
Černošice - Až rok mohou čekat
obyvatelé dolního Poberouní na
vydání závazného stanoviska ke
svému záměru od černošického
odboru územního plánování. Ten
je po nešťastné novele stavebního
zákona zavalen žádostmi z celého
okresu. Starosta Kořínek vidí pří-
činu svízelné situace v nedomyšle-
ném rozhodnutí státu. 
Nestává se často, aby starosta obce
psal dopis občanům a klientům své-
ho úřadu a omlouval se, že úředníci
nejsou schopni vydávat stanoviska v
obvyklých lhůtách. Černošického

starostu k tomuto kroku donutila ne-
únosná situace, kterou způsobila no-
vela stavebního zákona. Ta veškerou
agendu, kterou dříve vykonávalo 14
stavebních úřadů v okrese Praha-zá-
pad, přenesla od ledna na jediný od-
bor do Černošic. 
„Vytvořili jsme kvůli tomu čtyři no-
vé pracovní pozice, ale podařilo se
obsadit jen jednu. Důsledkem je ma-
sivní přetížení tolika žádostmi, že v
současném stavu by jejich vyřízení
trvalo téměř rok. Další mezitím při-
bývají,“ říká Kořínek s tím, že po-
dobně neúnosná je situace i v dalších

obcích s přenesenou působností.
Problémem se již zabývá Svaz měst
a obcí, Sdružení místních samos-
práv, některé parlamentní strany a
také krajský úřad.
„Považujeme za neefektivní a vůči
občanům nevstřícné, pokud i o ma-
lých stavbách jako je zřízení studny,
rozšíření garáže nebo dělení pozem-
ku, se má rozhodovat na úrovni obcí
s rozšířenou působností. Veřejná sp-
ráva by měla být lidem co nejblíž,
nejde-li o odborně náročné věci vy-
žadující kvalifikovanější pracoviště,“
píše Kořínek. (Dokončení na straně 2)

Opařená holčička  
dostala speciální gel
Hlásná Třebaň - U opařené sedm-
náctiměsíční holčičky zasahovali v
pátek 23. března večer v Hlásné
Třebani řevničtí záchranáři. 
„Po příjezdu na místo události po-
sádka sanitky zjistila, že holčička je
opařená horkou vodou na pravé ru-
ce a části hrudníku,“ sdělil provozní
ředitel záchranky Bořek Bulíček.
„Po ošetření speciálním gelem byla
malá pacientka transportována do
popáleninového centra nemocnice
na pražských Vinohradech k další-
mu odbornému ošetření,“ doplnil
ředitel.       (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Uctili hrdiny od Bachmače - strana 5
* Chlapi hráli o ženách - strana 9

Lety - Na konci března rozehráli
fotbalisté našeho kraje své mist-
rovské soutěže. Také FK Lety,
který pod vedením čerstvého še-
desátníka Jiřího KÁRNÍKA dlou-
hodbě »kope« ze všech mužstev
poberounského i podbrdského re-
gionu nejvyšší soutěže.
Letovské A-mužstvo, jehož jsi ve-
doucí, vstoupilo do jarní části mist-
rovských soutěží výhrou. Patříte k
nejlepším týmům krajské 1. B třídy,
ztráta na prvního je minimální.
Máš radost, předpokládám… 
Pochopitelně mám velkou radost,
vítězný start do soutěže je vždy

velmi důležitý. Utkání v Rudné bylo
pro domácí velmi prestižní, o to více
vítězství 2:0 chutná.
Budete bojovat o postup, chcete
výš? 
Máme široký kádr velmi dobrých
fotbalistů, z nichž většina má zkuše-
nosti z vyšších soutěží. Radek Sňo-
zík, Marek Jarolím a Jaromír Šmer-
da, který je v FK Lety hrajícím tre-
nérem, dokonce hrávali 1. ligu. Z
ohledem na stav zázemí a plánova-
nou přestavbu kabin necháváme na-
šim sportovním ambicím volný prů-
běh. Kdo rychle vyletí k nebi, často
si spálí křídla. (Dokončení na str. 11)

PRYČ SE ZIMOU. Moranu vynesly 22. března za zpěvu písní ze vsi zadnotřebaňské školní i školkové děti. Figurinu
symbolizující končící zimu vhodily do Berounky. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Jiří Kárník.                 Foto ARCHIV

Úřad nestíhá, rychtář se omlouvá
NA ZÁVAZNÉ STANOVISKO MĚÚ ČERNOŠICE MOHOU LIDÉ ČEKAT AŽ ROK

3. dubna 2018 - 7 (721) Cena výtisku 7 Kč

Smázly Střešovice,
vybojovaly stříbro

Těším se na nové kabiny a úspěchy letovského fotbalu

Chystáte se na »tah«?
Smíchovu se vyhněte
Praha - Chystáte se v týdnu od 8.
do 14. dubna na večerní tah do
Prahy? Nočními vlakovými spoji
se domů dostanete jen z »wilsoňá-
ku«. Kvůli výluce budou noční
vlaky odkloněny mimo Smíchov-
ské nádraží.
Od 8. 4. 23.10 hodin do 14. 4. 0.45
hodin je naplánována výluka ve sta-
nici Praha-Smíchov. Poslední dva
večerní osobní vlaky jedoucí z Pra-
hy - Hlavního nádraží ve 23.17 a
0.27 budou do Radotína odkloněny
mimo Smíchov. Stejně tak spoje mí-
řící z Berouna na Prahu ve 22.33 a
23.33 přes Smíchov nepojedou. 
(Dokončení na straně 2) (pan)

Vandr kolem republiky
přerušila horečka
Dobřichovice - Na třetí, závěrečné
měsíční putování kolem hranic Čes-
ka se v polovině března vydal oby-
vatel Dobřichovic Jiří Geissler. Po
pěti dnech pěšího vandru z Mikulo-
va do Chebu jej z trasy »vyhnala«
horečka. (mif)
Těšil jsem se, že touto dobou budu
psát úplně jinde a o něčem úplně ji-
ném. Jenže... Po prvních pěti eta-
pách a 130 km, kdy jsem se tak tak
doplazil do Slavonic, jsem musel
pouť přerušit. Ten středeční večer
jsem si naměřil vysokou horečku,
chvíli zvažoval, že bych den dva po-
stonal na trase, ale nakonec se bě-
hem noci rozhodl jít se vykurírovat
do pohodlí domova. Takže od 22. 3.
jsem zase v Dobřichovicích a dě-
lám, co můžu, abych se opět mohl
vrátit ke státní hranici. Čas naplá-
novaný na letošní cestu, který obsa-
hoval i bohatou rezervu, se ovšem
touto překážkou dramaticky zkrátil
a dosažení cíle během této etapy je
ohroženo. (Dokončení na straně 10)
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Dobrovolníci + sponzoři = nové hřiště
FOTBAL BY SE NA MALÉM NÁMĚSTÍ V ŘEVNICÍCH MOHL ZAČÍT HRÁT UŽ V KVĚTNU

Řevnice - Na nové fotbalové hřiště
za více než čtvrt milionu korun se
mohou těšit řevnické děti. Díky
sponzorským darům a především
díky aktivitě více než tří desítek
dobrovolníků ze Selce v čele s To-
mášem Chaberou vyroste na Ma-
lém náměstí. Otevřeno by mohlo
být už letos v květnu.
„Na náměstí si děti hrají fotbal od-
jakživa. Pan Soukup vždy přinášel
branky a zase jsme je uklízeli. Další
soused, pan Šůra tu seká trávu. Na-
padlo nás, že by zde mohlo vyrůst
regulérní hřiště,“ popisuje Chabera s
tím, že se podařilo ve sbírce mezi ro-
diči vybrat první peníze. Pak přispě-
ly i místní firmy a jeden významný
sponzor. Iniciativa dobrovolníků ale
brzy narazila. Nebylo jí příliš naklo-
něno město, které zpočátku s umístě-
ním branek nesouhlasilo. Nakonec
se podařilo dosáhnout kompromisu,
aby nerezové branky mohly být na
plácku zakotveny napevno. 
„S městem řešíme vznik hřiště už
přibližně rok, aby vyhovovalo všem
předpisům i novému územnímu plá-
nu. Museli jsme s městskou archi-
tektkou řešit třeba i materiál branek

a barvu sítě,“ popisuje Chabera. Na
vzniku hřiště se podílejí nejen dob-
rovolníci sami, ale i místní frmy, kte-
ré poskytují práce a materiál zadar-
mo nebo za minimální ceny. Hřiště
by měly lemovat z jižní části keře,
které zabrání míči a dětem vyběh-

nout nekontrolovaně do vozovky.
Umístěny zde budou například i sto-
jany na kola, lavičky či ohniště.
Počítá se s LED osvětlením a do bu-
doucna s výsadbou čtyř stromů.
„Myslím si, že když se to povede,
bude to pro radnici velmi levný pro-

jekt od aktivních občanů Řevnic.
První plácek pro děti na fotbal a
další hry. Jiné hřiště v Řevnicích
takto pojaté není,“ doplňuje Chabera
s tím, že do budoucna má plán nové
multifunkční hřiště doplnit o další
hrací prvky. (red)

Přednáška architekta Karla Hájka ze
Stavební fakulty ČVUT nazvaná
Železnice a místo naplnila 23. 3. sál
obecního úřadu ve Všenorech.
Obsahem přednášky byly příklady
ze zahraničí, které ilustrovaly, jak si
tamní správci železniční sítě uvědo-
mují hodnotu původních staveb - ne-
jedná se jen o »inventář«, ale o spo-
lečné dědictví. I my se nyní, kdy se
chystá modernizace trati z Berouna
do Prahy, nacházíme před rozhodnu-
tím, zda i nadále bude trať přiroze-
nou součástí okolí a přírody, nebo
zda z ní vytvoříme betonový koridor
obehnaný zdmi tak, jak to již může-

me vidět na mnoha rekonstruova-
ných tratích. Nedlouho po přednáš-
ce, 26. 3., se pracovníci SŽDC pusti-
li do opravy staniční budovy ve Vše-
norech! Udělalo nám to stejnou ra-
dost, jako rozhodnutí zastupitelstva
obce Všenory, které 27. 3. schválilo
následující usnesení: „Zastupitelstvo
v rámci rekonstrukce a modernizace
trati č.171 trvá na zachování původ-
ních historických staničních budov
včetně přístřešku.“ Zdá se tedy, že
sesterská »nádraží« v Černošicích,
Všenorech a Srbsku modernizace
trati »přežijí«. (Viz NN 6/18 - pozn.
red.) Jakub ŠPETLÁK, Černošice

Potomci Cardy retardy

Pes se vytrhl majitelce
a zadávil srnce
V úterý 20. března bylo strážníkům
Městské policie Řevnice oznámeno,
že na poli nedaleko skládky EKOS
byl volně pobíhajícím psem usmrcen
srnec. Pes se majitelce při venčení
prudce vytrhl z vodítka, po asi  kilo-
metrovém běhu srnce dostihl, strhl
na zem a zadávil. Zajímavostí je, že
se jedná o mladého loveckého psa ze
Španělska, který měl být v místě na-
rození utracen pro nedostatek zájmu
o lov zvěře. Majitelka i její pes mo-
hou být rádi, že myslivec, který byl
svědkem události, neměl u sebe st-
řelnou zbraň - případ je vzorovou
ukázkou toho, kdy myslivec může dle
zákona psa zastřelit. Škoda na uhy-
nulém srnci činí 15.000 Kč; věc bu-
de mít dohru na Odboru životního
prostředí Městského úřadu Černo-
šice.         Jiří DLAsK, MP Řevnice

V dané trase bude zavedena náhrad-
ní autobusová doprava provozovaná
podle výlukového jízdního řádu.  
Na komplikace se pomalu mohou
chystat i řidiči. Na jaře má pokračo-
vat rekonstrukce hlavního tahu na
Prahu, krajské silnice II/15. Loni se
opravovala silnice od Dobřichovic

na Vráž. „Letos stavba začne zdola,
od železničního přejezdu u černošic-
kého nádraží. Předběžně by měla být
zahájena na začátku května, pokud
kraj včas získá stavební povolení na
dešťovou kanalizaci,“ uvedl v čer-
nošickém zpravodaji starosta Filip
Kořínek. Pavla NOVÁČKOVÁ

Sezona trhů v Dobřichovicích začala 24. 3.

