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HVĚZDY V AKCI. Michaela Nosková, Ondřej Bábor, Karel Král a Václav Vydra při zkoušce muzikálu Noc
na Karlštejně v Dobřichovicích.
(Viz strana 13) Foto NN M. FRÝDL

Leguána našli v koruně
Řevnice, Mníšek - Na pomoc lidem
jezdí hasiči často. Ale zachraňovat
leguány? Řevničtí profesionálové se
do této situace dostali 13. května.
„Volala nám paní z Mníšku pod Brdy, abychom jí přijeli pomoci odchytit leguána ze stromu na zahradě,“ sdělil hasič Pavel Vintera. „Členové lezecké skupiny zvíře našli v
koruně stromu, asi patnáct metrů
vysoko. Ve vaku ho snesli na zem a
(mif)
předali majitelce,“ dodal.

Cena výtisku 7 Kč

Starostové zachraňují Berounku
„SPLAVNĚNÍ DOLNÍHO TOKU ŘEKY JE NESMYSL,“ TVRDÍ RYCHTÁŘ ČERNOŠIC
Poberouní – Proti plánům na splavnění dolního toku řeky Berounky se na konci května velmi hlasitě ozvali starostové Černošic, Radotína, Zbraslavi a dalších několika městských částí. Představili
otevřený dopis Zachraňme Berounku!, který veřejně podepsali a
zaslali vládě České republiky.
„Chceme společně vyjádřit zásadní
nesouhlas s budoucím záměrem splavnění Berounky,“ uvedl jeden z
iniciátorů dopisu, starosta městské
části Praha 16 – Radotín Karel Han-

zlík. „Velké stavební zásahy, které
by pro otevření řeky lodím byly nezbytné, by způsobily nevratné změny přírodního charakteru Berounky,“ dodal s tím, že na »záchraně«
dolního toku řeky, tj. na zachování a
posílení jejího přírodního chrakteru,
se shodují obce ležící v jejím povodí
s magistrátem hlavního města Prahy,
ministerstvem životního prostředí
(MŽP) i Povodím Vltavy. „Jediný,
kdo drží projekt splavnění při životě,
je ministerstvo dopravy (MD),“ prohlásil starosta Černošic Filip Koří-

Staromilcem se člověk musí nejspíš už narodit...
Řevnice – Řevničan Tomáš SVOBODA je staromilec. Miluje parní
stroje, po kraji se projíždí na stařičkém velocipedu či motorce a
hlavně – hlavně renovuje automobilové veterány. Prošly mu jich
rukama desítky, nejeden z nich si
zahrál na divadle či ve filmu.
Poberounští divadelníci používají v
Postřižinách tvoji motorku, tvá
auta hrála ve mnoha filmech či
seriálech. Připomeň některé…
Bylo jich víc a já si nepamatuji jejich názvy. Dlouhá tatřička a Škoda
Populár hrály ve známých Četnických humoreskách, Škoda Rapid z

Tomáš Svoboda. Foto M. FRÝDL

roku 1934 účinkovala ve filmu Rytmus v patách s Vojtou Dykem a Vojtou Kotkem. Mimochodem, stejným
vozem se vozili také řevničtí ochotníci v komedii Páni, to bude jízda!
Ve spoustě filmů režiséři využívali
auta, která jsem sice nevlastnil, ale
renovoval…
Zahrál sis v některém z filmů ty
sám?
Ve filmech, do kterých jsem půjčoval svá auta, jsem je většinou i řídil.
O hraní se ale mluvit nedá. Dali mně
nějaký stylový kabát nebo sako a v
záběru byla tak maximálně moje záda. (Dokončení na straně 3)
(mif)

nek. „Ministr Ťok, jeho dva náměstci i ředitel odboru strategie mně sdělili, že reprezentují MD a jejich úkolem je tudíž bojovat za dopravu. Protože je Berounka v zákoně vedena
jako určená pro dopravu, oni rozhodně nebudou ti, kteří by její vyškrtnutí ze seznamu vodních cest navrhovali,“ řekl Kořínek, podle kterého je splavnění Berounky nesmysl.
„U každého jezu by muselo být vybudováno zdymadlo, což považuji
doslova za zvěrstvo,“ nebral si servítky. (Dokončení na strana 11) (mif)

Hasiči s májkou málem
»přeřízli« sami sebe...
Lety, Karlštejn - V Letech, resp. v
Karlštejně vyvrcholil poslední květnový víkend poberounský folklorní
festival Staročeské máje. Největší
přehlídky folkloru ve středních Čechách se letos na devíti místech našeho kraje a na pražské Malé Straně
zúčastnilo pět desítek souborů z celé
republiky. Až z Itálie k Vltavě dorazil
chór benátských gondoliérů.
Poslední dvě opentlené májky - symbol festivalu - tedy padly v Letech a
Karlštejně. Na obou místech měli hasiči s jejich kácením plné ruce práce. Div se přitom nepořezali... (mif)
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Lidé podepisují petice proti výstavbě
ŘEVNIČANÉ NECHTĚJÍ DALŠÍ NOVÉ DOMY NA POLÍCH A LOUKÁCH POD LESEM ČI NA VRÁŽCE
Vedení Řevnic plánuje projednání a
odsouhlasení nového územního plánu města. Podle toho, jak je koncipován, bude možná výstavba v oblasti Na Vrážku, v areálu Eurovie a
plánuje se výstavba v oblasti Pod
Lesem. Proti těmto záměrům byly
sepsány dvě petice: Petice proti masivní zástavbě v oblasti Na Vrážku a
Eurovie a petice proti zástavbě Pod
Lesem. Plné znění na www.e-petice.cz - sekce petice, přehled peticí.
Petice chtějí upozornit vedení města,
že již nyní mají lidé obrovské prob-

lémy s infrastrukturou. Proto žádají
město, aby použilo regulativy (jež
bezesporu použít může) a výstavbu
maximálně omezilo, v některých oblastech Řevnic dokonce zakázalo.
Podle vlastních vyjádření jsou organizátoři velice mile překvapeni velkou podporou občanů. Petice za první dva dny získala přibližně 400 podpisů a další stále přibývají. Aktuální
odhad je 700 podpisů; lidé stále chodí a volají, kde a do kdy mohou petice podepsat. Text petic upozorňuje
na velmi špatný stav infrastruktury
Řevnic. Již nyní (i bez další výstav-

by) má město nedostatečnou kapacitu školky, nedostatečnou prostorovou
i personální kapacitu základní školy.
Ve velmi špatném stavu je vodovodní řad, v některých oblastech není
kanalizace, chodníky a silnice jsou v
havarijním stavu. Vůbec se neví, zda
při výstavbě by byl dostatečný zdroj
pitné vody. Přesto vedení města
pracuje na výstavbě v lokalitě Pod
Lesem. Za této situace se domnívají
autoři petice, že jakákoli výstavba
by znamenala hazard s fungováním
města, natož výstavba, jíž umožňuje
nový územní plán. Věříme, že vede-

Masivní výstavba...

Masivní výstavba
znehodnotí náš život!

Rada města Řevnice reaguje na petici proti masivní zástavbě smířlivě.
Vysvětluje situaci laskavě, slibuje
infrastrukturu, nové lékařské ordinace, odsunutí zástavby na 2. a 3. etapu... Podobně slibovaly jezinky. Ale
já nechci, aby se dramatický nárůst
obyvatel týkal mých dětí, vnoučat.
Může být námitka, že bráníme pokroku. Jak město bude potom krásné
a upravené.
Myslím, že mnoho obyvatel by si
přálo, aby město bylo upravené, ale
ne za cenu mnoha nových obyvatel.
To je jako přesvědčovat krávy na
šťavnaté pastvě, že v supermoderním kravíně jim bude lépe a ještě dostanou sluchátka na uši s hudbou.
Vnímám to ne jako pokrok, ale znehodnocení současného života. Děti
ve škole nezajímá moderní stavba,
chtějí do přírody. Sednout si pod strom do trávy, zahrát si venku fotbal,
plést věnečky z pampelišek. Zvýšením počtu se z nás stane ještě větší
město. Pomalu se propojí jednotlivé
vesničky a města na obzoru, až nás
»spolkne« Praha. Již nyní je problém
přejet z vedlejší ulice na hlavní, dostat se od nákupních středisek na silnici. Kvalita bydlení se nezlepší větším počtem obchodů. Rozdíl je v pojímání Řevnic jednou skupinou jako
»vesnice« (menší městečko) a druhou jako město. Zastánci petice, pokud budou chtít více obchodů, více
kultury, lehce dojedou do hlavního
města. Ale oni touží mít víc přírody
a méně lidských výrobků, menší
hustotu obyvatel. Ani sebelaskavější
vysvětlování na tom nic nezmění.
Obě skupiny si budou stát na svém.
Pro nás je to kvalita života související s naším »přežitím«, odrušením
všudypřítomného stresu. Lepší lavičky a dláždění na chodníku mi nezpříjemní to, že se stále potkávám s
více lidmi, déle čekám u lékaře, prodírám se v obchodě...
Vidím to ve škole, kde se děti cítí
úplně jinak spokojeně ve skupině do
dvaceti, než třiceti dětí. Naše škola
má skoro sedm set dětí a musela by
růst více a více. Cítily by se tam děti
lépe, když jich bude tisíc, i kdyby se
postavila nová škola? Pro mne je
hlavní důvod, proč si nepřeji novou
zástavbu ten, že toužím po klidnějším prostředí pro sebe, děti i další
občany, kteří chtějí, aby naše městečko zůstalo poklidným. Ale tím, že
tu bude žít mnohem více lidí i za
technicky lepších podmínek, se kvalita života nezlepší.
Ve Školní ulici byly vybudovány
krásné moderní chodníky. Každý
den, když jedu do školy, vidím, jak

ní města bude uvažovat i jiným směrem než k developerské výstavbě v
Řevnicích. Doufáme rovněž, že přihlédne k potřebám stávajících obyvatel. Petice mohou podepsat i lidé
nežijící trvale v Řevnicích. Texty budou k podpisu ještě asi týden na
těchto místech: spotřební zboží M.
Jelínek, Komenského 124; lékárna
Řevnice, Komenského 535; zdravotnické zařízení náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad – kosmetický salon Klára.
Děkujeme za masivní podporu.
tomáš Chabera, Řevnice

SÁZELI KEŘE. Dobrovolníci při výsadbě keřů na Malém náměstí v Řevnicích.
Foto Tomáš CHABERA

Na Malém náměstí vzniká Prima svět
Kdo bydlí v Řevnicích, dobře zná malý travnatý plácek za prodejnou potravin Pogrr (dříve Nosek). Kdo žije ve městě delší dobu, možná pamatuje, že na tomto plácku byly fotbalové branky a děti i dospělí zde sváděli fotbalové bitvy. Plocha byla již delší dobu prázdná, a tak možná mnohé překvapilo, že se zde začalo se sázením keřů, výkopy elektrických rozvodů veřejného osvětlení atd. Na Malém náměstí vzniká plocha k odpočinku i
sportu! To vše díky propojení města Řevnic, dobrovolníků zejména z okolí
plácku a mnoha sponzorů v čele s FTV Prima. Fotbalové hřiště i odpočinková plocha v Řevnicích je pilotní aktivitou této televize v rámci komunitního projektu Prima svět. Jak uvádějí představitelé televize: „Vizí TV Prima je spojovat lidi, a to nejen skrze televizní obrazovky. V tomto duchu
vznikl i nový projekt Prima svět, jehož cílem je pomáhat zatraktivňovat
veřejné prostory pro společné setkávání, ať už se jedná o dětská hřiště, naučné stezky nebo třeba školy a nemocniční zařízení. Pomáháme vdechnout
život zanedbaným či starším místům, která si zaslouží vylepšit a která budou sloužit jako prostory pro setkávání komunit. Proto se nám aktivita dobrovolníků v Řevnicích zalíbila.“
Díky městu bude na plácku rozšířeno veřejné osvětlení a pracuje se i na
osvětlení fotbalové plochy. TV Prima zajišťuje nákup mobiliáře – laviček
a dalších prvků k odpočinku. Dobrovolníci se zaměřují na obnovu plochy
fotbalového hřiště a plánují osazení branek. Do prvních dobrovolnických
aktivit se společně s dobrovolníky z Řevnic zapojil i tým Marketingu a PR
televize Prima v čele s místním rodákem Alešem Pýchou. Bylo zasázeno
120 kusů keřů, které mají chránit fotbalovou plochu od přilehlé cesty. Děláme vše proto, aby náměstí opět bylo centrem odpočinku a sportovních
klání pro děti a jejich rodiče, ale nejen je. Tomáš CHABERA, Řevnice

