
Poberouní - Nejsou lidi! Nejen fir-
my, ale i úřady v dolním Poberou-
ní se potýkají s výrazným nedo-
statkem pracovníků. Málo je ne-
jen úředníků, ale i učitelů nebo st-
rážníků. V Černošicích kvůli tomu
kolabuje agenda na odboru územ-
ního plánování. V Řevnicích se
zase radnice rozhodla uvolnit na
motivaci nových učitelů částku
250 tisíc korun.
Nezaměstnanost v obcích spadají-
cích pod ORP Černošice byla v břez-
nu pouhých 1,6 procent. Šlo o jeden
z nejnižších údajů v rámci republiky.
Zatímco volných pracovních míst
úřad práce evidoval 158, dosažitel-
ných uchazečů bylo jen 215. Jde o
uchazeče o zaměstnání ve věku 15
až 64, kteří mohou bezprostředně
nastoupit do zaměstnání při nabídce
vhodného pracovního místa.

Výrazně to pociťují nejen firmy, ale
také městské úřady. V Černošicích
jen v druhé polovině dubna vypsali
hned čtyři výběrová řízení - na pozi-
ci strážníka, vedoucího oddělení
vodního hospodářství, referenty od-
boru investic a správy majetku. 
Dlouhodobě úřad sháněl lidi na od-
bor územního plánování, který byl
kvůli novele zákona zavalen žádost-
mi. Úřad dokonce žádal o pomoc
Ministerstvo pro místní rozvoj, které
zpočátku reagovalo jen kritikou. 
„PR mašinérie ministerstva, které s
novelou přišlo, útočí na naše malé
město jen proto, že je v něm situace
nejvíce vyhrocená a odvážilo se oz-
vat. Situace je špatná také jinde, jak
vyplývá i z našeho vlastního průzku-
mu mezi 17 obcemi ORP,“ potvrdil
starosta města Filip Kořínek.
(Dokončení na straně 2) (pan)

V tomto čísle Našich novin
* Nové domy nechceme! - strana 2
* Teploty lámaly rekordy - strana 5
* Stočili tisíce lahví vína - strana 7

Tmaň - Podruhé během relativně
krátké doby se v našem kraji ob-
jeví skvělý tenor, muzikálový he-
rec a člen originálního 4TETu
David ULIČNÍK. V prosinci zpí-
val na oslavách adventu v Karl-
štejně, 8. května bude koncertovat
v Tmani. S doprovodem cimbálu.
Umím si vás představit v libovolné
muzikálové roli, na koncertním pó-
diu před symfonickým orchestrem i
rockovou kapelou, ale v doprovodu
cimbálu…? Jak vás právě tohle
spojení napadlo?
Pocházím z Moravy, tedy je to vlast-
ně logické pokračování mojí hudeb-

ní cesty. Kdysi jsem začínal jen s
kytarou, pak mě cesty zavedly na
různá hudební pódia i divadelní je-
viště, hodně mě to naučilo, hodně
ovlivnilo. Nyní cítím, že dozrál čas,
abych se ke kořenům a jednoduché
písničkářské formě zase vrátil.
Jak jste se dal dohromady s cimbá-
listou Michalem Grombiříkem? A
proč jste si za muzikantského par-
ťáka vybral právě jeho?
Byla to jedna z těch příjemných ná-
hod. Zpíval jsem koncert se smyčco-
vým orchestrem Czech Virtuosi v
brněnském kostele Milosrdných
bratří. (Dokončení na straně 3)      (mif)

PŘÍPRAVA NA ČARODĚJNICE. Bezmála jedenáct hodin stavěly v sobotu
28. dubna dvě desítky nadšenců z Řevnic čarodějnickou hranici na kopci
Vrážka nad městem. Tradičně největší vatru v našem kraji letos »vyhnaly« do
výšky 11,75 metru. Foto Pavel JÍLEK 

David Uličník.           Foto ARCHIV

Nejsou lidi! Úřady i firmy
shánějí zaměstnance

ŘEVNICE NABÍZEJÍ UČITELŮM DESETITISÍCE

30. dubna 2018 - 9 (723) Cena výtisku 7 Kč

Pod zámkem
kroužili mopeďáci

4TET mi otevřel nové obzory, tvrdí David Uličník

Největší středočeská přehlídka folkloru začíná
Poberouní - Desítky souborů z celé republiky, dudáci, cimbálovky, irští ta-
nečníci, pěvci z italských Benátek... Nabídka 19. poberounského folklorního
festivalu Staročeské máje je pestrá. Největší akce svého druhu ve Středočes-
kém kraji se bude konat všechny květnové víkendy na devíti místech v Po-
berouní i na Podbrdsku a navíc i v Praze na Kampě. Festival začíná 5. 5. v
Berouně a Vinařicích, pokračuje o týden později - 12. 5. - ve Všeradicích,
Hlásné Třebani a Svinařích. (Viz strany 5, 8 a 12) (mif)

Černošice - Štěstí v neštěstí měl
muž, kterého 21. dubna dopoledne
srazil na železničním přejezdu v
Černošicích vlak. Kolizi, která v
naprosté většině případů končí
smrtí, přežil s pár odřeninami.
Na místě kromě záchranky a policie
zasahovali také hasiči z Řevnic,

Mokropes a Prahy. „Muže bez vidi-
telných těžkých zranění jsme předa-
li záchranné službě,“ uvedl řevnický
profesionál Pavel Vintera. „Kvůli
zásahu složek integrovaného zách-
ranného systému a vyšetřování udá-
losti byl provoz v obou směrech že-
lezniční trati uzavřen,“ dodal.   (mif)

Muž měl velké štěstí: přežil srážku s vlakem

Na Brdech se zranily
tři desítky cyklistů
Dobřichovice - Tři desítky zraně-
ných účastníků cyklistického závo-
du Trans Brdy, který 21. dubna star-
toval v Dobřichovicích, ošetřovali
řevničtí záchranáři.
„Již pět minut po startu hlavního zá-
vodu měla jedna z posádek v práci
prvního pacienta - po pádu si zřejmě
zlomil lopatku a byl ihned transpor-
tován do nemocnice,“ řekl ředitel
záchranky Bořek Bulíček. Dodal, že
jeho lidé do nemocnic v Praze a
Příbrami převezli celkem šest cyk-
listů se zlomeninami, tržnými rana-
mi a vyčerpáním. (Viz str. 10) (mif)
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Město chce stavět, lidé chystají petici
OBYVATELŮM ŘEVNIC SE NELÍBÍ, ŽE RADNICE HODLÁ UMOŽNIT ZASTAVĚNÍ VRÁŽKY ČI LOKALITY POD LESEM
Město Řevnice, tak jako další obce,
připravuje schválení nového územní-
ho plánu. Plán bohužel počítá s
maximální výstavbou domů zejména
v oblasti Na Vrážku, Pod Lesem a v
areálu Eurovia. Výstavbou dojde k
výraznému nárůstu počtu obyvatel
města. Již v současné době má však
město značné problémy například v

oblasti dopravy (havarijní stav sil-
nic), v oblasti školství (nedostatečná
kapacita školy, školky, nedostatek
učitelů) aj. Nezanedbatelné jsou i
problémy s nárůstem počtu automo-
bilů, což se odráží v naprosto nedo-
statečné kapacitě parkovacích míst u
nádraží. Je tedy jasné, že valné větši-
ně lidí v Řevnicích se návrh nového
územního plánu dlouhodobě nelíbí.
Proto vzniká petice, která bude volně
k podpisu na několika místech Řev-
nic. V současné době jsou připomín-
ky i námitky k územnímu plánu na
odboru výstavby v Černošicích a bu-
dou předány městu Řevnice k pro-
jednání. Kdy k tomu dojde, je zatím
nejasné, ale podle informací osoby
odpovědné za schválení územního
plánu, místostarosty Řevnic Skripni-
ka má město v plánu  ještě do začát-
ku prázdnin udělat kroky k jeho sch-
válení. Tomáš ChAberA, Řevnice

„Jedinou dobrou zprávou je, že se
nám snad konečně podaří obsadit
několik volných míst. Pomohlo asi i
to, že jsme několik set klientů, kteří
u nás mají ve frontě svoji žádost, po-
žádali, aby sami pomohli šířit námi
inzerované pracovní pozice. Situace
se snad brzy zlepší, ale ministerstvo
na tom zatím nemá podíl,“ dodal.
V Řevnicích se zase rozhodli chybě-
jící učitele motivovat finančně. Rad-
ní schválili poskytnutí finančního

příspěvku ve výši 250 tisíc korun v
oblasti mzdových prostředků k roz-
počtu ZŠ Řevnice. Částka má být
využita právě jako motivační prvek
při hledání nových pedagogických
pracovníků. Výše příspěvku by čini-
la maximálně 50 000 pro jednu oso-
bu. Podmínkou poskytnutí by bylo
uzavření pracovní smlouvy mini-
málně na dva roky. Řevnice součas-
ně již delší dobu hledají strážníky a
vedoucí pečovatelek. Vedení města

přiznává, že je obtížné v současnosti
sehnat pracovníky, v případě vedou-
cí pečovatelek je situace ještě svízel-
nější. Výběrové řízení již bylo něko-
likrát vypsáno, zatím je město v hle-
dání neúspěšné. „Jde o kombinaci
terénní a administrativní pracovnice,
která musí mít specifické vzdělání v
sociálních službách. Hledat takovou
pracovní sílu na trhu práce je velmi
složité,“ uvedl řevnický starosta To-
máš Smrčka. Pavla NOVáČKOVá

OŠETŘOVALI PŘEPADENOU. Cvičení dobrovolných záchranářů a poli-
cistů se konalo 28. 4. v řevnickém Zámečku i okolí. Foto NN M. FRÝDL

Úřady i firmy zoufale shánějí zaměstnance
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Doufám, že zdravý
rozum převládne...
Co si myslí o nové výstavbě a no-
vém územním plánu (ÚP) Řevnic
místní obyvatelé? 