Úředníci nestíhají, starosta se omlouvá
(Dokončení ze strany 1)
Svůj dopis adresoval i zástupcům státní správy a zákonodárcům za Stře-
dočeský kraj jako podnět k přehodnocení novely stavebního zákona.
Domnívá se, že situace má snadné řešení. „Vrátit rychlou novelou zákona
přinejmenším jednodušší část zbytečně převedené agendy, jako jsou různé
studny, garáže, drobné přístavby zpět tam, kde ji zpracovávali doposud –
tedy na místně příslušné stavební úřady,“ uzavírá Kořínek. (pan)

Město Dobřichovice pořádá každým rokem týden před Velikonocemi v are-
álu místního zámku velikonoční trhy. K nim je přidružený i malý farmářský
trh u Berounky. Tentokrát termín vyšel na sobotu 24. března. Přestože to
během týdne vypadalo, že bude nádvoří se stánky zasněžené, v den trhů se
přece jen ozvalo jaro a návštěvníci tak prožili příjemný den s doprovodným
programem. V zámeckém sále zazpíval pěvěcký soubor Tutte Le Note
(Chorus Angelus), velikonoční pohádku zahrálo divadlo 100opic. Nechy-
běla projížďka na koních a kovárna Tomáše Lebdušky. Sdružení Náruč
peklo jídáše, Skauti placky na kamnech a z vrbového proutí pomáhali dětem
plést pomlázky. Také jsme mohli vidět, jak se zdobí velikonoční vejce na
Chodsku. Děkujeme všem, kdo se aktivně trhů zúčastnili a pomohli tak při-
spět k dobré atmosféře celého dne. Text a foto 

Andrea KuDRNová, Dobřichovice

Hned tři kůzlata přivedla v sobotu
17. 3. ráno na svět koza Líza řevnic-
ké chovatelky Růženy Havlíčkové.
„Mladé má každé jaro, jedno, maxi-
málně dvě, ale ta letošní tři jsou ra-
rita,“ uvedla chovatelka, jež se stará
také o slepice a třeba i dvě jehňata,
která se narodila před pár týdny. Po
čtyřech dnech už se všechna tři kůz-
lata proháněla po rozlehlé sluncem
zalité zahradě. „Jejich otcem je ko-
zel Carda retarda z Vinařic, divoká
budou nejspíš po něm,“ dodala Hav-
líčková. Foto NN M. FRÝDL

Zastupitelstvo brání nádraží

Z našeho kraje 
* Veřejnoprávní smlouva s Dobři-
chovicemi je mj. na programu veřej-
ného zasedání zastupitelstva Letů 4.
dubna od 19.00 v sále U Kafků. (bt)
* Zápis do prvního ročníku ZŠ Řev-
nice se koná 5. dubna od 14 do 19.00
v budově školy v Revoluční ulici.
Termín je možné si zablokovat přes
rezervační systém na stránkách ško-
ly. (pef)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Liteň se uskuteční 5. 4. od
19.00 v Bělči. Filip KAŠTÁNEK
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Svinař se koná 6. 4. od 19.00 v mí-
stní hospodě U Lípy. Na programu je
mj. čerpání rozpočtu. (box)
* Svoz bioodpadu od lidí, kteří si
pořídili biopopelnice, bude v Zadní
Třebani po zimě obnoven 12. 4. Ce-
ny se nemění, svozovým dnem zůs-
tává čtvrtek v lichém týdnu.       (pef)
* Burzu dětského oblečení, sportov-
ních potřeb na jaro i léto a knih pořá-
dá spolek Řevnický Kalamář 14. 4.
od 9.00 do 11.30 hodin v jídelně ZŠ
Řevnice. Výtěžek bude použit pro
Kalamář a ZŠ. (pef)
* Dílnu točení na hrnčířském kruhu
pořádá 14. 4. od 10 do 18.00 ZUŠ
Řevnice. Účastníci si pod vedením
lektorky B. Lacigové vyzkouší vyto-
čit a odekorovat vlastní nádobu. Ce-
na 990 Kč, přihlášky a info na
zus.rev@seznam.cz. (iju)
* Víkendový kurz Reiki pořádá 14.
- 15. 4. od 10 do 17.00 v MŠ NONA
Lety Rodinné centrum Leťánek. Vs-
tupné 2700 Kč, info na www.leta-
nek.cz. Lenka ZELENKOVÁ
* Větve na čarodějnice u Berounky
naproti srubu v Letech je možné až
do 28. 4. vozit přes týden po před-
chozí domluvě na místním obecním
úřadu, o sobotách 10 - 12.00.       (bt)
* V týdnu před Velikonocemi  byly
po Zadní Třebani rozmístěny oran-
žové kontejnery na ukládání biood-
padu. Stanoviště: K Voškovu, Nad
Školou, Na Vyhlídce, V Podskalí,
Nad Nádražím, V Třebcouni  a Cha-
tařská. Kontejnery budou dle potře-
by přemísťovány. (pef)
* Poplatek za svoz odpadu ve Svi-
nařích byl splatný k 31. 3. Opozdilci
mohou zaplatit na OÚ, nebo bankov-
ním převodem. Od 12. 4. začíná
svoz BIO odpadu. (box)
* Městská policie Černošice hledá
do svých řad posily. Více informací
na stránkách města http://www.mes-
tocernosice.cz.          Jan DVOŘÁK
* Požár směsného odpadu v kovo-
vém velkoobjemovém kontejneru
likvidovali 27. 3. v Hlásné Třebani
místní dobrovolní a řevničtí profesi-
onální hasiči.          Pavel ViNTErA
* Podnapilý a prochladlý muž ve
věku okolo padesáti let ležel 17. 3. v
mrazu a vánici u lávky v Dobřicho-
vicích. Hlídce Městské policie Čer-
nošice nadýchal téměř tři promile.
Lékař záchranky muže prohlédl, a
protože mu nic nebylo, byl strážníky
dopraven domů. Jan DVOŘÁK

Chystáte se na tah? Smíchovu...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Velikonoce: řehtání, pomlázka, sport 
VÍTĚZŮM HOKEJBALOVÉHO TURNAJE PŘEDALA CENY LEGENDA TRAMPSKÉ MUZIKY MARKO ČERMÁK

Poberouní - různé podoby měly
letošní Velikonoce: od tradičního
řehtání a koledování po výšlap na
Brdy či turnaj v hokejbalu.     (NN)

Velikonoční řehtání ve Svinařích stá-
le žije. Vděčíme za to skupince kluků
a holek ve věku 6-15 let, kteří na Ze-
lený čtvrtek i Velký pátek nelení 3x
denně, vždy v 7, 12 a 18 hodin, obe-
jít celou ves. „Když se nás sejde víc,
chodíme na dvě skupiny, každá z jed-
né strany obce. Dnes nás bylo 14, ale
včera ráno nás šlo jen 6, takže jsme
museli obejít dohromady celou ves-

nici,“ říká Matěj Boxan. V sobotu
ráno pak děti vyrazily hodovat.
V neděli, na »apríla«, se ve  Svina-
řích konal 34. ročník Velikonočního
turnaje v hokejbalu. Na kurtech se
sešlo 7 týmů. Zlatý pohár vybojova-
ly Drahlovice A, druhé místo obsadi-
ly Hatě, třetí Halouny. Nejlepším
brankářem byl vyhlášen Jan Zálom z
Drahlovic, který inkasoval pouze 6x.
Výhercům přišli předat ceny Václav
Janda, šerif osady T.C. Westend, a
muzikant Marko Čermák. Díky Da-
novi Steidlerovi za pořádání této ak-
ce.       Lucie BOXaNOVÁ, Svinaře

Ve Vižině je tradicí, že se o Velikono-
cích koná pochod a  hledá se poklad.
Na Velký pátek 30. 3. bylo krásné  p-
očasí, a tak se po stopách českého lva
vydala rekordní skupina. Cestou byly
ukryty úkoly s otázkami a číselnými
kódy.  Z nich museli účastníci v cíli
na Skále vymyslet číselnou kombina-
ci, se kterou  se dala otevřít truhla s
pokladem. Bylo to magické datum
28. 10. 1918.  O sladký poklad se ná-
lezce poctivě rozdělil s ostatními, po-
silnili jsme se opečeným buřtem, li-
monádou a vyrazili zpět k domovu. 

Jana FIaLOVÁ, Vižina

Děti z Dětského centra Světlušky při
Církvi československé husitské ve
Tmani zazpívaly 28. 3. v Berouně na
Husově náměstí Velikonoční příběh o
Ježíši Kristu. Písně ze známého mu-
zikálu ilustrovaly vlastními výtvar-
nými pracemi, jež jsou vystaveny v
tmaňském Sboru Jiřího z Poděbrad.
Vydařilo se i Celonárodní Čtení Bib-
le na Zelený čtvrtek ve Tmani před
sborem. Seznámili jsme se s křes-
ťanskými tradicemi i lidovými zvy-
ky. Domů si děti odnesly vlastnoruč-
ně upletené pomlázky.
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

V úterý 20. 3. odstartoval v MŠ Zadní Třebaň pro-
jekt Hurá do školy. Předškolní děti si mohou vy-
zkoušet, jak se jim bude ve škole líbit. Většina ma-
lých školáčků vyšla jen po schodech nahoru, ale
zapojily se i děti z jiných MŠ, jež se chystají přijít
k zápisu do naší školy. 
První hodinu se děti seznamovaly s matematikou,
zkusily si uvolňovací cviky ruky před psaním a
učily se několik básniček. Další hodina byla 27. 3.
ve znamení Noci s Andersenem. Osm malých noc-
ležníků ze školky se připojilo k 22 školákům a
prožili společně pohádkové dobrodružství s Pej-
skem i kočičkou, kteří byli ústředním motivem le-
tošní Noci s Andersenem. Některé děti tvořily v
Karlštejně velikonoční výrobek. Školáci navštívili
knihkupectví v Řevnicích, kde si poslechli pohád-
ku od H. CH. Andersena. Poté jim byly představe-
ny knížky českých autorů a děti se samy mohly
rozhodnout, které si koupíme do školní knihovnič-
ky. Mezitím se ve škole zabydlovali předškoláčci,
pro které byl připraven pestrý program. Během ve-
čera nechyběla spousta pohádek, které vymýšleli i
naši malí spisovatelé. Zpívalo se a hodovalo nad
dobrotami, jež připravily maminky. Velké díky za-
městnancům školy i dalším pomocníkům.