Hasiči zkoušeli stavění zábran
OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, JAK RYCHLE PŘIJDE VELKÁ VODA
V neděli 27. května se konalo společné cvičení sborů dobrovolných
hasičů Řevnic a Letů, které mělo za
úkol zjistit, jak a za jak dlouho jsou
schopni postavit protipovodňové zábrany v místě podjezdu trati.
Sešli jsme se v 9.00 u podjezdu v
Řevnicích. Přítomni byli řevničtí i
letovští hasiči, vedoucí Technických
služeb Řevnice, starosta Řevnic a
starostka Letů. Byla uzavřena silnice z Řevnic do Letů a začalo se stavět. Postavit zábrany trvalo hodinu a

40 minut, bez pomoci plošiny a další techniky - hasiči si vystačili pouze
se žebříky a nářadím. Při cvičení bylo zjištěno mnoho důležitých faktů,
včetně pár drobných nedostatků.
Je tedy jasné, že se stavbou zábran
je potřeba začít s předstihem dvou
hodin! Na stavbu bude zapotřebí deset lidí, kteří jsou proškoleni.
Otázkou zůstává, jak rychle přijde
velká voda a jak rychle bude možné
začít jednat.
Miroslav Paur,
Velitel SDH Řevnice

složité je projet pro množství aut.
Ani nemluvím o křižovatkách, kde
díky moderním výběžkům na ochranu cyklistů nastávají denně kuriózní
situace. Čtyři auta ve volné křižovatce. Auto proti mně má přednost, ale
nemůže projet, protože mu brání zesílení chodníku. Auto přede mnou
dává přednost autu zprava. Jenže to
také nemůže projet kvůli výběžku.
My dvě auta couváme, aby auto zprava mohlo projet... Další den přede
mnou nebezpečně kličkuje malý
cyklista, vjíždí do středu vozovky,
aby objel ostrůvek, který je tam přece proto, aby chránil jeho bezpečnost. To je malá ukázka toho, že
dobré úmysly nemusí mít vždy dobrý výsledek.
Přála bych si, abychom chránili přírodu, v té se všichni cítíme dobře a
neznehodnocovali ji množstvím staveb, nezvyšovali počet obyvatel
města a citlivě regulovali možnosti
růstu. Velmi by se mi líbilo, kdyby
prostor Eurovie byl využit ke stavbě
plaveckého bazénu, případně jiného
sportoviště. To by městu zvýšilo příliv hostů z okolí, kteří by tu přitom
nemuseli bydlet. Také bych si přála
více parkovacích míst, jejichž počet
stále klesá a zdaleka nedosahuje potřeb obyvatel i okolních.
Skončím pohádkou o Boudě, budce.
Medvěd nebyl zlý, jen se chtěl nacpat tam, kam už se nevešel. Nakonec o domov přišla všechna zvířátka
a on zůstal sedět nad rozbitou budkou. To není o místní řevnivosti. To
je o obraně životního prostoru. Přála
bych si, aby naše pohádka měla dobrý konec, jak pohádky mívají.
Ludmila Chroustová, Řevnice

Fenku našli »přátelé«...
Ve středu 16. 5. informoval Městskou
policii Řevnice řidič osobního vozu,
že v řevnické ulici V Luhu pobíhá pes
a ohrožuje provoz. Strážníci zjistili,
že se jedná o fenku křížence bez evidenční známky. Protože se nepodařilo zjistit odpovědnou osobu, byla fotka s údaji o nálezu psa umístěna na
Facebook MP Řevnice. Mezi »přáteli« se rozeběhlo pátrání, díky němuž
se 17. 5. povedlo majitele feny zkontaktovat. Pes se ztratil již 14. 5. z
místa bydliště v Praze 9 Horních Počernicích. Majitel, jenž po něm pátral
v okolí Počernic i v mnoha útulcích,
již fenku »pomalu oplakal«. O to větší překvapení bylo, když se dozvěděl,
že byla nalezena v Řevnicích a je plná života. Pro fenku si ještě týž den
přijel a zažít jejich shledání bylo pro
strážníky více, než jakékoli poděkování, kterých bylo i tak více než dost.
Jiří DlAsk, MP Řevnice
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Staromilcem se člověk musí už narodit
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
A to jsi přitom na prknech řevnického Lesního divadla ztvárnil v představeních místních ochotníků nejednu roli…
To je pravda. Hrál jsem třeba v
Podskalákovi, v prvních Postřižinách jsem řídil náklaďáček… Nejzajímavější mojí rolí byl asi Vlk. Název hry už si nepamatuju, ale vím, že
Honza Kuna hrál myslivce.
Ty jsi původně truhlář. Jak ses dostal ke starým strojům?
Bavilo mě to odmalinka. Možnost
cestovat nebyla, tak jsme s Alanem
Horákem ze Zadní Třebaně založili
Spolek staromilců. Dávali jsme dohromady staré věci, auta, motorky…
a všelijak blbli. Já se vyučil truhlářem pro České dráhy, hodně jsme
dělali výdřevy vagónů. Odtud už byl
k veteránům jen krůček – rámy starých aut jsou také ze dřeva. Podnikám od roku 1992, od roku 1994 dělám ta autíčka. V tomtéž roce jsem si
od pana Vintery koupil svého prvního »opravdového« veterána - aerovku z roku 1932.
Máš ji ještě?
Mám. Prakticky s ní ale nejezdím, už
by taky po těch letech potřebovala
znovu zrenovovat.
Spočteš, kolik veteránů už ti prošlo
rukama?
To se dá tak maximálně odhadnout,
spočítat určitě ne. Komplet dohromady jsem dal přibližně dvacet starých aut. Na dalších jsem dělal či dodělával různé »drobnosti«. Řádově
jich byly desítky.
Který máš či jsi měl nejraději?
Určitě tu první malinkou aerovka a
pak starý náklaďák Škoda 430 na
dřevoplyn. Ten si zahrál v muzikálu
Postřižiny, vždycky jsme s ním na
scénu přiváželi pivovarské sudy a
odváželi zahradní nábytek. Před
mnoha lety jsem ho prodal panu
Žáčkovi, ale podařilo se mi sehnat
úplně identické torzo. Mám ho v dílně a těším se, že mu časem vrátím jeho podobu. Dřív než za pět šest let to
ale nejspíš nebude… A třetí stroj,
který mám opravdu rád, je třírychlostní malý motocykl Stadion. Ten
hraje pro změnu v Postřižinách nyní,
jezdí na něm správce pivovaru Francin. Je to rarita, protože stadiony
měly běžně rychlosti dvě - tenhle má
tři.
Co je to vlastně veterán, kde je
»hranice«, která ho odděluje od
současných aut?
Veterán je podle pravidel auto staší
třiceti let. Pak jsou další kategorie –
předváleční veteráni, pováleční,
osobní, nákladní…

PŘED SEDMNÁCTI LETY. Tomáš Svoboda na vyjížďce v červené aerovce
z třicátých let minulého století. Srpen 2001.
Foto nn M. FrÝDL
Tebe zajímají hlavně auta předválečná. Je těžké se k nim dostat?
Zbývá jich strašně málo, takže - ano,
je to těžké. Dnes už se renovují vysloveně torza, která by ještě před
dvaceti lety nikdo nezachraňoval.
Komplet auta se sice sehnat dají, ale
je to strašně složité. Kdo podobné
auto má, cení si ho, má ho doma a
většinou už s ním ani nejezdí. Opečovává ho a na popojíždění si pořídí
nějakého trabanta nebo žigulíka…
Kdybych si chtěl nějakého veterána
obstarat, jak bych na to měl jít?
Existují specializované servery, stará
auta se pořád dají pořídit na různých
akcích pro tento okruh lidí, na burzách. Dřív se od nás tato auta vyvážela, teď si je sem naopak ze zahraničí vozíme.
na kolik takové staré auto vyjde?
To se nedá říci. Řádově jsou to stati-

síce, ale mohou to být i miliony.
Každý si cenu řeší jinak, je tam velký rozptyl. Svého času jsem si pořídil také jedno velmi drahé autíčko dvanáctiválcový pakard z roku 1916,
kdysi nejrychlejší auto na světě.
Protože jsem se ale pustil do výstavby vodní elektrárny, musel jsem se
některých veteránů zbavit.
Provozuješ vodní elektrárnu?
Ano. Odjakživa se mi líbily parní stroje, proto jsem si taky pořídil zmiňovaný náklaďák na dřevoplyn.
Ale jak ses dostal právě k vodní
elektrárně?
V roce 2007 jsem se byl podívat na
jedné, kterou v Benešově nad Ploučnicí stavěl Ivan Jelínek ze Zadní Třebaně. Strašně se mi to líbilo, takže
jsem koupil nádhernou malou elektrárničku na potoce Zábrdka v Klášteře nad Jizerou. Je v ní stařičká

Skauti kolem Dobříše hledali ukradený poklad

V LESE. Skauti v okolí Dobříše. Foto Martin Griner

První květnový víkend jsme se skauty strávili ve skautské klubovně na břehu rybníka Papež v Dobříši. Na
výpravu jely dohromady mladší i starší děti, měly to jako přípravu na společný letní tábor, který se valem blíží.
Počasí se nám velmi vydařilo, takže jsme většinu času
trávili venku, kde jsme hráli různé hry, během kterých se
děti pídily po stopách ukradeného pokladu. Při této příležitosti jsme se učili pracovat s mapami a nově nabyté
znalosti jsme hned využili při sobotním výletě, během
kterého jsme prošli blízké okolí Dobříše, viděli Čertův
most, navštívili parky patřící k dobříšskému zámku a
prohlédli si zámecké nádvoří. Nakonec se nám podařilo
získat ztracený poklad, porazit loupežníky, také jsme
poznali další kout našeho kraje a užili si jarní víkend.
Klára Grinerová, Řevnice

Francisova turbina z roku 1926.
Nadchlo mě to natolik, že jsem se
rozhodl postavit vlastní elektrárnu
od píky. Povedlo se mi to v Novém
Kníně na řece Kocábě. Trvalo to ale
deset let – je kolem toho strašná byrokracie. Samotná stavba zabrala 6
měsíců, zbytek z těch deseti let představuje papírování, všechna ta vyjádření, povolovací procesy... Na konci loňského roku jsme konečně moderní, tentokrát Kaplanovu turbinu
uvedli do provozu. Je sucho, takže
víc stojí, než jede, ale nevadí – nedělám to pro peníze. Je to hezké na
oko, jezdí se sem dívat kamarádi,
děti, vše jim ukážu, vysvětlím…
Zmínil jsi Spolek veteránů, který
jste zakládali s Alanem Horákem.
Ještě funguje?
Ano, od roku 1996. Pořád se scházíme, pořádáme různé akce. Členů je
kolem třiceti a jsou velmi různorodí
– jsou mezi námi cyklisté, renovátoři aut, modeláři… Stále je o čem si
povídat. Zkraje roku pořádáme jarní
výlet, o Vánocích se scházíme u mě
v truhlárně. Na starých kolech pořádáme akci Tour de masné krámy. Jedeme z Chuchle, přes Radotín i Zbraslav do Davle a návštěvujeme jídelny a obchody s masnými výrobky. Ovšem nejen s masnými. V
Chuchli začneme polívčičkou, v Radotíně pokračujeme laskonkou, ve
Zbraslavi nás čeká prejt. Když dorazíme do Davle a poroučíme si ve vyhlášeném řeznictví U Dolejších, máme už za sebou deset zastavení a
stejné množství dobrůtek. Diskvalifikován je ten, kdo si nic nedá. A
druhý víked v srpnu pořádáme závod
historických aut Festina lente…
Jak se člověk stane staromilcem?
Těžko říct, nejspíš se tak musí už narodit. Musí být také veden k lásce k
historii a musí se mu líbit všechny ty
krásné staré věci. Mě navíc formovaly akce, které se děly kolem mě a
kterých jsem se také účastnil – divadlo, staročeské máje…
Obrážíš srazy veteránů, výstavy starých strojů. Kam jezdíš nejraději?
Protože se tím zabývám od rána do
večera, nejezdím už nikam daleko.
Ale ono je spousta hezkých akcí i tady po okolí. Třeba Traktoriáda v
Praskolesích, akce v Solvayových
lomech, cyklistické srazy v Dobříši
či v Sedlčanech…
Kam se chystáš v nejbližší době?
Do Tchořovic u Blatné na výstavu
historických aut spojenou s burzou.
První středu v červenci nás čeká
Tour de masné krámy. Už se nemohu
dočkat…
Miloslav FrÝDL

