
Dobřichovice - Dobřichovice mají
na kontě další národní rekord! Ve
městě, kde byla v srpnu 2012 na-
měřena dosud nejvyšší teplota v
ČR, se v neděli 10. září sešel nej-
vyšší počet piknikujících osob.
Prvního ročníku akce nazvané Dob-
řichovický piknik se podle oficiál-
ních údajů zúčastnilo 499 lidí, což
stačilo na pokoření dosud platného
rekordu z pražské Ladronky. Tam
před lety piknikovalo 320 osob.
Dobřichovickou párty přišly svou
účastí podpořit také známé tváře,
obyvatelé a příznivci Dobřichovic
Jan Rosák, Aňa Geislerová, Josef
Klíma či Petr Bendl.
První návštěvníci se začali scházet

ve 13.00. Vyčleněn pro ně byl levý
břeh řeky od zámku až k lávce.
Mnozí přicházeli s piknikovými ko-
šíky plnými dobrot a pití, někteří v
dobových kostýmech předválečného
období. Velký plac na louce u lávky
zabrali zdejší ochotníci, kteří hráli
badminton i na kytaru.
Kolem 14.00 začaly k zámku přijíž-
dět veterány, účastníci jubilejního
50. ročníku jízdy Zbraslav-Jíloviště,
takže se bylo nač dívat. O hodinu
později začal Jiří Geissler z pořáda-
jící agentury Gei-ša ve svém červe-
ném cadillacu s komisařem z pelhři-
movské Agentury Dobrý den sčítat
hosty posedávající na louce. Návš-
těvnost organizátor očekával vyšší,
mnoho lidí ale odradilo nevlídné po-
časí. „Přesto nad námi svatý Petr dr-
žel ochrannou ruku. Začalo totiž krá-
pat až po sečtení lidí,“ pochvaloval
si Geissler s tím, že Dobřichovický
piknik tak může být zaregistrován
do České databanky rekordů.
Pořádající agentura Gei-ša už se dala
do příprav další akce: IV. Festivalu
svíčkové omáčky, který se na nádvo-
ří dobřichovického zámku uskuteční
14. října. Pavla NOVÁČKOVÁ

Foto Daniel HAVLÍK

V tomto čísle Našich novin
* Mají radní zdravý rozum? - strana 2
* Fotbalistům fandil Baroš - strana 5

Karlštejn - Poslední zářijovou so-
botu a první říjnovou neděli se
bude konat největší akce v našem
regionu, historické Karlštejnské
vinobraní. Poprvé »pod taktov-
kou« nového předsedy Karlštejn-
ského kulturního sdružení (KKS)
Petra WEBRA.
o letošním karlštejnském vinobra-
ní si odbudete premiéru v roli před-
sedy kks, které tuto vyhlášenou
akci pořádá. Zavedete jako »šéf«
nějaké změny, novinky, nebo se
bude vše odehrávat jako obvykle? 
V letošním roce došlo k volbě nové-
ho předsedy a následnému předání

»úřadu«. Považuji se za konzerva-
tivce, takže se mám vždy na pozoru,
má-li dojít k nějakým revolučním
změnám. S Helenou Kolářovou,
která post předsedkyně KKS zastá-
vala úspěšně po mnoho let, jsme se
domluvili, že během letošního roku
budeme úzce spolupracovat, aby-
chom zajistili bezproblémový pře-
chod KKS pod mé vedení. Prozatím
bez zásadnějších změn. Do budouc-
na ale změny či inovace plánuji. 
na jaký program se tedy návštěvní-
ci mohou letos těšit? 
Program je kvalitní, plný zajímavých
účinkujících. (Dokončení na straně 9)

ISSOVÁ V ŘEVNICÍCH.  Třetí ročník rodinného festivalu Hravě a zdravě se
konal 2. září v Řevnicích. Zúčastnila se ho také populární herečka Klára
Issová. (Viz strana 2) Foto Jitka noskoVá

Petr Weber s dcerou Sofií v italském
městě Montecarlo.      Foto ARCHIV

Dobřichovičtí pokořili
další národní rekord!
PIKNIKOVAT 10. ZÁŘÍ PŘIŠLO PŘESNĚ 499 LIDÍ

12. září 2017 - 18 (707) Cena výtisku 7 Kč

Bratři Strachové
dorazili na kurty

Těším se na novou císařovnu! říká předseda

Lety, Svinaře - V křoví a oplocení zahrady skončilo první zářijový den krát-
ce před půlnocí osobní auto, které »vylétlo« ze silnice v Letech.
„Ve vozidle se nacházela zraněná osoba, kterou jsme se záchrannou službou
vyprostili,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pavel Vintera. „Nejdříve však
bylo nutné odstranit pomocí motorové pily dřeviny, které bránily přístupu k
vozu,“ dodal. O tři dny později ve Svinařích sjelo časně ráno osobní auto do
příkopu a nabouralo do betonového sloupu. Hasiči poskytli třem zraněným
předlékařskou pomoc a po příjezdu záchranky je předali do její péče.      (mif)

Bouračky v Letech i ve Svinařích, čtyři zranění

Strážníci chytali hada
u dospívající slečny
Hlásná Třebaň - Máme v domě ha-
da! Naléhavý telefonát z Hlásné
Třebaně mobilizoval 5. září v sedm
hodin večer strážníky Městské poli-
cie Černošice.
„Had se měl nalézat v pokoji u do-
spívající slečny,“ potvrdil velitel
městských policistů Otmar Klimsza.
Když hlídka dorazila na »místo či-
nu«, skutečně se jí v pokoji rodinné-
ho domu podařilo nalézt přibližně
30 centimetrů dlouhé mládě užovky.
„Nezvaný host byl odchycen a vy-
puštěn do volné přírody,“ dodal ve-
litel strážníků. (mif)
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Chce předcházet rizikům, že se vývoje společnos-
ti ujmou extremisté a populisté. Považuje za ne-
přijatelné, aby český prezident říkal v Číně, že se
tam jezdí učit, jak stabilizovat společnost.
O kom je řeč? O Jiřím Drahošovi, bývalém před-
sedovi Akademie věd ČR a kandidátovi na prezi-
denta České republiky. V Dobřichovicích panuje
radost z toho, že tento kultivovaný a moudrý muž
přijede naše městečko navštívit ve čtvrtek 21. 9.
odpoledne. Stane se tak poté, co si prohlédne ne-
daleké Řevnice. Program se sice ještě dolaďuje,
ale kolem 15.00 by měl být pan Drahoš s dopro-

vodem přijat na místní radnici, aby se pak ve spo-
lečnosti dobřichovického starosty a představitelů
společenského i sportovního života prošel socho-
řadím ke Karlíku, prohlédl si areál Sokola a cent-
rum obce. Procházku zakončí v sále Dr. Fürsta,
kde je od 18.00 v plánu setkání a beseda s obča-
ny. Ideální příležitost pro všechny, kteří se chtějí
osobně přesvědčit o moudrosti, glancu a noblese
prezidentského kandidáta, tak ostře kontrastující
se stávajícím stavem. Počátkem příštího roku se
takové zkušenosti budou jistě všem hodit. 

Jiří GeiSSLer, Dobřichovice

Doufejme, že radní mají zdravý rozum!
PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘKY ZE ŘEVNIC K DISKUSI NA TÉMA REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO NÁMĚSTÍ

Chystané rekonstrukci hlavního řevnického
náměstí jsme se v NN věnovali již několikrát,
naposledy v minulém čísle. Další příspěvek na
toto téma dorazil od čtenářky ze Řevnic.    (NN)
Obdivuji každého z architektů, který do svého
plánu a sídlištního projektu dokáže zakomponovat
zeleň. Bohužel té bývá poskrovnu. Stále nás při-
bývá, roste potřeba obytných prostor, samozřejmě
s veškerou vybaveností. Toho zneužívají develo-
peři, kteří pro své zisky usilují o každou volnou
plochu, ať zemědělskou půdu, nebo zeleň.
Městečko Řevnice je unikátní tím, že ve srovnání
se širším okolím má náměstí. Nepatří sice k nej-
větším, ale jeho jedinečnost tkví ve skutečnosti,
že je tak trochu parkem, který by se v budoucnu
dal využít pro ještě více příjemných chvil v něm
strávených. Ovšem ne zadlážděnými plochami.
Toho necitlivého »betonu« se stále se rozrůstající-
mi velkoměsty i městy menšími je již požehnaně.
Važme si naší řevnické výjimečnosti a neničme si
ji kvůli něčím odlišným představám. Myšlenky,
slova a boj za ochranu přírody nejsou klišé. Nejen
vinou lidí, ale i vinou čím dál tím většího počtu
přírodních pohrom až katastrof jsou důsledky stá-
le ničivější. Kolik jen vlivem bouří, vichřic, snad
už i tornád u nás padne lesních porostů i vzácných
stromů v obcích a parcích! Rovněž zvyšující se
počet záplav k tomu přispívá splavením půdy a
podemíláním. Likvidace a nahrazování škod je
čím dál tím obtížnější. Ne nadarmo naši předkové
vysazovali aleje, větrolamy, nebo alespoň rozsáh-

lejší remízky. V současné době vysazený mladý
strom již není schopen dorůst do takové objem-
nosti a hmotnosti jako jeho předchůdce. Vliv na to
má hodně faktorů, o kterých všichni víme. 
Někteří budou zřejmě namítat, co ti odpůrci před-
ložených projektů blázní, přece jde JEN o pár st-
romů. Zato budeme mít moderní náměstí. Vždyť i
my v malém městě musíme jít s dobou a k tomu
inovace patří. Proč tedy lpět na zastaralém vzhle-
du dotyčného náměstí. Lze souhlasit, nebo pole-
mizovat, že jsou přece mnohá náměstí krásná a
bez zeleně. Ano, jsou. Uvědomme si ale rozdíl v
prostoru a ploše, kterou zaujímají, s rozměry na-
šeho náměstíčka. Připusťme si, že zde chybí op-
ravdu historické budovy, s podloubími, zdobený-

mi štíty, morovými sloupy, sousošími... Vykáce-
ním stromů není co odkrývat. Ale i teď je naše
náměstí ve svém půdorysu a prostoru hezké.
Jeden citlivý příklad revitalizace tu máme. Jde o
úpravu Palackého náměstí. Jeho duší, nebo chce-
te-li geniem loci jsou právě ony zachované lípy, s
kapličkou a zatravněnou částí. Ochraňujme to, co
nám ještě zbývá z dob, kdy příroda nebyla tak
drasticky omezovaná a vyčerpaná. Neničme, co je
krásné, nepodléhejme uniformitě a tzv. módním
trendům. Zachovejme si cit pro přírodní krásy,
které již tak dost trpí naší rozpínavostí, chtivostí a
neuvážeností. Doufejme v to, že my, řevničtí ob-
čané a hlavně naši radní, máme zdravý rozum.
Ráda bych zde vyslovila tajné přání a nápad. Ko-
lem kašny je několik laviček, které k odpočinku
využívají starší lidé, turisté, maminky s kočárky...
V horkých letních dnech, kdy slunce pálí, poseze-
ní zde již přestává být příjemné. Nic by snad ne-
bránilo tomu, aby se zbudovala cesta, která by se
mohla stát spojnicí mezi kašnou a pomníkem.
Památník by nebyl tzv. »vytržen z kontextu«, zís-
kal by ještě více na důstojnosti. Navíc by pod stí-
ny stromů mohly být podél cesty, tedy této »osy«
rozmístěny lavičky, případně i malé vodoteče s
napojením na kašnu, eventuálně osvětlení. Mys-
lím, že by tato úprava nestála tolik peněz a růz-
ných omezení, jako již předložené projekty, které
jsou údajně vyžádané kvůli pořádání trhů. Domní-
vám se, že naopak více míst k odpočinku by při
pořádání takových akcí a událostí spíše prospělo.
O vánočních a velikonočních trzích by se stánky
mohly svými pulty nadsunout nad lavičky. Lidé
by pak kolem nich mohli procházet po zpevněné
cestě, tedy oné ose, a nešlapali by v blátě, jako do-
sud. Prodavači by stáními na dřevěných rohožích
nezničili travnatou plochu. Pokud by zmíněné
řešení částečně suplovalo dosavadní prostor
kolem kašny, pak by bylo možné právě ten rozší-
řit a vydláždit, třeba různě barevnými komponen-
ty. Jana KOLÁŘOVÁ, Řevnice

Třetí ročník rodinného festivalu Hravě a zdravě
pod taktovkou Náruče a Leťánku přilákal 2. 9. do
Řevnic několik stovek návštěvníků. Ačkoliv ne-
jistá předpověď počasí nadělala organizátorům
pěkné vrásky, byl nakonec svatý Petr na jejich
straně. 
Od brzkého rána bylo na náměstí rušno - pro více
než stovku účastníků trhu a doprovodného pro-
gramu bylo třeba vytvořit zázemí, stánky počína-
je a zastřešeným pódiem konče. Úderem jedenác-
té začal pestrý program, v němž nechyběl rozho-
vor s populární Klárou Issovou, tančírna salsy,
módní ekopřehlídka, vystoupení Rebelek O. K.
nebo známého lektora Pohybu Petra Růžičky. K
vidění byly videoprojekce, hudební vstupy kapel,
sólistů i místních spolků. Na festivalu se také sla-
vilo, protože Náruč i kavárna Modrý domeček už
existují 10 let. Příjemnou atmosféru podtrhoval
fakt, že náměstí bylo ten den bez aut. Město, které
akci také finančně podpořilo, se připojilo k akci
Dne bez aut, jež se po celém světě slaví v září.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet například bosono-
hou turistiku, nakoupit ekoobaly nebo ochutnat ne
zcela běžné potraviny, jako například makové
mléko nebo mladý kokos. Zajímavé bylo Kafe-

kolo, mobilní eko-kavárna nabízející čerstvou ká-
vu, která se umele šlapáním do pedálů kola a poté
extrahuje ručně stlačením páky kávovaru. Pro děti
i jejich rodiče tu bylo tolik aktivit, že snad nebylo
možné stihnout je všechny. U mnoha stánků byly
tvořivé dílničky – například u stánku Školy a
školky ZeMě si mohly děti pomocí dřevěných
razítek ztvárnit záložku do knížky, u stánku míst-
ní ZŠ je čekal vědomostní kvíz. Zlatým hřebem
programu pro rodiny byla oblíbená rodinná hra,
jejíž stanoviště byla rozmístěna po celém městě.
Jednoznačným hitem byl přívoz, který vozil úča-
stníky hry ke stanovišti vodních skautů Bobrů za
řekou. Celkem se do hry zapojilo 75 týmů, z nichž
33 obešlo všech 11 stanovišť řevnických spolků a
organizací, které pro soutěžní týmy připravily
úkoly v duchu myšlenky festivalu (Za)stavte se!
Ta vyzývala k celkovému zpomalení a také zamy-
šlení nad vlastním životním stylem a možnostmi
jeho změny. Ať už se to týká bezobalových náku-
pů, třídění odpadů, recyklace nebo ekologického
šatníku. Letošní festival prostě neměl chybu, tak-
že kdo ho tentokrát nestihl, ať si rezervuje první
zářijovou sobotu v příštím roce. Určitě to bude
znovu stát zato.         Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Jednoznačným hitem letošního Hravě a zdravě byl přívoz