Jen co jsme ráno poklidili, pokračovali jsme Veli-
konočně-jarním tvořením. Děti si vyzkoušely růz-
né techniky zdobení kraslic, vyrobily si dekorace z

papíru či proutí a upekly i nazdobily linecké cuk-
roví, jež si s ostatními výrobky mohly odnést
domů.
Koncem března také děti ze zadnotřebaňské škol-
ky a školy navštívily svíčkárnu v Šestajovicích.
Návštěva to byla zajímavá a poučná, navíc si ško-
láci přivezli spoustu suvenýrů v podobě svíček a
koupelnových solí. Starší školáci zase zavítali do
planetária. V očekávání jara si děti vytvořily Mo-
ranu a vynesly ji ze vsi. Cestou se zastavily na
obecním úřadě, kde je starostka Markéta Simano-
vá obdarovala sladkostmi. Moranu pak hodily do
řeky, odhodily čepice i šály a - začalo sněžit...
V pondělí 9. dubna se bude konat zápis do první
třídy ZŠ Zadní Třebaň. Na děti čeká cesta plná
úkolů s Velikonočním zajícem Otou, příjemná at-
mosféra, malé dárečky a samozřejmě učitelky, kte-
ré se na budoucí prvňáčky velmi těší. K zápisu je
nutné přinést  občanský průkaz i rodný list dítěte.
Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny na stránkách
školy, na OÚ Zadní Třebaň i na hlavním vchodu
ZŠ. Ještě před tím se konají dny otevřených dveří
- v ZŠ 4. a 5. 4. od 8 do 11.40, v MŠ 5. 4. od 8 do
10 a od 15 do 16.30.     Tereza MacOUrKOVÁ,

ředitelka ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

Dobrovolníci budou uklízet v Poberouní i na Podbrdsku
Poberouní - Obce dolního Pobe-
rouní i jejich okolí čeká v dubnu
velký úklid. V rámci celorepubli-
kové akce Ukliďme Česko se dob-
rovolníci sejdou k obecnímu grun-
tovaní v Řevnicích, Dobřichovi-
cích, Letech, ale i Hlásné Třebani,
Halounech či v Litni. Úklidové ak-
ce organizují nejen obecní úřady,
ale i školy či jednotlivci. 
V Litni se do úklidu zapojí žáci zdej-
ší Naší školy 6. 4. Hned dva úklidy
plánují v Dobřichovicích. Ten 7. 4.
pořádá Markéta Matoušková a má s
dobrovolníky v plánu zaměřit se na
místa, která nejvíce potřebují vyčis-
tit: okolí řeky, cyklostezky, okolí ná-

draží a park. „Kolem Karlického po-
toka končí nemalé množství odpad-
ků. Často si tu hrají děti. Nemluvě o
tom, že se do vody mohou dostat ne-
bezpečné látky. Pojďme s tím něco
udělat,“ nabádá k účasti na dalším
úklidu v Dobřichovicích 15. dubna
Ivona Kořínková.
V sobotu 7. 4. se bude uklízet v Řev-
nicích. Sraz dobrovolníků je ráno u
kašny na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad, odkud se lidé vydají uklízet
do problematických míst města.  
Ukliďme si po zimě na Halounech je
název akce, kterou organizuje tamní
obyvatelka Lenka Dvořáková 7. 4.
Dobrovolníci se sejdou u mostku v

dolní části obce, kde si rozdělí místa
úklidu. 
Úklid obecních komunikací, odstra-
nění nepořádku kolem cest, odpadků
u rybníka a prořezání křoví plánují
na 7. 4. Nesvačilští. Na závěr si u
dolního rybníka upečou buřty.
Břehy Berounky, cyklostezku a oko-
lí hlavních silničních tahů budou
uklízet dobrovolníci v Letech 14.
dubna. Na místě srazu u úřadu získa-
jí zájemci rukavice a pytle. 
V Hlásné Třebani se bude 22. dubna
uklízet okolí silnic z Mořiny i na Ro-
vina nebo u řeky. Naplánovaná je i
výsadba dvou nových alejí. 

Pavla NOVÁČKOVÁ

NA ÚŘADU. Při vynášení Morany se zadnotře-
baňští školáci zastavili na obecním úřadu a zaz-
pívali starostce. Foto NN M. FRÝDL

Kde budou uklízet
Liteň: 6. 4. od 9. 00. Sraz u Naší
školy v areálu bývalého učiliště
Dobřichovice: 7. 4. od 10.00. Sraz
u sochy sv. Jana u zámku
Halouny: 7. 4. od 13.30. Sraz na
úpatí u mostku
Řevnice: 7. 4. od 8.30. Sraz na
hlavním náměstí
Lety: 14. 4. od 10.00. Sraz před OÚ
Dobřichovice: 15. 4. od 9.00. Sraz
v ulici Za Parkem
Hlásná Třebaň: 22. 4. od 9.00.
Sraz před OÚ 
Nesvačily: 7. 4. od 8.00            (pan)

HOKEJBAL. Na Hod boží veliko-
noční se ve Svinařích hrál hokejbal.

Foto Lucie BOXANOVÁ

KOLEDNÍCI VÍTÁNI. Na pondělní 
koledě v Zadní Třebani. 

Foto NN M. FRÝDL

ŘEHTÁČI. S řehtačkami obcházely o velikonočních svátcích své obce děti
ve Svinařích i Bělči (na snímku).    Foto NN M. FRÝDL

Malí Třebaňáci vynesli Moranu a strávili noc ve škole
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Bluesmani improvizovali se Seanem
DOBŘICHOVICE BUDOU HOSTIT KONCERT MEZINÁRODNÍHO TRIA JESSE BALLARD, JOE KUČERA, JAN HRUBÝ
Dobřichovice - Koncertu polské
bluesové skupiny Hot Tamles trio
se měli možnost diváci zúčastnit
23. března v dobřichovické zámec-
ké vinárně. 
Před nimi Duo Sean Barry (keltská
harfa) - Andrea Kudrnová (flétny)
zahrálo tradicionály a několik autor-
ských písní s keltskými motivy. Obě
skupiny sklidily úspěch a na konci
večera došlo i na skvělou impoviza-
ci Seana Barryho, který se přidal na
klávesy k Hot Tamles. 
„Hudební scéna v Polsku je vyhláše-
ná dobrými hráči blues, o čemž jsme
se mohli na koncertě přesvědčit,“

uvedla Andrea Kudrnová, která v
Dobřichovicích »pod městem« po-
řádá kulturní akce od roku 2005. V
posledních dvou letech rozšířila na-
bídku o pravidelné organizování
koncertů. „Na větší kapely nemáme

vhodný sál ani vlastní aparaturu, ale
všechny koncerty, které se dosud
konaly, se těšily přízni publika,“ do-
dává s tím, že na 8. dubna připravu-
je bluesový koncert zpěváka Jesse
Ballarda z Kalifornie s jejím otcem

houslistou Janem Hrubým a saxofo-
nistou Joe Kučerou z Berlína. Konat
se bude od 19.30 v dobřichovickém
zámku. Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
3. 4. 19.30 ELENA ZPÍVÁ ELLU - koncert
4. 4. 20.00 ERIC CLAPTON
6. 4. 17.30 Jo Nesbø: Doktor Proktor a
vana času
6. 4. 20.00 READY PLAYER ONE:
HRA ZAČÍNÁ
7. 4. 15.30 SHERLOCK KOUMES
7. 4. 17.30 TÁTOVA VOLHA
7. 4. 20.00 ZTRATILI JSME STALINA
11. 4. 20.00 S LÁSKOU VINCENT
13. 4. 17.30 FAKJŮ PANE UČITELI 3
13. 4. 20.00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
14. 4. 15.30 CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ
14. 4. 17.30 PLANETA ČESKO
14. 4. 20.00 PEPA
15. 4. TANGO BAND + CABINET -
koncert

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
3. 4., 6. 4. a 11. 4. 17.30 (St 20.00) TÁ-
TOVA VOLHA
3. 4. 20.00 PŘÍSLIB ÚSVITU
4. 4. a 7. 4. 17.30 READY PLAYER
ONE: HRA ZAČÍNÁ
4. a 9. 4. 20.00 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
5. 4. 15.30 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
5. 4., 7. 4. a 18. 4. 20.00 (Čt 18.30) ZT-
RATILI JSME STALINA
6. a 8. 4. 20.00 (Ne 18.30) DEN CO DEN
7. 4. 15.30 SHERLOCK KOUMES
8. 4. 15.30 KRÁLÍČEK PETR
9. 4. a 18. 4. 17.30 BLACK PANTHER
10. 4. a 16. 4. 17.30 (Po 20.00) GRINGO:
ZELENÁ PILULE
10. 4. 20.00 DO VĚTRU
11. 4. 17.30 PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
12. 4. 19.00 Regionální ozvěny Febio-
festu - zahajovací večer
13. 4. 16.30 NICO 1988
13. 4. 18.30 ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ
13. 4. 20.30 AŽ NA DNO
14. 4. 13.00 Jo Nesbø: Doktor Proktor a
vana času
14. 4. 15.30 PLANETA ČESKO
14. 4. 17.30 MIAMI
14. 4. a 17. 4. 20.15 (Út 17.30) RAMPA-
GE: NIČITELÉ (v So 3D)
15. 4. 15.30 CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ
15. 4. a 17. 4. 18.30 (Út 20.00) PEPA

KINO RADOTÍN
3. 4. 17.30 PLANETA ČESKO
3. 4. 20.00 MÁŘÍ MAGDALÉNA
4. 4. 17.30 ŠVÉD V ŽIGULÍKU
4. a 7. 4. 20.00 VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?
5. 4., 13. 4. a 17. 4. 17.30 (Pá 20.00) ZT-
RATILI JSME STALINA
5. 4. a 7. 4. 20.00 (So 17.30) READY
PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
6. 4. a 7. 4. 17.30 (So 15.30) VČELKA
MÁJA: MEDOVÉ HRY
6. 4. 20.00 PRINCE: SIGN O´THE TIMES
8. 4. 16.00 NABUCCO
10. 4. 17.30 OPERACE ENTEBBE
10. 4. 20.00 KINO NASLEPO
11. 4. 17.30 MÁŘÍ MAGDALENA
11. 4. 20.00 DO VĚTRU
12. 4. a 14. 4. 17.30 (So 20.00) PEPA

IMRPROVIZACE. Závěrečná improvizace bluesmanů z kapely Hot Tamles
s harfistou (a klávesistou) Seanem Barrym. Foto Andrea KUDRNOVÁ

POSTOUPILI. Postup do celostátního kola soutěže ve hře na dechové ná-
stroje si vítězstvím v kole krajském 26. 3. v Kolíně vybojovali žáci ZUŠ Řev-
nice Kamila Kolářová a Vojtěch Brenner (na snímku). Stejného úspěchu do-
sáhli i další žáci Kristiny Němečkové Mariana Snášelová a Barbora Stará.
K. Lorenc skončil třetí, B. Kostlánová získala čestné uznání. Ústřední kolo
soutěže se koná od 3. do 6. 5. v Praze. (pef)     Foto Kristina NĚMEČKOVÁ

