
Poberouní - Už doslova za pár dní
se otevřou i v dolním Poberouní
volební místnosti. Lidé mají znovu
příležitost využít své hlasovací
právo a zvolit nové osazenstvo Po-
slanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. 
Volit se bude 20. a 21. října. V pátek
jsou volební místnosti otevřeny tra-

dičně od 14 do 22 hodin, v sobotu od
8 do 14 hodin.
V naprosté většině obcí se bude volit
tam, kde jsou lidé již zvyklí. Lístky
by měli voliči obdržet do svých sch-
ránek nejpozději tři dny před koná-
ním voleb. Nicméně volič může po-
žádat o hlasovací lístky také přímo
ve volební místnosti.
Ve většině obcí se volební místnosti
nacházejí přímo v budově obecního
úřadu. Tak tomu je například v Zad-
ní i Hlásné Třebani, Karlštejně, Svi-
nařích či Litni. V Letech se volí v
obecním sále U Kafků, Dobřichovi-

ce jsou sice rozděleny na tři volební
okrsky, všichni ale hlasují v budově
staré školy v ulici 5. května. Řevnič-
tí budou už podruhé volit v přístavbě
základní školy ve Školní ulici.
Lidé, kteří se v tyto dny chystají mi-
mo svá trvalá bydliště, mohou zažá-
dat o tzv. voličský průkaz. Na ten lze
hlasovat v jiném volebním okrsku na
území České republiky. O voličský
průkaz můžete požádat osobně do
18. 10. na dotčeném úřadě. Budete-li
žádat písemně, musíte žádost podat
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tedy do 13. října. (Dokončení na str. 3)

V tomto čísle Našich novin
* Místo vlaků jezdí autobusy - strana 5
* Prohlédnou si poklad - strana 8

Karlštejn - K ozdobám programu
historického Karlštejnského vino-
braní patřila, jako vždy, koňská
»show« středověkého divadla
Traken. V akci mohli diváci vidět
i jejího šéfa Petra NOVÁKA.
Tak jak jste si to letošní vinobraní
užil…?
Nemohu si stěžovat. Vzhledem k
vynikajícímu počasí v sobotu byla
dobrá nálada a ucházející návštěv-
nost, neděle byla o něco horší. Večer
už jsem toho pak měl vzhledem k
opravdu náročnému víkendu dost.
Pokolikáté už s Trakenem na vino-
braní vlastně jste? Jak moc se za tu

dobu, co sem jezdíte, změnilo?
Jezdíme sem už přes patnáct let.
Změn z mého pohledu moc není - je
to pokaždé skvělá akce, kterou uza-
víráme naši sezonu. 
A jak se za těch patnáct let změnila
vaše show?
Snažíme se stále vyvíjet, jezdecky i
herecky, abychom nenudili diváky.
Je pro vás vystoupení v Karlštejně
nějakým způsobem jiné, liší se od
ostatních vystoupení?
Je jiné, určitě. Karlštejnské vinobra-
ní považujeme za prestižní akci, na
níž přibíráme další vynikající jezdce
i kaskadéry. (Dokončení na straně 8)

UŽ JDOU. Jedenadvacáté »novodobé« Karlštejnské vinobraní se konalo poslední zářijovou sobotu a první říjno-
vou neděli. Ani tentokrát nechyběl Karel IV. chotí a doprovodem. (Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

VE STÁJI. Petr Novák s jedním ze
svých koní.      Foto NN M. FRÝDL

Volby se konají 20. a 21. října
O NOVÉM OSAZENSTVU SNĚMOVNY ROZHODNOU VOLIČI I V NAŠEM KRAJI

10. října 2017 - 20 (709) Cena výtisku 7 Kč

Starosta Černošic
s ministrem a hejtmankou

Jsem holka pro všechno! říká šéf historického divadla

U lesa našli mrtvolu,
muž se sám zastřelil
Svinaře - Zastřelený mladý muž byl
28. září odpoledne nalezen na louce
mezi Svinařemi a Hodyní.
„Sice jsme byli k mrtvému přivolá-
ni, ale pomoci už jsme mu nemohli,
pouze ohledat jeho tělo,“ sdělil ře-
ditel řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. Podle něj spáchal dvaatřiceti-
letý muž sebevraždu, proto si případ
převzali kriminalisté. Policejní
mluvčí Pavel Truxa dal později Bu-
líčkovi zapravdu: „Mohu potvrdit,
že se jedná o sebevraždu,“ řekl. No-
vinky.cz uvedly,  že podle několika
zdrojů, se kterými hovořil jejich re-
portér, měl být zastřelený muž pří-
slušníkem Armády ČR.               (mif)

Dvanáctileté dívce
naměřili 1,62 promile!
Dobřichovice - To, že mládež ruší
noční klid, není nic neobvyklého.
To, že u toho občas popíjí, bohužel
také ne. Když ale strážníci naměří
dvanáctiletému »dítěti« bezmála
dvě promile alkoholu, neobvyklé to
je. Velmi neobvyklé!
„Krátce před půlnocí 29. 9. jsme
přijali telefonické oznámení o sku-
pině mládeže, která v parku v Dob-
řichovicích ruší noční klid,“ popisu-
je velitel Městské policie Černošice
Otmar Klimsza. Když hlídka dora-
zila na místo, pokusili se sice »mlá-
dežníci« utéct, ale strážníkům se
jich část podařilo zadržet. „Dívenka,
která se snažila ukrýt za stromy, vy-
padala jako nezletilá a nedokázala
prokázat totožnost. Tvrzení, že si
občanský průkaz zapomněla doma,
bylo následně vyvráceno »státními«
policisty - ti zjistili, že je jí teprve 12
let,“ uvedl Klimsza. „Protože dívka
vykazovala znaky podnapilosti, by-
la provedena dechová zkouška,“ do-
dal. (Dokončení na straně 3) (mif)

Slavnostní mše svatá byla 23. září
sloužena v kostele sv. Petra a Pavla
v Litni za někdejší patronku tohoto
svatostánku, jednu z největších
hvězd světového operního nebe, Jar-
milu Novotnou. Bohoslužba se
konala při příležitosti 110. výročí
narození operní divy, někdejší oby-
vatelky Litně, a svou účastí ji ozdo-
bila další slavná sopranistka, Gab-
riela Beňačková. Text a foto

Marie PLECITÁ, Osov

Beňačková v Litni
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Poslední šance podpořit kandidáty
CENA URČENÁ AKTIVNÍM LIDEM Z NAŠEHO KRAJE BUDE PŘEDÁNA 11. LISTOPADU V LETECH

Poberouní – Na svatomartinském posvícení v
Letech 11. listopadu bude předána Cena
Našich novin 2017. Dosud se sešlo 29 návrhů
jak od členů redakční rady, laureátů Ceny z
minulých let i čtenářů NN. 
Během následujících 14 dnů vybere redakční rada
podle preferenčních hlasů  finálovou desítku kan-
didátů a z nich pak vzejde letošní nositel Ceny
Našich novin – Ceny Arnošta Tučka. Oproti mi-
nulým letům dorazilo minimum podpůrných hla-
sů od čtenářů. Není to samozřejmě žádná povin-
nost, ale snad každý zná někoho, kdo se snaží
zlepšit kulturní či společenský život v regionech a
kdo by si ocenění zasloužil. Mrzí mě, že letos byla
účast jak čtenářů, tak laureátů Ceny minimální. 
Doufám, že to není ukazatel rezignace na veřejné
dění, a že se to nepromítne do nadcházejících vo-
leb. Tak nerezignujte, posílejte preferenční hlasy
těm »svým« kandidátům na Cenu NN. Je to i můj
vzkaz navrhovatelům, kteří si mně stěžují, že již
třetí rok nebyl zvolen ten »jejich« kandidát. Vždy
odpovídám, ať ho podpoří preferenčními hlasy,
ale kde nic tu nic. Tak pište a podporujte. Více o
minulých cenách se dočtete na speciálních strán-
kách http://cnn.nasenoviny.net.      Josef KOZÁK

Kandidáti na Cenu NN 2017

1. BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko - za práci pro
svoji obec, organizování kulturních akcí i spole-
čenského života a navázání partnerských vztahů s
Lužickými Srby
2. BLAŽENÍN Pavel, Černošice  - za organizaci
kulturního a veřejného dění v Černošicích, za
ochotu a pomoc s akcemi v regionu

3. ČABOUN Pavel, Osovec - za práci pro obec,
Kulturní okrašlovací spolek a ochotnické divadlo
4. DOUSEK Vladimír, Černošice - dlouhodobě
se věnuje Berounce a lidem na jejich březích, vy-
dal dvě publikace, koná osvětu v povodí řeky
5. FIALOVÁ Jana, Vižina - za práci pro svoji
obec, organizování kulturních i sportovních akcí
6. FLEMR Jan, Řevnice - za podporu a spolu-
práci s dětskou muzikou Notičky, za organizaci a
režijní vedení ochotnických představení 
7. GEISSLER Jiří, Dobřichovice - za nezištnou
pomoc při organizování kultury v Dobřichovi-
cích, za práci pro místní Sokol 
8. JANDUSOVÁ Štěpánka, Řevnice - za to, že
většinu volného času věnuje žákům házenkářům
9. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouholeté vedení fot-
balového klubu FK Lety, který pod jeho vedením
hraje nejvyšší soutěž v našem kraji a který se stará
o desítky dětí z celého regionu

10. KLIMENT Miloslav, Liteň - za snahu o kul-
turní povznesení Litně, za organizování sportov-
ního života a práci s dětmi tamtéž
11. KOLÁŘOVÁ Helena, Karlštejn - za organi-
zování kulturního života v Karlštejně, za dlouho-
letou práci pro Karlštejnské kulturní sdružení
12. KONVALINKA Vnislav, Hlásná Třebaň -
za rozvoj obce, aktivní účast na kulturních akcích
v obci a po širém okolí
13. KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnic-
ký Sokol, za podporu regionální kultury i sportu
14. KRÁL Karel, Dobřichovice  - za dlouholetý
přínos ochotnickému divadlu v Poberouní
15. KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za
dlouholetou práci pro Dobřichovice, účast v míst-
ním kulturním dění i zásluhu na kvetoucí spolu-
práci se zahraničními partnerskými městy
16. KRBEC Stanislav, Řevnice - za dlouhodo-
bou práci s malými fotbalisty v celém regionu
17. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň - za enorm-
ní snahu o záchranu liteňského zámku a zachová-
ní odkazu operní pěvkyně Jarmily Novotné
18. MATĚJKOVÁ Jana, Osovec - za práci pro
Kulturní okrašlovací spolek a ochotnické divadlo
19. MOTTL Michal, Řevnice - za práci s mláde-
ží ve Sportclubu Řevnice. Vychoval už několik
generací úspěšných tenistů
20. PLECITÁ Marie, Osovec - za aktivní práci
pro obec a Kulturní okrašlovací spolek, za spolu-
práci s Našimi novinami
21. PROCHÁZKA Petr, Svinaře - za dlouhole-
tou práci pro obec i místní Sokol
22. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory - za propa-
gaci Všenor a našeho regionu prostřednictvím
knihovny ve Všenorech
23. SNOPEK Tomáš, Hlásná Třebaň - za práci
pro místní hasiče, organizace veřejných akcí
24. STIBAL Bohumil, Všeradice - za enormní
snahu o povznesení a rozvoj Všeradic, za přínos
rozvoji Podbrdska
25. STRNAD Petr, Lety - za dlouholetou práci s
malými fotbalisty v FK Lety
26. SÝKORA Jiří, Řevnice - za nezištnou práci
pro fotbalovou mládež z Řevnic a okolí
27. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - za Holky
v rozpuku, za naději, že radostný život nekončí na
nějakém věkovém horizontu
28. TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za všestrannou
práci pro obec i celý region
29. VÁŇA Petr, Karlík - za organizaci sochař-
ských sympozií, za propagaci našeho kraje pro-
střednictvím svých sochařských děl
30. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za intenzivní
práci pro místní Kynologický klub