Prezidentský kandidát přijede do Dobřichovic

NÁPAD. Propojí pomník s kašnou na náměstí no-
vá cesta? Foto NN M. FRÝDL

Poberouní - Přesně 44 fotografií dorazilo do
tradiční soutěže o nejoriginálnější fotku z do-
volené či prázdnin. Které snímky se porotě v če-
le s Josefem Kozákem líbily nejvíc, se dozvíte v
příštím čísle NN. Pro vítěze máme připravené
trička, mikinu či knihu tipů na výlet.
Autorem dnes otištěné fotky je Samuel Chabera
z Řevnic. Nazval ji Na Berounce neberou.  (mif)

Výherce letní soutěže 
vyhlásíme v příštím čísle

VYHRÁL. Jeden z výherců Rodinné hry, Adam
Pavlovský s maminkou.      Foto Jitka NOSKOVÁ



Když změny, tak jedině k lepšímu!
S JAKÝMI NOVINKAMI VSTUPUJÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V NAŠEM KRAJI?
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Poberouní - S jakými novinkami,
změnami vstupuje do nového škol-
ního roku vaše ZŠ? Co pro školní
rok 2017/18 považujete v souvislos-
ti s vaší ZŠ za nejdůležitější? Tyto
dvě otázky jsme na prahu nového
školního roku položili ředitelům
škol v našem kraji. Reagovali
všichni oslovení - s výjimkou ředi-
tele ZŠ Řevnice Tomáše Řezníčka
a ředitelky ZŠ Černošice Ludmily
Zhoufové. (NN)

Pavlína FiaLOVÁ, pověřená říze-
ním ZŠ Zadní Třebaň:
1) Držím se osvědčeného hesla, že
mají-li nastat změny, jedině k lepší-
mu. Pokud je něco zavedené, osvěd-
čené a dobře to funguje, není třeba to
měnit. A vzhledem k tomu, že naši
školu čeká konkurz na ředitele, ne-
chci nového »šéfa« přivést do situa-
ce, kdy by mnou změněné věci uvá-
děl zpět do původního stavu. Nicmé-
ně k nějakým obměnám dojít muse-
lo: škola nebyla plně obsazená peda-
gogy, během prázdnin jsem musela
přijmout nové. Dále máme nové we-
bové stránky a doufáme, že se budou
rodičům i dětem líbit! Moje hlavní
práce však spočívá v tom, že odstra-
ňuji nedostatky z předešlého školní-
ho roku a udržuji školu v chodu do
doby, než bude zvolen nový ředitel.
2) Za nejdůležitější považuji to, aby
se kolektiv zaměstnanců dobře stme-
lil a všichni chodili do práce rádi.
Naše dobrá nálada se pak přenáší i
na naši práci s dětmi. Doufám, že za-
stupitelstvo vybere pro zadnotřebaň-
skou školu schopného ředitele.

Veronika VaCULOViČOVÁ, vý-
konná ředitelka ZŠ Hlásek:
1) Otevřeli jsme novou budovu ma-
teřské a základní školy i družiny. Je
prostorná a disponuje velkými třída-
mi i výtvarnými dílnami. Děti mají k
dispozici rozlehlou zahradu s tradič-
ními i netradičními herními prvky,
nezapomněli jsme ani na malé hřiště

pro míčové hry. Nyní jsou obě budo-
vy blízko vlakového nádraží Zadní
Třebaň, což značně usnadnilo dopra-
vu dětí, nová budova má i parkoviš-
tě pro 10 aut. Přízemí nové budovy
je bezbariérové. Také jsme zavedli
středy a víkendy s rodilým mluvčím
v anglickém jazyce. Posílili jsme ja-
zyky o francouzštinu a němčinu. Dě-
tem zajišťujeme pestrou paletu
kroužků a i pro ZŠ jsme rozšířili ote-
vírací dobu do 18.00 hodin.
2) V letošním roce jsme posílili náš
tým o další učitele a asistenty peda-
goga. Celý školní rok se budeme za-
měřovat na odborné besedy a semi-
náře, aby měli rodiče či případní zá-
jemci o naše vzdělávání možnost ví-
ce nahlédnout do naší práce. Poda-
řilo se nám sestavit nový »poraden-
ský tým« složený ze 2 psycholožek,
2 speciálních pedagogů a 3 logope-
dických asistentů. Bude k dispozici
rodičům a dětem během výuky i v
odpoledních hodinách. Kromě běžné
péče zařadíme relaxační cvičení a

Arteterapii. Naše škola je plně při-
způsobena integraci dětí, nabízí bez-
pečné a podnětné prostředí, jež neu-
pozorňuje na jinakost, ale učí děti
spolupracovat a tolerovat jeden dru-
hého. 

Bohuslav STejSKaL, ředitel ZŠ
Dobřichovice:
1) V rámci projektu Zkvalitnění stu-
dia na ZŠ Dobřichovice v rámci
OPVVV realizujeme v tomto škol-
ním roce čtenářský klub pro žáky,
doučování i pomoc s přípravou na
vyučování žáků a odborně zaměřená
tematická setkávání i spolupráce s
rodiči žáků. Díky nově zavedené po-
vinné výuce plavání budeme tuto vý-
uku organizovat v rámci Týdne obje-
vů (dříve Škola v přírodě).
2)  Dobře se vypořádat s nedostat-
kem pedagogů na všech úrovních.

jiřina jaNOVSKÁ, ředitelka ZŠ
Karlštejn:
1) Největší změnou jsou určitě nově
zrekonstruované sociálky, od rozvo-

dů vody, přes nové toalety, umyva-
dla, svítidla i obklady. Vše je krásné,
světlé, nové.
2) Hned v říjnu nás čeká velká akce.
Naše škola byla založena a slavnost-
ně otevřena 8. 10. 1837, takže se pil-
ně připravujeme na víkend 6. - 8.10.,
kdy se budou konat oslavy 180. vý-
ročí školy. Všechny co nejsrdečněji
zveme. Máme naplánováno i mnoho
jiných akcí, od divadelního předsta-
vení v anglickém jazyce, přes vy-
cházku do podzimní přírody do oko-
lí, Karlštejnský advent, školu v pří-
rodě s lyžařským výcvikem, zapojí-
me se do různých soutěží a určitě ne-
zapomeneme ani na tradiční výlet
pod stany. Už se na všechno moc tě-
šíme a doufáme, že si to děti i učite-
lé dostatečně užijí.

iveta ČeRNÁ, ředitelka ZŠ Liteň:
1) První novinkou je nová ředitelka
naší školy. Změn je ale více. Školní
poradenské pracoviště posílí psy-
choložka Simona Krutská, která bu-
de k dispozici nejen žákům, ale i
jejich rodičům a pedagogům. Změny
také nastanou v internetovém připo-
jení, měníme poskytovatele a s tím
souvisejí i další novinky v oblasti IT.
Zapojíme se do výzvy Kybernetická
bezpečnost. Další nepřehlédnutelnou
novinkou je opravený interiér těloc-
vičny. Jasně modrá podlaha, oprave-
né stěny, nové obložení, vše zatím ve
zcela neposkvrněném stavu. Čekáme
na první rýhu… Švédská bedna, kla-
dina, lavička? Mírnými změnami
prošel pedagogický sbor i osazen-
stvo kuchyně. Doufáme, že některé
věci naopak zůstanou při starém i po
těchto změnách, třeba přátelské vz-
tahy mezi zaměstnanci, příjemná at-
mosféra, vstřícné naladění a výborné
svačiny i obědy z naší kuchyně.
2)  Chceme vytvořit klidné a bezpeč-
né prostředí pro všechny žáky i
zaměstnance. Chceme se mít dobře a
rádi.         Petra FRÝDLOVÁ, (mif)

VÍTEJTE. V Zadní Třebani první den nového školního roku přivítala starost-
ka Markéta Simanová.             Foto Petra FrÝDLová

Poselstvo našlo Přemysla u starého řetězového mostu
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KLÍČEK SE NA KONCI PRÁZDNIN VYPRAVIL NA KOUZELNÉ MÍSTO U BECHYNĚ
Dětský folklorní soubor Klíček odjel
koncem srpna na své tradiční sou-
středění. Tentokrát jsme se vraceli na
kouzelné místo poblíž Bechyně, kde
jsme loni absolvovali hru Rytíři ku-
latého stolu a zřícenina hradu na pro-
tější straně Lužnice se stala bájným

Avalonem. Letošní téma bylo staří
Slované. Prolínaly se dvě roviny pří-
běhu. Na začátku nás navštívil nej-
vyšší žrec Svantovítova chrámu, kte-
rý přišel se žádostí o pomoc při zá-
chraně Arkony. Bylo třeba najít kou-
zelný kámen Alatyr, aby se zlomila

kletba a nejdéle odolávající výspa
původního přírodního náboženství
na dalekém ostrově Rujaně mohla
být zachráněna před zničením. V Če-
chách se zatím odbývaly hry, připo-
mínající pověsti o Libuši, Bivoji i
Dívčí válce. A tak se náš kmen Če-
chů vydal na pochod, až našel horu
Říp, kde byly obětovány byliny
předkům a slovanským bohům. Dal-
ší den přišel posel s žádostí k Libuši,
že u Kavčí hory se přemnožili divo-
čáci. Kněžna dala pokyn svým udat-
ným  bojovníkům, aby se vydali na
jejich lov a nesužovali  krajinu. Po-
selstvo se vydalo hledat Přemysla a
našlo jej u obce Stádlec, poblíž sta-
rého visutého mostu. Příběh o Hory-
mírovi nám přinesl všeslovanské hry
zdatnosti, kdy Šemíci nesli Horymí-
ra přes řeku, skákali přes překážky a
cvičili střelbu z luku. Ve volném ča-
se děti vyráběly měděné šperky, na
kožené náramky psaly své jméno
znaky staroslověnského chrámového
písma a zdobily si oděv runami. Ta-
jemný kámen Alatyr se nám podaři-
lo najít v útrobách zkamenělého ha-
dího strážce lesa. Po noční cestě na
Arkonu se podařilo kouzlo, a když

velekněz prastarým jazykem pronesl
zaklínadlo, kámen se zeleně rozsvítil
a zrušil kletbu. Kromě života Slova-
nů jsme také tančili a připravovali se
na velký koncert. Klíček letos slaví
dvacet let od založení, a tak chystá
představení v řevnickém kině 23. 11.
od 17.00. Všichni jste srdečně zváni!
Ludmila CHROUSTOVÁ, Klíček,

Řevnice

NA VÝLETĚ. Děti z Klíčku na řetězovém mostě, který se přes řeku Lužnici
klene u obce Stádlec. Foto Ludmila CHroUSTová

Hry byly prostě super!
Mrzí mě, že jsme ze soustředění mu-
seli odjet. Protože ty hry, co pro nás
naplánovali, byly prostě super. Tam,
kde jsme byli v noci pro dříví, jsem
přes den našla hřib! A ty hry! Lov
divočáků, kradení ohně, dívčí války,
kradení pokladů... Chaty byly hodně
útulným místečkem na spaní. 
Zaujala mě noční bojovka, kde jsem
našla obřího tygrovaného slimáka.
Bylo to dobrodružné a ještě k tomu
jsme dostali diamant, který nás
všechny bude ochraňovat. Líbilo se
mi, že jsme dostali i rytířský řád a
bonbony. Těším se na příští tábor! 

Julie Trčková, 
1. třída ZŠ Řevnice
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Sbor Mifun koncertoval ve Slovinsku
DĚTI NA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍ DOPROVÁZELI MUZIKÁLOVÍ ZPĚVÁCI I HOUSLISTA MELODY MAKERS
Dětský sbor Mifun není v pořádání
zahraničních cest žádným nováčkem.
Navštěvuje partnerská města Černo-
šic, německý Gerbrunn i polskou
Lesnici, před lety uspořádal koncert-
ní turné po jižní Francii. Na závěr le-
tošního léta si naplánoval devítidenní
soustředění ve Slovinsku.
Prvním cílem cesty bylo městečko
Kobarid v podhůří Julských alp. Děti

i dospělí si dopřáli osvěžující koupel
v řece Soči a pokračovali dál na jih
do Izoly, malebného přímořského
městečka s bohatou historií. Sbor zde
strávil pět dní plných zábavy i práce,
navazoval kontakty s kulturními ins-
titucemi a uspořádal koncerty v Izole
i sousedním Koperu. Každý den se
pilně zkoušelo, ale všichni si užívali
i koupání v moři, procházky po měs-
tě, nebo třeba úžasnou místní zmrzli-
nu. Poslední dny sbor strávil v Lub-
lani, kde ve spolupráci s českou am-

basádou uspořádal závěrečný kon-
cert dětí i dospělých.
Soustředěním děti provázeli zkušení
lektoři spolupracující s dětským sbo-
rem Mifun od jeho založení. Spolu se
sbormistrem Jiřím Polívkou jeho
bratr Jan Polívka působící na frank-
furtské Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst, dále muzikáloví
zpěváci Štěpán Piller i Veronika
Spiegelová a flétnistka Markéta Sti-
vínová. Sestavu dospělých doplnil
vynikající houslista, člen kapely

Melody Makers, Jiří Sládek. Výlet se
vydařil, všichni se vrátili spokojení,
opálení a nabití novými zážitky. 