Tipy NN
* Divadelní komedie Už zase milu-
ju by vás mohla pobavit 4. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Detektivní komedii z Anglie 30.
let Krysí dům můžete ve formě diva-
delní hry zhlédnout  6. 4. od 19.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Divadelní představení pro děti
Zlatovláska bude uvedeno v Clubu
Kino Černošice 7. 4. od 15.00. Vý-
pravnou pohádku zpracovali její au-
toři podle filmové předlohy.         (vš)
* Hudební ples dětské lidové muzi-
ky Notičky se koná 7. 4. od 19.00 v
Lidovém domě Řevnice. Kromě No-
tiček  zahraje skupina Ideal band. Na
návštěvníky čeká tombola, dámská
volenka, soutěž o nejkrásnější krojo-
vaný pár i půlnoční losování vstupe-
nek o ceny.  Vstupné  190 Kč, před-
prodej na lenka@noticky.cz nebo na
tel. č. 603 245 784. (pef)
* Kapely Tom »Doubí« Oakland a
Velký Špatný zahraji 7. 4. od 19.00 v
restauraci Jez dobré naděje v Dobři-
chovicích. (mif)
* Divadlo Akorát sehraje 7. 4. od
20.00 v Clubu Kino Černošice hru
Prag Pygmalion, která je inspirována
slavnou komedií G. B. Shawa. Au-
torka hry vyměnila Lízu Doolittleo-
vou za postavu naivní studentky s
ideály vstřícné sociopolitiky.       (vš)
* Pohádku Jak kotě zapomnělo
mňoukat uvede 8. 4. od 16.00 v čer-
nošickém Clubu Kino Divadlo Ús-
měv. (vš)
* Kytarista a zpěvák Guy King, var-
haník Jan Kořínek a neworleanský
bubeník Jeff Boudreaux vás prove-
dou barevným světem blues, jazzu a
soul music 11. 4. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Přednášku  Vratislava Doubka z
Ústavu politologie FF UK Praha na-
zvanou Vznik státu 1918 a republi-
kánská tradice pořádá 12. 4. od 18
hodin Muzeum Českého krasu Be-
roun. Petra ZEIDLEROVÁ
* Poslechový pořad publicisty a hu-
debního kritika Kaleidoskop Jana
Rejžka se koná 12. 4. od 19.30 v sále
Zámečku Řevnice. (ves)
* Kapela Schodiště (dříve Nahoru
po schodišti dolu band) koncertuje
13. 4. od 20.00 v Clubu Kino Černo-
šice. (vš)
* Divadelní představení Bílá paní
uvede Divadlo za vodou 14. 4. od
19.30 v kině Liteň. Vstupné 80 Kč,
senioři a mládež zdarma. (fik)
* Jarní candrbál pořádá SDH Řev-
nice 14. 4. od 20.00 v místním Lido-
vém domě. Hraje Posádková hudba
záchranné služby. Těšit se můžete na
tombolu i soutěž masek o ceny. V
neděli 15. 4. se od 14.00 na stejném
místě koná dětský karneval. Na děti
čekají soutěže, programem je prove-
de DJ Karel Moravec. Nejkrásnější
masky budou odměněny. (box)
* Dětské představení Indiáni ze šu-
plíku uvede Divadlo Láry Fáry 15. 4.
od 15.00 v sále Dr. Fürsta Dobřicho-
vice. Andrea KUDRNOVÁ
* Americký kytarista, zpěvák a
skladatel Vince Agwada vystoupí se
svým triem 15. 4. od 20.00 v černo-
šickém Clubu Kino. (vš)

První jarní sobotu oslavily dětský folklorní soubor Klíček a ZŠ Řevnice
tradičním jarním plesem. Ačkoliv je na plakátech číslo XVII, při náhod-
ném nalezení kalendáře z roku 2001 jsme zjistili, že je vlastně již osmnác-
tý! Návštěvníci si za doprovodu MiniBandu Martina Pešla mohli zatančit
v rytmu společenských tanců podle tanečního pořádku. Na plese byl velmi
bohatý taneční program. Největší ohlas sklidila Šípková Růženka, drama-
ticky zatančená střední skupinou Klíčku a také charleston těch nejzkuše-
nějších. Pod názvem Klip Klap děti zatleskaly a capella rytmická cvičení
bez jediné chybičky. Novým bodem programu byla před půlnocí módní
přehlídka salónu Férovky, kde se modelkami staly nejstarší dívky Klíčku a
předvedly svatební a společenské šaty. Děkujeme sponzorům, že nám po-
mohli zažít tak krásný večer!  Ludmila CHROUSTOVÁ, Klíček, Řevnice

Foto Karel ŠUSTER

Ples Klíčku nabídl bohatý taneční program
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Všeradův kurýr

Poslední březnový víkend se v Zá-
meckém dvoře Všeradice konal 5.
ročník fotbalových turnajů přípravek
a mladších žáků. Turnaj byl rozdělen
do čtyř kategorií, na ročníky 2005,
2007, 2009 a 2011. 
Na poslední chvíli chřipková epide-
mie znemožnila účast dvou týmů,
přesto se ve Všeradicích představilo
30 družstev, tedy okolo 300 mladých

fotbalistů.  K vidění byl krásný fot-
bal, velká bojovnost a spousta gólů.
Odměnou všem byla zlatá medaile a
poháry pro první tři místa v každé
kategorii. 
V kategorii 2005 se z vítězství rado-
val Slovan Velvary, v 2007 FK Ho-
řovicko, v 2009 FK Admira Praha. V
nejmladší kategorii, tedy ročníků
2011, se ve finále potkaly týmy SK

Slavia Praha a Bohemians Praha
1905. Ve vršovickém derby se nako-
nec radovala Slavia a odvezla si do
hlavního města zlatý pohár. Jako
každý rok čekaly po turnaji na hráče
boloňské špagety - i proto si turnaj
vysloužil přezdívku »špagetový«.
„Jsem velice rád, že na špageťák při-
jal pozvání můj kamarád Radek
Sňozík, bývalý ligový brankář Bo-
hemky. Po oba dni odpoledne předá-
val své zkušenosti a rady malým
gólmanům, ukazoval speciální tré-
ninková cvičení pro brankáře. Na
závěr musím poděkovat všem, kteří
mi s organizací turnajů pomáhají a
také všem sponzorům,  bez nich by
bylo pořádání o hodně složitější,“
uvedl organizátor Michal Vitner. 
Lucie BOxAnOVÁ, FK Všeradice

Na špageťák dorazilo třicet týmů
SE ZLATÝM POHÁREM ZE VŠERADIC ODJELY VELVARY, HOŘOVICKO, ADMIRA A SLAVIA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2018 (250)

NA ŠPAGEŤÁKU. Malí borci Všeradic (a Slavie) na všeradickém turnaji. Foto Jan KARAS

Zapadlý sypač z příkopu »vysvobodili« hasiči
Všeradice - »Zachránit« sypač, který zapadl u Všeradic, vyjeli 18. března v
půl šesté ráno profesionální hasiči z Řevnic i Berouna.
„Naložený sypač byl v příkopu, nakloněný na pravý bok,“ uvedl Pavel Vin-
tera z řevnické stanice HZS s tím, že k jeho vrácení zpět na silnici hasiči po-
užili vyprošťovací automobily. „Vůz byl vytažen pomocí automobilového
navijáku bez poškození a mohl pokračovat v údržbě silnic,“ sdělil Vintera a
dodal, že nehoda se obešla bez zranění. (mif)

Kurýr vyšel podvěstěpadesáté
Právě máte před sebou výroční, 250. vydání Vše-
radova kurýra. Všeradická příloha se za roky, kdy
vychází, stala nedílnou součástí Našich novin.
Kurýr se snaží přinášet pravidelně zprávy o dění
a životě v obci Všeradice a jejím okolí. Bohužel
neustále se potýkáme s nedostatkem aktuálních
informací, zpráv ze života obce a není to tím, že
se ve Všeradicích nic neděje. Je to dáno malou
snahou pochlubit se svojí prací a někdy i vlastní
pohodlností jinak aktivních občanů a organizací.
Je ovšem velká škoda nevyužít možnosti prodat
svoji práci a přilákat tak do obce další návštěvní-
ky. Jsem však optimistou a věřím, že se stávající
přispěvatelé proberou, noví přidají a opět bude o
čem psát...   
Děkuji všem přispěvatelům, kteří Všeradův kurýr
za dobu jeho trvání obohatili o nějaký ten příspě-
vek či fotografii. Mé největší poděkování však
patří všem, kteří se v pozitivním slova smyslu
starají o to, aby bylo o čem psát, a to jsou právě
naši občané a obyvatelé. 
Všeradovu kurýru přeji ještě mnoho dalších vy-
dání, ať nám i nadále přináší mnoho pozitivních
zpráv a má stále více spokojených čtenářů.

Bohumil STIBAL, Všeradice

Legionáři na Ukrajině uctili hrdiny bitev u Bachmače i Sokolova

Podbrdské aktuality
* Muzeum Výtopna Zdice zahájí
novou turistickou sezonu 7. a 8. 4.
Vystavena budou kolejová i silniční
vozidla, připraven je bohatý dopro-
vodný program. V sobotu vyjede
historický vlak do Březnice.     (mif)
* Bohoslužba Církve českosloven-
ské husitské se ve Sboru Jiřího z
Poděbrad  ve Tmani koná 15. 4. od
17 hodin. Jana ŠMARDOVÁ
* Chcete vědět, jakého ptáka vyhlá-
sila v letošním roce ornitologická
společnost, která nad Vižinou dělá
ornitologický průzkum, ptákem ro-
ku 2018? Na ptačí stezce ve Vižině
je připraveno v budkách pět nových
hádanek. V poslední budce se může-
te do pamětní knížečky podepsat a
vzít si pamětní minci. Start ptačí
stezky je na rohu u lesa, kde je uví-
tací cedule s názvem Co nám létá za
humny. Jana FIALOVÁ

Vzpomínkové pouti na Ukrajinu,
kterou pořádala Československá
obec legionářská, jsem se v zastou-
pení Náboženské obce ve Tmani
měla možnost zúčastnit také já. Ak-
ce se konala na počest březnového
100. výročí odchodu českosloven-
ských legií z Ukrajiny, s tím spoje-
ných ústupových bojů u Bachmače
a 75. výročí prvního vystoupení na-
šich jednotek u Sokolova.
Je to pro nás opět velká čest, že jsme
mohli vzdát svůj velký dík zaklada-
telům našeho státu a spoluzaklada-
telům naší Církve československé
husitské, legionářům, a vzpomenout
také statečnosti mužů bojujících ve
II. světové válce. Modlitba, společ-
ný Otčenáš, zapálená svíčka, květi-
ny, vzpomínka, vděčnost i slib, že
nezapomeneme a budeme jejich od-

kaz předávat dalším generacím, to i
mnohem víc nás tyto dny provázelo
a spojilo. Bohu do věčnosti se ode-
vzdali ti, kteří mnohdy bojovali za
»pouhý« sen o samostatném státu,
který v době jejich skonu ještě nee-
xistoval, další se do něj nestačili
vrátit....
Program vzpomínkové pouti Česko-
slovenské obce legionářské na Uk-
rajinu byl velice nabitý. Jeho sou-
částí byl pietní akt na Sofijském ná-
městí v Kyjevě, zastávka 7. března u
Kyjevské univerzity se vzpomínkou
na T. G. Masaryka, rekonstrukce
bitvy u Sokolova... Vyvrcholením
pouti bylo odhalení nového pomní-
ku padlým legionářům ve Velké Do-
či a pamětní desky na nádraží v
Bachmači.        Jana ŠMARDOVÁ,