V sobotu 14. října se budou v Dobřichovicích ko-
nat poslední farmářské trhy, na které naváže odpo-
ledne festival svíčkové omáčky. Pokud nepočítá-
me adventní trhy, letošní poslední dvě větší akce
v našlapaném dobřichovickém kulturně-společen-
ském životě pod širým nebem. Podzim vyhání
všechny z venku pod střechu.  
Kdo může, stěhuje se do hal či tělocvičen, kdo má
- staví haly nafukovací. V Dobřichovicích se zkra-
je října sešel výbor místní TJ, aby rozhodl o vyu-
žívání vlastních hal. Bývají to složité diskuze, zá-
jemců je více, než jsou kapacity tří tělocvičen.
Dávno neplatí, že pro sportování sokolů musí sta-
čit velký i malý sál v původní budově sokolovny
a hala BIOS s posilovnou, saunou a restaurací
slouží nesokolským sportovcům, kterým je prona-
jímána za komerční sazby... 
Začátek školního roku a start halové sezóny jsou
rovněž signálem pro doplňování stavů jak aktiv-
ních sportovců, tak těch, co se chtějí třeba jenom
protáhnout či proběhnout. Je s podivem, jak pořád
velmi málo širší veřejnost o možnostech cvičení a
sportování v našem regionu ví. Dobřichovický
Sokol není výjimkou. Nechci unavovat sáhodlou-
hým popisováním všech aktivit, stačí se podívat
na www.sokol-dobrichovice.cz a u jednotlivých
oddílů najít jejich tréninkové časy, spojení na ve-

doucího a s ním si vlastní sportování domluvit. 
Kromě rekreačního sportování nabízí Sokol Dob-
řichovice i výkonnostní sport, zejména jeho oddíl
volejbalu. Družstvo mužů ve druhé nejvyšší celo-
státní soutěži i tým žen vstupují do letošní sezony

s vysokými ambicemi. Přesvědčit se může přijít
každý. Volejbalisté přivítají ve čtvrtek 12. 10. od
18.00 v rámci Českého poháru extraligový celek
Ústí nad Labem. Následující dva dny - v pátek a v
sobotu nastoupí na domácí palubovce proti Nym-
burku a TJ ČZU, týden nato, 20. a 21. 10., sehra-
jí mistrovská utkání s ČZU Praha B a EGE Č.
Budějovice. Ženskou první ligu uvidíme v Dobři-
chovicích až v listopadu.
Ale nejsou to jen ligoví hráči, kteří by měli být
místními vzory. Členem výboru Sokola je už od
70. let minulého století pokladník Jaroslav Velc.
Je málo schůzí, na kterých Jarda chybí, a žádná,
během níž by se kabonil. Nedávno se s námi po-
dělil o recept na vynikající kondici a dobrou nála-
du. Nejméně 4 - 5x týdně od počátku března do
konce října vstane v půl páté, oblékne se a vyrazí
po cyklostezce do Černošic, aby tam udělal čelem
vzad a mašíroval zpět. Má to změřeno na 8 km -
předloni takto našlapal přes 2.100 km, letos má
před sebou ještě několik týdnů a na tachometru
1.350 km. Vše poctivě změřeno krokoměrem a
zapsáno v sešitě. Jistě úctyhodný výkon, tím spíš,
že Jaroslav Velc v lednu příštího roku oslaví 86.
narozeniny. Jak je vidět, neexistuje žádná výmlu-
va, která by komukoliv bránila v přiměřené formě
pohybu... Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Společenský i sportovní život se stěhuje pod střechu

KANDIDÁTKA. Štěpánka Jandusová, jedna z
adeptek na letošní Cenu NN. Foto ARCHIV

Řevničtí si vybudovali stezku
Řevnice - Nová Fabiánova stezka bude již brzy
sloužit obyvatelům i návštěvníkům Řevnic. Trasa
dlouhá necelých dvanáct kilometrů zavede turisty
na nejzajímavější místa města i jeho okolí.
Fabiánova naučná stezka vznikla ve spolupráci
školy, Mladého hlasu Řevnic a řevnické radnice,
jež projekt financuje. Na projektu se podíleli žáci
zdejší školy pod vedením učitelky Flemrové, uči-
telé, historik Jindřich König či fotograf Zdeněk
Valeš. Stezku tvoří 13 tabulí, každé zastavení při-
pravovala jiná třída. Dobrovolníci z Mladého hla-
su Řevnic v čele s Kateřinou Vaňkovou a Kristý-
nou Hejzlarovou dovedli projekt do finále. Stezka
vede z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad kolem ZŠ,
k tůním, přes Kejnou a Burešovou cestou k Les-
nímu divadlu a Pišťáku. Kolem hřbitova se stez-
ka vrací zpět na náměstí. Delší varianta měří
necelých 12 km, kratší 6 km.  (pan)

Jaroslav Velc.      Foto Jiří GEISSLER
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Myslivecký den si užily hlavně děti
ŘEVNIČTÍ NA ROŽNI OPÉKALI MENŠÍHO DIVOČÁKA, BAVILI SE A VZPOMÍNALI NA STARÉ ČASY

»Myslivecký den« pro své rodiny a
přátele uspořádali 23. září řevničtí
myslivci. Prostor před jejich klubo-
vnou ožil především dětmi, které se
na tuto akci vždy těší. Řevničtí na
tuto slávu ulovili menšího divočáka,
který byl opékán na rožni. Příprava
si žádá několik zručných mužů, kteří
se jí věnují ten den od samého rána.
V odpoledních hodinách začne maso
měknout a první mlsouni ho začnou
ukrajovat a ochutnávat. K hodování
byly připraveny nové hodovní stoly
a lavice na sezení. Nechybělo nic, co
k řádnému stolování patří. A k tomu
patří i dobrá nálada, která vládla od
samého začátku. Neobešlo se ani bez
vzpomínání na staré časy a vyprávě-
ní o zážitcích, které se jinak neusly-
ší. Vždyť tam v některých rodinách

seděly vedle sebe tři generace, samí
myslivci. Je tomu nejméně 20 let,
kdy tehdejší hospodář Jan Březina
šel do lesa na procházku s malým
vnukem. Kolem nich pobíhal čilý
ohař. Náhle byl slyšet hlasitý štěkot.
To ohař vyplašil bachyni a hnal ji
přímo na ně.  Nebylo takřka vyhnu-
tí. Hospodář popadl vnuka a vysoko
ho vyzvedl. Bachyně se zalekla a

uhnula. Dnes tam tento vnuk seděl
se svou matkou mezi námi. Je z něj
zdatný myslivec a lovec divočáků.
Děti si mohly za dozoru prohlédnout
lovecké zbraně, jiné zase zajímal ro-
žeň a vše kolem opékání. Některé
matky se stačily i vypravit do lesa a
přinést několik bedel. Počasí přálo a
tak všichni odcházeli s pocitem pří-
jemně prožitéto odpoledne a také i s

dalším poznáním práce a života
myslivců. Lovu zdar a nashledanou
příští rok. František ŠeDIVÝ, 

Řevnice

V pátek 6. října se v Zadní Třebani konalo námě-
tové hasičské cvičení. V 17.00 se k hasičárně za-
čaly sjíždět jednotky SDH z okolí - Karlštejna,
Hlásné Třebaně, Drahlovic, Hatí, Svinař a Litně.
Akce začala nástupem, v 17.25 se pak jednotky na
rozkaz velitele zásahu Josefa Ševčíka ml. vydaly
na svá místa. Simulován byl požár lesa a travního
porostu nad ulicí Lesní. Liteňští, kteří se z důvo-
du zásahu k ostatním připojili později, pokračova-
li v kyvadlové dopravě vody a jejich stříkačka
byla v záloze pro případ potíží jiných strojů. Voda
do cisteren byla doplňována před obecním úřa-
dem, kde JSDH Zadní Třebaň zajišťovala čerpací
stanoviště. Odtud vozy jezdily Třebaňskou ulicí k
mostu u zbrojnice a ulicí Nad Školou až k hlás-
notřebaňské tatře, která stála v křižovatce do ulice
Lesní. Odtud byla hadicemi v délce 600 metrů
voda vedena až do lesa. Po vyprázdnění cisterny
projížděly ulicemi K Potoku a Školní k obecnímu
úřadu k doplnění vody. Akce se uskutečnila bez
větších problémů, v 18.20 byla ukončena a zhod-

nocena. Na závěr velitel zásahu poděkoval zúčast-
něným a popřál jim šťastnou cestu domů. Děkuje-
me třebaňským občanům za odstavení vozů z
inkriminovaných ulic.
O tři dny dříve, v úterý 3. 10. se zadnotřebaňští

hasiči zúčastnili i »ostrého« zásahu, dokonce ve
své domovské obci. Krajským operačním středis-
kem byl nahlášen požár garáže v ulici K Voškovu.
V 19.44 jednotka ve složení J. Ševčík ml. (veli-
tel), J. Ševčík st., M. Nájemník, L. Láznička a A.
Radabolski vyjela k požáru. Na místě již byly jed-
notky z Řevnic a Litně. Třebaňská skupina se po
poradě s velitelem zásahu spoluúčastnila dohašo-
vání. Naše Škoda 706 RTHP byla k dispozici na
doplňování řevnické cisterny, z  níž byly vedeny
útočné proudy. Po uhašení požáru a postupném
odvolání jednotek z místa zásahu tu zůstal pouze
vyšetřovatel, velitel zásahu a JSDH Zadní Třebaň.
Po zapáskování objektu byl prostor předán tře-
baňskému veliteli Josefu Ševčíkovi, který se svý-
mi muži zajistil požární dohlídku. Jednotka zůsta-
la na místě do 23.59 a ještě jednou objekt, kde ho-
řelo, prolila vodou z blízkého hydrantu. V 1.30
bylo místo naposledy zkontrolováno velitelem
jednotky - v té době již nehrozila žádná rizika. 
Josef ŠeVčíK ml., velitel JSDH Zadní Třebaň

Dvanáctileté dívce...
(Dokončení ze strany 1)
K překvapení všech měřící přístroj
ukázal hodnotu 1,62 promile alko-
holu v dechu. Dívka policistům tvr-
dila, že alkohol jí podal neznámý
mladík, který již odešel. Na místo
byla přivolána záchranka, která ne-
zletilou převezla k dalšímu vyšetře-
ní a detoxikaci do nemocnice v Mo-
tole. „Hlídka Policie ČR pak za dív-
kou do nemocnice přivezla i jejího
otce,“ uzavřel Klimsza s tím, že pří-
padem se teď bude zabývat orgán
sociálněprávní ochrany dětí a záro-
veň také policie pro podezření ze
spáchání trestného činu podání alko-
holu dítěti.          (mif)