Na nádraží i ve městě
prodali stovky kytiček

Středa 16. května byla dnem boje
proti rakovině, u veřejnosti také
známá pod názvem Květinový den.
Této charitativní akce, kterou celostátně zastřešuje Liga proti Rakovině Praha, se účastnili i skauti z Řevnic. Již od 6 hodin ráno prodávali
kytičky na nádraží i v jeho okolí, v
pozdějších hodinách také ve městě.
Během rána a dopoledne prodali
přesně 550 kusů kytiček a přispěli
tak výtěžkem do celorepublikové
sbírky.
Šimon Martinec,
Bobři Řevnice
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V lese zahrají Dubioza, Mig 21, Klika...
ŘEVNICKÝ ROCKOVÝ SLUNOVRAT DIVÁKŮM NABÍDNE HVĚZDY ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ SCÉNY
Dva dny - 1. a 2. 6. - se letos v řevnickém Lesním divadle bude konat
festival Rockový Slunovrat. A nejen
tam - druhá velká scéna vyroste na
nedaleké louce.
Do řevnického lesa se vrátí bosenská
Dubioza Kolektiv, která se loni postarala o nezapomenutelný závěr festivalu. Velkým tahákem letošního
ročníku je Dub FX. Australský hu-

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
30. 5. 20.00 POD JEDNÍM STROMEM
1. 6. 17.30 NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
O OBROVSKÉ HRUŠCE
1. 6. - 2. 6., 8. 6. 20.00 (So 16.00) SOLO
2. 6. 20.00 GAUGUIN
6. 6. 20.00 SCREAM FOR ME SARAJEVO
8. 6. 20.00 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
9. 6. 16.00 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
9. 6. 20.00 PSÍ OSTROV

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

dební mág si svým nezaměnitelným
stylem podmanil miliony fanoušků
po celém světě. Dalším zahraničním
interpretem na Rockovém Slunovratu bude rakouská Russkaja, charakteristická energickým mixem polky,
ska, punku a tradiční ruské hudby. Z
Maďarska pak do Řevnic keltské
punkové rytmy přiveze kapela Paddy and the Rats. Žánrově si bude rozumět s českými Pipes and Pints,
kteří prosluli netradičním spojením
punk rocku se zvukem dud. Již potřetí si na Rockovém Slunovratu zahrají Mig 21.
Na své si přijdou milovníci rocku,
punk rocku, post-hardcore nebo indie-rocku. Návštěvníci se můžou těšit na Portless v čele s charismatickým Kryštofem Michalem. Zahrají
stálice české hudební scény, Skyline,
pulsující strhující koncert z loňska
zopakují TiNG! Jako doma jsou v

řevnickém lese Fast Food Orchestra.
První červnový víkend dále zahrají
drum´n´bassoví Le Pneumatiq, rock´n´rollové divy Sour Bitch, posthardcoroví Skywalker, indie-rockoví
I Love You Honey Bunny nebo skasouloví Discoballs. Z místních rodáků, kteří ale nejsou známí jen v Poberouní, zavítají do Řevnic Lety Mimo, Timudej nebo Klika.
I letos pomůže festival lidem, kteří
trpí cystickou fibrózou, tzv. slaným
dětem. V rámci druhého ročníku
soutěže kapel budou začínající interpreti hrát ve prospěch Klubu nemocných cystickou fibrózou. Na menším
pódiu, nesoucím stejný název jako
soutěž, tedy Rockový Slunovrat léčí,
vystoupí pět finalistů, které vybrala
odborná porota.
Návštěvníci si budou moci užívat
množství gastrostánků, které uspokojí chuťové pohárky milovníků

(vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
29. 5. 17.30 NA KRÁTKO
29. 5., 1. 6., 4. 6. a 9. 6. 20.00 (Pá+So
17.30) SOLO: STAR WARS STORY
30. 5., 1. 6., 5. 6. 17.30 (Pá 20.00) PŮLNOČNÍ LÁSKA
30. 5., 2. 6., 8. 6. 17.30 (St 20.00) DEADPOOL 2
31. 5. a 4. 6. 18.30 (Po 20.00) GANGSTERDAM
2. 6. 15.30 NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
O OBROVSKÉ HRUŠCE
2. 6. a 10. 6. 20.00 (Ne 18.30) TEAMBUILDING
3. 6. 15.30 SHERLOCK KOUMES
3. 6. a 6. 6. 18.30 AVENGERS: INFINITY WAR
5. 6. 20.00 TICHÉ MÍSTO
7. 6. 15.30 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA
7. 6. a 11. 6. 18.30 (Po 17.30) DEBBIE A
JEJÍ PARŤAČKY
8. 6., 9. 6. a 12. 6. 17.30 (Pá 20.00)
BACKSTAGE
9. 6. - 10. 6.15.30 PAT A MAT ZNOVU
V AKCI
11. 6. 20.00 GHOST STORIES

KINO RADOTÍN
29. 5. 17.30 TGM OSVOBODITEL
29. 5. 20.00 POD JEDNÍM STROMEM
30. 5. 17.30 TÁTOVA VOLHA
30. 5. 20.00 NEZNÁMÝ VOJÁK
1. 6. 17.30 NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
1. 6. 20.00 SOLO: STAR WARS STORY
2. 6. 17.30 DEADPOOL 2
2. 6., 5. 6. a 13. 6. 17.30 (So 20.00)
TEAMBUILDING
3. 6. 9.30 MALÝ DRÁČEK
3. 6. 11.00 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ…
3. 6. 14.00 PŘÍŠERKY POD HLADINOU
3. 6. 16.00 PADDINGTON 2
5. 6. 20.00 HASTRMAN
6. 6. 17.30 JAK NAPÁLIT BANKU
6. 6. 20.00 KINO NASLEPO
7. 6. 17.30 LEKCE
7. 6. a 9. 6. 20.00 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
8. 6. 17.30 PAT A MAT VE FILMU 2

OPEN. Ve čtvrtek 24. 5. se řevnická »zuška« zapojila do celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Dopolední představení v
Lesním divadle bylo určelo pro malé diváky z okolních škol a školek. Večerní program pro (nejen) rodiče a přátele školy Za uměním do Lesňáku obohatily vstupy mníšecké zušky. Navzdory dešti diváci vydrželi a účinkující zpívali i tančili jak o život. Další akcí »zušky« bude MIX festival 9. 6. od 15.00
před řevnickým Zámečkem. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Do boje o mníšecký zámek se zapojí děti

V sobotu 9. června se v zahradě zámku Mníšku pod Brdy odehraje Rytířský
den plný her, soutěží, zábavy a dobrodružství. Děti mohou zažít, jaké to je
stát se chrabrým a šlechetným bojovníkem.
Co vlastně musel takový rytíř všechno umět? Rozhodně jezdit na koni a
bojovat. Učil se zápasit mečem, kopím i sekyrou. Střílet z luku a kuše, lovit
a dokonce i plavat. Krom těla trápil i mozek. Musel ovládat šachy, veršovat
či zpívat v doprovodu loutny. Jak by se jinak dvořil dámě svého srdce?
Děti si během dne některé dvorské schopnosti rytířů vyzkouší. Čeká je lukostřelba, šerm nebo jízda na koni. Uvidí šermířské vystoupení, mohou se
účastnit pěvecko-recitační soutěže o talent Mníšku. Chybět nebudou ani
stánky nebo cvičný hrad pro házení na cíl. Hlavně se ale mohou těšit na
účast v bitvě o zámek. Připraveny budou papírové dělové koule a malí rytíři i rytířky pod vedením zkušeného velitele zaútočí na bránu střeženou ozbrojenou hlídkou. Program v zahradě doplní i program pro děti v zámku.
Kromě malování ve výtvarném ateliéru a prohlídky pohádkových bytostí v
Kouzelném sklepení budou připraveny zábavné prohlídky zámeckých komnat. Těšit se můžete na Prohlídky s královnou Elsou, která přijela na návštěvu do Mníšku i s Olafem.
Marie Charvátová, Mníšek pod Brdy

Svinařským sokolům na kurtech zatroubí Laco Deczi
Trumpetista, skladatel, amatérský malíř a frontman skupiny Celula New York – to je Laco Deczi. Od roku 1986
žije tento světoznámý trumpetista ve Spojených státech
amerických, kde koncertoval s celou řadou skvělých jazzových muzikantů. Od roku 1990 pravidelně 2x do roka
jezdí tour po Česku a Slovensku. V sobotu 2. 6. od 20.00
zahraje s kapelou i u nás ve Svinařích, v areálu sokolských kurtů.
Kde se taková persona hudebního světa vzala ve Svinařích? „Je to jednoduché, i v našich podbrdských krajích
má kamarády a velké příznivce a zároveň rád hraje na

místech, kde ještě neměl šanci vystupovat,“ vysvětlují
manželé Plchovi, autoři myšlenky a hlavní strůjci akce.
„Laco Deczi bude bezesporu jedním z nejznámějších
muzikantů, co kdy ve Svinařích koncertovali. Nepočítám do toho Ondřeje Havelku, který si v rámci besed
Křeslo pro hosta se svou hudební rodinou zajamoval,“
říká starosta místního Sokola Petr Procházka. „Koncert
Decziho je jednou z největších akcí, co jsme kdy pořádali. Je to pro nás výzva,“ dodává. Srdečně zveme příznivce dobré muziky v sobotu 2. 6. do Svinař na nevšední hudební zážitek.
Lucie Boxanová, Svinaře

burgerů a grilování, příznivců asijské kuchyně, vegetariánů a veganů i
těch, kteří neodolají sladkostem.
Protože bude festival dvoudenní,
nabídnou organizátoři několik možností stanování. Kromě hudby bude
připraveno i sportovní vyžití a další
doprovodný program. Vstupné na
oba dny v předprodeji činí 490 Kč.
adam Langr, Řevnice

Tipy NN

* Přednášku Nejstarší svatí patroni
Čech - počátek českých dějin organizuje spolek Svatá Ludmila 31. 5.
od 17.30 v sále U Kafků Lety. (bt)
* Country kapela Čertex Band zahraje 1. 6. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice.
(vš)
* historický program na počest
Královského průvodu z Radotína do
Karlštejna se bude odbývat 2. 6. od
12.30 pod zámkem v Dobřichovicích. Vystoupí soubory Bakchus, Allgor, Animata, připraveno bude loutkové divadlo i sokolnická ukázka.
Příjezd císaře Karla IV. s doprovodem je očekáván v 18.00.
(ak)
* Císaře Karla IV., který v čele Královského průvodu poveze korunovační klenoty na Karlštejn, budou
obyvatelé Letů vítat 3. 6. v cca
10.20 dopoledne. Z letovské návsi
se pak průvod vydá do Řevnic. (bt)
* Královský den se koná 3. 6. od
11. 00 na návsi v Srbsku. Jeho součástí je soutěž O nejlepší kotlíkový
guláš, vystoupení středověké hudby
Elthin, tanečnic, rytířský soubor i
soutěže pro děti. Od 14.00 zahraje
soubor Kytary hudebníků od Kačáku.
Svatava BISKUPová
* výstava obrazů Kateřiny Sidonové nazvaná Že by se mi to zdálo? je
v kavárně Jiná káva Beroun přístupná do 3. 6.
(lkh)
* Program vivat tango nabízí 6. 6.
od 19.30 restaurace Panská zahrada
Dobřichovice. Vystoupí Petr Nouzovský (cello), Ladislav Horák
(akordeon, bandoneon) a taneční pár
Bailemos. Restaurace nabídne argentinské menu a víno.
(ak)
* vernisáž fotografické výstavy
Foto 4+4 hostí 7. 6. od 18.00 zámek
Dobřichovice. Na kytaru zahraje
Zuzana Dumková. Práce absolventů
FAMU můžete vidět do 30. 6. (ak)
* hudební večer s Marcelou Březinovou na vás čeká 8. 6. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Známou
zpěvačku 80. let doplní soubor Přímá Oklika s hudebním kabaretem
Nekonečno.
(vš)
* Skladby B. Martinů, P. Koronthályho, J. Máloka aj. přednese Foerstrovo komorní pěvecké sdružení 9. 6.
od 17.00 v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku. Spoluúčinkuje
houslista Leoš Čepický.
(ak)
* Dvojice výstav je do 10. 6. k vidění v Jenštejnském domě Beroun. Berounští fotorici představí výběr děl
na téma Hudba, B. Fausová (sochy)
a M. Muškát (kresby) zvolili téma
Zvíře.
Petra ZEIDLErová
* výstava prací Michala Cihláře je
pod názvem Výstava z dovozu v Café Galerii Bím Dobřichovice instalována do 27. 6.
tomáš BÍM
* Čtení při svíčce pro malé i velké
se koná každé pondělí od 17.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstupné 50 Kč.
(psk)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

PLAMEN. Hasičská soutěž pro děti se poslední květnový víkend konala na fotbalovém hřišti ve Vižině.