CČSH Tmaň
V BACHMAČI. Kazatelka Jana Šmardová s legionáři při odhalování pa-
mětní desky na nádraží v Bachmači. Foto ARCHIV
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Brána Muzea betlémů v Karlštejně
je naplno otevřena i nyní, na jaře.
Jarní období je plné výtvarných a
vzdělávacích programů, které hojně
navštěvují děti všech věkových kate-

gorií. Až do svátků kurzům, které
jsou určené individuálním návštěv-
níkům i školním skupinám, domino-
vala velikonoční témata. Vedle těch
tradičních, jako je zdobení perníčků,

vyškrabování kraslic nebo pletení
pomlázky, si děti mohly vyzkoušet
práci s papírem a kartonem na tucet
různých způsobů. 
Letos poprvé jsme otevřeli také kurz
pro dospělé návštěvníky – výroba a
zdobení perníků s jarní tematikou.
Zájem o tento kurz předčil naše oče-
kávání. Ačkoli se bude konat až v
květnu, už nyní je zcela zaplněný.
Pro velký zájem plánujeme jeho
opakování na podzim, tentokráte s
podzimními a vánočními motivy.
Dospělým jsou určeny také kurzy
řezbářství, jež pořádáme čtvrtým ro-
kem. Účastní se jich začátečníci i po-
kročilí řezbáři. (Dokončení na str. 8)

Trasa závodu povede Velkou Amerikou
Již počtvrté se závodníci seriálu Běhej lesy proběhnou přírodou Českého
krasu. Atraktivní trasa povede mimo jiné přes běžně nepřístupný vápenco-
vý lom Velká Amerika a běžci se budou moci kochat i nádhernými výhledy
na hrad Karlštejn. Závod organizovaný v okolí městyse patří mezi ty nejpo-
pulárnější z celého seriálu. Letos se poběží 5. května, registrovat se na něj
můžete už nyní.
Seriál Běhej lesy slibuje trasy vedoucí z 80 % po měkkém povrchu a v
atraktivních lokalitách. „Běhej lesy je alternativou k městským běhům a
nabízí nový běžecký zážitek uprostřed přírody. (Dokončení na straně 8)

Karlštejnské aktuality
* Zájezd do pražského Divadla
Broadway na muzikál Muž se želez-
nou maskou pořádá 19. 4. Městys
Karlštejn. Odjezd z centrálního par-
koviště v 16.00. Představení je ur-
čeno přednostně obyvatelům Karlš-
tejna. Cena 200 Kč včetně dopravy,
rezervace na úřadu městyse.     (per)
* Vycházku Za obojživelníky a pla-
zy Českého krasu organizuje 28. 4.
Správa CHKO Český kras. Sraz v
9.00 u nádraží v Srbsku.             (jav)
* Dvě akce nabízí rodičům, kteří už
nyní plánují letní dovolené, Dome-
ček Hořovice. První z nich je pří-
městský tábor, který se pod názvem
Cestománie bude konat přímo v
Karlštejně. Účastníky od 23. do 27.
7. čeká turistika a cestování v okolí
Karlštejna. Kapacita 15 dětí, cena
2000 Kč. Druhou akcí je Letní hor-
ská expedice na chatě Slovanka v
Hraběticích. Konat se bude od 8. do
15. 7., zúčastnit se jí může až 45 dě-
tí, cena je 4350 Kč. Informace na
tel.: 725 482 037.  Eva KnOPOVÁ

Autokemp zahájil
sezonu o Velikonocích
Novou sezonu zahájil o velikonoč-
ních svátcích Autokemp v Karlštej-
ně. Přihlášeno bylo několik desítek
karavanů, chatičky jsou obsazené
návštěvníky, kteří do našeho kempu
na břehu Berounky jezdí každoroč-
ně a už se k nám těší a ohlásili se i
první stanaři. Všechny návštěvníky
kemp určitě mile překvapí zgruntu
novými »sociálkami«. Sobě i našim
hostům přejeme, aby počasí v letoš-
ní turistické sezoně »nezlobilo« a
všichni byli v Karlštejně spokojeni.

Marie RAMPASOVÁ, 
Autokemp Karlštejn

Malí Karlštejňáci se během dvou dnů na svahu proháněli jako Ester Ledecká

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     4/2018 (76)                

SEZONA ZAČALA. Na novou sezo-
nu se v týdnu před Velikonocemi
chystal autokemp v Karlštejně. 

Foto NN M. FRÝDLZdobili perníčky, pletli pomlázky
MUZEUM BETLÉMŮ PŘIPRAVILO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MALÉ I VELKÉ

Karlštejnský zpravodaj

Třiadvacátý ročník zimní expedice
Domečku Hořovice prožily děti - i ty
karlštejnské - v Pasekách nad Jize-
rou. Letošní výprava byla sportovně
zcela  vyčerpávající. 
Šedesát účastníků ve věku od čtyř do
dvaaosmdesáti let si užívalo horské-
ho podnebí při pěších vycházkách,
na lyžích, snowboardu i na bobech.
Ski areál nabízel několik kilometrů
upravených sjezdových tratí.
Vedoucí snowboardistů Nikolka Ko-
záková a Viktor Pastorek zazname-
nali obrovský  zájem o toto umění u
malých dětí. Během dvou dnů se
malí Karlštejňáci proháněli na svahu
skoro jako STR (Ester Ledecká) a
dělali všem obrovskou radost. Lyža-
ři nezůstali pozadu a z nové doved-
nosti se radoval David Kočí z Bělče,
Deniska Vybíralová z Karlštejna i
spousta dalších dětí z berounského
regionu. Děti i  vedoucí ocenili vlíd-

nost personálu sjezdových tratí, kte-
rá byla velice příjemná a napomáha-
la k odbourání strachu z prvních jízd
na vleku. Desetičlenná skupinka do-
rostenců zdokonalovala jízdu, skoky
a další »parádičky« na snowboardu
pod vedením Honzy Kolína. 
Sportovní zábava nekončila ani v
hotelu, kde každý den začínal cviče-
ním jógy pod vedením Blanky
Münzbergerové z Litně. Podvečer
zase patřil hrám, tanci a zábavě pro
děti i dospělé. Hory nám ukázaly
všechny rozmary jarního pobytu:
pršelo, sněžilo, svítilo slunce a při
odjezdu mrzlo. Děkujeme dětem za
to, že chtějí jezdit na hory, a jejich
rodičům za to, že je podporují. Bu-
deme se těšit na letní expedici v čer-
venci 2018, nebo zase za rok, v úno-
ru 2019. Nezapomeňte: Hory vola-
jí!! Eva DRBALOVÁ, 

Domeček Karlštejn
NA SVAHU. Účastníci letošní zimní expedice při lyžování v Pasekách nad Ji-
zerou. Foto Eva DRBALOVÁ
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Kurzy vede řezbář Oldřich Čech, představitel tra-
diční kralické řezbářské školy. Přesný termín řez-
bářských kurzů ještě není znám, pravděpodobně
se budou konat na konci května.
Pro školní skupiny jsme letos připravili několik
vzdělávacích programů. K nejoblíbenějším patří
Včelí hrátky, kde si děti v rámci programu prohlí-
žejí prosklený včelí úl se živými včelami, zába-
vnou formou se dozví, proč je třeba vážit si včel,
jak a kde žijí, jaký je přínos včel, jaké bylo posta-
vení brtníků, a na závěr samozřejmě ochutnají
med. Školním skupinám z 1. a 2. stupně základ-
ních škol jsou pak určeny výukové programy se
soutěžními kvízy. Programy jsou založené na tý-
mové spolupráci dětí, podporují dětskou aktivitu a
tvořivost a děti se v nich učí vnímat souvislosti
dané problematiky. Pro letošní rok jsme připravili
témata Velikonoční tradice v podhradí, Příběhy,
které vypráví hrad i Lidové obyčeje v jarním a let-
ním čase.
Pro všechny návštěvníky je potom v areálu muzea
připravena nově otevřená kavárna U Betléma, kde
nabízíme výběrovou kávu, kvalitní čaje, koláčky
známé z vinobraní a spoustu dobrot se zmrzlinou. 

Romana TREŠLová, 
muzeum betlémů Karlštejn

Zdobili perníčky, pletli pomlázky...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

V závěru zimního přípravného
období se karlštejnští mladší žá-
ci zúčastnili fotbalového turnaje
ve sportovní hale ve Zdicích. A
vedli si skvěle! V konkurenci
svých vrstevníků z družstev FK
Všeradice, Spartak Žebrák, SK
Vinařice (okres Kladno) a do-
mácí FK Olympie Zdice ukázali
malí borci z podhradí výbornou
formu. Při herním systému kaž-
dý s každým zvládli svěřenci
Václava Vyterny a Michala Ho-
lečka všechny zápasy odehrát
bez ztráty jediného bodu a
vybojovali si úžasné první mís-
to. Blahopřejeme!     Text a foto

michal ŠAmAN, Karlštejn

Přivítali Šimona, dvě Sofie, Olivera, Tomáše...

V pátek 16. března se v Zámeckém
dvoře Všeradice uskutečnil country
večer, při kterém k tanci a poslechu
hrála karlštejnská country kapela
Kapičky.  Zámecký hostinec U Paní
Magdalény byl
docela zaplněn. 
Všeradice jsou
centrem tzv.
Všeradovy ze-
mě. Tento »stát-
ní útvar« tvoří
podbrdské obce
Podbrdy, Vina-
řice a právě
Všeradice. Cí-
lem je dostat
tento region do
povědomí oby-
vatel okolních
vesnic i měst a
ukázat, že i tak malá »země« může
významným dílem přispět k budová-
ní a prosperitě našeho kouzelného
podbrdského kraje. Takto to návš-
těvníkům akce vysvětlil  předseda
»vlády« Všeradovy země, bývalý
starosta Všeradic  Bohumil Stibal. V
závěru svého  prohlášení  všechny

vyzval: „Bavte se, veselte se, co hrd-
lo, srdce i žaludky ráčí...!“
A toho jsme se tento večer také drže-
li. Bavili jsme se, pojedli dobroty
této restaurace a ještě si k tomu pěk-

ně zatančili a
hlavně zazpíva-
li. Kapičky ne-
zklamaly, mys-
lím, že oslovily
všechny přítom-
né diváky.
Jak jsem se do-
zvěděla, v sobo-
tu 28. 4. se  od
11 do 18.00 ho-
din uskuteční  v
Z á m e c k é m
dvoře Všeradice
slavnost k 5.
výročí otevření

zdejšího pivovaru Všerad. Pro děti
bude připraven skákací hrad, pro nás
dospěláky bude připraven výroční
ležák za 20 Kč. No, není to super
nabídka?  Opět přijdou zahrát  Ka-
pičky a s nimi kapela Vepřové pa-
nenky.  Tak přijďte s námi slavit!
Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

Svoje nové občánky přivítal 24. března Městys Karlštejn. Jsou jimi: Šimon
Dvořák, Sofie Nittnaus, Filip Hendrych, Tomáš Bednář, Jakub Urban, Oli-
ver  Litoš  a Sofie Litošová. Písničkami i básničkami obohatily program
této malé odpolední slavnosti děti z místní mateřské školy za účasti učite-
lek a rodičů účinkujících dětí. Vítání se tentokráte uskutečnilo v obřadní
síni Úřadu městyse Karlštejn, kam přišli v hojném počtu i prarodiče a pří-
buzní miminek. Novým občánkům i jejich rodičům přejeme krásný a šťast-
ný život. Hana LaCMaNOVÁ, Jana LíVaNCOVÁ,
Foto Karel ZaKaR sociální komise Městyse Karlštejn 

Trasa závodu povede Amerikou
(Dokončení ze strany 7)
Ve spolupráci s generálním partnerem jsme hle-
dali lokality, které budou atraktivní a nabídnou
unikátní zážitky. Každý závod je něčím výjimeč-
ný,“ uvádí David Douša z pořádající agentury. 
Organizátoři myslí i na děti. Pro malé běžce bu-
dou připraveny trasy na 500 m a 1 km po měk-
kých cestách přímo v areálu. Závod také nabízí
dvě týmové kategorie. Tandem pro smíšené dvo-
jice, které se snaží z obou tratí přiběhnout s co
nejnižším časem, a Slow Motion, kde je naopak
úkolem strávit na trati v součtu co nejdelší dobu.
Samozřejmostí je také doprovodný program a
kvalitní servis pro závodníky, jako je občerstvení
na trase, úschovna zavazadel a kol či hlídání dětí.
Všichni závodníci se mohou těšit na pamětní dře-
věnou medaili v cíli či diplom a osobní fotogra-
fie. Registrace na závody seriálu Běhej lesy jsou
spuštěny na webu behejlesy.cz. Závodníci, kteří
se přihlásí včas, mají startovné za 400 Kč.