Volby se konají...
(Dokončení ze strany 1)
Hlasovat bude moci pouze ten, kdo
prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky, ať už plat-
ným občanským průkazem či napří-
klad cestovním, diplomatickým ne-
bo služebním pasem ČR. Pokud bě-
hem voleb zjistíte, že nemáte platný
občanský průkaz, je možné si na
úřadu v Podskalské ulici na Praze 2
nechat udělat zdarma na počkání ob-
čanský průkaz s platností 1 měsíc.  
Naposledy se volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České repub-
liky konaly v roce 2013, tehdy dosá-
hla volební účast v obcích pověřené
obce Černošice 71,57 %.           (pan) Hlásná Třebaň - Dvě varianty no-

vé lávky přes Berounku z Hlásné
do Zadní Třebaně se dokončují v
těchto dnech. nn to potvrdil hlás-
notřebaňský starosta Vnislav
Konvalinka.
„Podle první verze bude nová lávka
podobná té současné, podle druhé
bude s velkým obloukem, asi jako
má most v Karlštejně,“ uvedl staros-
ta s tím, že zatím není rozhodnuto,
která varianta bude finální. Mostov-
ka by měla být železobetonová s
dvěma pruhy pro chodce a cyklisty.
Z obou stran je nové napojení, jak
na podchod k nádraží, tak i na pří-
chod z Hlásné Třebaně. „Na naší
straně je výrazně kratší příchod pro-
vedený do oblouku a na zbývajícím
prostoru je několik parkovacích míst
pro automobily,“ upřesnil Konvalin-

ka a zdůraznil, že velkou změnou je
výškové umístění lávky. „Kvůli stu-
dii splavnění Berounky bude nová
lávka  šest metrů nad hladinou řeky,
její podlaha je plánována ve výšce
stropu  lávky nynější. Stávající ply-
novod bude upevněn u podlahy,“
dodal. Návrh počítá se stavbou na
stejném místě. Není zatím vyřešeno,
zda bude během stavby zbudována
pontonová lávka nebo bude v provo-
zu přívoz. „Čeká nás příprava územ-
ní, stavební a prováděcí dokumenta-
ce, zajištění peněz a prováděcí fir-
my, což bude trvat asi dva roky. Do
té doby nám musí bez velkých pro-
vozních nákladů vydržet stávající
lávka. Podlaha nejvíc trpí od cyklis-
tů a jezdců na koních, kteří na lávku
pro pěší vůbec nemají vstupovat,“
uzavřel rychtář.    Miloslav FRÝDL

Podepsali memorandum o rekonstrukci tratě

ZÁSAH. Hasiči při cvičení v zadnotřebaňském
lese. Foto Josef ŠEVČÍK ml.

Nová lávka bude šest metrů nad řekou

Třebaňští hasiči organizovali cvičení a hasili garáž

Z našeho kraje 
* Večer sokolských světel, vzpo-
mínku na ty, kteří zaplatili nejvyšší
cenu za to, abychom my dnes mohli
svobodně žít, pořádá 10. 10. od
18.00 v kempu Dobřichovice místní
TJ Sokol. Lodičky s sebou, kdo ne-
má, dostane na místě. (ak)
* Farmářské trhy se konají 14. 10.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. Odpoledne od 14.00 pak na
ně v areálu zámku naváže 4. ročník
Brdského festivalu svíčkové omáčky
– Memoriál Jenufa Šuchmy.        (ak)
* Slavnostní vítání občánků se
uskuteční 14. 10. od 9.00 v sále U
Kafků v Letech. Jana ŠILHAVÁ
* Z důvodu stavby splaškové kana-
lizace je do 31. 10. uzavřen levý jí-
zdní pruh ve Svinařích, ulici Ha-
lounské. Uzavírka se týká 250 metrů
dlouhého úseku řízeného semafo-
rem. Lucie BoxAnoVÁ
* Moštování ovoce v Zadní Třebani,
které bylo původně plánováno do
21. 10., bylo z důvodu malého zájmu
a neúrody ukončeno. (sih)
* o odstranění stromů i dalších po-
rostů v blízkosti elektrického vedení
a v místech, kde zasahují ze soukro-
mých pozemků do cest, brání prů-
jezdnosti vozidel, omezují průchod-
nost chodců či znemožňují výhled ři-
dičům nebo omezují rozptyl poulič-
ního osvětlení žádá obyvatele Zadní
Třebaně zdejší obecní úřad.        (sih)
* Sběr velkoobjemového odpadu se
uskutečnil 30. 9. v Zadní Třebani.
„Po minulém sběru, kdy nestačil je-
den kontejner, jsme objednali raději
dva,“ uvedla starostka obce Markéta
Simanová s tím, že první byl kontej-
ner naplněn hned v 9.00, druhý bě-
hem dopoledne. Lidé vozili nábytek,
matrace, koberce atd. Další sběr je
plánován na jaro 2018.                (pef)
* K pomoci starší osobě ležící na
zemi v rodinném domě v Letech by-
li 3. 10. ráno vysláni řevničtí profe-
sionální hasiči. Špatně chodící ženu
zvedli a uložili do postele.         (pav)
* Motocykl a osobní auto se srazily
28. 9. u železničního přejezdu v Čer-
nošicích. Do nemocnice byli převe-
zeni dva zranění motorkáři.       (bob)

Ministr dopravy Dan Ťok, hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Po-
korná Jermanová a místopředseda Svazku obcí Region Dolní Berounka
Filip Kořínek (zcela vlevo) 27. září v budově ministerstva slavnostně pode-
psali Memorandum o snížení hluku z nákladní železniční dopravy, rekon-
strukci tratě Praha Beroun přednostně pro příměstskou dopravu a výhle-
dovém přesunutí dálkové dopravy mimo údolí Berounky. 
Foto ARCHIV Adéla čeRVenkoVá, černošice
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Poslouchali písničky »přímo ze života«
V HLÁSNÉ TŘEBANI PŘEDSTAVILI SVŮJ KOMPONOVANÝ POŘAD JANA RYCHTEROVÁ S VÁCLAVEM VĚTVIČKOU
Na první den v měsíci říjnu připadá
každoročně Mezinárodní den senio-
rů. V Hlásné Třebani se k této příle-

žitosti každoročně koná setkání seni-
orů. Letos se posezení uskutečnilo v
neděli 1. 10. v sále restaurace Česká
hospoda. Sál se zaplnil, což nás vel-
mi potěšilo. 
Akci zahájila Iva Matějková, starosta
Vnislav Konvalinka nás seznámil s
aktuálními problémy naší obce, hlav-
ně se hovořilo o nové lávce.  Zodpo-
věděl několik dotazů a pak už začala

volná zábava. Nechybělo ani dobré
občerstvení, káva a zákusek. Kdo vy-
držel do 16.00, mohl zhlédnout kom-
ponovaný pořad písničkářky Jany
Rychterové (kytara), Evy Šašinkové
(kontrabas) a Václava Větvičky, což
opravdu stálo za to. Kdo přišel, neli-
toval. Užili jsme si 2 hodiny inteli-
gentního humoru a písniček přímo ze
života. Chytré texty o životě, jídle,

pití a lásce, tu k smíchu, tu k zamyš-
lení. Velmi krásné posezení! Děkuje-
me organizátorům za to, že jsme mo-
hli strávit takové pěkné odpoledne.

Jitka ŠVEcOVÁ, Hlásná Třebaň

Vracím se do času, kdy na mém pracovním stole
přicházelo na svět logo rodící se taneční skupiny,
jejíž název po kolektivním mudrování vymyslela
Lenďa Zrostlíková. Ovšem na prvním místě stála
především s neuvěřitelným elánem Ivča, rovněž
Zrostlíková, která si taneční geny přinesla z býva-
lého tanečního kroužku Kvítko, které jsem zasa-
dila před mnoha lety.
A tak se stalo, že nad kolébkou novorozence stály
shora uvedené tři sudičky. Dítko dostalo jméno
Proměny, a to přesně 17. 11. 2007. Dítko sotva
prokouklo, bylo dvanáctičlenné, vesměs předma-
turitního věku. Zanedlouho povyrostlo o mé ta-
lentované žáčky ze ZUŠ, holdující baletním stře-

víčkům. Krátce nato obohatil a uzavřel kruh čin-
nosti nepostradatelný, respekt všech mající Hon-
zík Martínek s hlubokou znalostí country a ir-
ských tanců. Veškerá práce týkající se hudby pad-
la na jeho hlavu. Čas utíkal, Proměny rostly, noví
přicházeli, jiní odcházeli. Ti první vydrželi i jako
výborná parta několik let, dokud jim život nedal
jiný směr. Za deset let prošlo skupinou 150 dětí,
dnešní počet je 35. Veřejnosti se Proměny poprvé
představily svým Reprezentačním plesem, a to v
plné parádě včetně fraků, v roce 2009. Od té doby
se pravidelně zúčastňují poberounských májů, ad-
ventních trhů, dvakrát vyhrály Ledečský taneční
pohár, pořádají karnevaly a taneční »Šou«. Každý

rok prožívají letní soustředění. Nezbytností pro
skupinu je samozřejmě vlastní garderoba v počtu
kolem 500 kostýmů, většinou vyrobených jehlou
Ivči. Pro výzdobu plesů mají i své tradiční deko-
race vytvořené, jak se říká, přímo na tělo.
Co na závěr? Článku ovšem!
Proměny dorostly teprve dívčího (jinošského) vě-
ku a mají vše před sebou. Proto jim do těchto dal-
ších let a plánů přeji: Hodně píle a vytrvalosti tan-
čícím, trpělivost vedoucím, nápady tvůrcům, dob-
ré vůle těm, kteří za vším nejsou vidět, ale bez
nichž by to taky nešlo.
A všem dohromady přeji – Vydržať! Vaše 

dáša rEnErTOVÁ, Řevnice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
11. 10. 20.00 O TĚLE A DUŠI
13. 10. 17.30 LEGO NINJAGO FILM
13. 10. 20.00 SNĚHULÁK
14. 10. 13.45 MY LITTLE PONY FILM
14. 10. 15.30 PO STRNIŠTI BOS
14. 10. 17.30 KINGSMAN
14. 10. 20.00 HORA MEZI NÁMI
18. 10. 20.00 SVATBA
20. 10. 17.30 BLADE RUNNER
20. 10. 20.00 ALIBI NA MÍRU
21. 10. 13.45 ESA Z PRALESA
21. 10. 15.30 BAJKEŘI
21. 10. 17.30 VÍNO NÁS SPOJUJE
21. 10. 20.00 MATKA!

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
10. 10. 17.30 KTERÝ JE TEN PRAVÝ
10. 10. 20.00 CHLAPI NEPLÁČOU
11. 10., 16. 10., 18. 10. 13.45 PŘÍŠERKY
POD HLADINOU
11. 10. 17.30 WIND RIVER
11. 10. a 14. 10. 20.00 (So 17.30) BLA-
DE RUNNER 2049 (v So 3D)
12. 10. 15.30 PO STRNIŠTI BOS
12. 10. 18.30 TA, KTERÁ ODEŠLA
13. 10., 14. 10., 16. 10., 18. 10., 24. 10.
17.30 (So+St 20.00) SNĚHULÁK
13. 10. 20.00 TO
14. 10. a 22. 10. 15.30 MY LITTLE PO-
NY FILM
15. 10. 15.30  LEGO NINJAGO FILM
15. 10. a 25. 10. 18.30 (St 20.00) ZAH-
RADNICTVÍ:DEZERTÉR
16. 10. 20.00 SCORPIONS
17. 10. 17.30 HORA MEZI NÁMI
17. 10. 20.00 KROTKÁ
18. 10. 17.30 ALIBI NA MÍRU
22. 10., 23. 10., 25. 10. 17.30 (Ne 18.30)
BAJKEŘI
23. 10. 20.00 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ
NEBEZPEČÍ

KINO RADOTÍN
10. 10. a 12. 10. 17.30 (Čt 20.00)
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
10. 10. 20.00 SVATBA
11. 10. 17.00 BLADE RUNNER 2049
11. 10. 20.00 HORA MEZI NÁMI
12. 10., 18. 10., 21. 10. 17.30 (So 20.00)
ALIBI NA MÍRU
13. 10. 17.30 MY LITTLE PONY FILM
13. 10. a 21. 10. 20.00 (So 17.30) 8
HLAV ŠÍLENSTVÍ
14. 10. a 21. 10. 15.00 ESA Z PRALESA
14. 10. 17.00 ANDRÉ RIEU Z MAA-
STRICHTU 2017
14. 10. a 18. 10. 20.00 SNĚHULÁK
17. 10. 17.30 KROTKÁ
17. 10. 20.00 SCORPIONS FOREVER –
dokument
18. 10. 10.00 BÁBA Z LEDU
19. 10. 17.30 CHLAPI NAPLÁČOU
19. 10. 20.00 MATKA
20. 10. 17.30 MIMONI 3D

V ČESKÉ HOSPODĚ. Písničkářka Jana Rychterová s kontrabasistkou
Evou Šašinkovou při vystoupení v Hlásné Třebani.     Foto Jitka ŠVECOVÁ

Na Havelském posvícení zahraje dechovka
V sobotu 14. října se obyvatelé Zad-
ní Třebaně sejdou ve 14.00 na zdej-
ší návsi, aby společně oslavili Ha-
velské posvícení. 
Kromě soutěže o posvícenský koláč
bude součástí oslav Balíčkova va-
řečka, soutěž ve vaření, kterou zalo-
žil zesnulý starosta Stanislav Balí-
ček. Soutěžící se mohou hlásit na
tel.: 722 069 600 či na mailu
pet.frydlova@seznam.cz. Téma le-
tošního ročníku je studená kuchyně
(koláče, chlebíčky, pomazánky, sa-
láty, studené polévky atd.). Kdo by
chtěl připravit něco teplého, může si
donést vlastní gril a soutěžit i v kate-
gorii Grilované dobroty.