11/2018 (254)

Foto Jana FIALOVÁ

Ve Vižině se utkalo osm set malých hasičů
ORGANIZÁTORŮM PŘÁLI NA RÁDIU BLANÍK: „AŤ JSOU HASIČI VE VIŽINĚ POŘÁD NA STEJNÉ VLNĚ...“
O víkendu 26. a 27. května se ve
Vižině konalo okresní kolo hasičské
soutěže pro děti nesoucí název Plamen. Velkou akci ohrozilo deštivé
počasí, které se naším krajem přehnalo dva dny před jejím vypuknu-

Oslavili vzpouru,
prohlédli si Legiovlak
Velkolepá akce ke 100. výročí Rumburské vzpoury, kterou 19. 5. pořádalo město Rumburk ve spolupráci s
městem Nový Bor, byla důstojná a
bohatý program přilákal všechny
věkové kategorie. Slavnosti se zúčastnila i výprava dětského centra
Světlušky z Tmaně.
Bratři z Československé obce legionářské pochodovali v průvodu městem. Církev československá husitská se modlitbou u pomníku »Nepokořeného« připojila ke vzpomínce na oběti této vzpoury vojáků proti
útlaku, špatným podmínkám, šikaně
i nesvobodě.
Zástupci obou měst, Československé obce legionářské, Církve československé husitské a další se setkali
i následující den při pietním aktu na
Lesním hřbitově v Novém Boru,
kde bylo před sto lety sedm vůdců
vzbouření zastřeleno. Bože, dej, ať
nesoudíme, co nám nepřísluší a dej
odpočinout všem ve své nekonečné
lásce! Nejmenší tmaňské Světlušky
si pak v Novém Boru prohlédly Legiovlak, kterým se za 1. světové války přepravovali českoslovenští legionáři. Válku bychom rozhodně nechtěli, ale historie nás zajímá.
Jana Šmardová Koulová,
CČSH Tmaň

tím. Naštěstí je hřiště na Vižině kvalitně postaveno - již v pátek odpoledne byl vlhký jen jeden roh a počasí se umoudřilo.
Přípravy začaly již 25. května odpoledne. Chystaly se překážky, rozměřovaly trasy, uklízelo se, připravovalo se občerstvení a zázemí pro téměř
osm set závodníků, rozhodčí, vedoucí mládeže a fanoušky jednotlivých
týmů. Z okresu Beroun se sem sjeli
malí hasiči tří kategorií: přípravka,
mladší žáci a starší žáci. V sobotu se
běhaly štafety, v neděli se v nich pokračovalo i s požárními útoky.
Místní hasiči odvedli velký kus práce, a proto jim na Blaníku zahráli v
písničkách na přání písničku od Michala Davida Pár přátel stačí mít s

tímto vzkazem: „Milý Blaníčku, zahraj písničku, ať jsou hasiči ve Vižině pořád na stejné vlně. Ať jim jejich kuráž nikdo nezkazí a všechny
společně porazí. Ať jsou pořád skvělá parta, Plamen ať zvládnou jako
Sparta. Děkujeme lidičky, poslouchejte písničky a milujte hasičky.
Mějte se rádi a zůstaňte kamarády!
V neděli při slavnostním vyhlašování výsledků byly předány pamětní
medaile za dlouholetou činnost u
sboru dobrovolných hasičů Vižina
Josefu Rybákovi, Jiřímu Stránskému, Jaroslavu Černému a Josefu
Cajthamlovi. Vižinská hasičata ve
velké okresní konkurenci vybojovala devátou a dvanáctou příčku, proto
svůj úspěch oslavila společně bou-

chnutím dětského šampaňského.
Jana FIAlová, vižina

Auto z příkopu vytáhli
profesionální hasiči

K nakloněnému automobilu hrozícímu pádem do příkopu vyjížděli řevničtí profesionální hasiči 14. 5. odpoledne do Podbrd. Šlo o nákladní
vůz po defektu pneumatiky, se kterým se utrhla krajnice. Hasiči náklaďák zajistili jeřábem, poškozená
pneumatika byla vyměněna a auto
pomocí navijáku vráceno zpět na
vozovku. Po dobu vyprošťovacích
prací byl provoz uzavřen policií.
Pavel vINTERA, HZS Řevnice

Noc kostelů: »Lauru« doprovázel Petr Malásek
Tmaňská Noc kostelů Církve československé husitské
ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani se stala pro všechny, kteří přišli, zážitkem silným, neopakovatelným, takovým, na který se nezapomíná.
»Noc« zahájila farářka Růžena Adamová. Caparti z dětského centra Světlušky přivítali diváky svým vzkazem
dospělým ve svém »domově«, tj. tmaňském sboru. Ti
nejmenší i v pyžámku a s polštářem v ruce. Hlavní účinkující - vynikající klavírista a skladatel Petr Malásek i
zpěvačka Lenka Nová (dříve Laura v kapele Laura a její
tygři) - vyjeli na společné »Ve dvou tour« a zavítali i do
Tmaně. Lehkost, vtip i hloubka se prolínaly celým večerem. Posledním přídavek byla píseň/modlitba Otčenáš - nebylo co dodat.. Děkujeme, Bože, že nás obdarováváš, že k nám hovoříš skrze hudbu lidí, kterým jsi dal
tyto talenty! Díky vám, kdo jste přišli a pomohli. Bez
vaší velké pomoci a laskavosti Petra Maláska i Lenky
Nové bychom tento velkolepý koncert nemohli uskutečnit. Těšíme se na další oživení kulturní památky národního významu, kterým Sbor Jiřiho z Poděbrad je.
Text a foto Jana Šmardová Koulová, CČSH Tmaň
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

6/2018 (78)

V bistru nestíhali,
zapřáhli i starostu...

Milovníci trampské písně se sešli
první májový den v karlštejnském
kempu. Dorazili »kluci« z Kladna,
Berouňáci a malé seskupení z osady
Fort Adamson. Všichni měli aparaturu, tak byla muzika i zpěv náramně slyšet a tóny se nesly do širokého
okolí. Místa byla obsazena, v bistru
nestačili točit pivo a víno. Museli zapřáhnout i starostu městyse Petra
Rampase... Toník nezapomněl ani letos - přijel na kole ověnčený bezem i
rozkvetlou třešní a všechny přítomné
dámy oblíbal pod rozkvetlými větvičkami. Opět neuschneme - hurá!
Počasí nám též přálo, takže se hrálo
až do pozdních nočních hodin. Byl
to nádherný večer plný známých i
neznámých trampských melodií.
Akci, jestli si dobře vzpomínám, poprvé zorganizoval Pepa Fischer
před více než 35 lety. Do nebíčka mu
posíláme pozdrav a velké díky.
Bezva atmosféra, těšíme se již zase
na příští setkání. Doufám, že muzikantů dorazí ještě více.
Jitka šveCová, Hlásná Třebaň

FESTIVAL SKONČIL. Poberounský folklorní festival Staročeské máje vyvrcholil v neděli 27. 5. v Karlštejně. V čele
průvodu krojovaných účastníků tradičně pochodoval starosta městyse Petr Rampas.
Foto NN M. FrÝDl

»Vyšperkované stroje« v kempu
V KARLŠTEJNĚ SE KONÁ SEDMÝ SRAZ MOTOROVÝCH TŘÍKOLEK A MOTOCYKLŮ
Říká se, že sedmička bývá šťastné
číslo. Uvidíme, zda se toto rčení naplní při letošním 7. ročníku karlštejnského srazu motorových tříko-

Na břehu Berounky
vyrostl zoopark

lek a motocyklů. Již tradičně se sraz
koná druhý červnový víkend, tedy 8.
až 10. června v autokempu Karlštejn. Novinkou tentokrát budou nově
zrekonstruovaná sociální zařízení v
kempu.
Sraz triků a motorek je jednou z největších karlštejnských akcí v roce,
takže ať se pohybujete po obci a jejím okolí kdekoliv, vždy narazíte na
tříkolky a motorky. Naše akce zaplní nejen autokemp, ale i místní a
okolní hotely, penziony, restaurace,
kavárny, stánky se suvenýry, s občerstvením, zajímavá místa v celém
našem kraji atd. Diváka uchvátí vyšperkované stroje, jejich majitele zase spojuje láska ke svým strojům, k
přírodě, rádi se jednou za rok sejdou,
aby si vyměnili zkušenosti, sdělili

novinky za uplynulý rok a společně
se pobavili.
V sobotu 9. 6. dopoledne se uskuteční spanilá jízda do Prahy, na kterou
se všichni účastníci srazu velice těší.
Během roku, kdy pracujeme na přípravě a organizaci spanilé jízdy, dostáváme spoustu dotazů, kam se pojede tentokrát, ale to je do poslední
chvíle překvapení. Tradičně připravujeme trasu tak, abychom projeli
co nejzajímavější místa a vzhledem
k počtu účastníků její příprava ani
vlastní realizace není vůbec jednoduchá. Veliký dík patří Policii ČR,
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a
Obecní policii městyse Karlštejn,
bez nichž bychom tuto parádu nebyli schopni bezpečně zorganizovat.
(Dokončení na straně 8)
(hes)

Šetřte vodou! vyzývá
rychtář Karlštejna
Karlštejn - K šetření vodou z veřejného vodovodu vyzval »vzhledem k
blížícímu se období zvýšených nároků na odběr pitné vody« obyvatele městyse starosta Petr Rampas.
„Tato voda není určena pro plnění
bazénů, zálivky, mytí aut..., je primárně určena pro zásobování obyvatel pitnou vodou a k hygieně,“ píše starosta na webových stránkách
městyse. Zároveň upozorňuje, že
vodojem v létě nemusí zvládnout
pokrýt zvýšené odběry vody a její
dodávka, především ve výše položených částech Karštejna, může být
omezena. „V případě delších výpadků dodávek vody bude zajištěno náhradní zásobování cisternami,“ dodává Rampas s tím, že o takových
situacích se lidé dočtou na webu
městyse.
(mif)

Akční Pirátská pohádka pobavila děti i dospěláky
S ŠELMOU. Majitel Hotelu Mlýn
Jan Dostál s jedním z »exemplářů«
zooparku. Foto Jitka šveCová
Zoopark Karlštejn vyrostl na pravém břehu řeky Berounky u hotelu
Mlýn. Uvidíte zde více než 50 druhů nejen exotických zvířat: tygra,
tygří mláďata, servala, lamy, levharta, opičky, tygra bílého, bizona, oslici, krávu zebu a mnoho dalších.
Skutečným unikátem je vznešený
lev bílý. Pro děti je v areálu zooparku připraven i skákací hrad, mohou
si zajezdit na velbloudovi a koníkovi. (Dokončení na straně 8)
(jiš)