Olga TOmKOVá (OSVČ): Jsem
dlouhodobě znepokojena naprosto
nekoncepčním přístupem vedení
města k jeho údržbě a spravování.
Město působí zanedbaným dojmem
(stav silnic, zeleně, výstavba kanali-
zace), provedené změny jsou spíše
marginálního charakteru (vývěsní
tabule, hodiny na náměstí aj.). Rad-
nice by se měla věnovat intenzivně
stávajícím problémům a pečlivě zva-
žovat další kroky. V novém ÚP roz-
hodně pozitivní budoucnost pro nás
všechny nevidím.

martina GOLLOVá (veřejná sp-
ráva): Situaci okolo ÚP sleduji  jako
rodilý občan již několik let.  Při pů-
vodním projednání byla hlavním
architektem navržena oblast Vrážky
jako klidová zóna,  vhodná k rekrea-
ci, nevhodná k zástavbě.  O to více
mne překvapilo, že dle nového ÚP je
v této oblasti stejným architektem
navržena téměř »megalomanská zá-
stavba«. Vnímám celou situaci oko-
lo ÚP velice negativně a stále dou-
fám, že zdravý rozum převládne a
město  vezme v úvahu námitky a při-
pomínky svých občanů.

Květa SOuKuPOVá (toho času
na rodičovské dovolené): Po pro-
cházkách s rodinou po okolí Řevnic
jsem vždy trochu rozladěná při srov-
nání toho, jaký stav komunikací, ze-
leně a vůbec celkové upravenosti je
možné v obci/městě dosáhnout, a jak
je možné, že tomu tak není i v Řev-
nicích. Bydlíme v Řevnicích v části
bez kanalizace a naše ulice připomí-
ná polní cestu. Utěšujeme se alespoň
tím, že je zde klid. Ale i o ten přijde-
me se změnou územního plánu. Můj
názor je ten, že město ani teď není
schopno zabezpečit kvalitní fungo-
vání (zabezpečení míst ve školách,
školkách, postarat se o zeleň a kva-
litní komunikace a chodníky), natož
po nárůstu obyvatel po schválení
nového územního plánu.

Doufám, že zdravý
rozum převládne...
Václav GreGOr (TV analytik):
Jako starousedlík s obavou sleduji
aktuální směřování města. Nejvíc
mě trápí plány současné radnice na
prudkou výstavbu prakticky v ce-
lých Řevnicích. Ať už se jedná o
prostor kolem nádraží, nebo další
výstavbu v lokalitách Vrážka a Pod
Lesem. Co nám to jako občanům
Řevnic přinese? Řevnice nejsou uz-
působené pro tolik obyvatel.  

Pavel PAVLOVSKÝ (psycholog):
Do Řevnic jsme se s rodinou přistě-
hovali před šesti lety a od té doby
nepřestávám být za tento krok rád.
Místo jsme si vybrali mimo jiné i
proto, že na rozdíl od jiných obcí v
okolí není poškozeno necitlivou vý-
stavbou nových domů a satelitů. V
tom jsou Řevnice dodnes vzácnou
výjimkou. A byl bych rád, aby tako-
vé zůstaly. Aktuálně mne nejvíce
znepokojuje plánovaná masivní vý-
stavba městského typu v unikátní
přírodní oblasti v Řevnicích Pod Le-
sem.  Když slyším slova investorů a
některých radních o tom, že nová
výstavba přináší »rozvoj« a kultiva-
ci místa (konkrétně hovoří o louce
jako o »brownfieldu«), tak je mi
smutno. A zároveň ve mne roste po-
dezření, že vůbec nejde o rozvoj, ale
především o zisk. A před tím chci
Řevnice aktivně bránit.

Tomáš ChAberA, Řevnice

V Řevnicích Pod Lesem – jako pro-
dloužení Sochorovy ulice – se chys-
tá nový developerský projekt, který
budí nevoli a odpor místních obyva-
tel. Jsou přesvědčeni, že chystaný
záměr je v rozporu s územním plá-
nem. A sice v tom, že se developer
chystá vybudovat hustou zástavbu
na malých pozemcích (kolem
300m2) v oblasti, pro kterou je ty-
pická zástavba samostatných domů
na poměrně velkých pozemcích. 
„Obáváme se, že projekt přinese do
poklidné lokality značné dopravní
zatížení, neúměrné velikosti pozem-
ků. Kdyby zde skutečně vyrostly
čtyři řadové dvojdomy, může v nich
teoreticky vzniknout až 16 bytových

jednotek. Pokud počítáme průměrně
dvě auta na jednu rodinu, může do
lokality náhle přibýt až 32 aut! Tím
by se zásadně zvýšilo dopravní i hlu-
kové zatížení této lokality u lesa,“ ří-
ká jeden z místních obyvatel Václav
Gregor.
Proto se obyvatelé lokality Pod Le-
sem ozývají. Chystáme petici, ve
které vybízíme město, aby po deve-
loperovi vyžadovalo dodržování
územního plánu. A chceme svolat
veřejné setkání nad plánovaným
záměrem, kam pozveme zástupce
radnice i zastupitelstva. Ale přede-
vším oslovujeme obyvatele z okolí
lokality Pod Lesem, kterých se stav-
ba nejvíce dotkne. K diskusi jsou

zváni i další obyvatelé Řevnic, ne-
boť podobný developerský projekt
může v budoucnu vzniknout i v je-
jich okolí. Tento projekt navíc oteví-
rá otázku budoucího charakteru no-
vé zástavby v Řevnicích.  
Nejsme proti výstavbě jako takové,
ale proti masivnímu zastavování
plochy pozemků s cílem maximali-
zovat zisky developera. „Chceme,
aby investor respektoval stávající
územní plán a na svých pozemcích
realizoval solitérní rodinné domy na
pozemcích, které svojí velikostí bu-
dou navazovat na stávající dělení
pozemků,“ uzavírá další z místních
obyvatel Kateřina Zagdoun.   

Pavel PAVLOVSKÝ, Řevnice

VRÁŽKA. Řevnice - narozdíl od jiných obcí v okolí - dosud »rozplizávání«
nové zástavby do volné krajiny odolávaly. Radnice teď chce masivní stavě-
ní na volných polích a loukách v okolí města umožnit.  Foto NN M. FRÝDL

Hustou zástavbu v lokalitě Pod Lesem odmítáme!



Díky 4TETu se mi otevřely nové obzory
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Po koncertě ve vstupním prostoru
»jamovala« skupina Padlý los ve
složení baskytara, jazzová kytara,
cajon a cimbál. Bylo to zajímavé, in-
spirativní a když mě pánové vybídli
k improvizaci, rád jsem se přidal.
Michal byl se svou hrou na cimbál
dominantou tohoto seskupení a mě
hned napadlo, že by bylo velmi zají-
mavé spolupracovat právě s ním.
»Rozptyl« skladeb, které váš společ-
ný projekt Hlas písní českých nabí-
zí, je široký: od lidovek, přes Janáč-
ka, Kryla až po Gotta, Žbirku či
Elán. Prozraďte mi váš dramatur-
gický záměr, kritéria, podle kterých
jste písničky vybírali. 
Už dlouho mám v hlavě plán, sesta-
vit recitál z písní, které mě prováze-
ly mým životem, a vytvořit takový
»můj hudební kalendář«. Nejprve
jsem tento program plánoval hrát jen
s kytarou, ale když jsem viděl Mi-
chala v akci, hned mi bylo jasné, že
by to mohl být ten pravý muzikant
pro tento typ projektu. Je totiž nejen
skvělý cimbálista, ale i klavírista, a
na cimbál zahraje jazz, modernu,
klasiku... V tomto programu zazní
písně z mé desky Hladina zvlněná v
novém aranžmá i zcela nové autor-
ské písně, na nichž právě pracujeme.
Bude se jednat o interaktivní pro-
gram, jehož je publikum spoluauto-
rem. Několikrát za večer bude právě
publikum rozhodovat, kterým smě-
rem se vydáme a kterou z nabíze-
ných písní zahrajeme. 
Ke kterým skladbám z »Hlasu« má-
te vy osobně nejblíž, co zpíváte ra-
ději: lidovku z Podluží, nebo Hvěz-
dičku blýskavou Petra Nováka?
Jak jsem říkal, naprostá většina z
těchto písní mě provázela mým živo-
tem a ke každé z nich mám nějakou
vazbu a osobní vztah. Určit jednu,
která je mi nejblíž, je vlastně nemož-
né. Lidové písně mě provází od dět-
ství, kdy mi je zpívala babička. Za
totality jsme byli nuceni všichni po-
slouchat popík, kterého byl plný roz-

hlas i televize. Jakýsi únik jsem na-
šel ve folkové scéně a tvorbě písnič-
kářů. Naprosto nejvíc mě oslovil Ka-
rel Kryl, proto mám také v repertoá-
ru tolik jeho písní. Pak jsem zamířil
do světa Hard Rocku a Heavy Meta-
lu. Do těchto vod se ale s akustickou
kytarou a cimbálem zatím moc pou-
štět nebudeme, na to musíme do pro-
jektu přibrat kontrabas. Postupem
času jsem se dostal až ke klasické
hudbě a opeře, kterou jsem měl mož-
nost si vyzkoušet i na scéně Státní
Opery Praha.
Byť aktuálně vystupujte s doprovo-
dem cimbálu, ambici stát se pokra-
čovatelem Jožky Černého, předpo-
kládám, nemáte, v kroji vás nejspíš
při vystoupení v Tmani neuvidíme.
Nebo se pletu?
To určitě ne. Já si naopak velmi uží-
vám toho hudebního přesahu a pře-
hledu, kterým Michal Grombiřík
oplývá. Díky tomu jistě neustrneme
ve stojatých vodách jednoho hudeb-
ního stylu.
Začíná novým projektem další, ko-
mornější etapa vaší kariéry, nebo
jste jen měl potřebu dočasně si »od-
skočit« z velkých pódií, od show,
která provozujete v muzikálových
rolích či při vystoupeních 4TETu?
Opravdu to byla jakási potřeba, ne-
odbytný vnitřní pocit, touha být na
scéně chvíli jen sám za sebe a zpívat
jen to, co chci a co je mi blízké. Jed-
ná se tedy skutečně o jakési »odsko-
čení« si do klidnějších vod a komor-
nější scény.
Když jsme u těch muzikálů, ve kte-
rém z nich jste hrál nejraději? V
Bídnících, Miss Saigon, Evitě, An-