Lucie KLímová, Praha

Karlštejnští žáci ovládli turnaj ve Zdicích
MALÍ FOTBALISTÉ ZDOLALI ŽEBRÁK, VŠERADICE, VINAŘICE I ZDICE

Kapičky hrály ve Všeradicích
KARLŠTEJNSKÁ COUNTRY KAPELA NEZKLAMALA

V MUZEU. Velikonočního tvoření se v týdnu před svátky jara zúčastnily také děti ze Základní školy v
Zadní Třebani. Foto NN M. FRÝDL

V ZÁMECKÉM DVOŘE. Karlštejnská
country kapela Kapičky při vystoupení
ve Všeradicích.    Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Osovský PROVAS

Trvale pevnou pozici ve společenském životě naší
obce má březnová oslava dne žen, u nás nazvaná
DOŽ – Den osovských žen. Letos se konala v no-
vě zrekonstruovaném sále bývalé sokolovny, tak-
že prostředí bylo opravdu noblesní. Akci pořádal
obecní úřad ve spolupráci s KOS Osov, hasiči a
sportovci 3. března. V 15 hodin se prostor sálu
zcela zaplnil, neboť DOŽ má již mnohaletou tra-
dici a skvělou pověst. Také tentokrát byl program
připraven s velkou péčí a podílely se na něm opět
i místní MŠ a ZŠ. Děti přednášely básničky pro
maminky a také jim krásně zatančily s polštářky
na rytmickou písničku Když jde malý bobr spát.

Pětiletý pěvecký talent Petruška Packová přidala
rovněž písničku, při které ji doprovázela mamin-
ka Alena na kytaru, její muzikální bratr zahrál na
trubku a následovaly hity dřívějších let v podání
hudební skupiny Uvidíme. Členové Divadla ze
stodoly skvěle pobavili velmi povedenou scénkou
z chlapského prostředí, hospody, o ryze mužském
tématu, tedy o ženách. Pak opět zazněla hudba
skupiny Uvidíme a po kratší přestávce přišel na
řadu zlatý hřeb večera, netradičně pojatá pohádka
O dvanácti měsíčkách autora Josefa Kozáka. Vel-
mi netradiční bylo i její podání. Skupina OCH
(Osovští chlapi) použila jako loutek svých dolních
končetin, což se jevilo jako mimořádně vtipné a
nápadité, přítomní se báječně pobavili a odměnili
účinkující srdečným aplausem, stejně jako před-
cházející vystoupení. O následující zábavu se opět
postarala skupina Uvidíme. Dlužno ještě dodat, že

všem ženám bylo přítomnými muži podáno ob-
čerstvení a každá dostala kytičku. Velké díky patří
všem, kdo se na zdárném průběhu akce podíleli.

Marie Plecitá, Osov

Chlapi v hospodě uvedli scénku o ženách
V NOBLESNÍM PROSTŘEDÍ ZREKONSTRUOVANÉ SOKOLOVNY SE SLAVIL DEN OSOVSKÝCH ŽEN

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  4/2018 (154)

Na zasedání řešili kanalizaci
Veřejné zasedání osovského obecního zastupi-
telstva se konalo 8. března v místní restauraci U
Donáta. Na programu byl pouze jeden bod - in-
formace o projektu výstavby kanalizace i ČOV
obcí Lážovice, Osov a Skřipel. Na zasedání byl
pozván projektant, který nejprve projekt před-
stavil a poté se mohli lidé ptát na vše, co je zají-
malo. Schůzka byla určitě pro všechny přítom-
né velice přínosná a všichni doufáme, že se
nám kanalizaci podaří vybudovat v co nejkrat-
ším termínu.              Marcela ČabOunOVá, 
Foto Marie Plecitá            starostka Osova

Osovské aktuality
* Koncert pro varhany, zobcovou flétnu a zpěv
se uskuteční 14. dubna od 16 hodin v osovském
kostele Narození sv. Jana Křtitele. Soubor Socie-
tas Musicalis přednese skladby ze 17. století. Sr-
dečně zveme. (map)
* Významného životního jubilea se 20. března
dožil starosta Sboru dobrovolných hasičů Osov
Josef Chvojka. Hodně zdraví a síly do dalších let
přeje osovské družstvo žen i všichni místní hasi-
či. Marie Plecitá

O ŽENÁCH. Osovští chlapi na oslavě DOŽ sehráli scénku o ženách. Foto Marie PLECITÁ

Hasiči se starají o nástupce

V kostele se o Velikonocích nakrátko změnily dějiny
Máme za sebou velikonoční
svátky a já vám nabízím vzpo-
mínku na jedny dávné Veliko-
noce, jak se kdysi odehrály na
prknech osovského kůru.
Oslavy Velikonoc jako největší-
ho křesťanského svátku odpoví-
daly tenkrát před léty jeho vý-
znamu. Pobožnosti bývaly hoj-
ně navštěvovány a během nich
zněly v provedení kostelního
sboru pašije, což je vyprávění
příběhu o posledních dnech a
umučení Krista. V pašijích vy-
stupují konkrétní postavy, z
nichž každá má svého interpre-
ta. Je to Ježíš, Pilát, Jidáš, učed-
ník Petr a služebnictvo. Dějem
nás provádí Evangelista a vše
doplňuje sbor, který představuje
obyvatele Jeruzaléma.    

Osovský kostelní sbor zpívával
pod vedením varhaníka Tomáše
Mandy z Velkého Chlumce a
stejně tak tomu bylo i tehdy o
Velkém pátku. Dramatický děj
se souvisle odvíjel, pěvkyně a
pěvci dobře plnili svoji úlohu
zprostředkovatelů velikonoční-
ho příběhu. Každý měl před se-
bou svůj pěvecký part a vše by-
lo tak, jak má být. 
Nastala chvíle, kdy byla řada na
jedné ze služebných, tedy na
první děvečce. Ta měla za úkol
obvinit učedníka Petra slovy:  „I
tento byl s Ježíšem Nazaret-
ským!“ Zpěvačka přistoupila
blíže k notám, aby se ujala své
role, ale k velkému překvapení
ostatních znenadání odstrčila
svůj svazek a popadla vedlejší.

A ohromeným chrámem se ne-
sla nečekaná slova: „Co mi
chcete dáti a já vám ho zra-
dím?“ Přítomní věřící strnuli v
mocném úžasu, neb od děvečky
toto neočekávali. Nepatří snad
tato zrádná slova Jidášovi?
Učedníkovi, který prodal Kris-
ta? Ach ano, patří, a to již dva
tisíce let. To jen v osovském ko-
stele se nakrátko změnily ději-
ny. Regenschori ještě o trochu
více zatrpkl vůči svým ovečkám
a když bylo po všem, řekl Vác-
lav Dalibor nešťastné děvečce:
„To jsi celá Ty. Vždycky musíš
být tam, kde něco dávají.“ 
I takovéhle bývávaly v Osově
Velikonoce a já to vím, protože
na tom kůru byla i moje mamin-
ka...     Marie Plecitá, Osov

Protože osovští hasiči dbají na to, aby dlouho-
letá tradice jejich činnosti v naší obci nezanik-
la, starají se o své nástupce už od útlého věku.
Libuška Procházková si vzala na starost ty nej-
menší, každý pátek se s nimi schází a organizu-
je jim program, který se zatím soustředí na kre-
slení nebo tvorbu papírových předmětů. Hned,
jak nastane příznivé počasí, přesunou se děti k
hasičské zbrojnici, kde se budou seznamovat se
základy hasičské techniky a požárního sportu.

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Vandr kolem republiky přerušila...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z domova jsem 17. 3. ráno odcházel
ve sněhu, od úst se mi pářilo a stude-
ný vítr foukal ostošest. Cestou na jih
se to ale změnilo a v poledne, když

jsme s kamarádem Jeffem vystupo-
vali na nádraží v Mikulově z vlaku,
jsme se radovali z tepla. Po sněhu
ani památky. Tradičně jsem pořídil
fotku na místě, kde jsem vloni kon-
čil, na okně nádražní budovy zdoku-
mentoval nálepku, kterou jsem tam
loni lípnul a která vydržela celý rok
a vyrazili jsme. Vzápětí, stačilo vy-
motat se z města, jsem si vzpomněl
na typický znak putování tímto kra-
jem. Říkám tomu jihomoravské
přímky. Jsou to cesty, spíš cyklostez-
ky, protože turistických značených
cest je tady poskrovnu, které jsou
složeny z mnohakilometrových částí
rovných jako přímka. Je to trochu
demoralizující, protože před sebou
vidíte jen nekonečnou planinu. Když
už se nějaká zatáčka nakonec objeví,
je zpravidla jen mírná a následuje
další přímka. Tak to bylo celé první
dva dny až do Šatova u Znojma.
Právě na těchto pláních nás hned
první den dohnala studená fronta ze
severu. Zatáhlo se, přihnal se ledový
vítr a začalo sněžit. Druhý den jsme