Jiří POLÍVKA, Běleč

Vinařské slavnosti se konaly 2. září
v Dobřichovicích. Na nádvoří od do-
poledne vyhrávala cimbálovka Ga-
lán a poté další kapely - Jan Hrubý s
Kukulínem, jehož hostem byl  har-
fista Sean Barry, Modrý cimbál,
Bran s bretaňskou hudbou... Na ná-
městíčku před zámkem, kde také vi-
naři vystavovali svá vína, zněl po ce-
lý den  dixieland. Stejně jako každý
rok, i letos bylo postaráno  o dětský
program. Pod mostem u řeky připra-

vil divadelní spolek Studna dětské
hry, šermíři předvedli romantickou
hru. Malým dětem zahrálo  v zámec-
kém sále divadélko Pruhované pa-
nenky pohádku, po níž následovala
tvůrčí dílnička. Ve večerních hodi-
nách zahrála kapela k tanci. Letos
nás po letech navšívili Bengas, kteří
zde hráli na dvou prvních ročnících
v letech 2003 a 2004. Po skončení
koncertu bohužel vypadl elektrický
proud a trvalo téměř hodinu, než se

podařilo závadu napravit. Proto  dru-
há kapela 12:piet začala s velkým
zpožděním. Tako slovácká kapela
čerpá témata z moravského folkloru,
který svérázným způsobem členové
kapely interpretují. Na zámku doká-
zali publikum nejenom roztančit, ale
i pobavit. Děkujeme všem, kteří
vydrželi do konce, a i přes výpadek
proudu počkali na tuto poslední ka-
pelu.   Andrea KUDRNOVÁ,

Dobřichovice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
13. 9. 20.00 ČERVENÁ
15. 9. 17.30 HURVÍNEK
15. 9. 20.00 BARRY SEAL
16. 9. 15.30 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ:
VOLÁNÍ OCEÁNU
16. 9. 17.30 VÍNO NÁS SPOJUJE
16. 9. 20.00 LOGANOVI PARŤÁCI
20. 9. 20.00 SELSKÝ ROZUM
22. 9. 17.30 DUNKERK
22. 9. 20.00 KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
23. 9. 15.30 LEGO NINJAGO FILM
23. 9. 17.30 PĚKNĚ BLBĚ
23. 9. 20.00 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
12. 9. 17.30 ŠPUNTI NA VODĚ 
12. 9. 20.00 PO BOUŘI
13. 9., 18. 9., 20. 9., 25. 9., 27. 9.  13.45
LETÍME 
13. 9. 20.00 DAVID GILMOR V
POMPEJÍCH
14. 9. 15.30 PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
14. 9. a 18. 9. 18.30 (Po 20.00) VÍNO
NÁS SPOJUJE
15. 9. a 20. 9. 17.30 (St 18.30) KTERÝ
JE TEN PRAVÝ
16. 9. 15.30 HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM
16. a 22. 9. 17.30 NEJSLEDOVANĚJŠÍ
16. 9. a 19. 9. 20.00 (Út 17.30) AME-
RICKÝ ZABIJÁK
17. 9. 15.30 EMOJI VE FILMU
17. 9. 18.30 MATRIX PROJEKT 100
19. 9. 20.00 ČERVENÁ
21. 9., 23. 9., 27. 9. 18.30 (So 20.00, St
17.30) KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
23. a 24. 9. 15.30 LEGO NINJAGO FILM
23. 9., 26. 9. 17.30 DOBRÝ ČASY
24. 9. a 27. 9. 18.30 (St 20.15) NERODIČ

KINO RADOTÍN
12. 9. a 14. 9. 17.30 (Čt 20.00) NERUDA
12. 9. 20.00 ŽIVOT ZA ŽIVOT
13. 9. 17.30 PO STRNIŠTI BOS
13. 9. 20.00 DAVID GILMOUR V POM-
PEJÍCH - záznam koncertu
14. 9. a 16. 9. 17.30 (So 20.00) VÍNO
NÁS SPOJUJE
15. 9. 17.30 LETÍME
15. 9. 20.00 BATTY SEAL: NEBESKÝ
GAUNER
16. 9. 15.30 HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM
16. 9. 17.30 NEJSLEDOVANĚJŠÍ
17. 9. 16.00 SNĚHURKA - záznam opery
19. 9. 17.30 KŘIŽÁČEK
19. 9. a 23. 9. 20.00 (So 17.30) LOGA-
NOVI PARŤÁCI

NA SOUSTŘEDĚNÍ. Sbor Mifun při jednom ze slovinských vystoupení.
Foto Pavel BLAŽENÍN

Návštěvníci Vinařských slavností
čekající na jeden z večerních kon-
certů.     Foto Andrea KUDRNOVÁ

Letní kino přilákalo přes tisíc diváků

Divotvorný hrnec se vrací do Lesního divadla
Řevnice - Jedno efektní kouzlo a spoustu krásných písniček nabídne lidová
muzika Notičky v řevnickém Lesním divadle, kde podruhé uvede muzikál
Divotvorný hrnec.
Dílo autorské trojice E.Y. Harburg, Fred Saidy a Burton Lane mělo premié-
ru na Broadwayi v roce 1947. Notičky svoji verzi uvedou 15. i 16. září od
19.00 a 17. 9. od 17.00. Stejně jako při červnové premiéře se v hlavní roli
vodníka Čochtana představí Alexandr Skutil. Josefa Maršálka hraje Roman
Tichý, jeho dceru Káču Dianka Šeplavá, Woodyho ztvární Ondřej Nováček,
senátora Kets Mets Randalla Jiří Nikodým. Třináctihlavý orchestr řídí Jan
Martínek, režisérem představení je Jan Flemr.    (pan)

Popáté bylo na konci srpna v provo-
zu Letního kina Černošice. Několik
posledních prázdninových večerů si
do letního kina přišlo zpříjemnit ví-
ce než tisíc lidí. Různorodá nabídka
přilákala návštěvníky všech věko-
vých kategorií, kteří čtyřikrát zapl-
nili černošický Sportpark Berounka.
Každý večer byl navíc uveden krát-
kým tematickým předfilmem stu-
dentské tvorby a dochucen nabídkou
občerstvení především od lokálních
dodavatelů. 
Organizátoři letos akci rozšířili, a to
nejen z hlediska kapacity a propaga-
ce, ale došlo především k vylepšení
promítací technologie. Kino tak na-
bídlo dosud nejlepší zvuk i obraz ve
své historii.

Letní kino Černošice se těší velké
podpoře místních partnerů, bez kte-
rých by se, vzhledem ke vstupnému
zdarma, nemohlo uskutečnit.
„Máme velikou radost, že nachází-
me stále více lidí, kteří cení naši
aktivitu a jsou ji ochotni podpořit,“
říká Jan Jelínek, předseda spolku Na
Nohou a dodává, že akci letos vý-
razněji podpořilo nejen město a mí-
stní firmy, ale též soukromí dárci.
Na další ročník letního kina v Čer-
nošicích se mohou návštěvníci těšit
opět za rok - od 30. 8 do 2. 9. 2018.
Akci pořádá iniciativa Na Nohou,
která si klade za cíl stimulovat kul-
turní a společenský život v oblasti
Černošic a okolí. 

Barbora STUcHLÁ, Černošice

Tipy NN
* Kapela Jadaband se představí
publiku 15. 9. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Komentovaná prohlídka výstavy
Kája Saudek - Tajemství Zlatého ko-
ně se koná 16. 9. od 14.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun. Návštěvníky
provedou autoři expozice David
Goldberg a Berenika Saudková. Ce-
loživotní průřez tvorbou K. Saudka
se zvláštní sekcí věnovanou České
Speleologické společnosti můžete v
Berouně zhlédnout do 1. 10.       (pz)
* Vokální kvartet Symfon a jeho
program S písní napříč staletími
hostí 16. 9. od 18.00 kostel v Karlí-
ku. Večerem provází Jaroslav Ša-
roun. Andrea KUDRNOVÁ
* Jiří Helekal s dcerou Kateřinou
zazpívá v programu pro seniory Čaj
o třetí 19. 9. od 15.00 v Kulturním
středisku U Koruny Radotín.    (dar)
* Předpremiéry koncertního turné
Veteráni studené války – Vraťte nám
nepřítele se můžete zúčastnit 20. 9.
v Clubu Kino Černošice. Hudební
skvosty Oty Petřiny s texty Lou Fa-
nánka budou znít od 20.30.          (vš)
* Skupiny Poletíme a Klika si spo-
lečně zahrají 22. 9. od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino. (vš)
* Slavnostní mše svatá v den 110.
výročí narození operní zpěvačky
Jarmily Novotné se koná 23. 9. od
14.00 v kostele v Litni. O hudební
doprovod se postarají Gabriela Be-
ňačková (soprán) a Pavel Černý
(varhany). Václav KLIMENT
* Kouzelná školka Michala Ne-
svadby pro malé diváky začíná v
Lesním divadle Řevnice 23. 9. od 15
hodin. (pef)
* Ivan Hlas vystoupí spolu s Oli-
nem Nejezchlebem a Norbi Kovác-
sem 23. 9. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Výstava fotografií Aleny Šustrové
s názvem Jiná bude je v Holandském
domě Beroun k vidění do 23. 9.   (ša)
* Na posvícenské Pěkné hodince za-
hraje 25. 9. od 18.00 v hospodě U
Lípy ve Svinařích staropražská ka-
pela Třehusk. (box)
* Písničkář Jan Burian koncertuje
26. 9. od 19.30 v zámku Dobřicho-
vice. Vstupné 200/150 Kč.          (ak)
* Druhá etapa výstavy Stavební
vývoj dobřichovických domů v plá-
nech a fotografiích je do 30. 9. insta-
lována v zámku Dobřichovice.   (ak)

Na Vinařských slavnostech po letech zahrála kapela Bengas
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Všeradův kurýr

Výtvarné putování Po stopách Mikoláše Alše se
konalo na konci srpna ve Tmani. Do Sboru Jiřího
z Poděbrad Církve československé husitské dora-
zilo dvanáct dětí místních i z Plzně. Se stojany a
další výbavou jsme došli na konec obce, k zámeč-
ku. Domek zahradníka je zvenčí celkem krásný,
uvnitř ale působí neutěšeným dojmem. Tak jsme
si na to posvítili. Zaměstnanci obce vysekali
džungli v okolí domku a děti z oddílu Světlušky
proměnily zahrádku ve svou základnu. Odtud
jsme se vydávali do okolí, zde vznikly první kres-
by. Mikoláš Aleš měl kdysi základnu v zámečku a
k domku zahradníka prošel krásnou a obhospoda-
řovanou zahradou až na místo, kde jsme se usadi-
li i my. Odpolední žár nás zahnal do chládku Sbo-
ru Jiřího z Poděbrad, kde jsme podle našich skic
zkusili pracovat s akvarelem, temperou, perem a
tuší. Ti méně odvážní si vzali pastelky. Po práci
následovala svačina a odměna v podobě her na
farní zahradě. Trampolína byla stále obsazena.
Druhý den jsme se zaměřili na to, co Aleš nakres-
lit nemohl: náš sbor. Byl postaven v roce 1926, 14
let od poslední návštěvy malíře ve Tmani. Nám se

podařilo zachytit stavbu ve fázi oprav, bez dokon-
čené věže, zato s lešením. Kalich je nyní v dílnách
Zámeckého dvora Všeradice, kde se vyrábí jeho
replika. Po dokončení prací bude opět zdobit věž
sboru. Máme tedy na obrázcích něco, co už za
čas, a opět minimálně 100 let, nikdo neuvidí!
Odpolední malba na břehu tmaňského rybníka by-
la nevšedním zážitkem. Temperu a akryl jsme ře-
dili vodou z rybníka, kterou nám podávali rybáři,
počasí bylo snad objednané, nálada výborná a
spolupráce fantastická. Ohromně to chytlo i ty,
kteří tvrdili, že je malování nebaví. O to šlo: Obje-
vit v sobě talenty, podívat se z jiného úhlu na kra-
jinu a budovy, jež často míjíme bez povšimnutí.
V neděli odpoledne jsme připravili výsledky naší
tvorby v hale sboru. Mezi hosty vernisáže výsta-
vy Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani byl i Bo-
humil Stibal, který nás velmi podporuje, s chotí. 
Mladí malíři a kreslíři se hrdě postavili ke svým
obrazům a představili svou i společnou tvorbu. 
Výsledky naší práce budete moci vidět při osla-
vách ve sboru 28. září od 14 hodin. 