toinettě, Přízraku Londýna…?
Muzikál je v naší zemi veliký feno-
mén polistopadové éry se vším pozi-
tivním i negativním, co to s sebou
nese. Mluvím o štěstí, že jako svůj
první muzikál jsem navštívil Jesus
Christ Superstar, což mě naprosto
uchvátilo a ještě ten večer jsem si
slíbil, že právě muzikál bych chtěl
dělat profesionálně. Netušil jsem,
jak trnitá cesta mě čeká. Trvalo mi
spoustu let a musel jsem projít nej-
různějšími pěšinami, než se mi po-
dařilo prosadit. Muzikálů, které mě
formovaly, je celá řada. První z nich
byly Vlasy. Ty bych mohl nazvat ja-
ko nejzásadnější, nicméně každý z
muzikálů byl pro mě důležitý. Jean
Valjean v Bídnících mi dal nejvíc, co
se týče profese, John z Miss Saigon
mě provázel na mých cestách po
Vietnamu, Kambodži a Laosu. Tam
mi celá Miss Saigon zněla neustále v
uších. S Juanem Perónem a Evitou
jsem procestoval Nepál, proto má
pro mě trochu argentinskou příchuť.
Candide mi dal nahlédnout do velké-
ho světa opery, přinutil mě o zpěvu
přemýšlet úplně jinak a hlavně mi do
života přivedl výjimečnou osobnost,
paní profesorku Martu Boháčovou,
která mě pěvecky vedla a formovala
osm let. Antoinettu jsem si užíval od
samého začátku až do konce, byla to
krásná práce na krásném muzikálu
se skvělou partou lidí, plnou krásné
hudby a silných árií. Kdybych jako
první navštívil jeden z »pochyb-
ných« kusů, jichž je dnes scéna plná,
asi by se můj život ubíral úplně ji-
ným směrem.
Ve kterém muzikálu, kterou roli,

byste si naopak zahrát chtěl a zatím
vás tak nějak míjí?
Kdysi jsem míval takové sny... Za-
hrál jsem si spoustu úžasných rolí, o
nichž se mi ani nesnilo a jsem za ně
vděčný. Jsem jim vděčný i za to, že
mě přivedly opět ke mně samotnému
a nyní mohu být na scéně skutečně
sám za sebe.
Vokální kvartet 4TET, jehož jste
spoluzakládajícím členem, působil
v čase svého vzniku jako zjevení. Na
nezájem publika si nemůže stěžovat
ani po patnácti letech existence. Co
pro vás znamená?
Díky 4TETu se mi otevřely nové ob-
zory, a i když to bylo chvílemi těžké
- do té doby jsem zpíval převážně
sólově -, bylo to velmi dobrých a
obohacujících patnáct let. Spousta
skvělých vystoupení a stovky vypro-
daných koncertů jsou toho důkazem.
Bez přehánění bych mohl říct, že
4TET je můj domovský přístav.
Baví vás hodně všechny ty originál-
ní aranže, kostýmy, herecké i taneč-
ní kreace…, jimiž je 4TET pověst-
ný? Nebo je to jen další práce?
Samozřejmě každý jsme jistá indivi-
dualita a občas člověk narazí na vě-
ci, které musí pro zájem celku při-
jmout a vnitřně zpracovat, byť na ně
má odlišný názor. Nicméně jestliže
fungujeme již šestnáctým rokem, asi
jsme se to naučili... 
Barytonista 4TETu Jiří Korn, je
proslulý perfekcionista až pedant.
Vy, milovník rychlých aut, působíte
spíš jako bonviván, než asketa. Jest-
lipak to v souboru občas nezajiskří?
Občas to zajiskří v každém kolektivu
a pokud spolupráce pokračuje i po
onom jiskření, kolektiv je v pořádku
a je vlastně posílen. Postupem času
se také hrany pozvolna obrušují a
třecí plochy zmenšují. Jiří dnes oplý-
vá daleko větší mírou tolerance, tr-
pělivosti, porozumění a nadhledu,
mé zdánlivé bonvivánství je to tam a
rychlá auta už mě zajímají pouze ja-
ko televizního diváka...
Koncert na Tmani má mj. připome-
nout 100. výročí založení ČSR. Ob-
čas to vypadá, že Češi se za vlastní
zemi spíš stydí, než aby na ni byli
hrdí. Jak to máte vy: Jste vlastenec,
nebo už v dnešní době není důvod
se podobnými »nesmysly« zabývat?
Naše země se ocitla v nelehkých ča-
sech. Je rozdělená, rozpolcená a zná-
silňovaná choutkami mocných, kteří
podporují blbou náladu plnou zlosti,
závisti a nenávisti. Mrzí mě, že velká
část národa to nevidí, nebo vidět ne-
chce! Místo toho se zabýváme po-
družnými spory a půtkami. Z toho je
mi dost smutno.    Miloslav FRÝDL

BÍDNÍCI. David Uličník jako napravený hříšník Jean Valjean ve slavném
muzikálu Les Misérables - Bídníci.     Foto ARCHIV

Koncert v Tmani
ke 100. výročí vzniku ČSR a 73.
výročí konce II. světové války

Sbor Jiřího z Poděbrad
úterý 8. 5. od 17.00

+ David ULIČNÍK (zpěv), Michal
GROMBIŘÍK (cimbál) 
+ Aneta ŠPAČKOVÁ (zpěv)
+ Lukáš VESELÝ (kytara)
+ Jan TONÁR (operní zpěv)
Vstupné dobrovolné, charitativním
příspěvkem podpoříte činnost Dět-
ského centra Světlušky.              (mif)V ČERNÉM. V kostýmu typickém pro

slavný vokální 4TET. Foto ARCHIV
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Běžte na výstavu, zalapáte po dechu
DO REGIONÁLNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE NA TÉMA SEN AUTOŘI PŘIHLÁSILI PŘES TŘI STA PRACÍ

na začátku února vyhlásila ZUŠ
Řevnice ve spolupráci s Modrým do-
mečkem regionální výtvarnou sou-
těž na téma SEn. Co je to sen? Kra-
jina rozprostírající se na břehu neko-
nečného moře, běžící přes staletá po-

hoří, do vzdálených galaxií a ještě
dál. Sen je ve výtvarném umění a
projevu nevyčerpatelným zdrojem
inspirace, téma snu naleznete u mno-
ha tvůrců. „Jedná se již o 10. ročník
akce, jejímž cílem je vytvořit prostor
pro setkávání mladých výtvarníků a
jejich učitelů. Potkat se, vidět, jak
pracují a tvoří jinde, inspirovat se od
sebe navzájem,“ charakterizuje pro-
jekt Ivana Junková, ředitelka ZUŠ
Řevnice a hlavní organizátorka akce.
„Odbornou porotu máme nestran-

nou, nedělalo dobrotu, když v ní byli
kolegové z jednotlivých škol. Takže
si zveme odborníky na slovo vzaté.
Letos to byli sochař Kurt gebauer,
místostarostka Řevnic Marie Reslo-
vá, Kateřina Krutská, Pavel Karous a
Filip Černý. Dlouhé hodiny vybírali
vítěze z více než 300 děl, které k
nám dorazily ze sedmnácti okolních
škol a ateliérů,“ dodává Junková.
na slavnostní vernisáži 18. 4. bylo v
řevnickém Zámečku oceněno re-
kordních 60 dětí.  A co si představí

mladí výtvarníci, když se řekne Sen?
To si můžete prohlédnout do  31. 5.
v kavárně Modrý domeček, kde jsou
vystaveny vítězné práce, zbylá díla
pak v Zámečku. K vidění jsou
všechny do soutěže přihlášené práce.
Určitě si nenechte výstavu ujít, u ně-
kterých děl zalapáte po dechu... 

Lucie BOxANOVÁ, Svinaře Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
2. 5. 20.00 MĚSÍC JUPITERA
4. 5. 17:30 AVEngERS: InFInITy
WAR
4. 5. 19.00 HASTRMAn
5. 5. 16.00 PLAnETA ČESKO
5. 5. 20.00 PEPA
9. 5. 20.00 nEZnÁMÝ VOJÁK
11. 5. 17.30 KAZIŠUCI
11. 5. 20.00 TICHÉ MÍSTO
12. 5. 16.00 V HUSÍ KŮŽI
12. 5. 20.00 PSÍ OSTROV 

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
1. 5., 5. 5., 11. 5. 17.30 (Pá 20.00) PEPA
1. 5. 20.00 FOXTROT
2. 5., 5. 5., 7. 5., 13. 5. 18.30 (So 20.00,
Po 17.30) AVEngERS: InFInITy WAR
(St+ne 3D)
3. 5. a 9. 5. 18.30 (St 20.00) POMSTA
4. 5., 8. 5., 12. 5. 17.30 (So 20.00) DVĚ
nEVĚSTy A JEDnA SVATBA
4. 5. a 12. 5. 20.00 (So 17.30) KAZIŠUCI
5. 5. 15.30 KRÁLÍČEK PETR
6. 5. a 14. 5. 15.30 (Po 17.30) PLAnETA
ČESKO
6. 5. 18.30 AŽ nA DnO
7. 5. 20.15 a 14. 5. 20.00 TICHÉ MÍSTO
8. 5. a 16. 5. 20.00 (St 18.30) nE-
ZnÁMÝ VOJÁK
9. 5. 17.30 TÁTOVA VOLHA
10. 5. 15.30 READy PLAyER OnE:
HRA ZAČÍnÁ
10. 5. 18.30 JAK nAPÁLIT BAnKU
11. 5. a 23. 5. 17.30 TAXI 5
12. 5. 15.30 Jo nesbø: Doktor Proktor a
vana času
13. 5. 15.30 V HUSÍ KŮŽI

KINO RADOTÍN
1. 5. 17.30 RAnDE nASLEPO
1. 5. 20.00 nEJVĚTŠÍ SHOWMAn
2. 5. 17.30 SOUBOJ POHLAVÍ
2. 5. 20.00 MĚSÍC JUPITERA
3. 5., 11. 5. a 15. 5. 17.30 (Pá 20.00)
PEPA
3. 5. 20.00 TICHÉ MÍSTO
4. 5. 17.30 KRÁLÍČEK PETR
4. 5. a 12. 5. 20.00, 5. 5. 17.00 AVEn-
gERS: InFInITy WAR (v Pá 3D)
5. 5. 15.30 POŠŤÁK PAT 1
5. 5. 20.00 a 12. 5. 17.30 DVĚ
nEVĚSTy A JEDnA SVATBA
8. 5. 17.30 BRATŘI LUMIÉROVÉ
8. 5. 20.00 nICO
9. 5. 17.30 OREL EDDIE
9. 5. 20.00 KInO nASLEPO
10. 5. 17.30 PŮLnOČnÍ LÁSKA
10. 5. 20.00 POMSTA
11. 5. 17.30 Jo nesbø: Doktor Proktor a
vana času
12. 5. 15.30 PLAnETA ČESKO
15. 5. 20.00 gAUgIn