Do karlštejnské mateřské školy jezdí už řadu let Duhové divadlo se
svými pohádkami. Je skvělé, že můžeme divadélko přivítat přímo ve
školce. Dáváme tak možnost i našim nejmenším žáčkům, aby se pobavili. Starší děti občas vyjíždí na
divadelní představení do Berouna,
ale takové »velké« cestování by naši malí kamarádi ještě nezvládli.
V květnu nám Duhové divadlo přivezlo Pirátskou pohádku a bylo to
představení opravdu veselé a akční. Pobavili se nejen děti, ale i doText a foto
spěláci.
Marcela Hašlerová,
Mš Karlštejn
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»Vyšperkované stroje« dorazí do kempu
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Pokud se chcete této podívané v autokempu zúčastnit, nemusíte být majiteli motorové tříkolky nebo motocyklu. Akce je otevřena i pro širokou
veřejnost, můžete zde strávit celý
den, pobavit se, vybrat si z nabídky
stánků se šperky, oblečením a doplňky, využít služeb tetování. Občerstvit se můžete za velmi příznivé ceny.
V pátek večer od 19.30 do 23.30 hodin bude k poslechu i tanci hrát ka-

pela Full House, v sobotu odpoledne
od 16 do 18.00 kapela Diesel a večer
opět od 19.30 do 23.30 hodin oblíbená a žádaná kapela Badys.
Těšíme se na všechny, jak účastníky
srazu, tak i návštěvníky, a věříme, že
i sedmý ročník této akce přivede do
Karlštejna lidi z různých koutů České republiky, tak i zahraničí a zpestří zábavu místním. Věříme tedy, že
sedmička bude šťastným číslem i
pro motorové tříkolky.
Helena STRMiSKÁ,
Karlštejn

Karlštejňanka otevřela
Infostánek v Srbsku

S nástupem nové turistické sezony
byl nově otevřen Infostánek v Srbsku. Nachází se na levém břehu řeky
vedle restaurace U Berounky. K dispozici jsou zde informace o památkách, muzeích a dalších zajímavých
místech našeho kraje, o turistických
stezkách i cyklotrasách. Zprostředují vám tu tipy na ubytování, půjčovny, restaurace, kontakty na servisy,
opravny či lékaře, pomohou s naplánováním výletů i s využitím volného
času. V prodeji budou vstupenky na
kulturní akce, mapy a turistické suvenýry. To své si v Infostánku určitě
najdou nejen turisté, kteří na Karlštejnsko zavítají, ale i místní.
Otevřeno je od května do října o víkendech, ostatní dny teprve řešíme.
Máte-li tip, nabídku spolupráce nebo se chcete jen informovat, kontaktujte Infostánek na: martina.srbsko@post.cz nebo na čísle 776 881
701.
Martina MOTTlOVÁ,
Karlštejn

Zoopark u Berounky...

V KEMPU. Majitelé motocyklů a motorových tříkolek se do karlštejnského
kempu sjedou první červnový víkend.
Foto Helena STRMISKÁ

Nové »nádvoří« má být do poloviny června

Karlštejnské aktuality

Vandal přeznačil trasu

Karlštejn - Dva tisíce dospělých a tři
sta dětí vyrazily 5. 5. na trať závodu
Běhej lesy Karlštejn. Trasy vedly v
okolí hradu i lomem Velká Amerika.
Devatenátikilometrovou trať nejrychleji uběhl Dušan Podroužek s
časem 1:30:19 hodiny, mezi ženami
Lenka Polachová (1:41:51). Na
kratší trati měřící 12 km triumfoval
Filip Vabroušek (46:55 minuty),
mezi ženami vyhrála Monika Hloušková (52:50) minuty. Výsledky delšího závodu ovlivnilo úmyslné přeznačení trasy neznámým vandalem.
(Viz NN 10/18)
(mif)

Do opravy »nádvoří« karlštejnské radnice se pustil úřad městyse. Projekt
byl již připraven v minulosti, ale nebyly na něj peníze. Hezkou dlažbu
okolo radnice a pořádný přístup do střediska i školky si, myslím, obyvatelé Karlštejna zaslouží. Stavební práce se budou pohybovat ve vysoutěžené ceně 1 400 000 korun. Akce začala 4. května a hotová by měla být do
poloviny června. Vzhledem k tomu, že jsme našli překážky v sítích, kde se
dlažba bude pokládat, termín se pravděpodobně posune. Maximálně ale
do pátku 29. 6., kdy u radnice začíná promítat letní kino. Přeji si, aby se
jeho návštěvníci nepohybovali po staveništi.
Petr RAMPAS,
Foto NN M. FRÝDL
starosta Karlštejna

Návštěvníci fandili, vzpomínali, tančili i zpívali
KARLŠTEJNSKÉ HŘIŠTĚ NYNÍ NESE NÁZEV STADION FRANTY ŠRÁMKA
Na hřišti v podhradí bylo v sobotu
19. května rušno. Fotbalový klub TJ
Karlštejn zde pořádal Sportovní den,
který byl věnován památce bývalého
dlouholetého činovníka karlštejnského fotbalu, loni zesnulého Františka Šrámka. Ten působil v karlštejnském fotbale neuvěřitelných 55
let, od pozice trenéra, sekretáře,
předsedy až po správce hřiště.
Program zahájil 1. ročník Memoriálu Franty Šrámka, tedy turnaj mladších žáků, kterého se zúčastnilo osm
družstev. Turnaj ovládla Viktoria
Žižkov B, která ve finále porazila
své áčko, karlštejnští žáci skončili
pátí. V odpoledním utkání 22. kola
okresního přeboru mužů slavil Karlštejn vítězství 1:0 nad Tlusticí.
Poté přišel na řadu hlavní bod dne,
odhalení pamětní desky Františka

(Dokončení ze strany 8)
Pro všechny návštěvníky bude otevřeno občerstvení v kiosku U Bílého
lva, k dispozici bude placené parkoviště. Poprvé se do zoopark bude
moci zajít podívat 1. června. Otevřeno pak bude každý den od 10 do
18.00 hodin, dětské vstupné vyjde
na padesátikorunu, dospělé na stovku. Návštěvu vřele doporučuju,
určitě tu nezapomenutelné chvíle
prožijí děti i jejich dospělý doprovod. Je to opravdu podařené dílo,
Karlštejn se může pyšnit další turistickou atrakcí.
Velké díky patří majitelům areálu
manželům Dostálovým a provozovateli zooparku panu Berouskovi.
Všechny srdečně zvu, stojí to opravdu za to. Věřím, že se každý návštěvník pobaví tak dobře, jako já.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Šrámka. Přítomna byla manželka
Alžběta Šrámková a mnoho dalších
příbuzných. Po odhalení bylo následně pokřtěno hřiště, které nyní
ponese název Stadion Franty Šrámka. Symbolicky se na tyto okamžiky
lehce rozpršelo. Za povedenou akci
musel být pan Šrámek tam nahoře
jistě dojatý.
Během dne byly také k nahlédnutí
historické fotky klubu, a to jak fotbalové, tak z výstavby areálu v 70.
letech. Na závěr programu vystoupila rocková kapela Tenemit. Návštěvníci si tak během dne zafandili, zavzpomínali, zatančili i zazpívali. TJ
Karlštejn děkuje organizátorům, rodičům, fanouškům a dalším, kteří se
podíleli na tom, že se Sportovní den
velmi vydařil.
Text a foto
Michal ŠAMAN, TJ Karlštejn

* Dětský divadelní festival Podhradí patří dětem se koná 1. 6. v areálu karlštejnské radnice. Od 8.30
opakovaně vystoupí divadlo Ústav
úžasu a kejklíř Pet, děti se mohou
těšit na výtvarné dílny, stolní i zahradní hry, stánek s karlštejnskými
suvenýry...
Eva KNOPOVÁ
* Matrika Úřadu městyse Karlštejn
je z důvodu čerpání dovolené do 1.
června uzavřena. Petr RAMPAS
* Královský průvod s říšskými
korunovačními klenoty dorazí 3. 6.
už podvanácté do Karlštejna. Příjezd císaře Karla IV. s doprovodem
na nádvoří hradu je očekáván cca v
16.50. Korunovační klenoty pak budou uloženy v Kapli sv. Kříže. (mif)
* Zájezd seniorů na zámek Kratochvíle pořádá 14. 6. Městys Karlštejn. Účastníci si prohlédnou unikátní renesanční vilu, kostel i zámecké
zahrady. Cestou se zastaví v Albrechticích nad Vltavou, kde jsou na
místním hřbitově vzácné barokní
kapličky. Odjezd v 8.00 z centrálního parkoviště, návrat kolem 1718.00. Zájemci se do 8. 6. mohou
hlásit na úřadu městyse.
(per)
* Klauniáda se na závěr školního
roku - 29. 6. - uskuteční v areálu
úřadu městyse Karlštejn. Od 18.00
bude pro děti i rodiče připraven zábavný podvečer, výtvarné dílny,
soutěže a zahradní hry. Na toto setkání naváže večerní letní kino s
představením Já, padouch 2. První
promítání je zdarma.
(ek)
* Každou sobotu (v případě hezkého počasí i v neděli) je v červnu přístupné Museum lehkého opevnění
Karlštejn. V červenci a srpnu bude
mít otevřeno denně.
(peš)
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 6/2018 (156)
Na Osovském akordu zahrají
Horband, Braboux i Uvidíme
Na akci nazvanou Osovský akord, která se bude konat 9. června v areálu »staré školy« v
Osově, příznivce dobré muziky srdečně zvou
spolek KOS a místní obecní úřad.
Program: 16.00 Žáci ZŠ a MŠ Osov, 16.20
Žáci ZUŠ J. J. Ryby Jince - pí Packová, 16.40
Žáci ZUŠ J. J. Ryby Jince - p. Štěch, 17.00
Pěvecký soubor - pí Šárka Pexová, 17.30 Orchestr ZUŠ Hořovice HORBAND, 18.00 přestávka a příprava na večerní zábavu, 19.00 skupina Uvidíme, 21.00 skupina Braboux. Akce
(map)
skončí o půlnoci.

Vítěz z vody vytáhl čtyři kapry
Jarní rybářské závody na jeden prut s jedním
návazcem a bez použití krmítka pořádal poslední dubnovou sobotu Obecní úřad v Podbrdech.
Zúčastnil se jich i Milan Slánský z Osova, kterému se poté, co ulovil tři kapry, podařilo obsadit 2. místo v dětské kategorii. Vítězství si »vylovil« Jakub Motloch, který »dostal« čtyři kapry. Třetí byl Tomík Votava se dvěma ulovenými
rybami. Pro děti byl připraven program a zajištěno občerstvení.
Marie PLECITÁ, Osov

STŘÍBRNÝ. Milan Slánský z Osova na rybářských závodech v Podbrdech ulovil tři kapry a obsadil druhou příčku.
Foto Marie PLECITÁ

Padlým vojínům zazpívaly Olga s Marusjou
NA OSOVSKÉM HŘBITOVĚ SE VZPOMÍNALO NA PŘÍSLUŠNÍKY RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY
Místo posledního odpočinku sovětského vojína
Bulygina na hřbitově v Osově je všeobecně známé. Ovšem málokdo už ví, že je zde i několik
hrobů příslušníků ROA (Ruské osvobozenecké armády), kteří u nás koncem války ztratili své mladé
životy v boji proti Němcům. Vzpomínkou na ně
byl pietní akt konaný v sobotu 5. května odpoledne, na kterém byli přítomni i reprezentanti našeho
politického a společenského života.
S úvodním slovem vystoupil Igor Zolotarev, předseda spolku Ruská tradice, který přítomným vysvětlil smysl slavnosti, následně historik a novinář
Pavel Žáček, nyní člen Parlamentu ČR, ve svém
projevu zdůraznil nespornou roli vojáků ROA při
osvobozování našeho kraje i Prahy. Stovky z nich
v dramatických a krvavých bojích padly a jejich
identita dosud nebyla nalezena. V Osově známe