O kulturní program se kromě dětí z
místní MŠ a ZŠ a Třebasboru posta-
rá dechovka Lovesong Orchestra.
Pět muzikantů (4 žestě a buben),
budou od 15.30 do 17.30 vyhrávat
české, španělské a kubánské hity. 
K dostání bude třebaňské pivo Bobr,
klobásy,  víno, oplatky, preclíky,  ká-
va, sýry, rohlíky, kváskový chléb,
housky, koláče, dýně... Chybět ne-
budou  ani projížďky na koních, dla-
bání dýní, podzimní tvoření, korál-
kový stánek s dílničkou. „Děti bu-
dou moci malovat perníková srdce
či zvířátka a co kdo bude chtít,“ řek-
la Tereza Chlaňová ze spolku Salto.
Petra FrÝdLOVÁ, Zadní Třebaň

Tipy NN
* Koncert Jazz Elements – pocta
Zuzaně Navarové se koná 10. 10. od
19.30 v zámku Dobřichovice. Zazní
písně Z. Navarové v podání mladé
jazzové skupiny a sólistky orchestru
Karla Vlacha B. Šedivé. Vstupné
200/150 Kč. Andrea KUdrnOVÁ
* Besedu s Ludmilou Szombatiovou
Chvojkovou, vnučkou zakladatele
Chvojkových lázní, a fotografem
Vladimírem Douskem o černošic-
kých říčních lázních, plovárnách a
životě kolem řeky  hostí 13. 10. od
19.00 klub Ferenc Futurista Černo-
šice. Simona KYSILKOVÁ
* Martina Trchová & Trio vystou-
pí v pátek 13. 10. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Taneční country večer pod vede-
ním Miloše Chrousta můžete navští-
vit 14. 10. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. (vš)
* Oslava 20. Havelského posvícení
se koná 14. a 15. 10. před radnicí v
Radotíně. Oba dny je od 10.30 při-
praven stylový jarmark i bohatý kul-
turní program. Bavit vás budou Mi-
chal Hrůza, Milan Peroutka, Kabát
tribut, Old Fashion Trio, kejklíř Pu-
pa, kapela Třehusk aj.                 (mif)
* Hudební pohádku O Tereze a
Matějovi uvádí divadlo Jaroslava Be-
neše a Marie Šlehoferové 15. 10 od
16.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Koncert českých muzikantů k 72.
výročí narození Erica Claptona hostí
černošický Club Kino 20. 10. od
20.00. Účinkují Petr Samšuk, Pavel
Jartym & Sam’s Band.                   (vš)
* Pohádku Perníková chaloupka se-
hraje 21. 10. od 10.00 v Dobřicho-
vickém domku Divadlo Lucie Hav-
líčkové. Andrea KUdrnOVÁ
* První ročník minifestivalu Blues
Černošice se uskuteční 21. 10. Od
20.00 se na jevišti místního Clubu
Kino představí skupiny B.B.Band a
Bluesweiser. (vš)
* Pohádku O Ježibabákovi sehrají v
černošickém Clubu Kino M. Du-
chek, I. Šormová a D. Schlehrová
22. 10. od 16 hodin. (vš)
* druhá etapa výstavy Stavební
vývoj dobřichovických domů v plá-
nech a fotografiích je v zámku Dob-
řichovice prodloužena do 30. 10. (ak)
* Výstava snímků fotografky Ma-
ria Harsa nazvaná Můj zorný úhel je
do 8. 11. instalovaná v Cafe galerii
Bím Dobřichovice. (ak)

Dětská taneční skupina Proměny oslaví desáté narozeniny

Řevničan v Tmani přednášel o Zborovu
Oslava Dne české státnosti se konala 28. září ve Tmani. Na zrekonstruova-
nou věž zdejšího Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské
se ten den vrátila nově vyrobená replika kalicha.
Vzácné hosty přivítala farářka Růžena Adamová. Řevničan František Šedi-
vý přednáškou Zborov – významný milník našich dějin přiblížil vznik první
republiky a události, které tomu předcházely. Dále vystoupili členové
Dětského centra Světlušky s divadelním představením a dvě mladé nadějné
tmaňské zpěvačky Aneta Špačková i Denisa Černá. Sváteční bohoslužbu
vedl vzácný host, pražský biskup David Tonzar. Po bohoslužbě byla zahá-
jena tradiční zahradní slavnost orámovaná výstavou dětských prací.

Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň
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Všeradův kurýr

Poslední zářijový víkend se v Pod-
brdech uskutečnilo už 11. Podbrdské
posvícení, které každoročně pod
širým nebem přináší zábavu i pouče-
ní spolu s kulinářskými zážitky pro
celou rodinu.
Tentokrát spolu se starostou obce
Pavlem Ševčíkem přivítalo všechny
přítomné také nebe zalité sluncem a
pestrý program pro malé i velké. A
tak se mohli návštěvníci podívat na
výstavu fotografií Aleny Šustrové –
místní rodačky, poberounská hudeb-
ní skupina Třehusk se postarala o
pravou posvícenskou náladu a vy-
stoupení Mildy Frýdla juniora bylo

odměněno obrovským potleskem.
Celé odpoledne DJ Karel Moravec
lákal přítomné ke stánkům vystavo-
vatelů, kteří do Podbrd tradičně při-
jíždějí. Všichni mohli ochutnat rybí
salát p. Leva od místních rybářů, do-
brý burčák i netradiční pečivo.
Samozřejmě nechyběla soutěž o nej-
lepší posvícenský koláč, za který si
pí Ševčíková, pí Benešová a vítězka
pí Sýkorová odnesly i hodnotné ce-
ny. Děti jsou v Podbrdech vítány a
vše je pro ně zdarma - od malinovky
přes tvořivé dílničky až po hojně na-
vštěvovaný skákací hrad. Letos pro
ně bylo určitě zajímavé i vystoupení
kouzelníka a iluzionisty J. Vaidiše.

Nebylo by to ale pravé posvícení,
kdyby nebylo okořeněno vystoupe-
ním, které si každoročně připravují
místní děti a ženy. A bylo na co se
dívat!
Se zapadajícím sluncem se pomalu
zábava přesouvala z hřiště do spole-
čenského sálu, kde se konala posví-
censká zábava. A ti, co odcházeli
domů, měli na tváři úsměv a otázku,
kdy se sejdeme zase. Tak si napište
do svých kalendářů, že 12. Podbrd-
ské posvícení  se bude konat v sobo-
tu 29. 9. 2018 od 13.00 hodin, nebo
sledujte webové stránky obce. My se
budeme těšit na vaši návštěvu.

Naďa ELIÁŠKOVÁ, Podbrdy

Hosty vítal starosta a - slunce
POSLEDNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU SI V PODBRDECH UŽÍVALI POSVÍCENÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2017 (238)

NEJLEPŠÍ. Naďa Eliášková s kolá-
či, které do soutěže o nejlepší posví-
censký koláč přihlásila její vítězka pí
Sýkorová.          Foto NN M. FRÝDL

Z podbrdského kraje
* Toulavá kapela z Rožmitálu pod
Třemšínem zahraje na Odpoledni s
dechovkou, které se koná 15. 10. od
15.00 v Zámeckém dvoře Všeradi-
ce. Vstupné 80 Kč. (bap)
* Výstava fotografií Aleny Šustro-
vé s názvem Jiná je do 27. 10. insta-
lována ve Společenském sále Pod-
brdy vedle místní hospůdky.        (ša)
* Společnost ČEZ Distribuce vyzý-
vá majitele pozemků ve Všeradicích,
přes něž vede elektrické vedení, aby
do 15. 11. odstranili a okleštili stro-
my i jiné porosty, jež ohrožují pro-
vozování distribuční soustavy.   (izo)

Krajané sehrají
Posvícení v Hudlicích
Všeradice - Jedinečnou příležitost
zhlédnout divadelní představení v
podání českých krajanů z Chorvat-
ska budete mít v sobotu 14. října ve
Všeradicích. V tamní galerii se
představí Ochotnický soubor České
besedy Dolany s hrou Posvícení v
Hudlicích. Začátek představení je v
18.00. O den dříve, v pátek 13. 10.,
uvedou krajané stejnou hru přímo v
Hudlicích.
Jde o soubor, který v Chorvatsku sk-
lízí divadelní ceny. Před lety zvítězil
na Festivalu chorvatských divadel-
ních amatérů ve Stari Gradu na
Hvaru. České krajanské divadlo tam
získalo cenu za nejlepší představení
přehlídky a Světluška Prokopićová
za nejlepší režii. Divadelní skupina
České besedy Dolany se tak stala
prvním menšinovým souborem,
který si tuto cenu vysloužil, navíc se
úplně poprvé stalo, že byla udělena
nechorvatskému, českému předsta-
vení. (pan)

Všeradičtí fotbalisté reprezentují berounský okres
Vlaky na »lokálce«
vystřídaly autobusy
Podbrdsko - Až do konce října je
mimo provoz podbrdská »lokálka«
Zadní Třebaň - Lochovice. Vlaky
budou do 31. 10. na železniční trati
č. 172 nahrazovat autobusy.
Kde jsou v jednotlivých obcích umí-
stěny zastávky »náhradních« auto-
busů? Zadní Třebaň - před nádra-
žím; Běleč - u přejezdu vedle želez-
niční zastávky; Liteň - před staniční
budovou; Skuhrov pod Brdy - u pře-
jezdu vedle železniční zastávky;
Nesvačily - autobusová zastávka na
návsi; Všeradice - u železničního
přejezdu vedle stanice a na návsi;
Vižina - v obci na autobusové zas-
távce Vižina; Osov - u železničního
přejezdu poblíž stanice; Hostomice
pod Brdy - před staniční budovou;
Radouš - v obci na autobusové zas-
távce; Neumětely - poblíž železnič-
ní stanice; Lochovice - před staniční
budovou. (mif)