NA VERNISÁŽI. Slavnostní vernisáž výstavy výtvarné soutěže na téma Sen
se konala 18. dubna v řevnickém Zámečku. Foto Lucie BOXANOVÁ

Nové Hlásnotřebaňáky vítal starosta, zazpívaly jim děti ze školky
V sobotu 21. dubna se v Hlásné Třebani konalo v
pořadí již šesté vítání občánků. Akci hostila obec-
ní  mateřská škola, která poskytuje přivítání no-
vých občánků patřičné zázemí i atmosféru. Ten-
tokrát jsme do společenství obce přivítali tři děti.
Program zahájila L. Tóthová, rodiče i jejich mi-
minka pozdravil starosta obce Vnislav Konvalin-
ka. Poté vystoupily děti ze školky, které si pod ve-
dením svých učitelek připravily krátké pásmo
básniček a písniček. Vystoupení capartů bylo moc
milé a všem se líbilo. Malou sladkost, kterou do-
stali, si opravdu zasloužili.
Po vystoupení dětí malé občánky jménem zastu-

pitelstva obce přivítala Iva Matějková. Rodiče se
následně podepsali do pamětní knihy a z rukou
starosty obce a I. Matějkové převzali pamětní list
i malý dárek jako upomínku na slavnostní den.
Maminky také dostaly malou kytičku.  Jsme rádi,
že se Hlásná Třebaň rozrůstá a věříme, že se i v
budoucnu s našimi novými spoluobčánky a jejich
rodiči budeme setkávat na dalších akcích v obci.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací
akce, kolektivu školky, členkám kulturního, soci-
álního a školského výboru a též rodičům miminek
i příbuzným za vytvoření příjemné atmosféry.

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Tipy NN
* Tradiční Majáles pořádá 1. 5. od
9 do 14.00 na náměstí Jiřího z Podě-
brad v Řevnicích místní SDH. K vi-
dění bude hasičská a záchranářská
technika, stroje vystaví i Mopeďáci
ze Svinař. Své dovednosti předve-
dou řevničtí mladí hasiči. Celou do-
bu bude na náměstí hrát živá hudba,
bude připraveno občerstvení a mno-
ho atrakcí pro děti. (box)
* Beseda s reportérem ČT, nosite-
lem Peroutkovy ceny Markem Woll-
nerem se uskuteční 3. 5. od 17.00 v
Modrém domečku Řevnice.      (ves)
* Téměř rodinná kapela Mad Ride
a řevnické seskupení Beaton zahrají
4. 5. od 20.00 v Clubu Kino Černo-
šice. (vš)
* Besedu s JUDr. Martinem Krč-
mou na téma dědické právo podle
nového občanského zákoníku hostí
10. 5. od 16.00 sál MUDr. Fürsta v
Dobřichovicích. Vstup volný. (ak)
* Skupiny Žena band, Jamaron a
Mama Hotel uslyšíte 10. 5. od 19.30
v černošickém Clubu Kino. Organi-
zátoři vybízejí diváky, aby přišli ob-
lečeni jako ze 60. let. (vš)
* Pásmo ke 100. výročí samostatné-
ho státu nazvané vévévé.Českoslo-
vensko.CS uvede 11. 5. od 10.30 v
Lesním divadle Řevnice divadlo Je-
deme k vám. Určeno je především
žákům 2. stupně ZŠ, ale přijít mo-
hou všichni, kteří mají čas a zájem.
Jednotné vstupné 50 Kč.             (ves)
* Přednáška Ondřeje Kundry Dez-
informace v médiích aneb Jak vzni-
ká blbá nálada se koná 15. 5. od
19.00 v Cubu Kino Černošice. Upo-
zorní na nástrahy tištěných i elektro-
nických médií, vysvětlí pojmy jako
fakenews či hoax. (vš)
* Díla malíře a grafika Jiřího Boudy
(1934-2018) jsou do poloviny květ-
na vystavena v Café galerii Bím Do-
břichovice.   Andrea KUDRNOVÁ
* Dvojice výstav je do 10. 6. k vidě-
ní v Jenštejnském domě Beroun. Be-
rounští fotorici představí výběr děl
na téma Hudba, B. Fausová (sochy)
a M. Muškát (kresby) zvolili  téma
Zvíře.             Petra ZEIDLEROVÁ
* Čtení při svíčce pro malé i velké
se koná každé pondělí od 17.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstupné 50 Kč. (psk)

Zadnotřebaňští předškoláci se zapojili do projektu Hurá do školy. Sezna-
movali se nejen s učením, ale i se školním prostředím, učiteli a budoucími
spolužáky. Součástí projektu byla Noc s Andersenem a také závěrečné vy-
stoupení, které se konalo 26. dubna. Předškoláci společně se žáky 1. a 2.
ročníku sehráli divadlo Na louce. Závěrem za doprovodu klavíru (T.
Macourková) i houslí (D. Šusterová) společně zazpívali pohádkovou píseň. 
„Děti byly velice šikovné a už se na ně ve škole moc těšíme,“ sdělila ředi-
telka školy Tereza Macourková, která jim za jejich práci předala pamětní
list. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Školáci i předškoláci hráli divadlo Na louce
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Všeradův kurýr

Jarní část sezony mladších žáků FK Všeradice je
v plném proudu. V prvním zápase 10. kola okres-
ního fotbalového přeboru sk. B naši borci dekla-
sovali na domácím hřišti Felbabku 13:2. Následu-
jící zápas jsme prohráli s Komárovem 2:5 a s Žeb-
rákem 2:6. Uplynulý pátek kluci sehráli zápas v
Cerhovicích, kde těsně podlehli 1:2.
Starší přípravka A sehrála v půlce dubna turnaj ve
Felbabce. Utkala se s družstvy Rpet (8:0), Zdic
(1:1), Neumětel (3:2), Hostomic (3:1) a domácí
Felbabky (5:0). Po famozním výkonu, 4 výhrách
a jedné remíze, opanovala čelo tabulky. Svého
prvního turnaje se konečně po zimě dočkala i star-
ší přípravka B, která se dosud připravovala jen v
přátelácích. V Libomyšli nastoupila proti družst-
vům Hýskova, Komárova B, Libomyšle i Újezda
a vybojovala si třetí příčku. 

Lucie BOxanOVÁ, FK Všeradice

Poberounský folklorní festival StaročeSké máje

Turnaj ovládly Všeradice
JARNÍ SEZONA MALÝCH FOTBALISTŮ JE V PLNÉM PROUDU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 9/2018 (252)

NA ZDRAVÍ! Páté narozeniny oslavil v sobotu všeradický pivovar Všerad. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Všerad slavil narozeniny
Páté narozeniny oslavil všeradický pivovar
Všerad v sobotu 28. dubna. Vládlo krásné
počasí, tak jsme se s kamarády domluvili a
vyrazili. V pravé poledne začala hrát count-
ry skupina Kapičky. Basista Miloš Chroust,
jako obvykle, vyzýval lidi k tanci. Bylo ale
velké horko, tak radši každý seděl pod
plachtou,  popíjel a parket byl prázdný. Až
do doby, kdy se před pódiem objevili tři
caparti, začali poskakovat a všelijak se vrtět.
To bylo moc roztomilé a Miloš měl radost,
že na jeho výzvu konečně někdo zareago-
val. Pak podsládek Ondra Nováček pozval
své kamarády, aby hraním vyplnili dvě ho-
diny do doby, než nastoupí  kapela Vepřové
panenky. Na ty jsem se docela těšila, byla
jsem zvědavá  na ty holčiny. Byl to údiv,
když na podium přiskákalo místo holek pět
kluků - a spustili big-beat. Prý něžný hos-
podský punk... Pěkně to rozbalili a musím
říci, že jejich zpěvák byl fakt velmi dobrý.
Pivo za 20 Kč teklo proudem, až se tvořily
fronty. Ještě že  mám ráda víno, to bylo na
počkání. Bezva jsme si to všichni užili, dí-
ky!          Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Vinařice, náves 5. 5.
13.00 - cca 16.30 – PRŮVOD OBCÍ,
hraje TŘEHUSK
17.00 – TŘEHUSK, Poberouní

17.30 – Ceremoniál žádání o právo
17.35 – KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA, Most
18.20 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJKY,
hraje Skalanka
18.30 – 20.30 SKALANKA, Švihov 

Všeradice, u hospody 12. 5.
12.00 – 12.50 Cimbálová muzika JIR-
KOVÁK, Jirkov 
12.55 – PRŮVOD OD KOSTELA
13.00 – Ceremoniál žádání o právo
13.05 – DĚTSKÉ TANEČKY, Všeradice
13.20 – ČESKÁ BESEDA, Všeradice

13.45 – PRŮVOD OBCÍ, hraje DO-
MAŽLIČANKA, Domažlice
18.00 – 18.25 NOTIČKY, Řevnice
18.30 – 18.55 Dudácká muzika PRAŠ-
TĚNKA, Praha
19.00 – 19.30 TŘEHUSK, Poberouní
19.35 – ČESKÁ BESEDA (Všeradická
chasa)
19.55 – DRAŽENÍ A KÁCENÍ MÁJE,
hraje Třehusk

***
20.00 – TANEČNÍ ZÁBAVA v sále
hospody Na Růžku – Hraje Pavel
Brenner & kapela 

Teploty 20. dubna lámaly
rekordy, i v Neumětelích
Neumětely - Teplotní rekordy padaly v pátek 20.
dubna po celé České republice. Jedním z míst,
kde naměřili více, než 28 stupňů Celsia, byly také
Neumětely.
„Rekordy padly na 102 stanicích z celkem 147,
které měří přes 30 let. Z jedenácti stanic, které
měří 100 let, padly rekordy na osmi. Patří k nim i
Klementinum, kde bylo 20. 4. v 15 hodin 26,1 °C
- dosavadní rekord pro dvacátý dubnový den tam
bylo 24,6 °C naměřených v roce 1988,“ uvedla
pro iDNES.cz meteoroložka Milena Ferebauero-
vá. Vůbec nejtepleji bylo 20. 4. 2018 v Praze na
Karlově, kde bylo naměřeno 28,5 stupně Celsia.
Další rekord 28,4 °C padl na stanici Plzeň Bole-
vec, kde dosud nejvíce naměřili v roce 1996 -
24,6 °C. „Doksany měly 28,3 °C, přepsalo se tam
25,8 °C z roku 1968. Přes 28 stupňů Celsia měla
ještě Plzeň Mikulka nebo Neumětely,“ dodala
Ferebauerová. (mif)

Starší přípravka FK Všeradice B v přátelském
zápase s Litní.                 Foto Lucie BOXANOVÁ
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výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  

!"#$%"&'(

ZŠ F. J. Řezáče Liteň přijme od 1. 9. 2018

UČITELE/KU
s kvalifikací pro I. stupeň ZŠ a

VYCHOVATELE/KU
Bližší informace na tel. č.: 739 084 186.