Jana Šmardová KOuLOVÁ, CČSH Tmaň

Děti malovaly Tmaň i okolí
NA KRESBÁCH ZACHYTILY VÝJEVY, KTERÉ STO LET NIKDO NEUVIDÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2017 (236)

START. Malí závodníci na startu jedné z kategorií
Dětského cyklomaratonu, který se ve Všeradicích
jel v sobotu 9. září.   Foto Martin ZIMA

Maruška šla s pohárem spát
Na rozloučení s prázdninami se na Vižině již
několik let koná Trotlík  - netradiční cyklistická
soutěž pro čtyřčlenné týmy. Letos den před závo-
dem pršelo od rána do večera, přesto byla účast
velmi uspokojivá. V sobotu 2. 9. stálo na startu
16 týmů. Každý obdržel syrovou špagetu, kterou
musel v tomto stavu dovézt do cíle, mapu a hrací
kartu. Podle mapy hledali závodníci stanoviště.
To trase bylo ukryto 20 obrázků a 6 disciplín, kde
se plnily různé úkoly. Některé byly náročnější na
fyzičku, některé otestovaly paměť, většinou ale
šlo o náhodu, legraci a spolupráci v týmu. Do cíle
se družstva vracela po 2,5 hodinách. Všichni ne-
trpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Na 1. mís-
tě skončil tým Hájci s Domčou, na 2. místě byli
místní hasiči s názvem Nevim a na třetím Popo-
katepetl - tým místních teenagerů. Vítězové  zís-
kali putovní pohár, diplom a stejně jako všichni
závodníci řadu odměn od sponzorů. Nejmladší
závodnice Maruška z Korna si vysloužila také
pohár, se kterým šla večer doma  spát. Počasí se
umoudřilo, a tak i tento ročník můžeme považo-
vat za velmi vydařený.   Jana FIALOVÁ, Vižina

Z podbrdského kraje
* XI. ročník soutěže profesionál-
ních kuchařů se uskuteční 16. 9. od
11.00 v Zámeckém dvoře Všeradice.
O putovní pohár M. D. Rettigové se
utkají čtyři kuchařští mistři, kteří
budou vařit na téma Kachnička. Od
11.00 bude připraven celodenní kul-
turní program s hudbou a soutěžemi,
výstavu ovoce a zeleniny připraví
všeradičtí zahrádkáři. Těšit se mů-
žete na mnoho dobrot, chybět nebu-
de ani laická soutěž o nejlepší vdo-
lek.           Barbora PISKÁČKOVÁ
* Několik desítek závodníků se zú-
častnilo Dětského cyklomaratonu,
který se ve Všeradicích jel 9. září.
Vítězi jednotlivých kategorií jsou:
Odstrkovadla: J. Šibrava; Chlapci
do 6 let: J. Halfar; Dívky do 6 let: O.
Sedláčková; Chlapci 7-8let: L. Toth;
Dívky 7-8let: H. Sedláčková; Chlap-
ci 9-10let: M. Sůra; Dívky 9-10let:
E. Švejnohová; Chlapci 11-14let: K.
Rychtařík; Dívky 11-14let: T. Paliv-
cová; Předjezdec: M. Hora.     (maz)

Přípravku Slavie přijel do Všeradic povzbuzovat Milan Baroš
Předposlední prázdninovou sobotu
se na hřišti FK Všeradice 1932 usku-
tečnil tradiční Pouťový turnaj přípra-
vek a mladších žáků. Malí fotbalisté
plnili roli »předskokanů« podvečer-
ního prvního mistrovského utkání
nové sezony místního A-mužstva. To
se chystalo změřit síly se Žebrákem.
Hned po poledni se na hřišti předsta-
vili mladší žáci Letů, kteří sehráli s
našimi borci tři vzájemná přátelská
utkání (3x20min). Odpoledne se na
hrací ploše představily týmy FK Ho-
řovicko, SK Slavia Praha a dvě druž-
stva domácích FK Všeradice. Hrálo
se 1x14 minut, každý s každým,
dvoukolově. Cílem nebyly výsledky,
ale pořádně si zahrát fotbal. Vítězem

turnaje se stalo FK Hořovicko před
Slavií, kterou povzbuzovala i fotba-
lová legenda Milan Baroš, jehož syn
za vršovický tým hraje. 
Od 17 hodin pak nastoupilo všera-
dické áčko proti TJ Spartak TOS Že-
brák. Ještě v 82. minutě prohrávali
domácí 1:2, nicméně během osmi
minut se podařilo otočit výsledek na
5:2! Skvělý vstup do sezony.
Všeradické fotbalové naděje jsme
letos přihlásili do dvou kategorií, z
čehož za starší přípravku budou star-
tovat dva týmy. První utkání sehráli
mladší žáci v pátek 8. září ve Felbab-
ce, kde po výborném výkonu porazi-
li místní vrstevníky 6:2. 
Lucie BOXANOVÁ, FK VšeradiceMalí všeradičtí fotbalisté s Milanem Barošem.      Foto Lucie BOXANOVÁ
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY
NA ZÁMKU V MNÍŠKU POD BRDY

28. 9. - 1. 10.

Prohlídky s královnou Elsou
Prožijte dobrodružství s princeznou

a královnou Elsou.

Pohádková prohlídky
o zámeckých strašidýlkách

Děti se dozvědí, jak to bylo s hodnými
mníšeckými strašidly.

Výtvarná dílna
Vymalujte si na památku odlitek zámku,

veselá zvířátka nebo hrneček.

Kouzelné sklepení
Po točitém schodišti sestoupíte k vílám a dalším

pohádkovým bytostem.

Panenky v historických kostýmech
Více než 70 panenek oblečených podle módy

od starověku po současnost.

Prohlídky prvorepublikových
interiérů

Dospělí si užijí atmosféru z počátku
dvacátého století.

www.zamek-mnisek.cz
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Karlštejn, Montecarlo - Karlštejn
1063 km. Přesně takový údaj si
mohou nyní na ukazateli přečíst
návštěvníci toskánského městečka
Montecarlo v italské provincii
Lucca. Jeho slavnostního odhalení
se první zářijovou sobotu zúčast-
nila výprava obyvatel Karlštejna v
čele se starostou Petrem Rampa-
sem i jeho předchůdcem Mirosla-
vem Urešem. Právě ten v roce
2002 s Montecarlem uzavíral part-
nerskou smlouvu. Zájezd byl peč-
livě připraven členy Sdružení pro
karlštejnské družení (SKD).
Plný autobus Karlštejnských se na
jih vypravil 31. srpna vpodvečer. Cí-
lem byla návštěva Montecarla, které
právě na přelomu srpna a září hosti-
lo jubilejní 50. ročník vyhlášených

slavností vína. Montecarlo, stejně
jako náš Karlštejn, založil Karel IV.,
a to roku 1333.
Hned po příjezdu do partnerské obce
ležící na vrcholku jednoho z kopců
se Karlštejnští vydali na prohlídku
zdejší pevnosti a městečka. Třebaže
se mnozí těšili na sobotní koupání v
moři, počasí tomu příliš nakloněno
nebylo. Sluníčko sice prosvítalo,
kvůli silnému větru ale všude na plá-
žích vlály červené vlajky značící
možné nebezpečí. A tak si výprava
od Berounky užila den u šikmé věže
v Pise. V podvečer už všichni ve
slavnostních róbách netrpělivě vyč-
kávali pod zahaleným rozcestníkem
příchodu zdejšího orchestru. Poté,
co v jejich podání zazněly státní
hymny, ujal se slova starosta Mon-

tecarla Vittorio Fantozzi, který poté s
radní pro kulturu Marziou Satti roz-
cestník odhalili. Kromě karlštejnské-
ho ukazatele jsou na něm i směrovky
na další partnerské obce evropského
čtyřlístku: německé Mylau a fran-
couzské Althen-des-Paluds. 
„I když jsou to velké vzdálenosti,
jsou pro nás nyní spíše symbolické,“
uvedl italský starosta. Jeho karlštejn-
ský protějšek Petr Rampas si ve
svém proslovu povzdechl, že kdyby
nebylo Montecarlo tak daleko, jezdi-
li by sem z Karlštejna každý víkend.
Po ceremoniálu měl pod širým ne-
bem následovat další program, hu-
dební. Vystoupení ale narušila bouř-
ka a silný déšť, který se přihnal od
moře. Koncert místní filharmonie a
poberounské kapely Třehusk, která

Karlštejnské na zájezdu doprováze-
la, se tak narychlo přesunul do při-
lehlého podloubí. Třehusk odehrál
nejen staropražské kuplety, ale při-
dal i světové hity s bravurním trum-
petovým sólem Saši Skutila. Místní
hudebníci slavnostní večer završili hi-
ty z muzikálů Jesus Christ Superstar
i Mamma Mia. (dokončení na str. 8)

Karlštejnské aktuality
* Zájezd na představení Žižkovské-
ho divadla Járy Cimrmana Afrika
aneb Češi mezi lidožravci pořádá
21. 9. Městys Karlštejn. Odjezd je v
17.00 z centrálního parkoviště.
Představení je přednostně určeno
obyvatelům Karlštejna, cena včetně
dopravy 300 Kč. Rezervace a platba
vstupenek na úřadu městyse, k dis-
pozici je 48 vstupenek. (per)
* Volné vstupenky na Karlštejnské
vinobraní si obyvatelé Karlštejna a
majitelé nemovitostí v uzavřené
části městyse mohou vyzvednout od
12. do 29. 9. (denně mimo pondělí
od 9 do 17.00) u Jiřího Maška, v
prodejně skla naproti restauraci U
Janů. Tel.: 602 344 904. Děti do 15
let mají vstup zdarma.                (per)
* Hrozivě vyhlížející dopravní ne-
hoda osobního a obytného vozu se
stala poslední srpnový den v Karlš-
tejně. Na místo vyrazila posádka
řevnické záchranky s lékařem. Ač se
to na první pohled zdálo neuvěřitel-
né, ze šesti účastníků nehody utrpě-
la lehké zranění jen jedna žena. Zá-
chranáři ji ošetřili a ponechali na
místě k objasnění události.        (bob)

Sklizeň hroznů na panenské víno začala 7. září

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     9/2017 (69)                

SMĚr KArLŠTeJn- Josef Čvančara, Hana Lacmanová, Petra rampas a starosta Montecarla vittorio Fantozzi
před právě odhalenými ukazateli směřujícími do partnerských měst. Foto NN M. FRýdL

Jezdili bychom sem nejraději každý víkend...
ČTYŘI DESÍTKY KARLŠTEJNSKÝCH SE ZÚČASTNILY SLAVNOSTÍ VÍNA V ITALSKÉM MONTECARLU

Karlštejnský zpravodaj

Sklizeň vinné révy začala na vinohradech v okolí Karl-
štejna 7. září. „Úroda letos bude v porovnání s loňským
rokem podstatně nižší,“ uvedl vedoucí Výzkumné sta-
nice vinařské Karlštejn Zdeněk Beneš. „Je to zapříčině-
no především pozdním jarním mrazem, který ráno 10.
května značně poškodil již narašené keře,“ dodal s tím,
že počasí během léta révě naopak přálo. „Byl dostatek
slunečných dnů i vláhy, takže sklizeň bude sice nízká,
ovšem ve vysoké kvalitě,“ potvrdil vedoucí. Jako první
začali vinaři sklízet 7. 9. odrůdu Solaris. „Jde o mladou
vinici vysazenou třetím rokem, takže z této odrůdy vy-
robíme »panenské víno«,“ sdělil vrchní vinař a dodal,
že takto brzy se v Karlštejně ještě nesklízelo. Ve druhé
polovině září přijdou na řadu odrůdy Müller Thurgau,
Modrý portugal a Dornfelder. „Snad bude září teplé,
slunečné a sklizeň i vinobraní se vydaří,“ uzavřel Zde-
něk Beneš. Foto Jarmila KOZOVÁ (mif) 

První den ve ŠKOLCe. Prázdni-
ny skončily - 4. září přivítala své
žáčky i MŠ Karlštejn. dětičky se do
školky moc těšily. Text a foto

Marcela HAŠLEROVÁ
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Každý rok na přelomu srpna a září se
konají v italském Montecarlu tradič-
ní vinařské slavnosti. Letošní, již pa-
desátý ročník těchto krásných oslav
zpestřila přítomnost více než čtyř de-
sítek obyvatel Karlštejna, kteří zamí-
řili do tohoto překrásného toskán-
ského města s cílem nejen ochutnat
delikatesy toskánské kuchyně a vy-
chutnat si výborné místní víno, ale
zejména posílit vzájemné vztahy.
Karlštejnští tak navázali na loňskou
účast občanů Montecarla v rámci
karlštejnských oslav výročí 700 let
od narození Karla IV. 
Karlštejnský autobus dorazil do
Montecarla v pátek 1. září kolem po-
ledne. Po obědě, který připravili čle-
nové Družebního výboru Monte-
carlo, si účastníci zájezdu prohlédli
město se všemi jeho památkami
(kostel sv. Ondřeje, divadlo Acca- demia Rassicurati) a následně navš- tívili pevnost Rocca del Cerruglio,

která je již od středověku dominan-
tou celého okolí. Sobotní den prožili
výletníci v Pise a jejím bezprostřed-
ním okolí. Někteří zvolili pobyt u
moře v lokalitě Marina di Pisa. Poté
se všichni zúčastnili vrcholu svého
pobytu – odhalení směrových ukaza-
telů družebních měst, během něhož
zazněla česká i italská státní hymna,
a večerního koncertu hudebního tě-
lesa Filarmonica G. Puccini Monte-
carlo, v jehož rámci vystoupila také

poberounská kapela Třehusk s (ne-
jen) staropražskými písněmi a Hana
Lacmanová s Cherubiniho Ave Ma-
ria. Neděle byla sice dnem odjezdu,
ale ještě před tím, než se karlštejnští
občané rozloučili s Itálií, měli mož-
nost v doprovodu průvodkyně obdi-
vovat krásy města Lucca, v jehož
správním obvodě se nachází i samot-
né Montecarlo.