Do podzimní části mistrovské soutěže přihlásil fotbalo-
vý oddíl FK Všeradice 1932 hned tři družstva: mladší
žáky a dvě starší přípravky. Chceme, aby kluci hráli co
nejvíce, i když nastupují proti starším soupeřům. Věko-
vý rozdíl činí v zápasech obou kategorií až tři roky, ale i
tato zkušenost, věříme, může kluky posunout dál. 
Velkou radost máme z našich malých fotbalistů, kteří
byli nominováni do výběru okresu Beroun U11. Ten 11.
října změří v Rakovníku síly s výběry okresů Kladno,
Mělník a Rakovník. Tímto posíláme Kubovi Šejnohovi,
Šimonu Vitnerovi, Tomáši Kurendovi (všichni FK Vše-
radice) i Pepovi Šebkovi a Karlu Hlavínovi (spojený
tým ml. žáků Neumětely/Všeradice) velkou gratulaci a
přejeme jim hodně štěstí. Hlavními trenéry jsou Miloš
Šebek a Michal Vitner. 
Snímek je ze zápasu Tlustice - Všeradice, který se hrál
ve středu 4. října. Domácí »načerno« postavili několik
čtrnáctiletých proti všeradickým jedenáctiletým fotba-
listům. Po dohodě s rozhodčím (buď kontumace, anebo
od poločasu, který hosté prohráli 1:6, znovu ale už
opravdu s danou kategorií) se zápas opakoval. Naši klu-
ci vyhráli asi 16:0. Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

O HLAVU. V Tlustici proti všeradickým jedenáctiletým
nastoupili ač čtrnáctiletí, o hlavu větší kluci. Po polo-
čase se zápas opakoval.            Foto Lucie BOXANOVÁ



Naše noviny 20/17 REKLAMA, Strana 6

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

NA ZÁMKU V MNÍŠKU POD BRDY

2.12. 10:00OD

NEBE A PEKLO V NOVÉM

www.zamek-mnisek.cz

Rezervace je nutná na tel. 318 590 261.
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Září máme za sebou a společně s
ním také naše tradiční vinobraní. Le-
tošní ročník se zcela jistě zařadí do
řady skutečně vydařených vinobraní.
Program byl opět velmi bohatý a
kvalitní, burčák lahodný a – díky
Bohu! – počasí velmi příznivé. 
Pro Karlštejnské kulturní sdružení
(KKS) bylo XXI. Karlštejnské vino-

braní do značné míry přelomové,
protože během této veliké vinařské
slavnosti se uskutečnilo hned něko-
lik zásadních premiér. Dominika
Kozová se s noblesou ujala role císa-
řovny Elišky Pomořanské, Veronika
Rampasová si excelentně poradila s
velmi náročnou rolí vedoucí prodeje
vstupenek, Lenka Šimonová se cho-
pila role jednatelky spolku a já jsem,
alespoň doufám, neselhal v pozici
předsedy pořádající instituce. Celko-
vě letošní ročník navštívilo více než
dvacet tisíc navštěvníků, kteří – jak
jsem při svých neustálých pochůz-
kách po vinobraní vypozoroval – pů-
sobili nadmíru spokojeně. 
Dost však bylo chvály, přichází oka-
mžik vhodný pro poděkování všem,
kdo se na letošním vinobraní podíle-
li. Rád bych poděkoval celé členské
základně KKS  za její aktivní přístup
k přípravě vinobraní a zapojení se do
vlastní organizace slavnosti. Spe-
ciální dík pak patří mé předchůdkyni
v pomyslném předsednickém křesle

Heleně Kolářové, která mi byla vždy
připravena poradit a pomoci. Záro-
veň bych rád poděkoval starostovi
Karlštejna Petru Rampasovi, kaste-
lánovi našeho překrásného hradu Ja-
romírovi Kubů a vedoucímu Výz-
kumné stanice vinařské Zdeňku Be-
nešovi – nemusím dodávat, že bez
spolupráce s nimi a s institucemi,
které vedou, by nebylo možné vino-

braní uspořádat. V neposlední řadě
patří veliký dík všem občanům
Karlštejna, pro které vinobraní pořá-
dáme a bez jejichž návštěvy by
Karlštejnské vinobraní vpravdě ne-
bylo karlštejnským. 
Co dodat závěrem? Snad jen po-
zvánku na XXII. ročník Karlštejn-
ského vinobraní v roce 2018!    

Petr WebeR, předseda KKS

Vinaři prodali více než
šest tisíc litrů burčáku
Letošní ročník Karlštejnského vino-
braní předčil naše očekávání - ze-
jména sobota svou rekordní návš-
těvností. Počasí se vydařilo, oproti
předpovědím dokonce i v neděli.
Burčáku i vína jsme prodali více než
v loňském roce - přibližně 2.700 lit-
rů červeného a 3.400 litrů bílého.
Větší zájem byl o červený a zcela
oprávněně - byl nejlepší ze všech
prodávaných, zákazníci se pro něj i
často vraceli. (dokončení na straně 8)

Čmoudík našel domov
Výstava koček a psů, která se kona-
la 7. 10. v karlštejnském Muzeu bet-
lémů, byla ve srovnání s minulými vý-
stavami komornější. K adopci bylo
nabídnuto 25 kočiček a 5 pejsků. Do
nového domova se rozjelo pět ko-
ček: Tosca, Valérie, Damián, Čmou-
dík a Rozárka, dva pejsci jsou za-
mluveni. Návštěvníků přišlo poměr-
ně málo, ale byli moc milí. Děkuji za
pomoc Janě, Hance, Adamovi, Luc-
ce, Katce, Romaně, Čendovi, Petro-
vi i Ivance, Romaně Trešlové za pro-
story muzea a návštěvníkům za milá
slova, za podporu i za to, že přišli. 
dana Javůrková, o. s. Podbrdsko

Dlabal táta, dlabala máma, dlabaly všechny děti...

Šermíř schytal ránu sekerou do obličeje

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     10/2017 (70)                

NOVÉ CÍSAŘOVNY. Na letošním Karlštejnském vinobraní se objevily hned dvě nové císařovny Elišky - v průvodu ji představovala Dominika Kozová, v
muzikálu Noc na Karlštejně si s Václavem Vydrou zahrála Nikola Vaňková. Foto NN m. Frýdl

Burčák lahodný, počasí - díky Bohu - příznivé!
V KARLŠTEJNĚ SE NA PŘELOMU ZÁŘÍ A ŘÍJNA USKUTEČNIL XXI. ROČNÍK HISTORICKÉHO VINOBRANÍ

Karlštejnský zpravodaj

Také v letošním roce se konal ve spolupráci s Domeč-
kem Hořovice tradiční Karlštejnský halloween. V sobo-
tu 23. září se v kempu v Karlštejně sešel docela slušný
počet účastníků. Počasí nám přálo, a tak se všichni zú-
častnění chopili dlabátek (lžíce, nůž), přidali k tomu
fantazii a - už dlabal táta, dlabala máma, dlabaly všech-
ny děti... I když se dýní neurodilo tolik, kolik by bylo
potřeba, paní Včeličková zajistila pravé halloweenové,
takže se dostalo na všechny zájemce. Výsledek byl asi
padesát výtvorů. Komise všechny posoudila a udělila
ceny za 1. - 5. místo. Ovšem i ti, kteří se neumístili, ob-
drželi sladkou odměnu za účast. Letošního halloweenu
se zúčastnilo dost »Karlštejňáků«, a to nás těší. Dou-
fáme, že se sejdeme i v roce příštím.       Foto ARCHIV

Marie RAMPASOVÁ, správce kempu, Karlštejn

Karlštejn - Čtyřiapadesát účast-
níků vinobraní - ať už návštěvní-
ků či účinkujícících - ošetřila bě-
hem dvoudenní akce v Karlštejně
řevnická záchranná služba. Sedm
z nich převezla do nemocnice.
„V lehčích případech, které jsme
řešili na místě, se jednalo o bolesti
hlavy, břicha, drobná poranění, od-
řeniny po pádu na zem a v sobotu
díky teplému počasí také o kolap-
sy,“ uvedl ředitel záchranky Bořek
Bulíček s tím, že do nemocnice vez-

li pacienty se zlomeninami kotníků,
tržnými ranami v obličeje a na hlavě
po pádu i napadení a s gynekologic-
kým krvácením. „K nejvážnějším
případům patřilo zranění šermíře,
jenž při sobotním turnaji na nádvoří
hradu dostal sekerou do obličeje,“
řekl Bulíček. „Tržnou ránu na hlavě
si způsobil opilec, který upadl poté,
co neudržel rovnováhu. Druhé pora-
nění hlavy jsme ošetřovali po rvač-
ce mladých kluků v opilosti,“ uza-
vřel ředitel.            Miloslav FRÝDL
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Co to vlastně Traken je? 
Divadlo, šermířské klání, rytířský
turnaj - od každého trochu a všechno
dohromady.
Jak dlouho už fungujete a jak vás
vůbec napadlo dát něco podobného
dohromady?
Traken existuje přibližně 25 let. Pr-
votní impuls vzešel od mého němec-
kého kamaráda, u kterého jsem začí-
nal jako artista. Koně a středověk
byla témata, která mě vždy zajímala.
Zápletky a scénáře vymýšlíte sám?
Kam chodíte na nápady?
Většinu zápletek vymýšlím já, inspi-
raci mi dává sám život, občas i divá-
ci. Některé humorné scény vyplynou
z aktuální situace.
Kolik vás v Trakenu je a co všechno
musí váš zaměstnanec umět? 
Stav se stále mění dle potřeby a veli-
kosti té které akce, standartní základ
tvoří šest lidí. Důležitý je vztah ke
koním. Od každého zaměstnance
chci trochu něco jiného, podle toho,
na jaké je pozici. Já jsem kupříkladu
řidič, jezdec, herec, kaskadér, scéná-
rista, manažer, šermíř... Prostě tak
zvaná holka pro všechno
Jezdíte po republice i do zahraničí.
Jak složité je s takovým ansámblem
harcovat z místa na místo?

Jezdíme po celé Evropě a náročné je
to velmi - co se týče lidí i co se týče
techniky. Nové nákladní automobily
si bohužel nemůžeme dovolit a stará
technika občas umí pořádně zazlobit.
Kde jste byl s Traken nejdál a kam
se vracíte nejraději?
Byli jsme v Německu, Rakousku,
Chorvatsku, Polsku a Holandsku.
Hezky je všude, ale bohužel v pra-
covním vytížení nestíháme  ani vní-
mat krásu daného místa. Nejraději

vystupujeme na zámku Hluboká, na
hradě Bouzov a - v Karlštejně.
Kdy vám začíná a končí sezona,
kolik štací za tu dobu stihnete?
Jezdíme přibližně od dubna do září,
pokaždé je to jiné. Za sezonu stihne-
me navštívit 20 až 30 měst.
Jak vypadá jeden váš běžný den na
štaci?
V 7.00 je budíček, v 8.00 následuje
pracovní porada, od 8.30 pak začíná
samotná práce: údržba vozového

parku, koně, trenink, vyřizování
úředních věcí spojených s hostová-
ním v různých městech, reklama, za-
jištění krmiva a steliva pro koně,
průvod městem, příprava na turnaj,
turnaj. Po představení je čas na krát-
ký relax v horké sprše. Pak přijde na
řadu příprava na příští den, večeře a
- večerka.
Jaké to je trávit půl roku na ces-
tách, v karavanu?
Pro nás už je to zcela přirozené, jsme
takto zvyklí.
A co ta druhá polovina roku, kdy
nevystupujte? Jak a kde ji trávíte?
Doma, v Podlužanech u Rožďalovic
na Nymbursku.  Připravujeme se na
další sezonu, opravujeme to, co se
rozbilo,  trénujeme koně... 
Jste ženatý, máte rodinu? Pokud
ano, jak to harcování snáší? 
Jsem svobodný, mám přítelkyni, jež
se mnou snáší harcování po světě a
všechny útrapy s tím spojené, ale sa-
mozřejmě i příjemné dny, kterých -
naštěstí - také není málo. Jsem otcem
dvou dcer, které žijí se svojí matkou
a s nimiž se snažím trávit co nejvíc
času. Máme velmi dobré vztahy.
Jak dlouho hodláte ještě s Trake-
nem »vandrovat«?
Dokud budou mít diváci o naše
vystoupení zájem a dokud mi to mo-
je fyzická  kondice dovolí.
A pak?
Pak půjdu do důchodu.