Na kámen umístili destičku

jména pouze dvou ze zde pohřbených, jsou to Anton Lučkovskij a Petko Kudelja, ostatní jsou stále
bezejmenní. Jako druhý krátce pohovořil pracovník Vojenského historického ústavu Tomáš Jakl,
člen komise pro péči o válečné hroby, který vyjádřil radost nad tím, že v Osově je péče o ně na vysoké úrovni a poděkoval za pozvání. Po chvíli
zpoždění dorazilo i hudební duo Olga a Marusja,
které stejně jako v loňském roce krásným dvojhlasem dojalo účastníky zpěvem ukrajinských
písní, které by dle jejich slov potěšily padlé a měly by potěšit i nás. Členka organizace Ruská tradice, paní Eugenie Číhalová, která o hroby pečuje
jak jen síly dovolí, vyjádřila smutek nad osudem
vojáků ROA a své přesvědčení, že zapomenemeli na zavražděné a pobité, jako bychom je zabili
sami. Přednesla i dojemnou ruskou báseň a poté
zazněla hymna vojáků ROA. Přítomní hosté položili na hroby věnce a květiny, zapálili svíčky a
padlí byli uctěni minutou ticha. Závěrem všem

Při příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky
spolek KOS Osov u Lípy svobody v Osovci
umístil na zde již připravený kámen darovaný
Velkolomem Čertovy schody pamětní destičku s
nápisem inspirovaným zápisem v obecní kronice Osova. Stejným způsobem budou zvýrazněny
i další památné lípy v Osově a Osovci.
Foto Pavel Čaboun Marie PLECITÁ, osov

Tradiční průvod čarodějnic vyšel v Osově poslední dubnový den od místního obchodu v půl sedmé
za zpěvu písní sdružených v čarodějnickém zpěvníku. Katův pacholek táhl káru s povětrnou ženštinou, kat dohlížel, nechyběl kytarový doprovod.
Na cestu loukami mezi Osovem a Osovcem ohraničenou planoucími pochodněmi vyrazil nevelký
počet účastníků, ale to se v průběhu podvečera a
večera změnilo. Řada lidí dorazila přímo k hranici a další přicházeli v průběhu akce, takže nakonec účast byla značná. Po krátkém úsměvném vysvětlení tradice pálení čarodějnic, které přednesl
Josef Kozák, byla na vrchol hranice umístěna čarodějnice a kat zažehl oheň. Vzhledem k velkému
suchu a varování před požáry byli přítomni i naši
přátelé z Nových Dvorů - hasiči profesionálové,
kteří dohlíželi na bezpečné pálení. Účastníci měli
možnost občerstvit se buřty a pitím všeho druhu a
také se mohli podívat na hasičský útok provedený

účastníkům slavnostního shromáždění za jejich
zájem o válečnou historii a její hrdiny poděkoval
Igor Zolotarev.
Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality

* Máje s průvodem obcí se v Osově budou konat
2. června. Sraz účastníků je ve 14.00 u hasičské
zbrojnice. Všechny srdečně zveme.
(map)
* Staročeských májů v Berouně se - jako již v
posledních letech tradičně - zúčastnili osovští hasiči v historických uniformách. Pochodovali v
průvodu a postarali se o pokácení májky.
(mif)
* Prostor restaurace v budově čp. 3 (U Svatého
Donáta) nabízí k pronájmu obec Osov. Bližší informace poskytneme na telefonním čísle 311 584
256 nebo 722 177 334 v úředních hodinách, email: obec@osov.cz. Zájemci mohou zasílat nabídky do 10. 6. 2018 v obálce označené »Zájemce
o pronájem prostor restaurace - neotvírat«. (map)

Pacholek táhl káru, čarodějnickou hranici zažehl kat
dětmi sdruženými v místním kroužku. K němu se
s nadšením přidávali další chlapci a děvčátka.
Konaly se pro ně i soutěže - ve slalomu na koštěti či v hodu na cíl, atmosféra byla přátelská, uvolněná a srdečná. Hasiči hlídali oheň až do rána.
Foto NN M. FRÝDL Marie PLECITÁ, Osov
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Zachraňme Berounku! burcují rychtáři
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Co konkrétně starostové ve svém
otevřeném dopise vládě požadují?
„Navrhujeme změnu zákona, kterou

Splavnění řeky? Podle
starostů nesmysl

Jste pro splavnění dolního toku Berounky? Považujete je za smysluplné? Odpovídají starostové obcí v
dolním Poberouní.
tomáš SMrČKa, Řevnice: Pro
splavnění nejsem, tuto aktivitu za
smysluplnou nepovažuji. Investice
je nutné v dopravě nasměrovat na
jiné potřebné projekty.
Markéta SIMaNOVÁ, Zadní
třebaň: Podle mého by to byl velký zásah do malebného údolí Berounky. Tuny betonu, zdymadla,
zvýšení hladiny řeky. Nemyslím si,
že je to správné a až přijde velká
voda, tak to nepomůže, ba naopak.
Asi záměr pro rozvoj turismu, se
kterým po dvaceti letech na úřadě z
praktických zkušeností nesouhlasím. Pro naši obec v tom nevidím
nic přínosného, jen nárůst rekreantů,
problémy a »bordel«. Podle mého
nesmysl za hrozné peníze bez pozitivního efektu pro obce podél řeky.
Jen by mě zajímalo, jak by to chtěli
provést, když odmítají odbagrovat i
nánosy v korytě řeky. Tam nahoře
neví pravá ruka, co dělá levá.
Vnislav KONVaLINKa, hlásná
třebaň: Nesouhlasím a vůbec to
nepovažuji za smysluplné. Nevím,
co nám to přinese, myslím, že spíš
hodně problémů. Z Prahy k nám vede železnice, která již velice nutně
potřebuje modernizaci, tak proč se
urychleně neřeší tento problém?
Petr raMPaS, Karlštejn: Pokud
se o něčem podobném uvažuje, považuji to za nesmysl. Je mnoho
smysluplnějších věcí k řešení.

Utkali se s Londýňany
Řevničtí fotbalisté starší 35 let změřili 26. 5. síly z výběrem pracujících
amatérů z Londýna.
V roce 2017, jak si většina fanoušků
jistě pamatuje, nás navštívila mužstva ze Španělska a Brazílie. Letos
dorazil tým z Velké Británie. Před
velkou návštěvou vděčných fandů
jsme s ním sehráli přátelské utkání.
Všem divákům a hráčům patří poděkování za krásné sportovní odpoledne. Další mezinárodní klání se v
Řevnicích Za Vodou uskuteční 11.
srpna. Miroslav KratOChVÍL,
Řevnice

by byla řeka Berounka vypuštěna ze
seznamu toků určených pro motorovou lodní dopravu v příloze zákona
o vnitrozemské plavbě,“ sdělil Karel
Hanzlík. „Podle našich informací
probíhají v současné době jednání
MD s MŽP o rozsahu, ve kterém bude Berounka ze seznamu splavných
toků vypuštěna. MŽP navrhuje úplné
vypuštění celého toku řeky, ale MD
údajně přišlo s variantou, že by byla
zachována jako splavná po Černošice, a to stávajícím řečištěm,“ píše se
v otevřeném dopise.
„A právě vůči těmto snahám MD se
chceme preventivně vymezit a zatla-

čit na záchranu řeky v její současné
podobě,“ uzavřel starosta Kořínek.
Zatímco proti splavnění Berounky
se postavili i starostové obcí výše
proti proudu Berounky (viz Splavnění řeky?...), převozník pražský
Zdeněk Bergman provozující u Černošic přívoz Kazín, je podporuje:
„Splavnění bude ekologickou stavbou, která bude environmentálně
zakomponována do stávající krajiny
s minimálním dopadem na životní
prostředí,“ tvrdí Bergman, který založil Karlštejnský splavňovací spolek, jehož úkolem »je získání prostředků na projekt splavnění Be-

rounky po obec Karlštejn«. „Smyslem činnosti spolku je přispět okolí
Berounky, tj. okolním obcím a uživatelům řeky (rybářům, vodním
sportovcům, rekreační a sportovní
plavbě) k lepší možnosti využívání
řeky Berounky,“ vysvětluje Bergman.
Miloslav FrÝDL

Loď Kazi poprvé
vypluje na Den dětí

Oblíbený černošický přívoz Kazín
zahajuje letošní plavební sezonu tradičně - 1. 6., na Mezinárodní den dětí. Převoznické služby pod Kazínskou skálou budou opět až do 30. 9.
lákat na komentované vyhlídkové
plavby členitým berounským údolím. Kromě nich funguje i tzv. pendl
přes řeku, tedy přívoz mezi přístavišti Kazín a Mokropsy. V době mimo
jízdní řád, tedy ráno od 8 do 9.30 a
večer po 19.00 si mohou zájemci objednat privátní pronájem lodi Kazi.
Přívoz Kazín je obnoven v místě,
kde podle pověsti stávalo staroslovanské hradiště Kazín. Ve stejných
místech byl zmiňován nejstarší přívoz v Čechách, který navazoval na
místní stezky. Informace a rezervace
větších skupin na info@privozkazin.cz. Kateřina CrhOVÁ, Praha

Z našeho kraje

FILHARMONIE UCHVÁTILA ŘEVNICE. Koncert Komorní filharmonie
Pardubice pod vedením řevnického dirigenta indického původu Debashishe
Chaudhuriho přilákal 26. května do Lesního divadla Řevnice 500 nadšených
příznivců klasické hudby z celého Poberouní. Interpretaci děl Dvořáka, Mozarta a Beethovena ocenili několikaminutovým aplausem. Nadšení byli i
samotní hudebníci, zpěvačka Alena Vítek a pan dirigent, který k tomu dodává: „Pevně veřím, že se nám tímto úžasným večerem podařilo založit každoroční tradici filharmonických koncertů v lese! Už teď se těším na příští ročník...“ Foto Marie Reslová
Jan sCHlINDeNBUCH, Řevnice

Černošičtí se těší na císaře, trhy i mistrovství

Akcemi hodně nabitá bude v Černošicích sobota 2. června. V 10.00 ve
Sportparku u Berounky zahájíme dětský den se spoustou her a soutěžních
stanovišť. Vše bude součástí historického jarmarku se spoustou prodejních
stánků i dílen. Kolem 14.00 opět po roce dorazí Královský průvod. Během
dne se budeme bavit vystoupeními dětí z místních školek, různých souborů,
šermířů, hudebníků a dalších.
Téhož dne se od 8.00 konají farmářské trhy u mokropeského nádraží a zároveň i na náměstí Centra Vráž. Jakmile vzdáme hold císaři a jeho družině v
rámci dětského dne u Berounky, těšit se na velkolepý příjezd budeme i na
jejich druhé černošické zastávce - na Masopustním náměstí v Mokropsech.
To však stále není všechno. V Hale Věry Čáslavské se totiž po celý víkend
koná nejvýznamnější gymnastický podnik Česka, Mistrovství republiky v
gymnastice mužů a žen! Sportovní hala u základní školy navíc 2. 6. oslaví
druhé výročí od svého otevření. Symbolicky tak vzdá čest sedminásobné
olympijské vítězce ve sportovní gymnastice, čestné obyvatelce Černošic a
patronce haly, paní Věře Čáslavské! adéla ČerVeNKOVÁ, Černošice

Zuška připravila program přímo v ulicích města
Ve čtvrtek 24. května se konal již druhý ročník celostátního happeningu na podporu a popularizaci základního
uměleckého školství ZUŠ OPEN. Zapojilo se do něj přes
tři sta základních uměleckých škol. Černošická zuška nebyla výjimkou! Pro tento den si škola připravila speciální program přímo v ulicích Černošic. Dopoledne patřilo
koncertům pro nejmenší děti z mateřských škol. Děti
poznávaly nástroje, zpívaly a poslouchaly své starší kolegy, kteří již ZUŠ navštěvují.
Odpoledne se představil taneční obor v Domě s pečovatelskou službou, kde folklorní soubor Pramínek pod vedením Marcely Látalové s lidovou muzikou pod vedením
Anny Poulové zatančil a zahrál písně s tematikou řemesel, jihočeské i západočeské písničky. Dalším stanovištěm byla půjčovna lodiček za černošickou lávkou, kde se
konala dílna výtvarného oboru, kterou ozvláštnila perfor-

mance Veroniky Bromové. Největší akcí odpoledního
programu ZUŠ OPEN Černošice byl komponovaný program hudebního, výtvarného a tanečního oboru v restauraci Bolleta v samém středu Černošic. Zde zahrála celá
řada kytaristů, klavíristů, saxofonistů a flétnistů a dalších
hudebníků, nechyběl ani soubor Second Band. Zazpíval i
sbor Tutte le note a opět vystoupil Pramínek. Fotografové ze třídy Ivana Látala si pro ZUŠ OPEN připravili venkovní výstavu.
Závěr dne patřil těm, kteří mají studium v ZUŠ již za sebou. Na »Koncertě malých i velkých mistrů« vystoupilo
několik našich absolventek, které studují na Gymnáziu a
Hudební škole hlavního města Prahy a na Pražské konzervatoři. Představilo se i několik pedagogů. Velmi děkujeme za podporu všem, kteří se na organizaci a realizaci
akce podíleli.
Magda VOLDŘIChOVÁ, Černošice