Díky všem
Za Sdružení pro karlštejnské družení
(SKD), které tento zájezd do Monte-
carla připravovalo, bych rád poděko-
val karlštejnským zastupitelům v če-
le se starostou Petrem Rampasem za
jejich podporu a vůli podílet se na
partnerských vztazích a dále je roz-
víjet a prohlubovat. Zároveň bych
rád poděkoval starostovi Montecarla
Vittoriovi Fantozzimu a předsedkyni
Družebního výboru Montecarlo Pie-
ře Dell´Osso za vřelé přijetí a pomoc
při organizaci pobytu.  V neposlední
řadě děkuji všem, kteří se zájezdu
zúčastnili a pomohli tak naplnit pra-
vý a nefalšovaný duch družby a vzá-
jemného partnerství. Speciální díky
pak patří členům staropražské kape-
ly Třehusk, kteří přenesli něco z naší
typické kultury do samotného srdce
italského Toskánska. Petr WeBer,

předseda SkD, karlštejn

V neděli 3. září se konal 5. ročník
běhu Karlštejnská devítka. Závodní-
ci běželi z karlštejnského kempu k
hlavní bráně hradu a potom dále
zdejšími lesy zpět do kempu. Závod
odstartoval trojnásobný mistr světa v
ledním hokeji František Pospíšil
společně se světovým rekordmanem
ve skoku na lyžích Daliborem Mo-
tejlkem. Na trať dlouhou 9 km se vy-
dalo 111 běžců. V kategorii mužů se
stal vítězem Milan Hochmut ze
Spartaku Rožmitál v čase 30:54.
Tím překonal traťový rekord z roku
2014. Loňský vítěz závodu Jaroslav
Dražan doběhl čtvrtý. V letošním
ročníku v kategorii mužů byly pře-
konány traťové rekordy ve čtyřech z
pěti kategorií. V kategorii žen, v nej-
rychlejším čase 40:19, se stala vítěz-
kou Andrea Frantová z Loko Be-
roun. U žen byl překonán rekord v
kategorii žen nad 55 let, a to Karlou
Mališovou z USK Praha, která zabě-
hla závod v čase 43:57. Nejstarším
účastníkem byl Václav Řápek z AVC
Praha, ročník 1942, doběhl ve své
kategorii 2. a celkově 78. 
Dětské závody se tradičně běhají v
areálu kempu - dětí závodilo celkem

188. U dětí byly překonány traťové
rekordy v sedmi kategoriích. Na zá-
věr, těsně po poledni, byl odstarto-
ván běh pro zdraví dlouhý 1800 met-
rů, kterého se mohli zúčastnit všich-
ni běžci. Najednou mohla běžet i

celá rodina. Vítěz tohoto závodu,
kterého se zúčastnilo 26 běžců, byl
určen losem. Tentokrát měl štěstí
Václav Říha ze Měňan, který aktiv-
ně pomáhá s během již od prvního
ročníku. Mohl se radovat z toho, že

jej vylosoval právě světový šampion
František Pospíšil. 
Celé dopoledne byl pro děti připra-
ven doprovodný program. Děti si
vyzkoušely různé atletické disciplí-
ny, berounští hasiči z lezecké skupi-
ny připravili lanové stanoviště, kde
si malí sportovci pod jejich vedením
vyzkoušeli aktivity spojené s leze-
ním. Po splnění všech stanovišť si
děti vybraly odměnu za své výkony.
Dále pro ně bylo připraveno tetování
a skákací hrad. Děti si tyto stanoviš-
tě užívaly a aktivně strávily volný
čas před vyhlášením výsledků.
Již třetím rokem závod moderoval
sportovní komentátor Štěpán Škor-
pil, který se postaral o skvělou atmo-
sféru. Rádi bychom poděkovali karl-
štejnským dobrovolným hasičům,
kteří zajistili klíčová místa na trase
hlavního závodu. Nemalé poděková-
ní patří všem dobrovolníkům, bez
kterých by nebylo možné tento zá-
vod uskutečnit. Celkem se na zajiš-
tění této sportovní akce zúčastnilo na
50 dobrovolníků. Za podporu děku-
jeme sponzorům i Městysu Karlš-
tejn.   Jana a Stanislav krTkOVi,

liteň

Ochutnali jsme delikatesy i skvělé víno
VÝPRAVA DO ITALSKÉHO MONTECARLA OČIMA PŘEDSEDY SDRUŽENÍ PRO KARLŠTEJNSKÉ DRUŽENÍ

Třešinkou na dortu bylo vystoupení
italsko-českého dua a jeho provede-
ní Ave Maria. Barvy Karlštejna háji-
la pěvkyně Hana Lacmanová.
Ještě před nedělním odjezdem do
vlasti navštívili Středočeši historic-
ké město Lucca. Sdružení pro karl-
štejnské družení již plánuje další
společné akce. Novinkou by mohlo
být uspořádání tzv. Italského dne v

Karlštejně, na němž by se podávaly
formou degustace pokrmy a vína z
oblasti Montecarla. „Zatím je vše ve
fázi nápadu, realizace by byla mož-
ná v období léto až podzim 2018. O
záštitu bychom rádi požádali ital-
skou ambasádu v Praze, Italsko-čes-
kou obchodní komoru a Společnost
přátel Itálie,“ uvedl předseda SKD
Petr Weber.   Pavla NOVÁčkOVÁ

Během letošních prázdnin zasahova-
ly posádky zdravotnické záchranné
služby ze Řevnic nejvíce za dobu
své existence jak přímo na hradě
Karlštejn, tak v podhradí. Vzhledem
k extrémním vysokým teplotám a
velkému počtu turistů, zde ošetřova-
la posádka s lékařem nebo sestrou
minimálně jednoho pacienta denně.
Jednalo se především o kolapsy z
horka a téměř vždy na nejvyšším
místě - ve velké věži hradu. Zásah
pro posádku tak byl pokaždé velmi
náročný, protože museli k paciento-
vi dopravit potřebné přístroje a tech-
niku. Někdy se opravdu zdálo, že po
zdolání mnoha schodů do věže je na
tom s dechem hůř zasahující posád-
ka než pacient. Výjimkou nebyly ani
úrazy po pádu, v podhradí padali
zejména cyklisté a senioři. V kempu
jsme zasahovali u mladého muže,
který se předávkoval neznámou lát-
kou. Ve větší míře se ošetřovali paci-

enti s alergickou reakcí po štípnutí
hmyzem.
V pátek 25. 8. po poledni upadla v
Karlštejně-Krupné starší žena a utr-
pěla zlomeninu krčku stehenní kosti.
Po příjezdu posádky byla pacientka
po podání analgetik zafixována ve
specielní vakuové matraci. Vzhle-
dem k tomu, že se zraněná nacháze-
la v prvním patře rodinného domu,
pomohli s jejím transportem do sa-
nitky strážníci Městské policie Karl-
štejn. Ti se dostavili na místo udá-
losti hned poté, co byli požádáni o
pomoc s transportem zraněné ženy.
V sobotu 26. 8. v dopoledních hodi-
nách zkolaboval na tenisovém kurtu
v Karlštejně starší cizinec. Po ošet-
ření a zajištění jeho životních funkcí
byl převezen záchranářskou posád-
kou s lékařem k dalšímu ošetření na
interní oddělení nemocnice Beroun.

Bořek Bulíček, 
Trans Hospital Plus, Řevnice

Záchranáři byli v Karlštejně denně

Jezdili bychom sem nejraději...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Karlštejnskou devítku odstartoval trojnásobný mistr světa
VÍTĚZ PÁTÉHO ROČNÍKU BĚŽECKÉHO ZÁVODU PŘEKONAL TRAŤOVÝ REKORD Z ROKU 2014

VPŘED. Start hlavního závodu.         Foto Karel TŮMA

S DARY. Představitelé Karlštejna (zleva Pavel Staněk, Petr Rampas a Josef
Čvančara) i Montecarla (Vittorio Fantozzi a Piera Dell´Osso) při vzájem-
ném předávání darů. Foto Petr WEBER



Předseda se těší na novou císařovnu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Návštěvníci si opět užijí vystoupení
velkého množství historických umě-
leckých hudebních a tanečních sou-
borů, kejklířů či žongléřů. V sobotu
večer se odehraje na louce vedle
mostu již tradiční představení vese-
lohry Noc na Karlštejně. Pro mě sa-
motného je každý rok vrcholem naší
slavnosti historický průvod, který
doprovází Karla IV. při jeho cestě od
vinice na hrad. Počet kostýmova-
ných účinkujících, kteří se na průvo-
du podílejí, je skutečně dechberoucí.
Tímto všechny čtenáře srdečně zvu:
Přijďte si užít dobré víno ve společ-
nosti císaře Karla IV. !
Na co se v rámci vinobraní - kromě
průvodu - nejvíc těšíte? 
Na naši novou císařovnu - letos se v
roli Alžběty Pomořanské poprvé
představí Dominika Kozová.
vaše předchůdkyně v předsednic-
kém »křesle« KKS Helena Kolářo-
vá každoročně vystupovala na vino-
braní v roli dvorní dámy císařovny
Alžběty. Jaký převlek zvolíte vy?
To jste mě poněkud zaskočil. Loni
jsem v rámci programu vystoupil v
roli »poeta laureatus« - věhlasného
italského básníka a učence Frances-
ca Petrarky. Ač měl Petrarca velký
úspěch, rozhodl jsem se, že letos se
zaměřím spíše na organizační záleži-
tosti a vystupování v rámci progra-
mu přenechám povolanějším. Určitě
se s manželkou a starší dcerou zapo-
jíme do průvodu, nejspiš v roli Kar-
lových dvořanů. 
Předsedou KKS jste od letošního
února. co už jste za tu dobu stihl?
Stihl jsem úspěšně vyřídit všechny
administrativní úkony spojené se
změnou vedení, což považuji za vel-
ký úspěch. Zároveň jsem převzal od-
povědnost za přípravu akcí, které
KKS v letošním roce pořádá či pod-
poruje, a zatím vše klape. Doufám,
že to budu moci říci i po letošním
vinobraní.
Doslova před pár dny jste se vrátili
z návštěvy partnerského města
Montecarlo v Itálii. Jak jste si výlet
užil a co na vás udělalo největší
dojem? 
Výlet jsem si skutečně užil. Když
jsem loni za vedení Sdružení pro
karlštejnské družení, jehož jsem
předsedou, sliboval italským partne-
rům, ze příští rok vypravíme z Karlš-
tejna celý autobus, který přijede na
vinařské slavnosti do Montecarla,
dívali se na mě poněkud skepticky.
Rok se s rokem sešel a do Monte-
carla odcestovaly více než čtyři de-
sítky občanů městyse, o které se naši

italští přátelé skutečně úžasně posta-
rali (viz strany 7 a 8 - pozn. mif). Vr-
cholem našeho pobytu pro mě byl

koncert, na kterém společně vystou-
pil orchestr Filarmonica G. Puccini
Montecarlo, kapela Třehusk a naše

zastupitelka Hana Lacmanová. To
byl moment, kdy byl skutečně velmi
silně cítit duch družby mezi Karlštej-
nem a Montecarlem a vzájemná
sympatie i přátelství.   
Jaké máte s KKS další plány? 
V nejbližší době se budu soustředit
na organizaci slavnosti svatomartin-
ských vín a ve spolupráci s městy-
sem na přípravě karlštejnských ad-
ventních nedělí. Dlouhodobě bych
chtěl KKS přiblížit aktivitám spoje-
ným s družbou. Během příštího roku
bychom rádi zorganizovali italské
dny v Karlštejně, v rámci kterých by
občané městyse mohli ochutnat ital-
ské speciality a užít si bohatý kultur-
ní program. Nemusím snad dodávat,
že tento projekt by se konal ve spo-
lupráci s vedením městyse a přáteli z
Montecarla. Pokud by se nám tento
formát osvědčil, bylo by možné po-
dobné národní dny realizovat také
pro další partnerská města - Althen a
Mylau, ale to už jsme poněkud dale-
ko v budoucnosti. Miloslav FRÝDL

S RODINOU. Petr Weber s manželkou a dcerami Valentinou (vlevo) a Sofií
na hradě Karlštejně.            Foto ARcHIv

Petr WEBER
+ narodil se před čtyřiatřiceti lety
+ v Karlštejně žije jednáct let, rodi-
na jeho matky je »karlštejnská« po
generace
+ osm let ženatý s manželkou Marií,
otec dvou dcer - Valentiny (7 let) a
Sofie (1,5 roku) 
+ vystudoval románskou filologii
(italština a portugalština) na FF UK
(PhDr.) i politologii a mezinárodní
vztahy na FF ZČU a FF UHK
(Mgr.), aktuálně připravuje dizertač-
ní práci zaměřenou na problematiku
národní identity v Itálii a Španělsku
+ pracuje v mezinárodní farmaceu-
tické společnosti jako manažer týmu
správy pohledávek, je zodpovědný za
platby lékáren v Itálii a Španělsku
+ jeho koníčkem jsou cizí jazyky,
hlavně ty románské, a - jak sám říká
- jeho rodina
+ na otázku, jaké je jeho životní kré-
do, odpovídá: „Jedná se o název kni-
hy Tomáše Halíka Co je bez chvění,
není pevné, aneb je třeba stále »být
v pohybu«, jít pořád dál...“        (mif)

Škola chystá oslavy
Karlštejn - Velkolepé oslavy 180.
výročí založení školy chystá na
začátek října ZŠ Karlštejn. 
Hlavním bodem oslav bude žákov-
ská akademie, která se uskuteční 6.
října od 19 hodin v karlštejnské so-
kolovně. „Po jednotlivých desetile-
tích se prolétneme historií nejen na-
ší, ale i světovou,“ zve obyvatele
městyse i okolních obcí ředitelka ZŠ
Jiřina Janovská. „Dále pak všechny
rádi uvítáme 8. 10. v budově naší
školy na dni otevřených dveří. Od
10 do 16 hodin zde uspořádáme vý-
stavu o historii nejen naší školy, ale
i školství v českých zemích obec-
ně,“ dodává. (mif)

Karlštejňanka zahynula při útoku na »dvojčata«
Od útoku islámských teroristů na
budovy Světového obchodního cen-
tra v New Yorku 11. září 2001 uply-
nulo již šestnáct let. Jednou z bez-
mála tří tisíc obětí byla Alena Se-
šínová původem z Karlštejna. 
V roce 1970 se Alena rozhodla přes
Maďarsko emigrovat. V prvních le-
tech to neměla snadné. Prošla si
mnoha profesemi, uklízela, pomáha-
la v domácnosti.  Když našetřila
něco peněz, vydala se za oceán. Ani
tam to nebyla procházka růžovým
sadem.  Nakonec se ale uchytila, na-

šetřila i na školu. Zvládla studium
počítačového oboru, našla práci ve
společnosti a pomalu stoupala žeb-
říčkem nahoru, až na šéfovou počí-
tačové sítě v pojišťovně.  
Onoho osudného dne seděla ve své
pracovně v 96. poschodí newyor-
ských dvojčat. Nemusela jít do
práce, měla volno.  Ale IT administ-
rátorka velké americké pojišťovny
Alena Sešínová byla zodpovědná,
ráda měla věci pod kontrolou. Proto
ten den do práce jela. Stejně jako ti-
síce dalších lidí, kteří tehdy před de-
vátou ráno vstoupili do obou budov
Světového obchodního centra... 
Malý hřbitov v Karlštejně. Na jedné
straně výhled na řeku Berounku, na
druhé straně na klenot českých hra-
dů. Ve svahu, kde mezi hroby není
takřka místo, je malý náhrobek se
dvěma jmény. U spodního místo a
datum smrti, které  zná celý svět:
New York 11. 9. 2001, Alena Seší-
nová. Nevím, kdo se o hrob stará, ale
vím, že Alena Sešínová má v Česku

švagrovou Jarmilu a neteř Alici
Vozabulovou.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Alena Sešínová s maminkou a brat-
rem.        Reprofoto Jitka švecová

Hrob Aleny Sešínové na hřbitově v
Karlštejně.     Foto Jitka švecová
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Z hrdinů udělala republika Švejky
PŘED STO LETY SE ODEHRÁLA JEDENÁCTÁ BITVA NA ŘECE SOČI

Zapomenout na své hrdiny a uvěřit propagandě,
že všechno bylo jinak, není určitě jen česká vlast-
nost. Němci například ve svém sebemrskačství za
druhou válku dnes zatahují Evropu do podivných
pořádků multikulti. Američané se po více jak sto-
padesáti letech rozhodli zničit pomníky z Občan-
ské války. To snad už máme za sebou. V plánova-
ném nadšení opilce Sauera za podpory poslankyň
Zemínové a Horákové už nebudeme strhávat Ma-
riánské sloupy nebo pálit kříže na dvoře Horákova
statku v Lidicích a vyhlašovat se za nejateistictěj-
ší obec nové republiky. Vynechávám bourání soch
TGM za války nebo stavbu a následné bourání
kolosu na Letné.
Nedávno se konaly velkolepé oslavy prvního spo-
lečného boje legionářů u Zborova. Parlament re-
publiky dokonce vymyslel nový zákon. Není di-
vu, budovali jsme a budujeme naši armádu na le-
gionářských tradicích. Nechci se pouštět do pole-
miky, zda se u Zborova jednalo o klíčovou bitvu a
zda to vedlo k uznání budoucích českosloven-
ských legií, nebo zda šlo o pouhou šarvátku, kde
Češi překvapili Čechy a ti na ně nestříleli, takže se
útočníci dostali daleko do pozic armády monar-
chie. Koho to zajímá, odkazuji na prohlášení Ko-
runy české a stránky této monarchistické strany.
Zborova bylo všude plno, avšak já bych rád při-
pomněl jinou bitvu Velké války - skutečně velké
střetnutí, v němž hráli čeští vojáci jednu z hlav-
ních rolí. Byla to 11. bitva na řece Soči koncem
srpna a začátkem září 1917.