Betonárna Lety – OSBET
BETON s. r. o. přijme 

STROJNÍKA 
čerpadla betonu

Řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz je podmínkou.
Strojníka zaučíme, dobrý kolektiv a práce v okolí.

Informace: 257 710 426
mail.: dispecink@osbet.cz
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Pátek třináctého. Den, kdy se snad
každý probudí s myšlenkou: To bude
smůla! Většina z nás si myslí, že je
to nešťastný den. Karlštejnské pra-
coviště Domečku Hořovice se roz-
hodlo udělat pátek 13. dubna šťast-
ným dnem. 
Přestože celý den nebylo uplně vlíd-
né počasí, od rána poprchávalo, roz-
hodli jsme se uspořádat akci nazva-
nou Šťastná 13. Jednalo se o putov-
ní trasu, která vedla od drogerie v
Karlštejně, Krabinou, Ke Křížku a
dolů do podhradí. Po cestě bylo roz-
věšeno 39 obrázků s různými druhy
ptáčků a naším úkolem bylo alespoň
13 z nich poznat. Nebyl to úkol úpl-

ně snadný, ale většině dětí se s dopo-
mocí dospělých podařilo rozpoznat i
více druhů. Celý den bylo ošklivo,
ale i tak na ptačí stezku dorazilo
sedmnáct dětí s rodiči. Velké podě-
kování patří paní Horejcové (babič-
ce Barunky), která jako překvapení
upekla výborný perník s čokoládou a
občerstvila tak odvážné účastníky
vybavené pláštěnkou. 
Možná i díky sladké odměně od paní
Horejcové jsme všichni dorazili do
cíle v penzionu U Královny Dagmar
suší. Pršet začalo až těsně po přícho-
du posledních účastníků. 

Text a foto Eva KNOPOvá, 
Domeček Karlštejn

Víno je v lahvích,
prodávat se nemůže
Karlštejn - Třináct tisíc lahví vína z
loňské sklizně stočili karlštejnští vi-
naři. „Prodávat je ale ještě nemůže-
me - nepřišlo nám zatím rozhodnutí
o zatřídění ze Státní zemědělské a
potravinářské inspekce,“ uvedl ve-
doucí Výzkumné stanice vinařské
Karlštejn Zdeněk Beneš.
Podle jeho kolegyně Jarmily Kozo-
vé se zákazníci mohou těšit třeba na
červené víno Cabernet Cortis. „To
je po Dornfelderu asi nejprodáva-
nější odrůdové víno,“ sdělila Kozo-
vá. „Z bílých vín bude po delší pau-
ze v nabídce Auxerrois a Muškát
moravský, novinkou je pak panen-
ská sklizeň odrůdy Solaris,“ dodala
s tím, že další víno z loňské sklizně
budou vinaři stáčet průběžně.
Mrazy už by podle Beneše hrozit
neměly a rašící vinice tudíž letos
nepomrznou. (mif)

Karlštejnské aktuality
* Matrika Úřadu městyse Karlštejn
bude v pondělí 7. 5. uzavřena. (per)
* Očkovat psy proti vzteklině bude
MVDr. Petr Douša 9. 5. od 14 do
14.15 na Krupné a od 14.30 do
16.00 na dvoře Úřadu městyse v
Karlštejně. Cena 100 Kč. (per)
* Zápis do Mateřské školy v Karlš-
tejně se uskuteční 10. 5. od 15 do
17.00. Zákonný zástupce dítěte si k
zápisu přinese přihlášku do MŠ po-
tvrzenou dětským lékařem, rodný li-
st dítěte a občanský průkaz. Infor-
mace na tel.: 723 139 641.       (mah)
* Odvoz nebezpečného a velkoob-
jemového odpadu ze sběrného místa
v Karlštejně u Vinice se koná 12. 5.
od 9 do 10.00. Zájemci o odvoz si
přinesou občanský průkaz.        (per)
* Oslavu Evropského dne chráně-
ných území známou jako Cesta za
Hagenem pořádá Správa CHKO
Český kras 26. 5. Sraz v Karlštejně
u pošty 8.30 - 11.00. Účastníky čeká
12 km dlouhá naučná stezka Národ-
ní přírodní rezervací Karlštejn.  (hh)

Běžci uvidí Velkou
Ameriku i hrad
Karlštejn - Závod Běhej Lesy Karlš-
tejn se v okolí hradu i městyse usku-
teční 5. května.
Atraktivní trasa běžeckého závodu
povede přes běžně nepřístupný vá-
pencový lom Velká Amerika, účast-
níci se budou moci kochat i nádher-
nými výhledy na hrad Karlštejn.
Závod organizovaný v okolí městy-
se patří mezi ty nejpopulárnější z
celého seriálu Běhej lesy. Kromě
hlavní »dospělácké« budou připra-
veny i trasy pro děti, dvě týmové ka-
tegorie, kvalitní servis pro závodní-
ky a doprovodný program. Všichni
účastníci se mohou těšit na pamětní
dřevěnou medaili. Podrobné info na
webu behejlesy.cz. (mif)

Golf? Sport pro celou rodinu, krásně strávený čas

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     5/2018 (77)                

ČARODĚJNICE VE ŠKOLCE. V karlštejnské školce se čarodějnice slavily v předstihu - tradiční oslavu si děti užily
už v pátek 27. dubna. Foto Marcela HAŠLEROVÁ

Dorazili do cíle, začalo pršet
V KARLŠTEJNĚ SE V »NEŠŤASTNÝ« PÁTEK TŘINÁCTÉHO KONALA ŠŤASTNÁ 13

Karlštejnský zpravodaj

Karlštejn - Rozhodujete se, jaké-
mu sportu by se měl věnovat váš
syn nebo dcera? Fotbal, hokej, at-
letika, házená? A co takhle zkusit
golf na hřišti nad Karlštejnem! Po-
dle Tomáše SviTáKA je to sport
jako každý jiný. „Učí děti trpěli-
vosti, vytrvalosti, soustředění, ko-
ordinaci pohybu, společenskému
chování,“ vypočítává bývalý »ná-
rodní« házenkář z Řevnic.
Jak jsi se ke golfu dostal?   
Odmala jsem sportoval. Hrál jsem
fotbal, volejbal, národní házenou,
jezdili jsme na kolech. Jenže pak
jsem musel ze zdravotních důvodů
přestat sportovat. Měl jsem vyhřez-
lou plotýnku. Nemohl jsem už dál
dělat kolektivní sporty. Taky jsme
se přestěhovali do Litně a odtud je
to na karlštejnské golfové hřiště
kousek. Vzala mě tam kamarádka a
já golfu zcela propadl.

Jak to vypadá, když na golf přijde
nový malý zájemce?
Děti trénuje Pavel Landa. Byl trené-
rem olympijského vítěze Aleše Va-
lenty, dělal akrobatické lyžování a
dokonce reprezentoval. Já mu s dět-
mi vypomáhám, ale nejsem školený
trenér. Děti si mohou první dvě až
tři hodiny zkusit zdarma. Seznámí
se s prostředím, hrou, základy pra-
videl a jak se mají na golfu chovat.
Vybavení si u nás mohou půjčit
zdarma. Tréninky jsou v pondělí a
ve čtvrtek odpoledne. Navštěvuje je
i několik dětí z řevnické a liteňské
školy. Rádi uvítáme další.
V čem je podle tebe golf pro děti
prospěšný?
Naučí děti trpělivosti, vytrvalosti,
společenskému chování, soustředě-
ní a koordinaci pohybu. Hlavně je
ale dostane do přírody, od počítačů a
mobilů. (Dokončení na straně 8)

NA GOLFU. Tomáš Sviták s golfo-
vou holí. Foto Iva SVITÁKOVÁ
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Folklorní festival STAROČESKé MÁJE
KARLŠTEJN náměstí, 27. května 2018

Dá se hrát v každém věku, takže spo-
lu mohou hrát mladí i staří. Navíc je
i fyzicky náročný - jedna hra trvá ko-
lem čtyř hodin a ujde se mnoho kilo-
metrů. Můj sen je, aby golf hrála celá
naše rodina, protože je to krásně strá-
vený čas. Zatímco na kole ani při bě-
hání si moc nepopovídáte, tady jste
celou dobu pohromadě a můžete si v
klidu popovídat. 
Mnoho lidí ale odrazuje finanční
náročnost tohoto sportu i to, že ně-
kdy bývá považován za snobský…
Tento názor má bohužel hodně lidí.
Měl ho i můj bratr - a teď hraje golf
jeho syn. Není to ale tak a u dětí už
vůbec ne. Pokud děti chodí na hodi-
nu tréninku týdně, za měsíc zaplatí
800 korun. Když si zaplatí hodinu
týdně na celou sezonu, která je na
karlštejnském hřišti od dubna do říj-
na, a to včetně prázdnin, zaplatí 3900
korun. Což je méně než 150 korun na
hodinu. To není podle mě špatné. 