* Řezbářskou dílničku hostí 31. 5.
od 16.30 do 18.00 KanclíkObchůdek
Dobřichovice. Přijďte si dořezat, vybrousit a namalovat vlastní dřevěnou
hračku - zvířátko. Vstupné 300 Kč,
rezervace nutná. Jan Merhaut
* Bez elektřiny budou 31. 5. od
12.30 do 15.00 obyvatelé Zadní Třebaně bydlící v ulicích Ke Studánce,
Lesní, Na Bořích, Na Kaplanci, Na
Sádku, Na Vyhlídce, Nad Pěšinou,
Nad Školou, Polní, Příčná, Školní,
Třebaňská a V Třebcouni.
(pef)
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 9. 6. od 8 do 12.00
pod místním zámkem.
(ak)
* Prožitkovou vodu s Blankou Kolářovou Sudíkovou pořádá 9. 6. od
15.30 do 18.30 v bazénu Wellness
Dobřichovice místní KanclíkObchůdek. Od 20.30 společné sdílení. Vstupné 650 Kč, rezervace nutná. (psk)
* Muzejní noc s trubcem pořádá 9.
června Muzeum medu a českých Vánoc v Ořechu. Připraven je bohatý
celodenní i večerní program. Přihlášení a další informace na www.vcelinorech.cz.
Vladimír GLaSer
* houslový workshop s Janem Talichem, potomkem slavného dirigenta
Václava Talicha, se konal 24. 5. v
ZUŠ Beroun. Houslista a pedagog
pracoval se sedmi nadějnými houslisty. Patřila k nim i Tereza Petrová
ze třídy Lenky Kolářové ZUŠ Řevnice. „Terezka byla nadšená a hrála
krásně,“ sdělila Kolářová.
(pef)
* Doutnající tráva byla ohlášena
14. 5. odpoledne v Letech. Společně
ji uhasili řevničtí profesionální a místní dobrovolní hasiči.
(pav)
* hořící odpadní kontejnery hasili
19. 5. v Zadní Třebani řevničtí profesionální hasiči. Dva plastové kontejnery byly zcela zničené, dva lehce
poškozené. Před příjezdem jednotky
odtlačil jeden z obyvatel obce několik kontejnerů z dosahu požáru a
zabránil tak větší škodě.
(pav)
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Dobřichovice (a okolí) brázdily korvety
V MĚSTEČKU NA BŘEHU BEROUNKY SE JEDEN DEN KONALY HNED TŘI ZAJÍMAVÉ AKCE
Louka pana Kadeřábka, kousek pod Svinařemi, v
povědomí okolních asi spíše louka festivalová,
přivítala v sobotu 19. 5. jiné návštěvníky. Svým
charakterem vhodně zapadla do HI-PPIE programu letošního setkání korvet v Dobřichovicích. A
tak se po jedné hodině začala k potoku sjíždět
americká auta, mnohdy pomalovaná a polepená
květinami s nápisy vyzývajícími k lásce, nikoliv k
válce, s posádkami v kostýmech s širokými kalhotami do zvonu a volnými batikovanými košilemi, dlouhými vlasy a kulatými slunečními brýlemi. Na louce před podiem rozbil stan pan Horáček, který tam nachystal famózní obědový raut, a
několik mladých pomocníků se soutěžemi pro posádky. Sobota nakonec byla jako vymalovaná, což
pomohlo ke zdaru nejenom této akce.
Zatímco korvety kroužily okolím, konala se pod
dobřichovickým zámkem výstava veteránů, na
kterou se sjelo 77 exemplářů a přišly se podívat
necelé dvě tisícovky milovníků starých aut. S blížící se 17.00 se začali všichni přesunovat za budovy nové dobřichovické školy, kde byl připraven

Degustovalo se u rekordních patnácti podniků
V sobotu 19. 5. pořádalo Město
Dobřichovice pátý ročník Dobřichovické degustační míle. Přihlásilo se do ní rekordních 15
podniků z ulice 5. května, areálu Anežky České a okolí. Lidé
chodili po těchto podnicích

neboli stanovištích, ochutnávali
tamní speciality a do mapek sbírali razítka za účast. Absolventem míle se stal každý, komu se
podařilo získat 12 razítek. Pamětní odznak rozdávalo poslední stanoviště číslo 15 - Cidrerie

Kliment, jež v areálu Anežky
České nabízela z auta Cider.
Hlavním smyslem akce je představit návštěvníkům místní vinárny, restaurace či kavárny a
ukázat jim, že v Dobřichovicích
mohou nalézt zajímavá gastronomická překvapení. Byla cítit
radost a přátelská atmosféra, lidé si mohli odpočinout od pracovních starostí, popovídat u kávy, dobrého jídla či nápojů. A
letos měli i možnost poznat nové podniky: prodejnu a občerstvovnu se zdravou stravou Sklizeno či restauraci Panská zahrada. Degustovalo se celý den
až do večera.
Text a foto
Andrea Kudrnová,
dobřichovice

krátký program. Vystoupily skákačky přes švihadlo Rebelky OK, padlo několik rozhovorů a pak
moderátor odpoledne Petr Král (mimochodem
známý z rozhlasových vln Radiožurnálu) předal
slovo starostovi města. Petr Hampl po pár slovech
oficiálně odstartoval další ročník Dobřichovické
degustační míle - Májového korza a přítomné diváky vyslal na její trať. Ti, co byli schopni dojít až
do cíle v bývalém statku, si od 20.00 užili koncert
skupiny Mário Biháry a Bachtale Apsa. Tečku za
skvělým dnem pak těsně před desátou učinil korvetí ohňostroj, viditelný z široka daleka.
Ttradiční motoristická sobota se, i díky rozšířenému programu, opět vydařila. Dalším návštěvníkům se podařilo představit Dobřichovice, jako
městečko s bohatým společenským programem, s
lidmi umějícími se bavit, ale i s lidmi, kteří se sice
takových událostí neúčastní, nicméně dokáží krátkodobě tolerovat dopravní zmatky, hluk a davy
lidí v ulicích. I oni svou velkorysostí přispívají ke
zdárným průběhům všech dobřichovických akcí a
patří jim za to dík. Text a foto Jiří Geissler,
dobřichovice

Letos byli ve sklárnách, napřesrok si spolu zahrají fotbal
Partnerství mezi Dobřichovicemi a
francouzským městečkem Villieu
Loyes Mollon začalo v roce 1997.
Od té doby se občané obou obcí pravidelně navštěvují. Pro nás je to výzva naučit se pár slov francouzsky,
nebo si francouzštinu zdokonalit.
Ale i mezi Francouzi jsou mnozí,
kteří se snaží naučit alespoň pár slov
v češtině. Navštěvují se staří i mladí,
našich setkání se účastní také děti ze
ZŠ Dobřichovice, které se učí francouzsky. Na obou stranách existuje
tzv. staré jádro, ale každoročně přibude někdo nový, kdo se setkání
účastní poprvé.
Od počátku jsme naše partnerství po-

jali jako kontakty mezi lidmi, mezi
občany, nikoliv jen mezi obcemi a
jejich představiteli. Při každém setkání jsou návštěvníci ubytováni v rodinách, nikoliv v hotelích či pensionech. Asi polovina programu je organizována rodinami. Při těchto příležitostech se lidé mohou lépe poznat,
vidět, jak jejich partneři žijí, poznat i
jejich rodiny a přátele. Považuji to za
skutečné partneství, které přerostlo v
mnoha případech v přátelství. Myslím si, že toto je ta pravá cesta, jak
přispívat ke vzájemnému poznávání
lidí z různých států Evropské unie.
Naše partnerské město má něco přes
3.000 obyvatel a leží asi 35 km od

Lyonu. Problémy máme podobné:
dojíždění za prací a do škol, zájem o
bydlení v obou městech, tlak na další
výstavbu, problémy s dopravou, s
rozvojem infrastruktury...
Letošního setkání v Dobřichovicích
se zúčastnilo 19 obyvatel města Villie Loyes Mollon. Byli ubytováni v
10 dobřichovických rodinách. Francouzi přiletěli 9. 5. přímým nízkonákladovým letem Lyon - Praha. Ušetřili tím celodenní cestu po silnici tam
i zpět. V pátek 11. 5. jsme jeli na společný výlet do skláren Rückl v Nižboru, navštívili jsme i skanzen ve
Zbirohu. V sobotu jsme strávilli společně večer na zámku. Konečně v ne-

děli jsme se sešli v Krajníkově ulici v
Dobřichovicích, kde sochař Jaroslav
Řehna vytvořil žulový památník česko - francouzského přátelství, symbolicky naproti vile, kde žil několik
let francouzský generál Maurice Pellé, který v letech 1919 - 1921 pomáhal novému státu organizovat československou armádu.
Po společném obědě jsme se s francouzskými přáteli před jejich odjezdem na letiště rozloučili. Dohodli
jsme se na setkání za rok u nich ve
Villieu Loyes Mollonu s tím, že bychom uspořádali mezistátní fotbalový zápas. václav KrATochvíl,
dobřichovice

POHROMADĚ. Obyvatelé francouzského Villieu Loyes Mollon a jejich dobřichovičtí hostitelé při letošním setkání v Dobřichovicích.

Foto ARCHIV
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Třebaňští se radovali, počasí jim přálo
„NĚCO PODOBNÉHO SE U NÁS NEVIDÍ,“ POCHVALOVAL SI NÁVŠTĚVNÍK STAROČESKÝCH MÁJŮ Z KANADY
Staročeské máje si náležitě užili
obyvatelé Zadní Třebaně. Přálo jim
počasí, účast byla skvělá. Přišli se
podívat místní i přespolní.
Začátek patřil tradičně jarmarku: bohoslužbu u kapličky sloužil řevnický
farář Robert Hanačík, při zpěvech i
kytaře jsme se pomodlili za blaho lidí, májů i obce a vzpomněli na ty,
kteří zde již mezi námi nejsou.
Krojovaný průvod vedli pěkně ustrojení hasiči s prapory, v čele s Antonínem Hořejším, děti ze školky v
krojích nesly s Ladislavem Lázničkou opentlenou máj.
V průvodu šli i členové folklorního
souboru Kamýček. S příjezdem to
ale měli na minuty: „Spletl jsem si
Třebaně,“ hlásil řidič autobusu, když
zastavil u hasičské zbrojnice. Dechovka Netolička přivedla průvod
na náves, na konci průvodu jeli koně
Hanky Krůtové i bryčka Jany Červené se starostkou obce Markétou
Simanovou.
Cermoniál žádání o právo byl tentokrát úspěšný, žádali všichni, kteří
žádat měli - starostka vyslyšela hasiče, děti i chasu a právo udělila. Pak
už odpoledne patřilo folkloru. Na
pomyslném podiu vítal ostřílený
moderátor Jaroslav Matoušek jeden
soubor za druhým. Zahrála Elčovická dudácká muzika, na návsi zněly
zpěvy Třebasboru - společně s usku-

TANČILY S ŠÁTKY. Zadnotřebaňské děti na Staročeských májích.
pením Canto Carso předvedli pod
taktovkou Václava Fürbacha skvělý
výkon. Dále zahrála dechovka Netolička, zatančily Proměny společně s
třebaňským Honzou Martínkem,