Dalmácie za zradu
Když se v roce 1915 dohodla Itálie s Dohodou ne-
boli Anglií, Francií a Ruskem, že za zradu svých
spojenců dostane Dalmácii a Terst, začala pověst-
ná válka na Itálii. Jenže Italové přecenili své síly
a během následujících tří let dokázali dobýt jen
nevýznamné kousky území právě na řece Isonzo
neboli slovinsky Soča. 
Za svého císaře zde bojovaly všechny národy mo-
narchie, mezi nimi hlavně české pluky. Například
známý 28. pěší pluk z Prahy, zvaný »České děti«,
zde vybojoval zpátky svůj plukovní prapor a očis-
til nařčení ze zrady, které na něho ušili neschopní
němečtí velitelé a později ho využila i propagan-
da republiky. Ještě dnes vykládají pokrokové uči-
telky pohádku o pluku, který za zvuků kapely pře-
šel do ruského zajetí a mnoho lidí tomu i věří.
Na Soči byl v roce 1917 i můj děda, Josef Kozák,
příslušník 8. střeleckého (dříve zeměbraneckého)

pluku a zúčastnil se jako sběrač raněných přímo té
největší, 11. bitvy. O zážitcích z války si psal de-
ník. Jeho velká část se dochovala, a tak jsem měl
možnost porovnat pohled obyčejného pěšáka
např. s plukovní kronikou a se vzpomínkami veli-

tele plk. Jakuba Zdeňka. Zde je ukázka z doby
před bitvou:
Z 21. na 22. června jsme byli na práci v noci...
Naproti nám na vrchu jsou Taliáni. Máme špatnou
mináž. Ráno v 5 hod. kafe, v 11 hod. polévku z ku-
kuřice, někdy nám uvaří polentu jako melšpals
(pochoutku), maso žádný, v 6 hod. večer kafe a
porci chleba na den. Ten jest samá votruba a roz-
bitý – samý kousky. 10 cigaret, někdy půl paklíčku
tabáku na den a ke koupení tu není nic, tak jsme
odkázaný jen na to, co fasujem.
Toto je zápis o dva měsíce později. Dědovi bylo
ten den 36 let. 
14. srpna jsme nosili kámen na zeď zedníkům asi
padesát osm kroků. Dělali kavernu a tam odsud
jsme ho nosili. Uhodil tam jednomu vedle do celty
granát. Před 5 minutami jsme si povídali, pak
jsem vzal kámen, šel jsem pryč a on také. Kdyby
jsme tam byli zůstali, tak jsme byli oba zabití jako
tamti dva. To bych byl měl špatné výročí mých
narozenin. 
A konečně zápis přímo ze dnů vzpomínané bitvy:
21. na 22. srpna nás Taliáni 10krát šturmovali a
byli odražený. Šli proti nám 3 regm. Taliánů. 22.
(srpna) k ránu jsme byli stažený. Přišli nás ablé-
zovat (vystřídat) bosenský regiment. Šli jsme do

Humárie, tam jsme byli v barákách celý den, ne-
směli jsme nikam, Taliáni na nás viděli z balónů,
aeroplány nad námi lítaly celý den a házely bom-
by. Kanonáda tam střílela celý den a házela gás-
granáty tak, že jsme mysleli, že se tam odsud ani
nedostaneme. Večer v 8 hodin jsme dělali »ris-
cuk« (ústup) z Humárie, celá divize. A kanonáda
a trény celou noc, takže jsem nemohli ani projít po
cestě. Po tý cestě bylo pobitejch koní, vozů a auto-
mobilů. To bylo z Humarje až do Lokve. Po 6 ho-
dinách cesty jsme přišli do Lokovce ve 12 hodin v
noci. Tam bylo naše brigade komando. Sotva jsme
si lehli, hned jseme museli jít pryč. Tam nám dali
trochu kafe, chleba a poštu. Jdeme dál do vesnice
Lokve, tam jsme přišli ráno v 1 hodinu 25. srpna.

Milion Čechů ve válce
Jen v této bitvě ztratili Italové kolem 160 tisíc vo-
jáků (mrtví, ranění, nezvěstní), zatímco ztráty na
rakouské straně činili »pouze« 100 tisíc. Plán Ita-
lů byl dobýt Terst a Lublaň a postoupit dále do
Dalmácie a na Vídeň. Díky hrdinství vojáků mo-
narchie, věrných přísaze novému mladému císaři
Karlu I., se jim to nepovedlo. České jednotky na
této frontě získaly prestiž, kterou obdivovali i
představitelé protivníka. Krom jiných Čechů se
při bitvách proti Italům vyznamenali například
generál Alois Podhajský nebo budoucí hlavní ve-
litel československé armády Ludvík Krejčí, který
v řadách císařské armády získal nejvyšší ocenění,
řád slávy Signum laudis.
České pluky se posléze v říjnu před sto lety zúča-
stnily i slavné 12. bitvy na řece Soča a hnaly Italy
do vnitrozemí až k řece Piavě. V létě 1918 pak pa-
třily k posledním, které věrny přísaze hájily území
drobící se monarchie, když Maďaři opustili pozi-
ce a odjeli domů. Císař Karel pak 16. října 1918
věnoval svým národům samostatnost a vojáky zp-
rostil přísahy. 
Do Velké války narukoval necelý milion Čechů a
150 tisíc se jich nikdy nevrátilo. Bylo evidováno
210 tisíc válečných invalidů a 276 tisíc zajatců. Z
nich vstoupilo 100 tisíc do služby v zahraničním
vojsku (legiích), zbytek se vrátil většinou po uza-
vření Brest-litevského míru v březnu 1918.
Republika pak z hrdinů na italské frontě udělala
Švejky a téměř sto let se o nich nesmělo mluvit. I
dnešní politici na ně zapomínají. Zároveň také za-
pomínají, že národu, který si neváží svých hrdinů,
hrozí, že nebude mít žádné, až je bude jednou po-
třebovat. Josef KOZÁK

Hledáme kvalifikovaného 
UČITELE nebo SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 

- učitele do ZŠ. Nástup možný ihned. 
Nabídky s profesním životopisem zasílejte na 

e-mailovou adresu: svpd@svpd.cz.
Tel. kontakt na ředitelku: 275 891 058.

Josef Kozák (stojící třetí zleva) na výřezu foto-
grafie »osmáků« na italské frontě v říjnu 1917.
Na hrudi má bronzovou a stříbrnou medaili za
statečnost a Karlův válečný kříž.   Foto ARCHIV
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V sobotu 26. srpna jsme opět po
dvou letech navštívili  výstavu kvě-
tin v Čimelicích. 
Protože jsme všichni vzorní, odjeli
jsme z Osova v plánovaný čas, tj. v
8 hodin ráno. Cestou jsme ještě na-
brali výletníky z Chlumce. Na cestu
nám počasí moc nepřálo, bylo pod
mrakem a občas i zapršelo, ale už
během jízdy se vyjasnilo a začalo
krásně svítit suníčko. Cesta ubíhala
dobře, na silnici žádné kolony, takže
jsme za necelou hodinu byli na mís-
tě. Domluvili jsme si odjezd ve 13
hodin. U pokladen jsme také nestáli
dlouhou frontu, a tak jsme mohli vy-
razit na výstavu.
Aranžmá ve sklenících bylo opět
okouzlující. Co skleník, to jiné téma
výzdoby. Všichni jsme získali spou-

stu inspirace, jak si osázet třeba i vy-
řazené nádoby, nebo jaké květiny se
dají kombinovat. A protože v okolí
skleníků bylo hodně prodejců květin
a jiného doplňkového zboží, mohli
jsme si květiny, které se nám líbily,
nebo ty které jsme měli vyhlídnuté
už předem, zakoupit. Myslím, že
každý si nějakou tu radost udělal. Po
odchodu z výstaviště se každý rád
občerstvil u stánkařů, kteří jsou ne-
zbytnou součástí podobných akcí.
Na cestu zpět k domovu jsme opět
všichni dorazili včas. Shodli jsme
se, že čas k odjezdu byl zvolen dob-
ře - bylo totiž velké teplo a všichni
už jsme byli docela unaveni. Mys-
lím, že se výlet povedl a za dva roky
uvidíme, zda opět vyrazíme. 

Lenka ŠMEjkaLOvÁ, Osov

Každý si nějakou tu radost udělal...
OSOVŠTÍ VYRAZILI POSLEDNÍ SRPNOVOU SOBOTU NA VÝSTAVU KVĚTIN DO JIHOČESKÝCH ČIMELIC

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  10/2017 (147)

Podbrdské aktuality
* SDH Osov srdečně zve na oslavu
115. výročí založení sboru 16. 9. v
Osově u hřiště. Na programu, který
začíná v 11.00, jsou ukázky požární
techniky, požárních útoků, výstava
pohárů a fotografií, předání ocenění
i svěcení nového praporu. Od 15.00
zahraje staropražská kapela Tře-
husk. Marie PLECITÁ
* Dechovka 12° Plzeň složená ze
studentů plzeňské konzervatoře za-
hraje 16. 9. od 18.00 hodin v sále
OÚ Lochovice. (jik)
* Bohoslužba Církve českosloven-
ské husitské se ve Tmani koná 17. 9.
od 17.00. Slavnostní odpoledne s
bohoslužbou za účasti pražského
biskupa Davida Tonzara se zde us-
kuteční 28. 9. od 14.00.               (jšk)

LOVCI. Na ryby do Rpet u Hořovic vyrazili na konci srpna Milan Slánský z Osova a Matěj Votava z Nesvačil. Dařilo se jim skvěle.        Foto Milan VotaVa

V osovském kostele vystoupili »světoví« umělci
V rámci Českého varhanního festi-
valu se konal 2. 9. v kostele Naroze-
ní sv. Jana Křtitele v Osově varhan-
ní koncert doprovázený sopráno-
vým zpěvem. Cílem festivalu je po-
řádat koncerty, které propagují his-
torické varhany v nejrůznějších mí-
stech ČR. Početné publikum přiví-
tala starostka Marcela Čabounová a
popřála všem krásný zážitek. Ten
nám zprostředkoval Adam Viktora,
varhaník a dirigent, který má na
kontě úspěšná vystoupení na hudeb-
ních festivalech po celé Evropě, a
sopranistka Gabriela Eibenová, vý-
borná zpěvačka - interpretka staré
hudby, kterou studovala mj. v Lon-
dýně či anglickém Dartingtonu.
Spolupracuje s tak vynikajícími hu-
debními tělesy jako jsou Pražští
Madrigalisté či Pražská komorní fil-
harmonie. Se souborem Ensemble

Inégal koncertuje po celé Evropě.
Do sobotního programu zařadili tito
dva umělci skladby starých mistrů,
mj. G. Muffata, C. Monteverdiho, J.
Pachelbela a J. Cabanillese, nádher-
nou tečkou za jejich společným vy-
stoupením byla Salve Regina P. Ter-
zianiho. Protože Viktora je i peda-
gog, velká část návštěvníků po
dlouhém aplausu přijala jeho po-
zvání na kůr, kde se jim dostalo in-
formací o varhanách, jak fungují, či
jak se pracuje s rejstříky, což varha-
ník doplnil i názornými hudebními
ukázkami. Poutavé vyprávění se
protáhlo na více jak hodinu. 
Akci lze bez nadsázky hodnotit jako
mimořádně úspěšnou a dík za to
patří nejen protagonistům, ale i
obecnímu úřadu v Osově, který
umožnil její uskutečnění. 

Marie PLECITÁ,Osov

MEZI KVĚTY. Osovská výprava na
výstavě květin v Čimelicích.         