šli z Hevlína přes Hatě do Šatova a
posledních asi 6 km z Hatí do cíle
dne bude patřit k mým nejhorším ži-
votním vzpomínkám vůbec. Shodli
jsme se na tom s Jeffem, který má od
té doby problém s lehce omrzlým
obličejem. Teplota kolem -4 a neu-
stálý vítr funící podle Aladina rych-
lostí až 60 km přinášely pocitovou
teplotu někdy kolem -30. V cíli jsme
na sebe nechali stříkat vařící sprchu
drahnou dobu, přesto se ten naaku-
mulovaný chlad po chvíli znovu v
těle objevil. Vím o tom málo, ale tak
nějak bych si představoval návrat le-
gionářů z Ruska. Není špatné si ob-
čas něco takového prožít a osobní
pohled na spoustu samozřejmých
věcí se pak úplně změní.
Následující den jsme vstoupili do
Národního parku Podyjí, jednoho z
nejkrásnějších úseků celé cesty. Ně-
kdejší hraniční pásmo zůstalo zcela
nedotčené, meandrující Dyje hlubo-
ko zařízlá do krajiny a jen tu a tam
přeťatá řetězovými, pěkně se houpa-
jícími mosty. To byl balzám pro duši
zdevastovanou těmi přímkami a plá-
němi. V kombinaci s dobrým míst-
ním vínem, řadou památek a nepře-
bernou nabídkou ubytování v penzi-
onech, či hotýlkách: krásný typ třeba
na prodloužený víkend.
Z Vranova nad Dyjí jsem vyrážel již
sám. Národní park jsem měl za se-
bou a opět jsem musel šlapat více po
cyklostezkách než stezkách turistic-
kých. Nakonec jsem se dokodrcal do
Slavonic. Krásné městečko, ale na
mě už doléhala nemoc, takže jsem se

z jeho krás moc nepotěšil. Je zajíma-
vé, že jsem již vstoupil do Jihočes-
kého kraje a přesto byl stále na Mo-
ravě. Hraniční kámen mě teprve če-
ká za nějakých 10 km, na hranici sp-
rávních obvodů měst Slavonice a
Staré Město pod Landštejnem. Ale o
tom až příště, to je teprve přede
mnou. Doufám...    Jiří GEISSLER,

Dobřichovice

Podepsanou knihu dostane čtenářka z Řevnic
V NN 5/18 jsme vás vyzvali, abyste nám poslali tip na nějaké zajímavé
místo, kam nevedou turistické značky. Reagovala čtenářka z Řevnic (viz
níže) a může se tedy těšit na podepsanou knihu spisovatelky a novinářky
Ivany Mudrové Z Prahy všemi směry. (mif)
Vzpomněla jsem na krásné místo, které má i zvláštní atmosféru. Je to hrob-
ka rodiny Brandisů kousek od Řitky. Zámek v Řitce je spojen s rodinou hra-
běte Brandise, a je to hodně zajímavá historie. O hrobce i o rodu Brandisů
jsem se dočetla v knize Otomara Dvořáka Za poklady Brdských Hřebenů.
Tak jsem se tam jednou vydala a překvapilo mně, na jak odlehlém místě
hrobka je. Renáta KošKoVá, Řevnice

POD ZÁMKEM. Jiří Geissler ve
Vranově nad Dyjí.      Foto ARCHIV



Těším se na nové kabiny a úspěchy...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Radost ti musí dělat i skutečnost, že
Lety pod tvým vedením hrají dlou-
hodobě nejvyšší soutěž v našem re-
gionu, tolik družstev všech věko-
vých kategorií nemá široko daleko
nikdo. Jak to, že právě v relativně
malých Letech se fotbalu tak daří?
Nejdůležitější je, aby všichni, co se
aktivně podílejí na činnosti FK Lety,
měli co největší radost a uspokojení
z chodu klubu i z výsledků. Všichni,
kdo se starají o fotbal v Letech, si za-
slouží můj obdiv a poděkování. Jed-
ná se o partu nadšenců, kteří bez ná-
roku na honorář se po celý rok stara-
jí o mládežnické týmy, o zázemí, o
chod klubu a v poslední době i o pře-
stavby kabin. Málokdo si umí před-
stavit, co úsilí a práce je spojeno s
fungováním tak »malého« klubu...
A proč si tedy myslíš, že to právě v
Letech tak »šlape«?
Neznám recept na úspěchy, dá-li se
tomu tak říci. Dlouholeté a často i
úspěšné fungování klubu je  složité
předivo mnoha faktorů, z nichž bych
vyzvihl dlouholetou poctivou práci
pár »bláznů«. Jde o několik lidí, kte-
ří tvoří zdravé jádro, k nimž se pos-
tupně přidávali a přidávají další, kte-
ří chtějí dělat něco více, než sedět
doma nebo v hospodě a kritizovat.
Okruh lidí podporujících letovský
fotbal se mění, někteří končí, když
jim děti vyrostou, jiní z jiných důvo-
dů, ale jádro zůstává. Dlouholetá po-
ctivá práce se pozná podle toho, že s
mnoha lidmi spolupracujeme jen na
bázi daného slova a podání ruky. To,
si myslím, je ta největší deviza.
A do třetice důvod k radosti: v květ-
nu se pustíte do rekonstrukce sta-
řičkých kabin, na kterou se – marně
– těšily generace letovských fotba-
listů. Proč to trvalo tak dlouho?
O rekonstrukci kabin jsme usilovali
přes 10 let. Stařičké kabiny postave-
né v 60. letech minulého století ne-
odpovídají požadavkům dnešní doby
na vybavení, hygienu a předpisy.
Tak velkou investici není možné rea-
lizovat bez podpory státu a místních
úřadů. Za dobu, co jsme žádali o do-
taci, došlo k několika úpravám pro-
jektu i rozpočtu, každoroční podává-
ní žádosti na MŠMT bylo únavné a
vyčerpávající. Vloni se na nás usmá-
lo štěstí a dotace na přestavbu kabin
nám byla díky precizně podané žá-
dosti i projektu přidělena. V tu chví-
li začala velká »papírová válka«.
Doteď se moji přátelé i kolegové
prakticky nezastavili a vyřizují a vy-
řizují spoustu nutných formálních
kroků a náležitostí, aby se koncem
května konečně mohlo začít stavět. 
Aby té radosti zase nebylo až příliš.

Ty jsi poměrně skeptická nátura,
kritickými názory se netajíš. V ja-
kém stavu je podle tebe český fotbal,
ten na úrovni regionů zvlášť?
Máš pravdu, nikdy jsem nebyl příliš
velkým optimistou. Život mne nau-
čil, že nikdo nemá nic mít za defini-
tivní. Zažil jsem v osobním i v pro-
fesním životě mnohé vzestupy a pá-
dy. Na druhou stranu si nemyslím, že
bych byl úplný mrzout a kakabus,
spíš jsem věcně uvažující člověk a
realista. Český fotbal a sport obecně
se nenachází v dobré kondici. Kdy
naposledy nějaký náš kolektivní
sport uspěl na mezinárodní úrovni?
Rádi slavíme úspěchy našich spor-
tovců, ale převážně se jedná o úspě-
chy tzv. solitérů, kteří se dokázali po-
prat s nelehkými situacemi a těžkost-
mi. Zářným příkladem je Ester Le-
decká na zimní olympiádě! Podpora
sportu je vždy předvolebním téma-
tem politických stran, ale po volbách
většinou bývá ticho. Myslím to
obecně, aby to nevypadalo, že nebe-
ru v potaz dotaci přidělenou našemu
klubu. Fotbalový svaz člověk vnímá
jen tehdy, když se jedná o volbu
předsedy a dalších funkcionářů. Proč
klesá zájem dětí o fotbal, hokej a na-
opak, proč se rozšiřuje základna flor-
balu? Co udělal vrcholný fotbalový
orgán pro lidi na vesnicích, co se sta-

rají o děti a mládež? Většinu nákla-
dů hradí rodiče a nadšenci, kterým
není sportování mládeže lhostejné!
Je situace jiná, než v dobách, kdy si
aktivně hrával ty sám?
Nemám rád výroky typu: Jó, to za
nás bylo vše jiné a lepší! Za mého
mládí byl tuhý komunismus, sport
byl únikem z neradostné reality. Vět-
šina dětí snila o tom, že se z nich sta-
nou úspěšní sportovci, kteří budou
moci jezdit na nedostupný Západ. To
byla obrovská motivace, která již ne-
ní, protože zaplaťpánbůh každý mů-
že cestovat, kdy a kam chce. Děti
vysedávající u počítačů, tabletů, mo-
bilů nejsou do budoucna nic pozitiv-
ního. Každý rodič by si měl uvědo-
mit, že každé obézní dítě je časova-
nou bombou a není jich právě málo!
Mnohé sporty si už léta stěžují, že
ubývá dětí schopných a ochotných
podnikat v podstatě jakékoliv těles-
né aktivity. Poslední dobou, zdá se,
se to začalo týkat i fotbalu. Opravdu
se situace zhoršuje, nebo to tak jen
vypadá »zdálky«?
Děti se mají dobře, a pokud je rodiče
nevedou k tělesným aktivitám a
sportu, mohou skončit u zmíněných
počítačů, tabletů, mobilů, v horším
případě u drog a podobných lákadel.
Co nejvíc chybí: peníze, zázemí,
podpora státu, obcí, větší zájem

rodičů, aktivních sportovců…?
Je to kombinace všeho zmíněného.
Politici se rádi předvádějí s úspěšný-
mi sportovci. Je to pro ně fantastické
PR, ale kdo z nich to myslí vážně? O
penězích je zbytečné mluvit, jen dí-
ky sponzorům, nadšencům a rodi-
čům lze udržet klub jako je FK Lety
v chodu. Podpora ze strany obce Le-
ty je v posledních letech výborná,
bez ní bychom si nemohli přestavbu
kabin dovolit. Co se týče rodičů, ně-
kteří jsou aktivní a pomáhají, kde se
dá. Ale existují i takoví, kteří si ple-
tou fotbal se zájmovými kroužky.
Neuvědomují si, že dítě, které se ce-
lý týden připravuje na víkendové ut-
kání, v případě odjezdu na soukro-
mou akci o víkendu nejen přichází o
vyvrcholení své přípravy, ale poško-
dí tím i celý kolektiv.
Znáš řešení? Jaká je tvoje vize bu-
doucnosti, fotbalu, sportu…
Jde o to, aby si rodiče uvědomili, že
se jedná o jejich děti, o něž se stara-
jí lidé, které to stojí spoustu času a
často i nemalé peníze. A když už ne-
pomůžou, ať alespoň planě nekriti-
zují, nebo nehází klacky pod nohy.
Sport má tu fantastickou vlastnost,
že pomáhá tělesné schránce i dušev-
ně. Díky sportu člověk přijde na jiné
myšlenky, vyčistí si hlavu...
Jsi nejen vedoucí A-mužstva, ale
také sekretář celého fotbalového
oddílu. V jakém stavu bys ho jednou
chtěl předávat svému nástupci?
Práce ve fotbalu je můj celoživotní
osud. Od dětství jsem až do svých 37
let hrál - za Slavii, ABC Braník, Ra-
dotínský SK i FK Lety. Poté jsem za-
čal trénovat, nyní funkcionařím. Rád
bych jednou předával nástupci plně
fungující klub se zázemím, za něž se
nikdo nebude stydět a bude repre-
zentativní součástí naší obce.
Na co se v následujících měsících –
pokud jde o fotbal – těšíš nejvíc?
To je jasné: na nové kabiny, na co
nejvíc dětí hrajících fotbal v Letech
a na další úspěchy letovského fotbalu.
Před pár týdny jsi oslavil šedesátiny.
Jak sis to užil? 
Oslavy se zúčastnili členové rodiny,
nejbližší přátelé a kamarádi. Všech,
co mi přišli popřát, si vážím a oce-
ňuji, že si na mne udělali čas. Dostal
jsem mj. vstupenky na mezistátní
utkání Německo - Brazílie v Berlíně.
Moc jsem si užil nejen fotbalu, ale i
atmosféry na Olympijském stadiónu.
Měli bychom se poučit: žádné násilí,
v hledišti celé rodiny s dětmi. Přímo
vedle mne seděla maminka se třemi
špunty, kteří se na fotbal v tomto
prostředí těšili a užili si ho...