Musí mít děti pro tento sport nějaké
předpoklady? 
Ne. A má to výhodu oproti kolektiv-
ním sportům, že si člověk může jít
zahrát i sám. Když nemůže, nenaru-
šuje to týmovou spolupráci jako u
kolektivních sportů. Nevýhoda golfu
nejsou ani peníze, ani počasí, ale ča-
sová náročnost. Než se projde hřiště,
může to trvat 4 až 5 hodin.
Přes léto nabízíte i příměstské tábo-
ry. Je to tak?
Ano, termíny máme od 9. do 13. 7.,
od 16. do 20. 7. a od 6. do 10. 8. a od
13. do 17. 8.  Začínáme vždy ráno a
končíme kolem 17.00. Děti s sebou
nepotřebují vůbec nic. Veškeré vyba-
vení je k zapůjčení. Kromě golfu tu
je i posilovna, místnost na společen-
ské hry… Kdo by měl zájem, může
se ozvat na můj telefon 731 601 672,
nebo přijít v pondělí a ve čtvrtek od
16.00 do 18.00 hodin na karlštejnský
golf. Pavla NOVÁČkOVÁ

Golf? Sport pro celou rodinu, krásně...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Na jídelníčku byly muffiny zdobené pavouky

Na pozvání Hančí a Honzy Dostálo-
vých jsme se sešli v nově zrekons-
truované hospůdce U Nádraží v
Karlštejně. Osm
bezva muzikan-
tů rozezpívalo
zaplněné lokály.
Hráli jsme a zpí-
vali až do pozd-
ních hodin. At-
mosféra byla
úžasná, všichni
se náramně ba-
vili a zpívali s
námi. Majitelé
se o nás vskutku
krásně postarali,
stoly byly stále
plné dobrot a pivo i víno teklo prou-
dem. Musím říci, že jsem tuto budo-
vu neznala a byla jsem velmi pře-
kvapena, kolik pokojů se zde nachá-
zí a jak jsou nádherně  provedené.
Hned bych si jeden pronajala. Op-
ravdu překrásné včetně květinové
výzdoby ve všech patrech. Ještě jed-
nou veliké díky Hance a Honzovi  za
pozvání a věřím, že se v této restau-
raci ještě setkáme.  Ale nevím, jak se

to dá všechno zvládnout, když nás
zve na hranou nejen hospůdka U
Mlsné huby, ale i restaurace U Ezo-

pa. Snad aby-
chom chodili
hrát i v sobotu,
to je fakt nářez.
Ale je to paráda,
člověk pokaždé
omládne a ještě
si to pěkně uži-
je. Těšíme se na
všechna příští
posezení s hez-
kou country mu-
zikou a zveme
každého, kdo
má rád tramp-

ské i country písničky a hlavně naše
hudební seskupení. 
Jitka ŠVeCOVÁ, Hlásná třebaň

Karlštejnské aktuality
* Valná hromada TJ Karlštejn se v
areálu tělovýchovné jednoty usku-
teční 5. 5. od 19.30. Zváni jsou
všichni členové TJ. (mas)
* Museum lehkého opevnění Karlš-
tejn bude letos poprvé otevřeno 5. a
6. 5. V květnu a červnu bude přís-
tupné každou sobotu (v případě hez-
kého počasí i v neděli), v červenci a
srpnu denně.       Petr ŠteMberk
* Deváté Karlštejnské  můří noci se
můžete zúčastnit 18. 5. Účastníci,
kteří mají sraz ve 20.30 u pošty v
Karlštejně, budou na Budňanské
skále svědky odchytu a určování
nočních motýlů. Info na: www.ces-
kykras.ochranaprirody.cz.        (hah)
* Jarní botanickou exkurzi za
včelníky na Haknoveckých skálách
organizuje 19. 5. Správa CHKO
Český kras. Sraz v 9.00 na nádraží v
Karlštejně, s sebou si vezměte vel-
kou svačinu a dobré boty. Průvodci
budou botanik Tomáš Tichý a lesník
Josef Mottl. (hah)
* Osmiletou holčičku, kterou kousl
do ruky osel, ošetřovali 17. 4. odpo-
ledne v Karlštejně řevničtí záchra-
náři. Po ošetření byla v doprovodu
maminky transportována s pohmož-
děnou rukou do motolské nemocni-
ce. bořek bULÍČek

Slet malých čarodějů a čarodějnic má v karlštejnské školce tradici. Všich-
ni se na ten den těšíme a pečlivě připravujeme. Učitelky děti seznamují se
starým lidovým zvykem a zvláštním svátkem, který se odehrává  během fili-
pojakubské noci z 30.dubna na 1.května. My se ve školce scházíme zásad-
ně přes den, takže si čarodějnické řádění trochu přizpůsobujeme. Maminky
dětem připraví kostýmy, protože ty jsou pro takovou školní oslavu nejdůle-
žitější, a také navaří pravé filipojakubské pochoutky. Letos byla na jídel-
níčku např. bábovka cukrovaná pravou pavučinou, muffiny zdobené suše-
nými pavouky a červíky. Maminky mají opravdu fantazii a děti byly nadše-
né. Ze srazu malých čarodějů a čarodějnic všechny zdraví 

Marcela HaŠlErOVÁ, MŠ Karlštejn

13.30 – 12 PLZEŇ, 
dechovka Konzervatoře Plzeň

14.35 – HRUŠKA
dudácká muzika, Zbraslav

14.55 – PRŮVOD 
S MÁJKOU NA NÁMĚSTÍ
15.00 – HRUŠKA
dudácká muzika, Zbraslav

15.05 – PŘEDÁNÍ PRÁVA 
K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
slavnostní zahájení festivalu

15.10 – DOMEČEK
karlštejnské děti

15.25 – MŠ KARLŠTEJN
karlštejnské děti

15.35 – MLADÁ HUDECKÁ
MUZIKA, Praha
16.10 – MIRABEL
irský taneční soubor, Praha  

16.40 – KYTIČKA, Praha
17.00 – TŘEHUSK
staropražská kapela

17.35 – MORAVSKÁ
BESEDA (Proměny, Řevnice)
17.55 – KÁCENÍ MÁJKY
hraje Třehusk

Muzikanti hráli U Nádraží
ZVÁN JE KAŽDÝ, KDO MÁ RÁD COUNTRY PÍSNIČKY

NA HŘIŠTI. Tomáš Sviták pomáhá na karlštejnském golfovém hřišti s tré-
nováním dětí. Foto Iva SVITÁKOVÁ

NA HRANÉ. Návštěvníci se v hospůdce
U Nádraží ve společnosti muzikantů
dobře bavili.         Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Osovský PROVAS

Na konec března byl obcí Osov naplánován výlet
do plzeňského pivovaru Pilsner Urquell. Výletní-
ků se sešel téměř plný autobus. Potěšilo nás, že
byla více jak polovina autobusu muži.
Odjížděli jsme v 9 hodin, sice za studeného poča-
sí, ale s příslibem meteorologů, že nás čeká slu-
nečný den. Cesta nám rychle uběhla. Prohlídku
jsme měli zarezervovanou na půl jedenácté. Pro-
tože nás bylo hodně, byli jsme rozděleni do dvou
menších skupin.
Seznámili jsme se s historií i současností pivova-
ru. Překvapila nás jeho rozloha, dokonce jsme se

přesunovali místním autobusem, i množství vy-
produkovaného piva. Byli jsme jako »v Jiříkově
vidění«. Prohlídku jsme zakončili ochutnávkou
nepasterizovaného piva natočeného přímo ze su-
du. Bylo velmi lahodné a myslím si, že všem
chutnalo. 
Po prohlídce jsme se rozešli. Protože jsme byli
hladoví, tak někteří zavítali do restaurace Na Spil-
ce, která je umístěna přímo v areálu pivovaru.
Protože jsme se tam všichni nevešli z důvodů re-
zervací, pokračovali jsme do centra Plzně, kde je
možné poobědvat v některé z mnoha restaurací.
Po obědě byla pro zájemce objednaná prohlídka
historického centra s průvodcem. Kdo se nechtěl
prohlídky zúčastnit, mohl zavítat do některého z
mnoha muzeí, která se v centru nacházejí (pivo-
varské muzeum, muzeum loutek, muzeum straši-
del). Někteří raději poseděli v restauraci nebo piv-
nici, pochutnali si na místním pivu a využili toho,
že nejsou řidiči a domů je doveze autobus.

Z Plzně jsme odjížděli v 16 hodin. Počasí nám na-
konec opravdu vyšlo. Myslím, že se výlet vydařil
a líbil se.                 Lenka ŠmEJKaLová, osov

Osovští jeli do Plzně, mužů byla většina
OBECNÍ ÚŘAD ZORGANIZOVAL VÝLET DO VĚHLASNÉHO PIVOVARU PILSNER URQUELL

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  5/2018 (155)

Ve Skřipli otevřou kostnici
V pátek 25. května se uskuteční Noc kostelů.
osov, kostel narození sv. Jana Křtitele,
18.00 - 22.00: Promluva o smyslu Noci koste-
lů, Bavorské litanie - Promluva o Matce Boží a
Mariánském sloupu - Varhanní koncert - Pro-
mluva o svátosti křtu - Kristocentrismus v sak-
rálním umění - Ukázka parament a liturgických
předmětů - Prohlídka kostela...
Skřipel, kostel sv. Šimona a Judy, 18.00 -
22.00: Koncert - Přednáška o historii obce, kos-
tela a kostnice ve Skřipli - Výstava fotografií.
Průběžné prohlídky kostela, který je jinak uza-
vřen, kostnice i hřbitova s výkladem.        (map)

Osovské aktuality
* vzpomínka na vojáky ROA, kteří položili své
mladé životy v boji při osvobozování naší obce a
jsou zde  pochováni, se koná 5. 5. od 14.00 na hř-
bitově v Osově. Zazní modlitba, krátká vzpomín-
ka a hudba. Přijďte uctít jejich památku.      (map)
* očkování psů se uskuteční 15. května - od 16
do 16.30 v Osově u pošty, od 16.45 do 17.00 v
Osovci u knihovny. marie PLEcITá
* máje s průvodem obcí se v Osově budou konat
2. června. Sraz účastníků je ve 14.00 u hasičské
zbrojnice. Všechny srdečně zveme.               (map)
* osmnáct dětí bylo 4. 4. zapsáno do první třídy
ZŠ Osov pro školní rok 2018/2019. (sok)

V PIVOVARU. Exkurse do pivovaru Pilsner Urquell se zúčastnily i děti.           Foto Markéta VAŇATOVÁ

Uklízeli koupaliště po zimě

Školáci chystali jarmark a hledali poklad od zajíce
Ačkoli počasí připomínalo zi-
mu, osovští školáci se připravo-
vali na svátky jara - tradičně
chystali velikonoční jarmark.
Děti se  pustily do výroby deko-
rací, závěsů, věnců... Na pomoc
přišly i některé maminky. Úter-
ní odpoledne se otevřely dveře
obchůdku a družina se zaplnila
kupujícími. Během odpoledne
byly zajímavé velikonoční ná-
pady vyprodány. Nakupovat
přišli rodiče žáků, babičky, dě-
dečkové i samotní studentíci.
Výtěžek bude použit na zlepše-
ní vybavenosti naší školy. 
Před  prázdninami se školáci
vydali do nedalekého lesíka na-
jít poklad, který jim tu uschoval

velikonoční zajíc. Počasí sice
právě nepřálo, ale po splnění
úkolů si děti cestu k pokladu na-

šly. Na všechny čekala sladká od-
měna.    Soňa Kocmanová,

ZŠ osov

V sobotu 14. dubna se v Osovci konala brigáda
na úklid koupaliště po zimě, aby se mohlo začít
s napouštěním vody. Na akci tradičně organizo-
vané hasiči se tentokrát sešel opravdu velký po-
čet brigádníků - kolem pětadvaceti. Při přícho-
du je čekalo milé překvapení - Marie Vacurová
(na snímku) v předcházejících dnech s pomocí
techniky až na mokrou část dna plochu vyčisti-
la a zametla, čímž účastníkům značně usnadni-
la práci. Té ovšem i přesto zbylo dost na to, aby
akce skončila až kolem poledne. Nechybělo ani
drobné občerstvení jako malý dík za práci. 