Foto Markéta VaňatoVá

Gabriela Eibenová a Adam Viktora
v Osově. Foto Jiří Jaroch
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Skauti uspořádali čtyřdenní cyklovandr
VÝPRAVA OD BEROUNKY PUTOVALA Z VESELÍ NAD LUŽNICÍ PŘES TŘEBOŇ A BECHYNI DO TÁBORA
Poslední prázdninový týden jsme se
skauty a rovery vyrazili na čtyři dny
do jižních Čech na cyklovandr. Vla-
kem jsme dojeli do Veselí nad Luž-
nicí a dále pokračovali na kole. Vy-
dali jsme se směrem na Třeboň, kde
byla naše první zastávka s prohlíd-
kou náměstí a zámeckých zahrad.
Poté jsme vyrazili směr Jindřichův
Hradec, vzhledem k rychlému stmí-
vání jsme však postavili stan po pár
kilometrech v prvním kempu. 
Druhý den jsme projeli Jindřicho-
vým Hradcem, kde jsme si prohlédli
historické centrum, dali si dobrý
oběd a přes Rýdův kopec s krásnou
rozhlednou jsme cestou zdobenou
rybníky dojeli zpět do Veselí, kde
jsme se ubytovali v místním kempu
na ostrově. Třetí den byl odpočinko-
vější, jeli jsme po cyklostezkách do
Bechyně, kde jsme si udělali poklid-

nou prohlídku města, čas byl i na po-
sezení v parku a v jedné z místních
cukráren. Poslední noc jsme stano-

vali na břehu Lužnice na skautské
základně nedaleko Bechyně.
Závěrečný den jsme jeli po turistické

cestě podél řeky, po silnicích a cyk-
lostezkách až k nádhernému stádlec-
kému řetězovému mostu. Dále jsme
pokračovali nejkratší cestou do Tá-
bora, odkud jsme se vrátili vlakem
do Řevnic. Po výletu jsme měli v no-
hách nějakých 155 kilometrů a kro-
mě poznání krásné jihočeské krajiny
a měst jsme si užili i slunečné poča-
sí, které nám vydrželo po celou dobu
naší akce.         Šimon MARtINec,

Roveři Řevnice

Až do 26. října má trvat výluka koleje mezi železniční-
mi stanicemi Řevnice a Dobřichovice. Nejvíc prácí se
odbývá ve stanici Řevnice, mezi posledními výhybkami
ve směru na Dobřichovice a návěstidlem, které dovolu-
je vjezd do Řevnic ve směru od Dobřichovic.
Železný most v tomto místě má být vyměněn za nový.
Stavební práce byly rozčleněny do několika etap. První
začala 26. 6. vrtáním a osazením záporové stěny HEB,
na kterou navázala demolice stávajícího mostu. Sedm
dní od 19. 7. bylo demolováno staré mostní těleso a bu-

dováno mostní provizorium. Nyní, v předposlední etapě
prací od 15. 8. do 19. 9., je budována definitivní kon-
strukce nového mostu pro 1. kolej. Během dalších dvou
dní dělníci rozeberou poslední mostní provizorium a do
26. 10. by měl být hotov i definitivní most pro 2. kolej.
Pokud do té doby nebude ohlášena další výluka, tak by
od pátku 27. října měly vlaky jezdit podle standardního
jízdního řádu. Do té doby doporučujeme vytisknout si
výlukový jízdní řád, který je k dispozici na www.cd.cz v
části Jízdní řád - Traťové jízdní řády.      Jan SUP, Praha

V hale otevřeli Veru
Café VERA bylo s počátkem školní-
ho roku otevřeno v černošické Hale
Věry Čáslavské. Interiér kavárny
zdobí nástěnné fotografie Věry Čás-
lavské, nově je možnost posedět ve
vymezeném prostoru uvnitř haly.
Otevřeno je zatím od 14 do 22.00. 
V Hale Věry Čáslavské se v letošní
sezóně představí nové sporty, dosa-
vadní nájemci přicházejí s atraktiv-
ními novinkami. Rozšiřuje se např.
nabídka sportovní gymnastiky a at-
letické průpravy. Bližší info najdete
na www.halaverycaslavske.cz. 

Oto LINhARt, Černošice 

Dohoda podepsána,
místo pro páťáky bude
Zastupitelstvo Zadní Třebaně odhla-
sovalo s městem Řevnice dohodu o
vytvoření spádové základní školy.
Vymezení se vztahuje pouze na 5. -
9. ročník ZŠ  a žáky s trvalým poby-
tem v Zadní Třebani. Paušální část-
ka je 3000 Kč na žáka za každý
školní rok. V Zadní Třebani je málo-
třídka od 1. do 4. třídy, přestup do
pátého ročníku byl vždy obtížný,
protože nejbližší ZŠ Řevnice byla
každý rok obsazena. Žáci, kteří se
nedostali do Řevnic, tak přestupova-
li na ZŠ do Litně, Berouna, Všenor
či Dobřichovic. Do budoucna mají
tedy zadnotřebaňští žáci, potažmo
jejich rodiče jistotu, že v pátém roč-
níku v Řevnicích pro ně místo bude.

Petra FRÝDLOVÁ,
zastupitelka Zadní třebaně

Čtrnáctý ročník Medového odpoledne se bude konat 23.
září od 13.15 ve Společenském domě v Zadní Třebani.
Na samotný úvod by mělo vystoupit 14 kontrafagotistů
(14. ročník), naopak závěr bude tradičně patřit dechové-
mu oktetu Harmonia Mozartiana Pragensis s klasicist-
ním programem. Přednášky se letos ujme význačný
pražský včelař Augustin Uváčik, který patří k protago-
nistům Klubu střešních včelařů. Zajímavé téma doplní
informacemi z oblasti apiterapie. 
Další součástí programu je slosovatelný včelařský kviz.
Složitější otázky nutí návštěvníky ke komunikaci se vče-
laři, a tím se dovídají mnoho zajímavostí. Na místě bude
pozorovací úl se včelami a včelařský koutek. Připravena
bude, jako obvykle, ochutnávka několika druhů medovi-
ny, prodej medu, řada pochutin s medovým základem i
bezlepkové pečivo. Děti si mohou vyzkoušet zdobení
medových perníčků a budou moci namalovat včelařský

obrázek, který bývá sladce odměněn. Po dobu přednáš-
ky je pro ně připravena pohádka Divadla v kufru a pro-
jížďka na konících vedle Společenského domu. Do pro-
gramu MO se opět zapojí sympatický Třebasbor s ne-
všedním repertoárem. Zájemci se mohou seznámit i s
hvězdářským dalekohledem a astronomií, dozvědět se
informace o heraldice a historii, nebo si nechat předpo-
vědět budoucnost z karet.
Medové odpoledne bylo prvně uspořádáno v roce 2004
k 85. výročí založení ZO ČSV Liteň a mělo vyvrcholit v
roce 2019, kdy bude naše včelařská organizace slavit
100 let. Od čtenářů NN bych velice uvítal jakékoliv záz-
namy a informace z historie včelaření na území naší
organizace, které se rozprostírá od Korna a Měňan, přes
Liteň, Drahlovice, Svinaře, Zadní i Hlásnou Třebaň až
po Mořinku. Informace lze zaslat na adresu medoveod-
poledne@seznam.cz.           Luboš FAIt, Zadní třebaň

Do křesla usedli poslední hosté, bratři Strachovi

Třebaň hostí čtrnácté Medové odpoledne
NA CESTĚ. Skauti při putování jižními Čechami.   Foto Šimon MaRTInEC

Výluka na trati Praha-Beroun skončí v závěru října

Z našeho kraje 
* Z důvodu rekonstrukce podlah
bude od 14. 9. do 22. 9. Obecní úřad
v Zadní Třebani uzavřen, resp. jeho
provoz omezen pouze na akutní pří-
pady. (pef)
* Farmářské trhy se konají 16. 9.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. Andrea KUDRNOVÁ
* IV. ročník svinařského Oktober-
festu se bude konat 23. 9. od 14.00
na kurtech ve Svinařích. K mání bu-
de festivalový ležák Greiner čepova-
ný do tupláků, bavorské klobásy a
preclíky. (box)
* Zájezd pořádá 23. a 24. 9. Dělnic-
ká beseda Havlíček Řevnice. Výlet-
níci navštíví Rožmitál pod Třemší-
nem, Radyni, Plasy, Kralovice, Ma-
nětín, Chyše a Žlutice, kde přespí.
Následující den je na programu pro-
hlídka Bečova nad Teplou, Teplé a
Stříbra. Cena dvoudenního zájezdu
je 1850 Kč, včetně dopravy, ubyto-
vání a snídaně. Zájemci  se mohou
hlásit na tel.: 602 951 380. (pan)
* VI. prodej mezi vraty se uskuteč-
ní 24. 9. od 10 do 15.00 v Řevnicích.
Provětrejte šatníky, oprašte půdní
poklady a nabídněte je sousedům! In-
fo na: Wildmannova.R@seznam.cz
či na: 775349331. (rw)
* O titul Podnikavá žena roku 2017
bojuje zadnotřebaňská pekařka
Marcela Soukupová. Až do 25. 9. ji
můžete podpořit na http://www.pod-
nikavazena.cz/podnikava-zena-
roku/rocnik-2017/hlasovani.  (pef)
* Pěšina z řevnického náměstí, kte-
rou si lidé zkracují cestu k nádraží,
je stále uzavřena. Třebaže měla být
průchozí od počátku školního roku,
kvůli pracím na výstavbě komplexu
Corso Pod Lipami byla uzavírka
prodloužena do 19. 9. (pan)
* K otevření bytu do penzionu pro
seniory v Řevnicích, kde upadla paní
a nemohla vstát, byli 5. 9. večer po-
voláni místní profesionální hasiči.
Jednotka vstoupila do bytu oknem
po nastavovacím žebříku a zraněnou
předala záchranné službě.          (pav)
* Velké skvrny plavaly 29. 8. po Be-
rounce u Všenor. Hlídka Městské po-
licie Černošice zjistila, že jde o větší
výskyt řas a listí. Fotodokumentace
byla poslána vodoprávnímu orgánu
odboru životního prostředí.         (ok)

Letní série besed Křeslo pro hosta ve Svinařích skončila. Letos jsme na
místních kurtech uvítali deset zajímavých osobností rozličných profesí, od
cestovatelů, herců, střihačů, režisérů až po lékaře nebo šlechtice. Posled-
ními hosty byli režisér Viktor Polesný a bratři Petr i Jiří Strachovi (na
snímku). Diskuse s V. Polesným byla sice komorní, ale příjemná a zajíma-
vá. Zato návštěvnost na bratry Strachy trhala rekordy, sešlo se přes sto
posluchačů a živě se besedovalo přes dvě hodiny. Velké díky patří Heleně
a Zdenkovi Patočkovým, kteří vzácné hosty do Svinař pozvali a umožnili
nám se s nimi setkat. Zdendo, za všechny Svinařáky, všechno nejlepší, hod-
ně zdraví a pevné nůžky! Text a foto Lucie Boxanová, Svinaře
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Prázdniny máme za sebou a se začát-
kem září začalo být živo i na cvičá-
ku Kynologického klubu (KK) Lety.
V neděli 3. 9. jsme zahájili podzim-

ní kurzy pro štěňata. Byl takový ná-
val, že jsme se málem nevešli všich-
ni na plac. Chlupáče doprovázely
doslova celé rodiny, jako doprovází
rodiče a další příbuzenstvo prvňáky
do školy. Přišla spousta nových ště-
ňátek, ale také štěňata, která chodila
už před prázdninami a za dva prázd-
ninové měsíce neuvěřitelně vyrostla.
Začátek »školního roku pro štěňata«
se vydařil.
První akce, která nás čeká 16. září, je
4. ročník Mistrovství republiky Ky-
nologické jednoty ČR. Kromě
pachových prací na mořinských lou-
kách bude celý den na co se dívat na
obou cvičištích u řeky na letovském
cvičáku. Závodit se bude ve dvou
kategoriích. Hlavní kategorií je zá-
vod podle zkoušky ZPU-S, do něhož
je přihlášeno šestnáct závodníků.
Mistrovství republiky mládežníků
do 18 let v kategorii podle zkoušky
ZPU1 se zúčastní šest závodníků.
Přijďte se podívat a fandit! 
Pokud nám bude přát počasí i týden
po závodu, máme na 19. 9. dopoled-
ne v plánu ukázku pro děti z okol-
ních školek. Na děti se moc těšíme -

budeme se jim snažit předvést vše,
co naši pejskové dokážou. Během
ukázek si s dětmi povídáme a na zá-
věr si pak mohou naše pejsky pohla-
dit. Každý rok nám děti po ukázce
namalovaly obrázky z toho, co vidě-
ly a my jsme z nich udělali fotogale-
rii, která je k vidění na naší webové
stránce. Koncem září - 30. 9. - nás
ještě čeká 10. ročník obranářského
závodu. Závodit se bude v šesti kate-
goriích a bývá přihlášeno kolem čty-
řiceti účastníků. 