Miloslav FRÝDL

V pátek 6. 10. v 19.00  se  v sále Sokolovny v Karlštejně
rozezněla Vltava od Bedřicha Smetany. Začínala Akade-
mie ke 180. výročí zdejší školy. Všem běhal mráz po zá-
dech, když děti zpívaly pod dirigentskou hůlkou učitel-
ky Topolové píseň Stoosmdesát let. Oči se nám leskly
dojetím a nikdo nedýchal, tak emotivní zážitek to byl.
Po doznění písně se strhl obrovský potlesk a křik. Nepři-
šli jen rodiče a příbuzní, ale i lidé z obce a okolí, učitel-
ky ze školky a přiznivci karlštejnské školy, kteří ji mají
rádi. Bylo jich tolik, že spousta lidí muselo zůstat stát.
Pak vypukla smršť zábavy a krásných okamžiků. Děti si
připravily divadelní hru, která ukázala průřez 1837 -
2017. Na podiu se objevili královna Viktorie, Chaplin,
Gagarin, Bell, Hanzelka a Zikmund, Alcapone, Jung-
mann, Přemek Podlaha, Beatles, Helena Vondráčková...
Labutí jezero v podání kluků z páté i čtvrté třídy bylo
kulturním zážitkem a spousta  z nás vyměnila slzy doje-
tí za slzy smíchu... Pak přišel úryvek z filmu Hříšný ta-
nec, děti vytahovaly diváky ze židlí a tančily s námi  v
hledišti. Najednou jsme si připadali, jak v tom filmu,
kde všichni tančí a tleskají, a měli jsme pocit, že na svě-
tě je krásně a všichni mají srdce otevřené. Třešničkou na
dortu byl závěr akademie, představení Louskáčka s nes-
početně krásnými okamžiky, jež nacvičil tanečně-dra-
matický kroužek pod vedením učitelky Teclové.  Bylo
cítit, jak moc to děti baví, jak mají své učitelky rády. Na
závěr se rozezněl sálem dlouhý potlesk vestoje...  
V neděli 8. 10. se pak konal Den otevřených dveří, kde
bylo možno zhlédnout kroniky, staré učebnice a vysvěd-
čení, fotografie a spoustu skvostů z minulosti. Při vstu-
pu děti vítaly příchozí keramickým čtyřlístkem i dobro-

tou a bylo možno si projít celou školu. Děkuji ředitelce
Jiřině Janovské za báječnou myšlenku uspořádat Aka-
demii k výročí 180 let školy i Den otevřených dveří. Dě-
kuji učitelkám Šárce Koláčkové, Jitce Topolové a Anetě
Teclové i školnici Jitce Jagiellové za obrovskou sílu a ne-
konečnou energii, kterou vkládají do našich dětí. Svoji
práci dělají se srdcem otevřeným, neskutečnou vervou a
energií. Díky nim má karlštejnská škola výbornou po-
věst a je vzorem rodinné školy, kde děti vedou k přátel-
ství a sounáležitosti. To, co dělají, není samozřejmost,
obětují spoustu soukromého života dětem i škole a já jim
moc děkuji za to, že žijí pro svou práci. Přeji jim hodné
a spokojené děti, vlídné a podporující rodiče a moc bych
si přála, aby toto nadšení a láska k naší škole ještě dlou-
ho vydržely!              Lenka MiHALíKOVá, Karlštejn

Jsem holka pro všechno! říká šéf
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ve středu 1. listopadu pořádá Měs-
tys Karlštejn společně se Správou
hradu Karlštejn prohlídku II. okruhu
hradu (Kaple Svatého Kříže) a vý-
stavy karlštejnského pokladu. Pro-
hlídka je určena obyvatelům Karlš-
tejna a jejich blízkým, vstupné činí
80 Kč za osobu.  Vzhledem k tomu,
že v jedné skupině této prohlídky
může být pouze 16 lidí, je nutné roz-
dělit návštěvníky do skupin dle časů
vstupu do objektu, a to od 10.05 a
pak každou 1/2 hodinu až do 14.35,
kdy je poslední prohlídka. Prohlídka

trvá 70 - 80 minut a je poměrně fy-
zicky náročná vzhledem k počtu a
výšce schodů. Jednotlivé seznamy
na určitou hodinu budou vytvořeny
sekretariátem obce, hlaste se tedy,
prosím, Janě Brandejsové v úřední
hodiny obce na jednotlivé vstupy.
Částku 80 Kč budete hradit až na
nádvoří hradu mně. Krásné zážitky
a příjemné prožití návštěvy přeje
Úřad městyse Karlštejn a Správa
státního hradu Karlštejn. 

Hana LACMANOVá,
kulturní komise Městyse Karlštejn

Vinaři prodali přes...
(Dokončení ze strany 7)
Nejvíce mě těší, že stoupá počet od-
běratelů i v řadách místních podni-
katelů. S kvalitou burčáku byly spo-
kojeni všichni, žádné negativní re-
akce jsme nezaregistrovali. Zákazní-
ci si čím dál více uvědomují, že kva-
lita místního burčáku je jiná než u
burčáku, který musel od výrobce k
zákazníkovi cestovat 400 kilometrů
a po D1. Nezbývá než si přát, aby se
tento trend udržel a Karlštejnská ví-
na i burčáky objevovalo stále více
zákazníků.
Letošní sklizeň révy bude bohužel
nižší než loňská, hlavně z důvodu
květnových mrazíků. Kvalita vinou
špatného počasí v září také nebude
bohužel dosahovat loňské úrovně,
přesto pevně doufám, že některé od-
růdy (Tramín, Rulandské šedé, Ker-
ner...) dosáhnou přívlastkové jakos-
ti. Zdeněk BeNeš, VSV Karlštejn

Petr NOVÁK
- padesátiletý absolvent střední od-
borné školy se zaměřením na úpravy
interiérů
- po škole se začal živit jako artista
- svobodný otec dvou šestiletých
dcer, dvojčat
- kromě středověkého divadla Tra-
ken má rád motorky, auta a fitness
- na otázku Co vás na vaší kočovné
práci baví nejvíc? odpovídá: Úspěch
u diváků! (mif)

Karlštejnské aktuality
* Slavnostní přivítání dětí do živo-
ta se bude konat 21. 10. od 14.30 v
obřadní síni hradu Karlštejna. Měs-
tys Karlštejn přivítá mezi své obča-
ny pět dětí - Edvarda Brože, Anetku
Jungovou, Stellinku Kubošovou,
Hugo Robinsona a Šimonka Kepku.
Dětem, rodičům i rodinným přísluš-
níkům zazpívají školáčci z naší ma-
teřské školy, které doprovodí jejich
učitelky a rodiče školáčků.        (hal)
* Naháňky na černou zvěř organi-
zuje Myslivecké sdružení Český
kras z Karlštejna. Konat se budou v
těchto honitbách: 28. 10. Vysoká st-
ráň, Pláně, 4. 11. Velká hora, Mokrý
vrch, 25. 11. Haknovec, Bučina, 9.
12. Dřínová hora, Javorka, 27. 12.
Třebaňská stráň, Plešivec a 6. 1. Vy-
soká stráň, Pláně.   Petr MOUCHA
* Odvoz nebezpečného a velkoob-
jemového odpadu se uskuteční 4.
listopadu mezi 9.00 a 10.00 na sběr-
ném místě u Vinice. Občanský prů-
kaz s sebou!             Petr RAMPAS

Karlštejnští si prohlédnou poklad

Škola pořádala akademii i Den otevřených dveří 

AKADEMIE. Vystoupení dětí na slavnostní akademii ke
180. výročí založení školy.  Foto Lenka MIHALÍKOVÁ

V KARLŠTEJNĚ. Petr Novák v aréně, v níž se svým středověkým divadlem
Traken vystupoval během Karlštejnského vinobraní.     Foto NN M. FRÝDL



Strana 9, OSOVSKÝ PROVAS  Naše noviny 20/17

Osovský PROVAS

V sobotu 16. září bylo již od rána na
hřišti v Osově nezvykle živo – fini-
šovaly zde přípravy oslavy 115. vý-
ročí založení místního hasičského
sboru. Postupně se prostor zaplnil
požární technikou a přicházejícími
návštěvníky místními i přespolními:
dorazili dobrovolní hasiči z Vižiny,
Podbrd, Nových Dvorů, Lážovic,
Litně a Radouše i profesionálové z
Hořovic. V 11.00 už byli všichni ak-
téři na místě a mohl začít program.
Starostka Marcela Čabounová oce-
nila sbor za příkladnou činnost,
všem poděkovala a zvláště vyzdvi-
hla obětavou, nezištnou práci Josefa
Chvojky. Poté Markéta Vaňatová v
kostce připomněla historii osovské-
ho sboru, který má dnes 30 členů a
50 přispívajících. Následovalo vys-

toupení osovských žen s malými dět-
mi, které předvedly hasičský útok,
po nich své schopnosti prezentovala
družstva dětí z Vižiny a Podbrd. Vel-
ký zájem vzbudil služební pes cviče-
ný na vyhledávání pohřešovaných
osob, který v krátké chvilce nalezl
ukrytého člověka, a precizní ukázka
vyproštění zraněného z auta profesi-
onálními i dobrovolnými hasiči.
Host z okresního vedení Jiří Mrká-
ček s J. Chvojkou pak předali oceně-
ní vybraným členům, medaili Za zá-
chranu života obdržel sám J. Chvoj-
ka. Jáhen Jonáš ze Zdic slavnostně
posvětil nový prapor a jak jinak, ani
tentokrát nezklamaly osovské ženy,
které v roli slavných hvězd popu ja-
ko už tolikrát prokázaly dokonalý
smysl pro humor a invenci. Násled-

ně i osovští muži předvedli svoji
zdatnost, když uvedli do akce staro-
dávnou stříkačku. 
Celý den si návštěvníci prohlíželi i
malou výstavku pohárů a fotografií,
dokumentující dlouholetou a úspěš-
nou činnost osovského sboru. Veške-
ré dění trefně a s nadhledem mode-
roval David Gröger. Vyvrcholením
programu bylo vystoupení skupiny
Třehusk, která třemi bloky známých
písniček umocnila milou a srdečnou
atmosféru, jež zde celý den vládla.
Dobře udělali ti, kteří nedbali poch-
murných předpovědí počasí a přišli
se pobavit i poučit. Na samý konec
se i tancovalo. Zásluhu na bezchyb-
ném průběhu akce má organizační
tým, který nesl celé to těžké břímě
náročných příprav na svých bedrech

(kompletní rodina Chvojkova, pí B.
Kropáčková, pí L. Procházková, pí J.
Skalová, pí H. Veselá, M. a L. Vaňa-
tovi, S. Houba, lážovičtí hasiči...,
omlouvám se, pokud jsem někoho
opomněla) a zasluhuje za týdny trva-
jící nasazení hluboký obdiv a srdeč-
né díky. Poděkování patří také spon-
zorům, bez jejichž pomoci by se ak-
ce nemohla uskutečnit v tak velkém
rozsahu. Marie PLECITÁ, Osov

Hasiči slavili 115. narozeniny sboru
VELKÝ ZÁJEM VZBUDIL CVIČENÝ SLUŽEBNÍ PES I PRECIZNÍ UKÁZKA VYPROŠTĚNÍ ZRANĚNÉHO Z AUTA