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
V LESE. Osovští školáci při hledání pokladu, který jim v lese scho-
val velikonoční zajíc. Foto Soňa KOCMANOVÁ

Koncert uvedla intráda G dur
Velikonoční koncert tria Societas Musicalis
(Tereza Růžičková - soprán, Lucie Vocelová -
zobcová flétna a Alena Maršíková - varhany) se
konal 14. 4. v kostele Narození sv. Jana Křtitele
v Osově. Úvodem zazněla jiskřivá Intrada G
dur a následovaly krásné melodické skladby
barokních mistrů. Byly provedeny brilantně a
obecensto závěrem odměnilo umělkyně srdeč-
ným potleskem. Je škoda, že koncert nebyl po-
četněji navštíven, neboť přinesl krásný zážitek
na vysoké profesionální úrovni.  (map)
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Brigádníci bojovali s přerostlými tújemi
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZADNÍ TŘEBANI SE USKUTEČNÍ 15. KVĚTNA

Jarní brigáda na školní zahradě v
Zadní Třebani se konala 24. 4. Sešlo
se velké množství pracovitých rodi-
čů a jejich dětí, z MŠ i ze ZŠ. 
V 16 hodin dorazili první brigádníci
s lopatami, hráběmi i dalším nářa-
dím. Společně s dětmi rodiče a za-
městnanci školy upravili školní zá-
honky, pohrabali zahradu, zreduko-
vali bujný keřovitý porost zahrady a
vyrobili dokonalý kryt na dětské pís-
koviště. Za což patří kreativním ta-
tínkům obrovský dík. Samozřejmě
velké Děkuji! patří všem aktérům,
protože vyvozit starý písek z písko-
viště a boj s přerostlými tújemi, to

nebylo nic pro slabé nátury. Je vidět,
že rodiče ve Třebani jsou skvělý tým
a práce se nebojí. Závěr patřil opéká-
ní buřtů a posezení u ohně. 
Zápis do MŠ Zadní Třebaň se usku-
teční 15. 5. od 15 do 18.00. Rodiče
přinesou občanský průkaz, rodný list
dítěte a žádost včetně lékařského po-
tvrzení. Žádost je možné si vyzved-
nout ve školce či stáhnout z webo-
vých stránek školy. V den zápisu
mají možnost si noví zájemci o mís-
to ve školce pohrát s dětmi a pro-
hlédnout její prostory. Kritéria pro
přijetí jsou na webu školy.

Tereza MAcOuRKOVÁ, 
ZŠ Zadní Třebaň, (pef)

Řevnice budou 5. 5.
hostit Superpohár
V sobotu 28. dubna hostili řevničtí
»národní« házenkáři družstva Mo-
dřan. Program zahájilo družstvo pří-
pravky vítězstvím 23:8. Poté sice
naši dorostenci nestačili na vyspě-
lejší družstvo hostí a prohráli 17:27,
ale v dalších zápasech jsme už po-
kračovali vítězně: mladší žáci vy-
hráli 19:9, starší žáci 32:12 a v nej-
vyrovnanějším zápase dne muži
zdolali houževnatého soupeře
18:15. 
V neděli 29. dubna porazili žáci
Řevnic Modřany 17:7, Podlázky
23:15 a Bakov 18:12. Zároveň byli
vybráni hráči do reprezentačního
družstva Středočeské oblasti na Su-
perpohár, který se bude hrát 5. 5. v
Řevnicích. Mezi sebou  se utkají
výběry všech šesti oblastí.  
O týden dříve - v sobotu 21. 4. - zví-
tězili muži na hřišti pražského Re-
publikánu 17:9,  koedukované druž-
stvo v Březně 14:2. Branky stříleli
Šmaus 4, Zavadil 4, Spurný 3, Šu-
páček 2 a Trnka. 
Nedělní turnaj 22. 4. mladších žáků
byl v režii našich kluků. V závěru
silně docházely síly - hlavně po zra-
nění Davida Hochmala, který nedo-
hrál. Věřme, že bude v pořádku. 
Řevnice - Sokol Podlázky 22:8
Branky: Palička 9, Hochmal 5, Za-
vadil 4, Kočí 4
Řevnice - Sokol Bakov 11:11
Branky: Zavadil 6, Palička 4, Hoch-
mal František ZAVADIL,

Petr HOLÝ, Řevnice

Celkem posádky řevnických záchra-
nářů během závodů ošetřili 32 paci-
entů. „Jedna z posádek dokonce za-
sahovala u starší paní, která zkolabo-
vala na procházce v lese,“ sdělil Bo-
řek Bulíček. „Nalezli ji právě závod-
nicí, kteří jí poskytli první pomoc a
přivolali sanitku. I tato žena byla
převezena do příbramské nemocni-
ce,“ doplnil. 
Závody, kterých se letos zúčastnily
takřka dva tisíce jezdců, nekompli-
kovala jen četná zranění. Nejprve
někdo před startem zamkl závoru na
konci douhého sjezdu z brdského
vrcholu Chlum. Závoru ještě stihli
pořadatelé odstranit, na další sabotáž
však už zareagovat nedokázali.
Hlavní trasu B měřící 59 km kdosi na
několika místech přeznačil. „Přibliž-
ně na 14. kilometru došlo k nečeka-

nému poškození značení trati, které
buď zcela chybělo, nebo bylo po-
změněno,“ uvedli pořadatelé na

svých webových stránkách. Chybějí-
cí značení zmátlo mnoho závodníků
- někteří se na správnou trasu vrátili
po dlouhých minutách bloudění, jiní
to vzdali a do Dobřichovic se vrátili
po silnici pod Hřebeny. „Jistotu sp-
rávně projeté trasy mělo zřejmě pou-
ze absolutní čelo závodu s vítězem
Jaroslavem Kulhavým, kterému ces-
tu klestil zaváděcí motocykl,“ kon-
statovali pořadatelé.
Vítězný Kulhavý v cíli přesprintoval
Matouše Ulmana - oba si s tratí pora-
dili v čase 2:16:18, třetí byl se ztrá-
tou necelých tří minut Filip Rydval.
Z žen jako první protnula cílovou
pásku Kateřina Drhová. 
Závodů, jejichž start i cíl vysílala v
přímém přenosu Česká televize, se
zúčastnil také nejlepší český skifař
Ondřej Synek.        Miloslav FRÝDL

Černošice - Až do 11. července
bude uzavřena hlavní silnice pro-
tínající Černošice. Městu bude při
cestách do Prahy lepší se vyhnout,
zvláště v dopravní špičce.
„Uzavírka silnice ll/115 v Černoši-
cích od železničního přejezdu na
Radotín (jeho provoz bude zacho-
ván) až ke křižovatce se Střední a
Karlickou je naplánovaná od 2.
května 7.00 do 11. července,“ potvr-
dila Adéla Červenková z MěÚ Čer-
nošice. Důvodem uzavírky je celko-
vá rekonstrukce silnice. 
Objízdné trasy pro automobily do
3,5 t ve směru na Dobřichovice bu-

dou vedeny z ul. Radotínské do Ko-
menského - Pod Horkou - Riegrova
na silnici ll/115 Vrážská. Ze směru
od Dobřichovic povede objízdná
trasa po místních komunikacích ul.
Karlická - Fügnerova - Poštovní -
Komenského na silnici ll/115 ul. Ra-
dotínská. „Pro nákladní dopravu nad
3,5 t bude průjezd městem zcela
uzavřen. Objízdná trasa z Radotína
povede obousměrně ul. Zderazskou
přes Třebotov na silnici lll/10120
Kuchař, dále po lll/10122 Mořina -
Mořinka - Lety - Dobřichovice a
opačně,“ dodala Červenková. 

Miloslav FRÝDL

Nesoutěžní trasa závodů vedla do

Vonoklas. Foto ARCHIV

Na Brdech se zranily tři desítky cyklistů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Bez elektrické energie budou 2. 5.
od 8 do 15.00 obyvatelé ulic Řevnic-
ká a U Dubu v Zadní Třebani. (mas)
* Terénní vycházku Tajemství pta-
čího zpěvu můžete se Zdeňkem Va-
lešem absolvovat 6. 5. Sraz je v 7.30
na nádraží ve Všenorech.            (sah)
*  Farní pouť do Kutné Hory a
Čáslavi pořádá 8. 5. římskokatolická
farnost Řevnice. Přihlásit se můžete
u faráře  Roberta Hanačíka.       (har)
* Obecní úřad Lety bude 7. května
uzavřen. Naopak mimořádně otev-
řen OÚ bude ve čtvrtek 3. 5. a 10. 5.
od 8 do 11.30 a od 13 do 16.00 ho-
din. Barbora TESAŘOVÁ
* Zápis dětí do Mateřské školy Lety
pro školní rok 2018/19 se uskuteční
10. 5. od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do
16.00 v kanceláři MŠ. Žádosti o při-
jetí si můžete vyzvednout v kancelá-
ři ředitelky MŠ nebo jsou ke stažení
na webových stránkách www.msle-
ty.cz. Barbora TESAŘOVÁ
* Zápis do MŠ ve Svinařích se bude
konat 11. 5. od 13.30 do 16.30. Tento
den budou přijaty všechny žádosti.
Další informace na webu obce
www.svinare.cz. (box)
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 12. 5. od 8 do 12.00
pod místním zámkem.                   (ak)
* Očkování psů a koček proti vztek-
lině se koná 12. 5. od 13 do 14.00 na
návsi v Zadní Třebani. (mas)
* Zážitkový seminář Agrese je OK
pořádá Rodinné centrum Leťánek
17. 5. od 18 do 21.30 v Obecní kni-
hovně Lety. Cílem je pochopit me-
chanismy agrese, prozkoumat různé
modely chování a poznat metody,
jež pomáhají ke správnému zacháze-
ní se vztekem. Na seminář je třeba se
předem přihlásit a uhradit 390 Kč do
14. 5. Více na www.letanek.cz. (lez)
* Psychicky nemocný muž vyhro-
žoval 18. 4. dopoledne na lesní cestě
mezi Vysokým Újezdem a Mezouní
projíždějícímu cyklistovi tím, že si
ho najde a i s jeho rodinou ho podře-
že. Držel při tom v ruce přibližně tři-
ceticentimetrový nůž. Cyklista z
místa ujel a věc oznámil policii. Při
příjezdu hlídky z Karlštejna na místo
podezřelý stále držel v ruce nůž a
odhodil ho až na výzvu policistů.
Následně byl hospitalizován v psy-
chiatrické léčebně Dobřany.       (jad)
* K dopravní nehodě do Letů vyje-
li řevničtí profesionální hasiči 20. 4.
navečer. Srážka dodávky a osobního
auta se obešla bez zranění. Hasiči
zlikvidovali uniklé provozní kapali-
ny, uklidili vozovku a odstavili ha-
varovaná vozidla ke krajnici.    (pav)