Náš cvičák žije bouřlivým životem
tréninků, kurzů pro štěňata, sportov-
ních i jiných akcí. Za tím vším je
spousta práce, která zdánlivě není
vidět, ale podílí se na ní naši členové
i kamarádi. Díky jim za to! Samo-
zřejmě je také třeba říci, že naše čin-
nost se neobejde bez podpory spon-
zorů a partnerů, a to jak materiální,
tak finanční. Za to jim patří velké dí-
ky, stejně jako  Obci Lety, jež nás
podpořila grantem.  

alena VaNžUroVá, KK Lety

Začátek školního roku pro štěňata se v Letech vydařil
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ POŘÁDAJÍ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY A 10. ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU

Sportclub nabízí novinku, Pohybovky 
POPULÁRNÍ VÁCLAVSKÝ TURNAJ RODINNÝCH PÁRŮ SE V ŘEVNICÍCH USKUTEČNÍ 28. ZÁŘÍ

Řevnice - Jubilejní desátou zimu
odehraje sportclub Řevnice v hale
za Liďákem. Právě v těchto dnech
připravuje program dalšího roční-
ku své Tenisové školy, kterou ak-
tuálně navštěvuje 118 dětí.
„Pro sezonu 2017/18 chystáme pár
novinek, chceme naši nabídku tro-
chu rozšířit a vylepšit,“ říká trenér
Michal Mottl. Pro závodní hráče
Sportclub připravil projekt pátečních
skupinových tréninků, které mají po-
moci k jejich rychlejšímu sportovní-
mu růstu. Další novinkou jsou Pohy-
bovky. Ty mají být všeobecnou po-
hybovou průpravou pro děti školní-
ho věku do 10 let. I netenisty.
„Pohybovky jsme dělali i v minulos-
ti, ale letos na ně budeme klást větší
důraz. Uděláme k nim náborovou

akci, abychom vše předvedli dětem i
rodičům. Podle zájmu pak dohodne-
me podrobnosti včetně termínu lek-
cí,“ vysvětluje trenér Mottl.
Nábor ve formě jedné lekce zdarma
se bude konat 26. 9. od 14.00 na kur-

tech u Liďáku. Vyzkoušet si to může
každý, stačí se přihlásit na mail tre-
neri@sportclubrevnice.cz.
Pohybovky pak začnou od října. To
už bude stát nad kurty nafukovací
hala a poběží naplno program Teni-

sové školy Sportclubu. „Nové děti
do ní přijímáme celoročně, ale vz-
hledem k sestavování rozvrhu tré-
ninků je dobré se ozvat teď hned,
nejpozději do půlky září. Pak už se
složitě hledají termíny,“ říká Mottl.
Někteří noví zájemci o tenis se ohlá-
sili během letních kempů, které
Sportclub pořádal. Ten poslední,
třetí, se konal poslední prázdninový
týden u Liďáku a byl věnován pře-
vážně menším dětem okolo sedmi
let. Závěr kempu narušil déšť, přesto
se díky možnosti využití místního
sálu podařilo odehrát jak turnaj mi-
nitenistů, tak žáků, dokonce i doved-
nostní soutěže začátečníků.
„Těší nás, kolik dětí se na kempy
hlásí. Loni jich bylo celkem 51, letos
navlas stejný počet,“ uvedl Mottl.
Nejbližší akcí, kterou Sportclub při-
pravuje, bude 28. 9. populární Vác-
lavský turnaj rodinných párů. Hrají
spolu dvojice v blízkém příbuzen-
ském vztahu, kde mezi hráči musí
být věkový rozdíl minimálně jedné
generace a mladšímu v páru maxi-
málně 18 let. Startovné je 200 až 250
korun na dvojici, přihlášky Sport-
club přijímá do 24. září.                 (šv)

Na konci prázdnin pořádali »národní« házenkáři sou-
středění na svém hřišti v Řevnicích. Celý týden se spor-
tovalo a zdokonalovala se kondice všech hráčů. Na po-
moc s trénováním přišli Fanda Zavadil a Tomáš Veselý,
kteří umožnili rozdělit hráče do několika skupin a tré-
nink tak mohl být specializován pro určitou skupinu ob-
ránců, nebo útočníků. Hráči, kteří postoupili do starší
kategorie, se učili nové hrací systémy, v mladší katego-
rii byl vybrán nový brankář Martin Kolomazník. Každý
si vyzkoušel svoje schopnosti ve výkonnostních testech,
které mohl porovnat s loňským výsledkem. Maminkám
děkujeme za dobroty, které nám připravily.
Podzimní sezonu jsme zahájili 9. 9. ve Staré Huti, 16. 9.
přivítáme doma Březno a Republikán. Trénujeme každé
pondělí a čtvrtek od 16 do 18.00 na hřišti v Tyršově stro-
mořadí. Zváni jsou i nově příchozí od 6 let výše.

Text a foto Štěpánka JaNdUsoVá, NH Řevnice

Mutl vybojoval finále

Házenkáři prázdniny zakončili soustředěním
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Radost si na konec prázdnin udělal
devítiletý tenista Antonín Mutl
(vpravo). V turnaji O pohár města
Beroun se probojoval mezi 25 úča-
stníky až do finále. Pro odchovance
Sportclubu Řevnice je to další z ús-
pěchů. Los rozdělil hráče do šesti
skupin, bojovalo se na jeden vítězný
set. Tonda Mutl našel za celou dobu
turnaje jediného přemožitele, Maxe
Klímu z Meteoru Praha, prohrál s
ním na kurtech berounské Lokomo-
tivy jak ve skupině 5:7, tak ve finále
3:6. I tak ale odjížděl domů spoko-
jen. Foto ARCHIV (šv)

Účastníci posledního z letních kempů Sportclubu Řevnice.     Foto ARCHIV

KURZY. Na letovském cvičáku zača-
ly 3. září podzimní kurzy pro štěňa-
ta.            Foto Alena VANŽUROVÁ
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Slavili jako válečníci od Thermopyl!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Jako černá ruka řádil
v domácím zápase se Štěchovicemi
útočník Dobřichovic Karel Šlapák
- soupeřům nasázel čtyři branky!
Dobřichovičtí ve druhém zápase
po sobě vyhráli 5:0. (mif)
LETY, 1. B třída
SK Chlumec - FK Lety 0:1
Branka: Dominik Kischer
Lety šly do vedení ve 33. minutě,
kdy si na centr Baubína naběhl Kis-
cher a hlavou skóroval. Chlumec se
snažil vyrovnat, ale jeho pokusy vy-
znívaly naprázdno. Postupně otevřel
hru, což byla voda na mlýn hostují-
cího týmu, který si mezi 78. a 89.
minutou vypracoval čtyři gólovky.
Štěstí ovšem tentokrát stálo na straně
domácích. Poslední šanci měl Jiří
Kischer v 89. minutě, ale gólman
srazil jeho dorážku na roh. (jik)
FK Lety - Hýskov 1:3
Branka: Chalupa
Hosté se ujali vedení ve 24. minutě,
kdy odražený míč po přízemní střele
zapadl do sítě. Další gól Hýskov při-
dal o 10 minut později: útočník si
naběhl na dlouhý pas za obranu a
nedal Sňozíkovi šanci. Druhý polo-
čas přinesl jiný fotbal, Lety se tlači-
ly před branku hostů a převaha v poli
přinesla i snížení v 63. minutě. Na

centr Pospíšila si naběhl Chalupa a
hlavou skóroval. Hosté rozhodli ut-
kání v 87. minutě, kdy se útočník
trefil přímo do šibenice.               (jik)

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Štěchovice B 5:0
Branky: Šlapák 4, Kratina
Rezerva třetiligových Štěchovic mě-
la v úvodu zápasu převahu, ale dobře
organizovaná obrana domácích odo-
lala. V 9. minutě se podařilo skóro-
vat Karlu Šlapákovi a zápas dostal
jiný náboj. Štěchovičtí chtěli vyrov-
nat a hnali se do útočení, čímž se
otevírala okénka v jejich obraně. V
19. minutě Šlapák pěknou střelou
zvýšil na 2:0. Ve 26. minutě vsítil týž
hráč třetí branku, Kratina ve 44. při-
dal čtvrtou. Hosté to nezabalili, ale
gólman Mistoler uhájil čisté konto.
V 89. minutě uzavřel účet utkání
opět Šlapák, jenž vyslal ze 40 metrů
(!) fantastickou střelu do břevna, od
něhož se balón odrazil do sítě. Divá-
ci ocenili domácí velikým potles-
kem. Následoval vítězný pokřik ve
stylu starých sparťanských váleční-
ků od Thermopyl...                     (oma)
Dobrovíz - Dobřichovice 0:1
Branka: Kratina
Hosté tentokrát narazili na soupeře s
kvalitní obranou a vynikajícím gól-
manem. Až v 76. minutě se podařilo
vyšachovat defenzivní řady domá-
cích a Kratina razantní střelou za-
znamenal jediný gól zápasu.    (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Neumětely 2:2
Branky: Matera, Soukup

K vidění bylo utkání dvou diametrál-
ně rozdílných poločasů. První část
Karlštejnským hrubě nevyšla - před-
vedli spoustu školáckých chyb a ne-
být skvělých zákroků gólmana Ka-
ňoka, šli by hosté do kabin s výraz-
ným náskokem. Poločasový stav 1:1
byl pro domácí milosrdný. Do druhé
půle ale Karlštejn změnil rozestave-
ní a převzal iniciativu. Dostal se do
vedení a trefil břevno, hosté ale do-
kázali vyrovnat. Karlštejn i ve dru-
hém utkání sezony remizoval.  (miš)
Nový Jáchymov - Karlštejn 4:2
Branky: Klusák, Kučera

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
OZT - Srbsko 5:1
Branky: Šebek 2, Tomášek, Jílek
M., Palička - Skála
Od prvního hvizdu se Ostrovan tlačil
do zakončení - po jednom z roho-
vých kopů se hlavou prosadil Tomá-
šek. Druhý úder přišel opět ze vzdu-
chu, když Palička našel přesným
centrem Jílka. Poté OZT zahodil ně-
kolik tutovek, a tak se šlo do kabin
za stavu 2:0. Krátce po návratu na
hřiště se z voleje trefil Petr Šebek a
pak protrhl střeleckou smůlu Palič-
ka.  Z ojedinělého závaru před bran-
kou domácích hosté snížili, ale po-
slední slovo měl opět Šebek.   (Mák)
Chrustenice - OZT 0:5
Góly: Tomášek 2, Šebek 2, Povýšil
Ostrovan potvrdil skvělý vstup do
sezony. Už v první půli zatížil konto
domácích čtyřmi brankami.     (Mák)

SK ŘEVNICE, IV. třída 
Pikovice - Řevnice 3:0

Úvod zápasu byl v režii domácích,
kteří šli zaslouženě do vedení. Řev-
nice, hrající bez několika opor,  pos-
tupem času hru vyrovnaly, ale skóro-
valy opět Pikovice. Hosté si sice ta-
ké vypracovali několik šancí, ale ty
skončily bez brankového efektu.
Když po změně stran domácí přidali
třetí gól, bylo rozhodnuto.       (Mák)
Řevnice - Libeň 2:1
Branky: Maštalíř, Matoušek

OSOV, IV. třída
Osov - Běštín 0:1
Podluhy - Osov 7:0
Osovu se v úvodu nového ročníku
vůbec nedaří. (mif)

NEVYŠLO TO. Letovští fotbalisté prohráli na svém hřišti s mužstvem Hýskova 1:3.                       Foto NN M. FRÝDL

Setkání mopeďáků první zářijovou
sobotu ve Svinařích se stalo již tra-
dicí. V sobotu  2. 9. dopoledne se k

hostinci U Lípy sjížděli majitelé mo-
pedů Stadion, Babet,  Jawet,  pioný-
rů a dalších silničních strojů nízké

kubatury.  Zaregistrovalo se celkem
84 účastníků. V pravé poledne
všichni vyrazili na 65-ti kilometrový
okruh brdským krajem za doprovo-
du pořadatelů a odtahového vozidla,
které však nevyužil ani jediný mo-
peďák! Po návratu do Svinař přišlo
na řadu vyhodnocení: nejmladším
účastníkem byl Jan Kuranda, nej-
starším Antonín Novotný  (77 let),
nejtěžším Tomáš Krajčík (121 kg), z
nejdelší vzdálenosti přijeli David
Krtička a František Stachorský z
Lomnice nad Popelkou. Největším
smolařem byl vyhlášen Karel Vever-
ka - ač místní, na spanilé jízdě zab-
loudil. Sraz se opět vydařil, i když
bylo spíš chladno, ale na dobré nála-
dě to nikomu neubralo. Poděkování
všem, kteří se zúčastnili a pořadate-
lům, kteří setkání připravili a zabez-
pečili. V sobotu 23. 9. se od 12.00 ve
Svinařích konají závody mopedů
Stadion - V. ročník svinařských 38
zatáček S.H.V.       Michal KOZÁK,

Svinaře

Odtah tentokrát nepotřeboval nikdo
VE SVINAŘÍCH SE KONALA DVANÁCTÁ SPANILÁ JÍZDA MOPEĎÁKŮ

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
17. 9. 17:00 Daleké Dušníky - Lety 
23. 9. 16:30 FK Lety - Rožmitál p/T

KARLŠTEJN, okresní přebor
16. 9. 17:00 Karlštejn - Broumy
24. 9. 16:30 Hořovicko B - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
16. 9. 16:30 Dobřichovice - Úhonice
23. 9. 16:30 Choteč - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
17. 9. 17:00 Tetín B - OZT
23. 9. 16:30 OZT - Tmaň 

ŘEVNICE, IV. třída
17. 9. 16:30 Slapy - Řevnice 
24. 9. 16:30 Řevnice - Zlatníky B

SK OSOV, IV. třída 
16. 9. 14:00 Osov - Stašov B 
24. 9. 14:00 Drozdov B - Osov

PŘED STARTEM. Registrace účastníků setkání.         Foto Karel VEVERKA 

Do lesa míří chodci
Řevnice - Druhý ročník Nordic Wal-
king Challenge budou koncem září
hostit Řevnice.  Lidé svou účastí na
závodech v chůzi s hůlkami podpoří
nevidomé a slabozraké.
Akce s bohatým doprovodným pro-
gramem se koná 30. 9. od 9.00, zá-
zemí má v Lesním divadle. Budete
si moci vyzkoušet, jaké to je být v
roli nevidomého, nebo naopak oku-
sit roli asistenta, který nevidomému
dělá parťáka. Hůlky budou k půjče-
ní na místě, příchozí před závody če-
ká krátká instruktáž. Trasa měří šest
kilometrů, budou na ní kontrolní sta-
noviště. Během dne nebude chybět
doprovodný program pro celé rodi-
ny, kreativní dílny, líčení, besedy,
masáže aj. Studenti Střední zdravot-
nické školy předvedou modelovou
ukázku první pomoci. Pro milovní-
ky gastronomie bude nejen grilovat
šéfkuchař Václav Kříž, k dostání bu-
dou i nápoje či domácí zákusky. Ví-
ce informací a přihlášky najdete na
webu www.nwccr.cz. (pan)

Sport po okolí
* A-mužstvo řevnických »národ-
ních« házenkářů přivítá 16. 9. od
11.05 na svém hřišti celek Republi-
kán Praha. Koedukované družstvo
hostí tentýž den od 10.00 Březno. V
sobotu 23. 9. hrají všechny řevnické
celky v Modřanech. (frz)
* IV. ročník Jízdy zručnosti pořádá
24. 9. od 16 do 18.00 na asfaltovém
hřišti za halou Bios v Dobřichovi-
cích místní TJ Sokol. Pro děti i dos-
pělé budou připraveny překážky a
různé discipliny. Povolena je jízda
na kolech a odrážedlech, na kolo-
běžkách ne. Helmy s sebou!       (jaš)
* Pětaosmdesátiny oslavil dlouho-
letý trenér mládeže FK Lety a též
»pan Jebavý« z populárního seriálu
Okresní přebor Oldřich Limport.
Oldo, vše nejlepší, hodně zdraví a
radosti do příštích let nejen z letov-
ského fotbalu!              Jiří KÁRNÍK