Miloslav FRÝDL

V CIZINĚ. Jiří Kárník v americkém Grand Canyonu.               Foto ARCHIV

Jiří Kárník (dole zcela vlevo) v roce 1978, kdy oblékal dres ABC Braník... ... a v současnosti (dole uprostřed) jako sekretář FK Lety.       Foto ARCHIV
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Letům rozhodčí neuznal dvě branky
FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE ROZEHRÁLA JARNÍ ČÁST SVÝCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
Poberouní - Výhrou vstoupili
předposlední březnový víkend do
jarních částí mistrovských bojů
fotbalisté Letů i Dobřichovic. Na
Berounsku byla utkání kvůli špat-
ným terénům odložena, začalo se
až o týden později
LETY, 1. B třída
Rudná - FK Lety 0:2 
Branky: Turek, Chalupa
Hodně namotivovaní domácí vstou-
pili do utkání s odhodláním, snažili
se co nejrychleji o vstřelení gólu Pří-
ležitost Letů přišla po faulu na Ne-
jepsu před pokutovým územím v 34.
minutě. Šmerda nasměroval míč na
hlavu nabíhajícího Turka, který za-
končil - 0:1. Po přestávce domácí
vystřídali se snahou o vyrovnání, ale
radovali se hosté. V 73. minutě unikl
po křídle Turek, nacentroval míč na
nabíhajícího Chalupu, který z voleje
nedal domácímu brankáři sebemenší
šanci - 0:2. Domácí se pokusili o zá-
věrečný nápor, ale branku Sňozíka
prakticky neohrozili.  Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Chlumec 2:0
Branky: Cipra, Turek
Zpočátku se hrál opatrný fotbal. Do-
mácí postupně získávali kombinační
hrou půdu pod nohama a v 36. minu-
tě udeřili. Cipra si narazil míč v po-
kutovém území hostů s Nejepsou a
nedal křižnou střelou brankáři šanci
- 1:0. V 45. minutě dostali domácí

míč do sítě znovu, ale po postavení
mimo hru nebyla branka uznána! V
63. minutě hlavičkoval Chalupa míč
do sítě, ale ani tato branka pro ofsajd
mimo hru neplatila. V 76. minutě za-
hráli domácí standardku, míč stačil
brankář dvakrát vyrazit, ale jej do sí-
tě dorazil nekompromisní Turek -
2:0. Před koncem mohl zvýšit střída-
jící Čermák, přehodil vyběhnuvšího
gólmana, míč však těsně minul
opuštěnou branku. Jiří KÁRNÍK

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Roztoky - Dobřichovice 1:4
Branky: Smiovský, T. Kratina,
Větrovec, Štědroňský
Domácí, kteří hrají o záchranu, vydr-

želi vzdorovat do 18. minuty, kdy
podél pomezní čáry pronikl Tomáš
Kratina, přesným centrem našel
Smiovského, jehož prudká umístěná
hlavička skončila v síti. Ve 30. minu-
tě prostřelil gólmana T. Kratina a by-
lo to 0:2! Po přestávce přenechali
Dobřichovičtí na chvilku aktivitu
soupeři, a ten toho využil ke snížení.
Hosté znovu ovládli hrací plochu, v
77. minutě se jim podařilo zachytit
nepřesnou rozehrávku a následně
skóroval Větrovec. Čtvrtou branku,
pak přidal v 80. minutě Martin Štěd-
roňský.          Miloslav OMÁČKA
Štěchovice B - Dobřichovice 3:2
Branky: Větrovec, K. Šlapák
V 1. poločase hosté diktovali tempo

hry, skóroval ale až Větrovec ve 43.
minutě. Rezerva třetiligových Ště-
chovic po změně stran zvýšila bojo-
vnost a profesorský hrající hosté se
nestačili divit. V 55. minutě pod-
klouzl při rozehrávce stoper, štěcho-
vický útočník získal míč a vyrovnal.
O pět minut později se situace opa-
kovala, gólman »zachránil« situaci
faulem a domácí skórovali z penalty.
V 75. minutě pak po rohovém kopu,
přidali třetí branku. V závěru se hos-
tům po několika střídáních snížit, ale
vyrovnání už se nedočkali.  (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Neumětely - Karlštejn 2:2
Branky: Slowik, Fiala

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Srbsko - OZT 1:2
Branky: Bláha - Tomášek, Tlustý
Ve tvrdě hraném utkání padlo jede-
náct žlutých karet! Domácí udeřili
už po čtvrthodině. Ostrovanu se po-
dařilo krátce po změně stran vyrov-
nat a dvě minuty před koncem roz-
hodl o třech bodech Tlustý. (Mák)

V sobotu 17. 3. se ve Společenském
domě v Zadní Třebani konal 18. roč-
ník pingpongového turnaje organi-
zovaného místními turisty PING-
PONG Open 2018. Zúčastnilo se ho
7 žen a 34 mužů.
Krátké slavnostní přivítání zakončil
za zvuku písně Queenů We are the
champions vlajkonoš Ota Klepetko

vztyčením vlajky KČT Zadní Tře-
baň a turnaj mohl začít. Ženy si za-
hrály každá s každou. Boje byly le-
tos dosti vyrovnané, ale nejvíce za-
zářila mladá hráčka Natálie Hubin-
gerová z Berouna, která si zaslouže-
ně vybojovala zlatou příčku.
Muži byli i letos rozděleni na hráče
rekreační a registrované. V první
části se v pěti až osmičlenných sku-
pinách utkali každý s každým. Poté
vždy čtyři nejlepší hráči ve skupině
postoupili do hracího pavouka. 
I na letošním ročníku turnaje zazářil
Zadnotřebaňák Jakub Malý. Spolu s
bratrem Martinem se probojovali do
pavouka mezi 8 nejlepších a Jakub
dokonce bojoval o bronzovou příč-
ku. V urputném boji o třetí místo
však nakonec podlehl Petru Ptáčkovi
z Libčic a tak se musel smířit s me-
dailí bramborovou. Finále rekreač-
ních hráčů letos ovládl sympatický
Pavel Knýbel ze Řevnic.
Mezi registrovanými bojovali o
medaile hráči z Prahy. Byl to záži-
tek, sledovat je při hře, publikum je
často odměňovalo potleskem. Vítě-
zem se stal Maxim Suvorov.
Po 15.00 jsme uzavřeli výsledky zá-
kladní části turnaje a za zvuku fanfár
vyhlásili vítěze. Ti nejlepší byli de-

korováni medailemi, obdrželi diplo-
my, ceny a trička s logem KČT z díl-
ny Martina Suka. Moc děkujeme!  
Poté jsme rozehráli čtyřhry mužů a
nejúspěšnější dvojice po 17.00 od-
měnili. Za celý den bylo sehráno 144
zápasů. „Turnaj se vydařil, spokoje-
nost  byla  patrná na všech účastní-
cích,“ pochvaloval si jeden z návš-
těvníků  turnaje Miloslav Marel. „Ve
starém kulturáku to bylo fajn - sport,
pivínko, kamarádi, zcela svobodní
lidé užívající si toho, že se hraje
pinčes, že jsou spolu, nikdo jim do
toho nekecá, je veselo, sobota a ni-
kam se nespěchá...“ 

Jaroslava ZAVADILOVÁ,
KČT Zadní Třebaň

Naše noviny - XXIX. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých
čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam, 

L. Hochmalová (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J. Kozák (josef.kozak@sez-
nam.cz, 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@centrum.cz, 724135824). Jazyková 

lektorka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem
kultury ČR (MK ČR E 10532). Adresa redakce: 267 29 Zadní Třebaň, Třebaňská 96, 

objednávky inzerce: inzerce@nasenoviny.net. Uzávěrka čísla 2. 4. 2018.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:  Obchod; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, na nád-

raží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny POGRR, cukrárna, 
drogerie, večerka; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ, Billa, Eso, 

čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina, večerka; Karlštejn: Obchod,
Koloniál; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží Plynbouda; Černošice:

Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod; Hatě: Obchod
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Ve »starém kulturáku« změřili síly stolní tenisté

Výsledky turnaje - ženy:
1. Natálie Hubingerová, Beroun
2. Jaroslava Zavadilová, Z. Třebaň
3. Jana  Spoustová, Hýskov 

Muži rekreační:
1. Pavel Knýbel, Řevnice
2. Jan Zavadil, Z.Třebaň
3. Petr Ptáček, Libčice
Muži registrovaní:
1. Maxim Suvorov, Praha
2. Dominik Horák, Praha
3. Milan Křehnáč, Praha

Čtyřhra muži: 
1. Maxim Suvorov a Milan Křehnáč
2. Roman Urban a Jan Špiegel 
3. Ivan Ševčík a Viktor Manko 

Čtyřhra ženy: 
1. V. Drechslerová a N. Hubingerová
2. M. Urbanová a J. Spoustová 
3. H. Navrátilová a J. Zavadilová 

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
7. 4. 15:30 FK Hýskov - FK Lety
14. 4. 15:30 Lety - Daleké Dušníky

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
7. 4. 16:30 Dobřichovice - Dobrovíz        
14. 4. 16:30 Úhonice - Dobřichovice

KARLŠTEJN, okresní přebor
7. 4. 16:30 Karlštejn - N. Jáchymov
15. 4. 16:30 Broumy - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
7. 4. 16:30 OZT - Chrustenice 
14. 4. 16:30 OZT - Tetín B 

ŘEVNICE, IV. třída
8. 4. 16:30 Libeň - Řevnice 
15. 4. 16:30 Řevnice - Slapy

FK LITEŇ, IV. třída 
8. 4. 15:15 Chodouň - Liteň
15. 4. 16:30 Liteň - Chodouň

Předposlední březnovou sobotu v pravé poledne skončilo vystoupení prvo-
ligových volejbalistek Dobřichovic v ročníku 2017/2018. Porazily, resp.
»smázly« jsme podruhé družstvo Střešovic 3:0 (v pátek 3:1) a vybojovaly
krásné druhé místo!!  Je to poprvé, co jsme na »bedně« a máme z toho ob-
rovskou radost! Děkuji všem děvčatům za obrovskou bojovnost po celou
sezonu, Jakubovi Kolouškovi, Janu Prokopovi za výborné »kaučování« a
pokud nám letos uniklo 1. místo pouze o 3 body, pak se  budeme snažit to
v příští sezoně napravit! Muži v pátek, bohužel, prohráli třetí utkání s
družstvem Beskyd 0:3 a stejně jako ženy jsou stříbrní! Text a foto 

Ivanka CALDOVÁ, vedoucí volejbalistek Dobřichovice

Smázly Střešovice a vybojovaly stříbro

Vítězka turnaje Natálie Hubingero-
vá.    Foto Jaroslava ZAVADILOVÁ

Sport po okolí
* Jarní mistrovskou sezonu roze-
grají řevničtí »národní« házenkáři
14. 4. Od 9.50 hrají koeduci s TJ
Stará Huť, od 11.00 změří se stej-
ným soupeřem síly muži.          (pan)
* Běžecký závod Dobřichovická
míle 2018 se uskuteční 14. 4.  v par-
ku města Dobřichovic. Závod je roz-
dělen do několika věkových katego-
rí, info a přihlášky na webových st-
ránkách ZŠ Dobřichovice.         (mif)