NA BRIGÁDĚ. Účastnice jarní brigády na školní zahradě v Zadní Třebani.
Foto Petra FRÝDLOVÁ

VYPUŠTĚNÝ. Rozlehlý rybník v Korně je v těchto dnech bez vody - čistí ho
těžká technika. Foto NN M. FRÝDL

Silnici znovu otevřou až v červenci
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Takový debakl v podhradí nepamatují
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - Sedm branek vyfaso-
val doma Karlštejn od béčka Ho-
řovicka. Lety pro změnu »nadělo-
valy« v rožmitále. V Dobřichovi-
cích zasahovala záchranka.   (mif)

LETY, 1. B třída
rožmitál - FK Lety 1:5 
Branky: Čermák 2, Turek, Chalu-
pa, Jarolím
Lety jsou na jaře zatím stoprocentní.
V Rožmitále udeřily v 19. minutě. Ja-
rolím našel centrem Turka, jenž sám
před domácím brankářem hlavou
nezaváhal - 0:1. O pět minut později
se dostal v pokutovém území ke stře-
le Chalupa, jehož křižnou střelu
dorazil do sítě Čermák - 0:2. V po-
slední minutě první půle snížili do-
mácí z trestného kopu na 1:2. Gól do
šatny domácí nabudil - po přestávce
si vypracovali tři šance, jedna z nich 
byla tutová. Pokusům domácích o
zvrat vzal vítr z plachet Chalupa,
který v 59. minutě z voleje překonal
brankáře - 1:3. V 85. minutě uvolnil
Šmerda Jarolíma, který se sám před
gólmanem nemýlil - 1:4. Definitivní 
podobu výsledku dal chvíli nato hla-
vou Čermák. Jiří KÁrNÍK
Lety - Loděnice 4:0
Branky: Chalupa, Dominik Kis-
cher, Koníček, rosenkranz
Domácí rozhodli utkání v úvodu -
úvodní dvě branky padly v 1., resp.

14. minutě a v klidu si dokráčeli pro
tři body. Jiří KÁrNÍK

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Choteč 5:2
Branky: Karel Šlapák 2,  Marcel
Šlapák, Smiovský, Moussa
Hosté proměnili hned první šanci,
ale ve 22. minutě Smiovský prudkou
hlavičkou vyrovnal. Ve 25. minutě
Marcel Šlapák vtipnou tečí přehodil
brankáře a bylo to 2:1. Ve 29. minu-
tě si týž hráč na hranici pokutového
území vyskočil na centr, do něhož
však šel i gólman. Srážka byla deva-
stující: domácí útočník utrpěl otřes
mozku a tříštivou zlomeninu ruky,
brankář hostí pak těžký otřes mozku,
roztržený ret a zlomeninu čelisti. Dí-
ky dobřichovickému hráči Danielu
Skučkovi za profesionální první po-

moc. Sanitka po prvním ošetření pří-
mo na hřišti oba hráče odvezla do
nemocnice. Hosté v závěru poločasu
šťastně vyrovnali na 2:2. Ve druhé
půli nejprve Karel Šlapák »pomstil«
zranění bratra dvěma brankami a
skóre uzavřel v 89. minutě prudkou
střelou Samir Moussa.               (oma)
Zlatníky - Dobřichovice 5:1
Branka: Smiovský
Hosté se museli obejít bez několika
zraněných hráčů a na hře - a násled-
ně i výsledku - to bylo znát.    (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Hořovicko B 1:7
Branka: Slowik
Karlštejn proti lídrovi tabulky dopla-
til na žákovské chyby, po nichž inka-
soval drtivou většinu branek. Přitom
do zápasu nevstoupil špatně, mohl jít

i do vedení, ale Šperl trefil břevno.
Mladý celek hostí pak do poločasu
dvakrát skóroval a ve druhé části tre-
stal laciné ztráty domácích. Takový
debakl v podhradí dlouho nepamatu-
jí. Michal ŠAMAN
Chyňava - Karlštejn 1:1
Branka: Mráček
Karlštejnu se na jaře daří lépe venku,
kde zatím neprohrál. Tentokrát pře-
kvapil i v Chyňavě. (miš)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Tmaň - oZT 1:1
Branka: Vostarek
Ostrovan o výhru připravil sporný
vyrovnávací gól čtvrt hodiny před
koncem. (Mák)
oZT - Vižina 2:0
Branky: Povýšil, Jílek
Domácí marně dobývali branku hos-
tí, až se po hodině trefil Povýšil. Po
gólu Jílka se už Vižina nezmohla na
odpor. (Mák)

SK ŘEVNICE, IV. třída 
Zlatníky B - Řevnice 3:2
Branky: Průša, Pastorek
V úvodu zápasu měl převahu domá-
cí tým a šel v 16. minutě do vedení.
Hosté převzali iniciativu, vyrovnali
a po hodině hry to bylo dokonce 2:1
pro Řevnice. V 70. minutě domácí
srovnali a těsně před koncem dali
rozhodující třetí branku. (Mák)
Řevnice - Bojanovice 2:4
Branky: Novák 2

Krásné počasí, dobrá nálada, připra-
vené stroje, nadšení jezdci a zvědaví 
fandové »kozích dechů«. To vše by-
lo k vidění 21. 4. na závodním okru-
hu pod zámkem ve Svinařích, kde se
konal VIII. ročník Svinařského troj-
úhelníku a zároveň I. ročník Memo-
riálu Michala Skály. Závod malých
motorek zn. Stadion jako každoroč-
ně připravili Svinařští mopeďáci. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích:
Klasik, Klasik R a Speciál. V kate-

gorii Klasik skončil na třetím místě
V. Sklenář, na druhém R. Mrtvý (oba
z Lochovic), první dojel M. Kozák
ml. ze Svinař. V kategorii Klasik R
byl třetí domácí M. Kozák st., druhý
J. Vostárek a první K. Bouček - oba
z Hostomic. V nejrychlejší kategorii
Speciál třetí místo obsadil K. Brože
z Letů,  druhé L. Riči ze Štětí a nej-
výš na »bedně« stanul J. Šmidingr ze
Stodu. Zároveň obdržel putovní po-
hár Memoriálu Michala Skály.

Děkujeme organizátorům za přípra-
vu, ženám ve stánku za chutné ob-
čerstvení, jezdcům a návštěvníkům

za účast a všem za krásné odpoled-
ne.      Jitka a Karel VEVErKoVI,

Svinaře
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Putovní pohár memoriálu vybojoval závodník ze Stodu

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
5. 5. VOLNO
12. 5. 16:30 FK Lety - FK Dobříč

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
5. 5. 17:00 Dobřichovice - D. Břežany     
12. 5. 17:00 Tuchoměřice - Dobřichov.  

KARLŠTEJN, okresní přebor
5. 5. 17:00 Karlštejn - Stašov
12. 5. 17:00 Drozdov - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
6. 5. 10:15 Chodouň - OZT 
12. 5. 17:00 OZT - Zdice B 

ŘEVNICE, IV. třída
6. 5. 17:00 Mníšek B - Řevnice 
13. 5. 17:00 Zvole B - Řevnice

Ke svým devatenáctinám dostal tenista Antonín Štěpánek, odchovanec
Sportclubu Řevnice, krásný dárek: Byl vyhlášen nejlepším sportovcem ok-
resu Praha-západ za rok 2017. Cenu udělovanou Českou unií sportu pře-
vzal při slavnostním dekorování na pražském Strahově. „Mile mě to pře-
kvapilo a jsem moc rád,“ řekl nadějný tenista, který vyrostl na řevnických
kurtech, je tváří Sportclubu a inspirací pro nejmladší tenisovou generaci
v Řevnicích. V uplynulém roce se Štěpánkovi dařilo: vyhrál několik vý-
znamných turnajů včetně mistrovství ČR dorostu ve dvouhře. Hned první
rok mezi dospělými se probojoval do třicítky nejlepších hráčů v republice.
Foto ARCHIV (šv)

NA BEDNĚ. Vítězové nejrychlejší kategorie Speciál.   Foto Karel VEVERKA

Sport po okolí
* 6. ročník závodu dračích lodí se
na Berounce v Dobřichovicích koná
4. a 5. 5. Registrace posádek (20
pádlujících +1 bubeník) do 3. 5., tré-
nink na lodích je možný 4. 5. od
16.00. Prezentace začíná 5. 5. v 10
hodin, první rozjížďka odstartuje v
11.00. Info na http://dracilode-dob-
richovice.cz. (pv)
* I. ročníku fotbalového Memoriálu
Franty Šrámka se 19. 5. od 9.00 na
hřišti v Karlštejně zúčastní mužstva
Letů, Viktorie Žižkov, Kročehlav, Po-
říčan, Průhonic, Zvole a domácího
Karlštejna. V 19.30 bude odhalena
pamětní deska, která bude F. Šrám-
ka, dlouholetého správce karlštejn-
ského hřiště, připomínat.           (miš)

Řevničan je nejlepším sportovcem okresu
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