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  11/2017 (148)

Osovské aktuality
* Vítězky soutěže o nejkrásnější
květinovou výzdobu byly vybrány v
rámci Posvícenského odpoledne 28.
září. Protože letos se sešlo velké
množství pěkně vyzdobených oken,
přistoupilo se k losování, jehož vý-
sledek je následující: 1. místo: Mile-
na Neugebauerová, 2. místo Marie
Frýdlová, 3. místo Marie Hošťálko-
vá. Výherkyním gratulujeme a bude
jim předána malá odměna.      (map)
* Drakiáda, tradiční soutěž draků
zakončená opékáním buřtů, se bude
na louce nad Osovcem konat 21. říj-
na odpoledne. (map)

Do Osova přijel cirkus
s »kapesním« šapitó
V neděli 10. září přijel do Osova cir-
kus JUNG. Svůj stan postavil na za-
hradě staré školy; vzhledem k ome-
zené ploše to nebylo klasické šapitó,
jen takové – dalo by se říci – kapes-
ní vydání cirkusového přístřeší. Pro-
gram byl určen pro nejmenší děti –
předvedli se jim artisti, klauni a sa-
mozřejmě nemohla chybět ani zví-
řátka, zde zastoupená pejsky a fret-
kou. K velké radosti dětí tu stál i stá-
nek s laskominami a hračkami, což
bylo od aktérů velmi prozíravé, pro-
tože které dítě by nechtělo třeba sví-
tící meč. Malí návštěvníci se vydo-
váděli na školní zahradě ještě po
skončení hodinového programu, tak-
že závěrem nelze než poděkovat
obecnímu úřadu, který akci hradil,
za umožnění nápadité zábavy pro
naše malé a tím pádem i pro jejich
doprovod.   Marie PLECITÁ, Osov OSLAVENCI. Malí i velcí osovští hasiči, kteří oslavili 115. výročí založení svého sboru.        Foto Marie PLECITÁ

Děti o posvícení absolvovaly Cestu kolem světa
Na sváteční den 28. září připravil obecní úřad v Osově
ve spolupráci s místními spolky posvícenské odpoledne

na téma Cesta kolem světa. Na rozdíl od minulých roč-
níků se letošní akce konečně odehrávala za slunečného
odpoledne, takže školní zahrada se brzy zaplnila dětmi,
jejich doprovodem i dalšími účastníky. Oficiální start
byl stanoven na 13.33. Připraveno bylo 12 stanovišť, z
nichž každé představovalo jednu zemi a její symbol.
Každé dítě obdrželo vlastní pas, do kterého vkreslilo
svůj obrázek a vydalo se na pomyslnou cestu po země-
kouli, od jednoho státu ke druhému, plnit nejrůznější
úkoly. Například v Norsku soutěžící chytali ryby, v Me-
xiku koně do lasa a v Jihoafrické republice hledali dia-
manty. Když takto děti procestovaly celý svět a dospě-
ly k cíli, čekal na ně kvíz, kde k jednotlivým státům při-
řazovaly vlajky a symboly. Za svůj výkon provedený v
řádném časovém limitu a při splnění všech zadaných
úkolů získaly hrdý titul Světový cestovatel, čokoládu a
plyšovou hračku. Nenudily se ani po skončení soutěže
– připraveny pro ně byly bumperballs a dva skákací
hrady. V nabídce bylo i bohaté občerstvení, stál tu stá-
nek s opečenými brambůrky a cukrovou vatou, takže
spokojené a příjemné odpoledne zde strávili všichni
přítomní.  Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Děti na hasičských oslavách v Oso-
vě. Foto NN M. FRÝDL
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prODeJ rODINNÉHO
DOMU se ZAHrADOU

Město Řevnice nabízí k prodeji formou veřejného výběrového 
řízení obálkovou metodou:

• rodinný dům č.p. 801
• pozemek parc. č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m2, který 
vznikne oddělením z pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m2
podle geometrického plánu č. 2236-41/2017
• pozemek parc. č. 1127 o výměře 85 m2 zastavěný budovou č.p. 801 
• pozemek parc. č. 1128 o výměře 51 m2 zastavěný zemědělskou
stavbou bez č.p./č.e., vše v  obci a k.ú. Řevnice.

Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na www.revnice.cz
(úřední deska).

Uzávěrka nabídek: pondělí 27. listopadu 2017 do 17:00 hodin

Obec Zadní Třebaň vyhlašuje 

konkurzní řízení na pracovní místo

ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy 

Zadní Třebaň, okres Beroun, 
příspěvkové organizace. 

Nástup 1. 2. 2018, přihlášení 
do konkurzu do 8. 11. 2017.

Bližší informace a podmínky 
přihlášení na www.zadnitreban.cz

a tel. č.: 257 721 399.

***
Dále Obec Zadní Třebaň hledá 

správce
pro společenský dům.

Více informací na úřadě.
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Poslední zářijovou sobotu se v řev-
nickém Lesním divadle konal 2. roč-
ník benefičního závodu v chůzi s
nordic walkingovými holemi. Akci
pořádala nezisková organizace Nor-
dic Walking Challenge ve spolupráci
s nadačním fondem Českého rozhla-
su Světluška.
Závodníci byli rozděleni do několika
kategorií podle věku: děti, junioři a
dospělí. Závodili také slabozrací a
nevidomí, nevidomé doprovázeli vy-
školení traséři. Na místě byla mož-
nost zapůjčit si nordic walkingové
hole a nechat se proškolit odborným
instruktorem.
Před startem se konala hromadná
instruktáž správné techniky severské
chůze s instruktorkami Ivanou Čer-
níkovou a Štěpánkou Svobodovou.
Komplexní pohybový program včet-
ně rozcvičky zajistila Dagmar Dras-
tíková, autorka originální cvičební
metody Daflex System®. 
Trasa byla na většinový ohlas závod-
níků z prvního ročníku sjednocena

na 6 kilometrů pro vidomé i nevido-
mé závodníky. Okruh vedl podhůřím
brdských lesů s převýšením 205 m.

Na trase nechyběly kontrolní stano-
viště, kde se dohlíželo na správnou
techniku, ale také na to, aby někdo

neběžel nebo si nezkracoval trať. 
Na vítěze čekaly medaile, poháry a
pro dospělé závodníky šampaňské.
Absolutní vítězství v kategorii vido-
mých obhájil Zdeněk Mikšík s ča-
sem 00:46:10, v kategorii nevido-
mých Jan Hegr s neuvěřitelným ča-
sem 00:49:51. Výsledky všech zá-
vodníků jsou zveřejněny na webu
www.nwccr.cz.
V divadle byl připraven bohatý do-
provodný program. Zájemci se pod
vedením instruktorů naučili, jak sp-
rávně zacházet s nordic walkingový-
mi holemi a vyzkoušeli si, jaké je to
být v roli nevidomého, pohybovat
se, chodit, cvičit a přitom nic nevi-
dět. Studenti Střední zdravotnické
školy v Berouně předvedli divákům
ukázku 1. pomoci. Odvážlivci si pak
mohli vyzkoušet resuscitaci na figu-

ríně nebo si třeba změřit krevní tlak.
(Ne)bezpečné zážitky při přechodu
přes střepy či ostré hřebíky, jste mo-
hli zažít u stanoviště s Bosou turisti-
kou. Své si užily i děti, které si s
nadšením vyráběly slušivé náramky
na bosé nohy.
Na programu byly také odborné
přednášky o vlivu pohybu a bosé
chůze na naše zdraví. K dobré poho-
dě přispěla v neposlední řadě výbor-
ná domácí teplá kuchyně, kterou za-
jistil šéfkuchař Václav Kříž a velký
úspěch sklidily i babiččiny domácí
zákusky. Počasí bylo jako na objed-
návku, nálada uvolněná a úsměvy se
nešetřilo. 
Už teď se těšíme na třetí ročník Nor-
dic Walking Challenge, který se
uskuteční již na jaře 2018!

Ivana ČErníKová, Řevnice

Po lese s holemi chodili vidomí i nevidomí závodníci

O svůj původ se zajímá spousta lidí
V OSOVĚ SE USKUTEČNILA PŘEDNÁŠKA JOSEFA KOZÁKA O SESTAVOVÁNÍ RODOKMENŮ

Zájemci o genealogii se v sobotu 30.
září sešli v hospůdce U Sv. Donátha
v Osově, kde pro ně Josef Kozák v
rámci cyklu přednášek Koho to zají-
má přichystal vyprávění o sestavo-
vání rodokmenů. Dověděli jsme se,
že kdysi to bývala záležitost šlechty
a panovnických rodů, aby se zajisti-
la posloupnost majetku. Nyní se o

svůj původ zajímá velká řada lidí,
kteří mají možnost zadat požadavek
speciální firmě, jež vyhotoví rodo-
kmen na klíč. Za to ovšem zadavatel
vydá značný finanční obnos. Druhou
možností je zvládnout vše sám. V
tomto případě nás ovšem čeká dlou-
há cesta od archivu k archivu, od
matriky k matrice, je to věc nanejvý-

še složitá. V každém případě shro-
máždění veškerých podkladů není
záležitostí krátkodobou, ba právě na-
opak. A nečekejme, že nám v archi-
vu budou příliš nápomocni, veškeré
údaje musíme hledat sami. Na po-

moc sice máme internetové progra-
my, nicméně jména v kolonkách
stejně musíme zjistit sami. Takže
chcete-li se  na tuto trnitou cestu vy-
dat, bude to hodně náročné...

marie PLECITá, osov

Koncem září se 1. - 3.třída ZŠ Osov
vydala na exkurzi do Informačního a
vzdělávacího střediska Lesů ČR
Křivoklát. Společně navštívili expo-
zici Les kolem nás.
Vyzkoušeli hned několik aktivit -
poznávali lesní stromy a rostliny po-
dle vůně, živočichy podle sluchu,
třídili obrázky podle informací, do
košíku sbírali plody, které jsou jedlé
nebo skládali puzzle a spoustu dal-
ších aktivit. Lesník Ondra pak ško-
láky zavedl do lesa ke krmelci. Tady
zase poznávali lesní živočichy.
Předvedl dětem ukázky zvuků při
vábení zvěře a dokonce si někdo
mohl vábničky vyzkoušet. Velkým
úkolem bylo najít v lese a posbírat
různé druhy paroží. Za odměnu si
děti mohly společně pohrát na les-
ním hřišti. Text a foto 

Soňa KoCmanová, ZŠ osov

Povandrují do Čábuz
Zadní Třebaň - Víte kde leží Čábu-
ze? Ne? Pravděpodobně to netuší
ani většina ze zadnotřebaňských tu-
ristů. Přitom právě sem povede je-
jich dvaadvacáté putování podzimní
Šumavou.
Nejen do Čábuz, samozřejmě. Dvě
desítky členů Klubu českých turistů
Zadní Třebaň a jejich přátel vyrazí
na cesty v pátek 27. 10. Vlak je do-
veze do Čkyně, odkud už po svých
povandrují směr Dobrš. Zde si pro-
hlédnou tvrz, zámek i kostel a budou
pokračovat k noclehu do Vacova.
Druhý den je čeká rozhledna na hoře
Javorník, Úbislav s tzv. kohoutím
křížem, známé Stachy a - po zhruba
22 kilometrech - právě Čábuze,
resp. zdejší penzion Na Hamru. V
neděli 29. 10. se pak už turisté jen
tak zlehka »projdou« do 9 km vzdá-
lených Bohumilic a po obědě opět
vlakem zamíří zpět k domovu. (mif)

Školáci zamířili na Křivoklát
OSOVSKÉ DĚTI NAVŠTÍVILY EXPOZICI LES KOLEM NÁS

Nábor SDH Řevnice
všech věkových kategorií. Dospělí i děti.

Muži se zájmem o techniku a ochotou pomáhat druhým, 
ŘP skupiny C vítán. Kdy: Každé pondělí od 18 hodin. 

Mládež (15-18 let) a kroužek Mladých hasičů (od 4 let)
Co se u nás naučíte: Vše o požárním sportu, základy zdravově-

dy, topografie, uzlování. Jak se zachovat v různých situacích,
které Vás mohou v běžném životě zaskočit. A spoustu dalšího. 

Kdy: 1x za 14 dní v úterý od 16.30 do 18.30 hodin
Kde: Sraz v naší řevnické hasičárně.
Členský příspěvek: 100 Kč na rok.

Kontakt: 604 936 277, sdhrevnice@seznam.cz

KOHO TO ZAJÍMÁ. Josef Kozák přednáší v osovské hospůdce U Sv. Do-
nátha o genealogii. Foto Marie PLECITÁ

NA TRASE. Účastníci benefičního závodu s nordic walkingovými holemi,
který se konal v Řevnicích. Foto Ivana ČERNÍKOVÁ



Naše noviny 20/17 SPORT, Strana 12 

Lety pokořily lídra tabulky na jeho hřišti
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - letovští překvapivě
přivezli všechny tři body z hřiště
vedoucího mužstva tabulky. lídra
okresního přeboru zle potrápil i
Karlštejn - vedl o dvě branky a o
bod přišel až v nastavení.         (mif)
LETY, 1. B třída
AFK loděnice - FK lety 1:4
Branky: Chalupa 2, Kratochvíl,
Čermák
Výhra z trávníku vedoucího týmu se
počítá. Hrál se svižný fotbal s šance-
mi na obou stranách. Už ve 14. mi-
nutě si na roh Jarolíma naběhl Krato-
chvíl a hlavou skóroval. Ve 25. mi-
nutě vysunul Jarolím Chalupu, který
své sólo proměnil ve druhou branku.
Tři minuty nato Chalupa uvolnil
Čermáka - 0:3. Domácí utkání po
přestávce zdramatizovali, ale Lety v
79. minutě po úniku Jarolíma, jeho
přesném centru a trefě Chalupy při-
daly definitivní pojistku - 1:4.    (jik)
FK lety - Hostomice 2:1
Branky: Nejepsa 2
Letovští fotbalisté otevřeli skóre v
19. minutě. Cipra pronikl skrz obra-
nu a před vybíhajícím brankářem
přihrál Nejepsovi, který zavěsil. Ve
27. minutě uvolnil Kustoš dlouhým
pasem nabíhajícího Nejepsu - 2:0.
Po přestávce přišli na hřiště »jiní«
hosté a svoji aktivitu přetavili v 51.
minutě ve zkorigování výsledku.
Domácí se pokoušeli o zvýšení

náskoku. Šance měli Nejepsa, Čer-
mák i Kischer, v 90. minutě nastřelil
střídající Pospíšil břevno.            (jik)

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Zlatníky 1:1
Branka: Smiovský
Babí léto a všeobecná pohoda se pře-
nesla i na hrací plochu, chyběla ob-
vyklá bojovnost i zarputilost. Hosté
se sice ujali vedení ve 22. minutě,
ale domácím to snad ani nevadilo...
Pořádně bojovat se začalo až po pře-
stávce. Dobřichovice se tlačily před
branku hostí, ale jejich gólman byl
nepřekonatelný a sami naopak hrozi-
li z nebezpečných protiútoků. V 63.
minutě se v pokutovém území domá-
cích srazili dva hráči Zlatníků tak
nešťastně, že jeden z nich utrpěl bo-
lestivé zranění kotníku a musel být
odvezen do nemocnice. Smiovský v
78. minutě alespoň vyrovnal. (oma)
Dolní Břežany - Dobřichovice 2:0
První porážka v nové soutěži a první
zápas po více než dvou letech, kdy
se Dobřichovicím nepodařilo vsítit
gól. V prvním poločase měli hosté
čtyři tutovky, ale trestuhodně je ne-

proměnili, zatímco domácí hned
první šanci v 10. minutě využili. Po
přestávce Dobřichovice dvakrát stří-
daly, jenže nový hráč O. Prosický se
krátce po příchodu zranil a nikdo
další na střídání nebyl. Zbytek zápa-
su tedy dohrály pouze o deseti, če-
hož domácí využili, ke vstřelení dru-
hé branky. Miloslav oMÁČKA

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Chyňava 3:4
Branky: Rulf 2, Klusák
Karlštejn odehrál proti lídrovi tabul-
ky dobré utkání se špatným koncem.
Do vedení šla Chyňava, ale ke konci
poločasu třikrát skórovali domácí:
nejprve se trefil Klusák, pak dvakrát
Rulf. Jenže hned po změně stran
hosté snížili a po hodině vyrovnali.
V závěru byli domácí pod tlakem,
ale když už to vypadalo na zisk cen-
ného bodu, přišel rozhodující gól
hostů v poslední minutě.             (miš)
Stašov - Karlštejn 5:0
Nejslabší výkon Karlštejnských v
sezoně. Stašovu stačil k výhře prů-
měrný výkon. Již po půli vedl 2:0, a
to ještě neproměnil penaltu. Karlš-

tejn poprvé vystřelil na branku až v
50. minutě.               Michal ŠAMAN

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Vižina - oZT 0:1
Branka: Povýšil
Tvrdě vybojované, ale zasloužené
vítězství. Ostrovan se snažil o kom-
binační hru, ale na hrbolatém trávní-
ku to šlo těžce. Čtvrt hodiny před
koncem si za obranu zaběhl kapitán
Povýšil a zajistil vedoucímu celku
tabulky tři body.       (Mák)
oZT - Chodouň 5:0
Branky: Jílek M. 2, Palička, To-
mášek, Bilec (z penalty)
Spanilá jízda OZT pokračuje. Tento-
krát »smázl« třetí tým tabulky. (Mák)

SK ŘEVNICE, IV. třída 
Bojanovice - Řevnice 5:0
Začátek zápasu prvního s posledním
byl ze strany hostí aktivní. Jenže dvě
ukázkové střely lídra tabulky skon-
čily v síti a když po rohu v poslední
minutě první půle přišel třetí úder,
bylo de facto rozhodnuto.        (Mák)
Řevnice - Mníšek B 1:3
Branka: Matoušek

OSOV, IV. třída
osov - Tlustice 5:1
Góly: Routa 2, Hazucha 2, Váňa 
Osov byl lepší i co se žlutých karet
týče - na ně vyhrál 3:0. V závěru zá-
pasu, který sledovalo 20 diváků, si o
ně »řekli« Zbuzek, Pepřica a střídají-
cí Valkoun. (mif)
osek B - osov 0:0

Co řevničtí »národní« házenkáři zís-
kali před týdnem v Modřanech, ne-
chali 28. 9. doma Bakovu. Z pěti zá-
pasů získali jeden jediný bod! 
Řevnice dorost - Bakov 14:20
Branky: Adamec 7, Palička 6,
Hochmal
Zapojit se nemohl nemocný Filip
Edl ani Marek Huml. Bakovští si vy-
tvořili náskok, který jim vydržel až
do konce. 
Řevnice st. žáci - Bakov A 18:20
Branky: Adamec 10, Zavadil 7,
Palička
Žáci skoro celý zápas vedli! Před
půlí si soupeř vytvořil tříbrankový
náskok, který ale naši v začátku 2.
poločasu smazali. V závěru se opět
přestalo dařit a soupeř skóre otočil. 
Řevnice - Bakov 19:21
Branky: Hartmann 9, Zavadil 7,
Štech 2, Jech

Bakov vyhrál první poločas, pak na-
ši muži zabojovali a přetahovali se s
hosty o vedení. Ti v závěru strhli ví-
tězství na svou stranu.
Řevnice st. žáci - Bakov B 19:19
Branky: Palička 9, Zavadil 5,
Adamec 5
Starší žáci si ve druhém utkání měli
napravit reputaci, jenže totálně za-
spali začátek. Náskok dotáhli a zís-
kali jediný bod z celého hracího dne.
Řevnice ml. žáci - Bakov 15:17
Branky: Zavadil 10, Šupáček 4,
Šmaus 
Mladší žáci se snažili. Když ale Ba-
kovští zjistili, že máme v brance nej-
menšího hráče, začali se trefovat pod
břevno, kam Martin Kolomazník ne-
doskočil. V neděli 1. 10. se mladší
žáci zúčastnili turnaje v Podlázkách: 
Bakov - NH Řevnice 17:18
Podlázky - NH Řevnice 14: 24

V sobotu 7. 10. hráli v Podlázkách
jen starší a mladší žáci, muži své
družstvo ze soutěže odvolali! 
Podlázky - Řevnice st. žáci 11:22
Podlázky - Řevnice ml. žáci 17:28   

Den nato, v neděli 8. 10., se v Ba-
kově konal turnaj mladších žáků:
Bakov - NH Řevnice 15:16
Podlázky - NH Řevnice 20:27   

Petr Holý, Řevnice
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Bakov řevnické házenkáře oloupil o devět bodů z deseti

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
14. 10. 10:15 FK Dobříč - FK Lety 
21. 10. 15:30 FK Lety - Sedlec-Prčice

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
14. 10. 16:00 Dobřichovice - Tuchoměřice
21. 10. 15:30 Všenory - Dobřichovice

KARLŠTEJN, okresní přebor
14.10. 15:30 Karlštejn - Drozdov
21.10. 15:30 Tlustice - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
14. 10. 15:30 Zdice B - OZT
21. 10. 15:30 OZT - V. Újezd 

ŘEVNICE, IV. třída
15. 10. 16:00 Řevnice - Zvole B 
22. 10. 15:30 Libeř B - Řevnice

SK OSOV, IV. třída 
15. 10. 15:30 Rpety - Osov 
21. 10. 12:30 Osov - Praskolesy

Závod na 100 kilometrů Run Praha - Plzeň se běžel 16. září. Jedna z ob-
čerstvovacích stanic byla na hřišti TJ Vižina. Závod startoval v Radotíně
a zúčastnil se ho také Berouňák Ondřej Borusík, který má k Vižině osobní
vazby. Byl jedním z mála závodníků, kteří běželi v kategorii Extreme, a ve
svých 45 letech celých 100 km bez problémů zvládl - do Plzně dorazil v
podvečerních hodinách. Na snímku Borusík ve Vižině, kde se občerstvil
sušeným ovocem, banánem a vodou.    Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Běželi sto kilometrů z Prahy do Plzně

Ostrovan na fotbalové
mapě Berounska zůstal
Letos v červnu se zdálo, že dospělá
třebaňská kopaná po dlouhých dese-
tiletích zmizí z fotbalové mapy Be-
rounska. Sestup do »pralesní ligy«,
úzký a slabý kádr - to nejsou zrovna
atributy týmu, který by měl na pod-
zim vyběhnout na trávník. Jenže se
stal malý zázrak. Zásluhou několika
kmenových hráčů OZT, kteří se ne-
chtěli smířit s tím, že by se v Zadní
Třebani měl přestat hrát »velký«
fotbal, se na Ostrově hraje dál. Po-
mohl facebook, kontakty na jiné
týmy a především nadšení a víra, že
ještě není vše ztraceno. Dalo se -  až
na pár výjimek - dohromady zcela
nové mužstvo, které šlape, daří se
mu. A hlavně: zdá se, že se tady tvoří
dobrá parta, což je víc, než jasné vý-
hry a válcování soupeřů. Tak ať to
klukům vydrží co nejdéle!        (Mák)