Slavík vzpomínal na Havla a Nagano
Křesla pro hosta, besedy se známými i méně známými osobnostmi, ve Svinařích pokračují i tento rok. Jako první do něj 26. 5. usedl známý český
fotograf Herbert Slavík, držitel řady tuzemských i zahraničních ocenění.
Při dvouhodinovém povídání promítl
spoustu fotografií a skoro každou ozvláštnil
zajímavým
příběhem.
Návštěvníci besedy se tak mohli při
promítání vrátit v čase až do sametového listopadu ‘89, projít si prezidentování Václava Havla, nebo opět
zažít několik olympiád včetně slavného Nagana. Další »křeslo« se bude
konat 9. 6. od 18.00, kdy na svinařských kurtech uvítáme hosty hned
dva. Režiséra Karla Smyczka a herce
Oldřicha Navrátila. „Na začátku
setkání bych rád promítl dvě scény ze
seriálu Bylo nás pět, ve kterých Olda
exceluje. Zároveň doufám, že se oba
pánové rozpovídají o vzájemné spolupráci,“ říká filmový střihač Zdenek Patočka, duchovní otec besed. Přijďte si popovídat s našimi hosty,
vstupné se neplatí.
Text a foto Radek Boxan, Svinaře

K zápisu dorazilo jedenadvacet dětí
K zápisu do mateřské školy v Zadní
Třebani dorazilo 15. května 21 dětí s
žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání. Z tohoto počtu bylo 13
dětí s trvalým bydlištěm v Zadní
Třebani. Mateřská škola bude pro
příští školní rok přijímat 7-10 dětí.
Přestože ani zdaleka nedokážeme
pokrýt poptávku po místech v MŠ,
jsme jedna z mála mateřských škol v
okolí, kde příjímáme děti tříleté,
dokonce i několik, které dovrší tři
roky na podzim 2018. Tato skutečnost je dána tím, že zastupitelstvo
obce Zadní Třebaň nám každoročně
umožní navýšit počet dětí o 4 nad
stanovený limit pro jednu třídu.
Mateřská škola i Základní škola také
zahájila plavecký výcvik. Z mateřské školy jezdí 12 dětí, žáci základ-

ní školy jezdí všichni povinně v
rámci tělesné výchovy. Plavat jezdíme každý týden, někdy i dvakrát, a
to proto, že školu i školku čeká brzo
škola v přírodě. Šumavské hvozdy
už netrpělivě očekávají náš příjezd...
Tereza MacOuRkOVÁ,
ředitelka ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

nechyběly řevnické Notičky ani místní staropražská kapela Třehusk.
Odpolední program završilo vystoupení dětí z MŠ s divadelní pásmem
Ať žijí duchové. Ani školní děti nezůstaly pozadu - kromě tance s šátky
se zapojily do moravské besedy.
Závěr patřil dražení máje, kterou
vyhrála zadnotřebaňská Jana Hejlková, o špičku se strhl boj dvou Třebaní. Drželi se jí Petr Kuchta ze Zadní a Jakub Voborník z Hlásné. Úspěšnějším nakonec byl Kuba, kterému Třehusk zahrál sólo.
Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu, všem, kteří jakoliv přispěli: stánkem, vystoupením, dílničkou pro děti (Salto), hasičům i těm, kteří pomo-

Foto nn M. FRÝDL
hli postavit máj a nazdobit náves.
Opět se ukázalo, že tradice v Zadní
Třebani jsou živé a že jsou tu lidé,
kterým na obci, kde žijí, záleží.
Kladné jsou i ohlasy: „Děkujeme za
pozvání na tak milou akci,“ vzkázala vedoucí folklorního souhoru Kamýček Jaroslava Špačková. A zvukař Pavel Blaženín? „Na takové akci
je radost zvučit!“
„Něco podobného se v Kanadě nevidí, a těch šikovných dětí...! Moc se
nám u pás líbilo,“ pochvaloval si Pavel Švestka, který žije u Toronta.
Ještě jednou tedy díky všem a zase
za rok v Zadní Třebani nashledanou
na Staročeských májích!
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Původní poberounský muzikál

Noc na Karlštejně
první představení třinácté sezony
Hrají a zpívají:
Václav VYDRA, Adéla
ČERVENKOVÁ, Jan
ROsÁK, Petr JANČAŘÍK,
Petr ŘÍhA, Karel KRÁL,
Ondřej BÁBOR, Michaela
NOsKOVÁ, hedvika
ŘÍhOVÁ, Radan ŠUBRT,
Jan KUNA, Ondřej
NOVÁČEK, sbor starostů,
šermíři, metači ohně,
ženské, koně, koza...

Zámek DOBŘICHOVICE
sobota 2. června od 21.00 hodin.
U zápisu v zadnotřebaňské školce.
Foto Tereza MaCoURKoVÁ

Předprodej: Infocentrum Dobřichovice -724 339 732,
kultura@dobrichovice.cz; info: noc.nasenoviny.net
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Lety v devíti už na bod nedosáhly
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Dobřichovice v poberounském derby porazily sousední
Všenory, třebaňský ostrovan díky
dvěma výhrám udržuje naději na
postup do třetí třídy.
(mif)
LETY, 1. B třída
Sedlec-Prčice - FK lety 1:0
Domácí se ujali vedení v 5. minutě
po zaváhání obrany Letů. Domácí si
vypracovali několik gólovek, ale díky skvěle chytajícímu Sňozíkovi se
skóre neměnilo. Druhý poločas zahájili hosté náporem. V 62. minutě
byl po druhé žluté kartě vyloučen
Kratochvíl. Lety se i v deseti pokoušely o vyrovnání, ale jejich snahu
zmařilo v 77. minutě vyloučení Chalupy za oplácení po ataku domácího
obránce. Přesto mohli hosté vyrovnat, ale šance Čermáka a Pospíšila
gólem neskončily.
Jiří KÁrNÍK
MFK Dobříš - FK lety 4:2
Branky: turek, Veselý
DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Všenory 3:1
Góly: Šlapák, Skučko, Smiovský
V tradičním derby předváděly oba
týmy svižný, kombinační fotbal.
Většinu zápasu měli mírnou převahu
domácí, kteří se ujali vedení křižnou
střelou Šlapáka v 19. minutě. Hned
po změně stran nekompromisně zavěsil Skučko a v 61. minutě, zvýšil
na 3:0 Michal Smiovský. Hosté snížili z trestného kopu v 72. minutě.
Přestože se v Dobřichovicích současně konal sraz autoveteránů a degustační míle, na fotbal přišlo solidních 120 diváků...
(oma)
Psáry - Dobřichovice 2:5
Branky: t. Kratina 2, K. Šlapák 2,
Štědroňský
Hosté byli od počátku aktivnější, ale
do vedení šli domácí. Dobřichovice
tlačily, ale Psáry hrozily z protiútoků. Ve 38. minutě využil zaváhání

domácí obrany Kratina a vyrovnal.
Ve 48. minutě byl faulován Smiovský - penaltu proměnil Šlapák. Domácí vyrovnali na 2:2 v 57. minutě.
Vzápětí vrátil Dobřichovicím vedení
Martin Štědroňský. Od této chvíle
hosté dominovali a výhru si pojistili
dalšími dvěma brankami.
(oma)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - tlustice 1:0
Branka: Červený
O osudu fyzicky náročného utkání
rozhodla jediná branka: před koncem poločasu využil roh Zbudila
hlavou Červený. Tlustice sice byla
více na míči, vypracovala si o něco

více šancí, ale Karlštejn to v zadních
řadách zvládl na jedničku.
(miš)
osek - Karlštejn 0:1
Branka: Klusák
Tři body hostům zajistil 7 minut
před koncem střídající hráč.
(mif)
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Vysoký Újezd - oZt 1:3
Góly: Šebek, tomášek, Zahradník
Vzhledem k velké marodce nebyl
Ostrovan favoritem, což se potvrdilo
po patnácti minutách, kdy po centru
z pravé strany zůstal na penaltě neobsazen domácí útočník a hlavou
přeloboval gólmana Bilce. OZT
nesložil zbraně a po pěkné kombina-

V Heřmanově Městci sbíraly medaile

ci Vostarek - Neubauer - Šebek bylo
vyrovnáno. Než se domácí otřepali,
bylo to již 2:1 pro hosty. Šebek uplatnil svůj důraz, přihrál Tomáškovi
a ten přesně zamířil k tyči. Druhá půle byla ve znamení marné snahy
Újezdu o vyrovnání. Naopak Zahradník pečetil zaslouženou výhru
Ostrovanu.
(Mák)
oZt - Zdejcina 2:0
Branky: Jílek M., Neubauer J.
Už v 6. minutě se trefil Jílek a na samém konci poločasu Neubauer.
Ostrovan měl celý zápas pod kontrolou a stále je ve hře o postup. (Mák)
SK ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - libeř B 2:2
Branky: Pastorek, Pitauer l.
Domácí vedli, ale hosté během dvou
minut skóre otočili. Alespoň bod si
Řevnice zajistily gólem čtvrt hodiny
před koncem.
(Mák)
Čisovice B - Řevnice 5:2
Branky: Fabík, Pitauer l.

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída

2. 6. 17:00 FK Lety - Tatran Sedlčany
10. 6. 17:00 SK Petrovice - FK Lety

DOBŘICHOVICE, okr. přebor

2. 6. 17:00 Dobřichovice - Hostivice
9. 6. 17:00 Jinočany - Dobřichovice

KARLŠTEJN, okresní přebor

2. 6. 17:00 Karlštejn - Trubín
10. 6. 17:00 Beroun B - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Medaile sbíraly na soutěži Poupata 2018 v Heřmanově Městci aerobičky
ze Všenor. V poměrně silné konkurenci získaly Děti třetí místo, Kadetky i
Juniorky porazily všechny soupeře a byly první. O týden později se děvčatům dařilo i na závodech Žij pohybem v pražských Modřanech. Děti se
sestavou Myš maš i Juniorky s Předpovědí počasí skončily druhé, Kadetky
s pásmem Emoji třetí. Všem děvčatům gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.
Text a foto Katka ČeRná, Zadní Třebaň

2. 6. VOLNO
9. 6. 17:00 OZT - Újezd

ŘEVNICE, IV. třída

3. 6. 17:00 Řevnice - Psáry B
17. 6. 17:00 Řevnice - Pikovice

FK LITEŇ, IV. třída

3. 6. 17:00 Liteň - Srbsko
9. 6. 17:00 Chrustenice - Liteň

Skautská vlčata a světlušky změřily síly v Řevnicích
Okresní kolo skautských závodů pro
mladší členy – Závod vlčat a světlušek - se konalo v Řevnicích. Pořádalo ho místní skautské středisko Lesní

Vyhráli doma i venku
V Čakovicích hráli 26. 5. národní
házenkáři Řevnic. Všechna družstva
zvítězila, starší žáci si upevnili pozici na druhém místě, které jim zaručuje účast na republikovém turnaji v
Kyšicích 15. - 17. června.
Čakovice A - Řevnice ml. žáci 16:22
Branky: Zavadil 12, Šupáček 4,
Spurný 3, Šmaus 3
Čakovice B - Řevnice ml. žáci 9:14
Branky: Zavadil 7, Šmaus 4, Spurný
2, Šupáček
Čakovice - Řevnice st. žáci 12:24
Branky: Palička 9, Hochmal 7, Zavadil 6, Kočí 2
Čakovice - Řevnice 17:21
Branky: Hartmann 8, Zavadil 7,
Jech 4, Huml 2
O týden dříve přijely do Řevnic Podlázky ovšem jen starší a mladší
kluci - muži ze soutěže odstoupili.
Řevnice ml. žáci - Podlázky 24:15
Branky: Adamec 10, Zavadil 6,
Hochmal 5, Palička 3
Řevnice st. žáci - Podlázky 24:18
Branky: Zavadil 17, Spurný 3, Šmaus 3, Trnka Petr Holý, Řevnice

Moudrost. V dívčí i chlapecké kategorii se zúčastnilo dvacet pět hlídek.
Všichni závodníci, doprovod i rozhodčí se sešli v pátek na louce u klubovny za vodou, kde jsme měli zázemí. Samotný závod začínal v sobotu
ráno po nástupu. Trasa dlouhá lehce
přes 3 km vedla od skautské klubovny přes park k Lesnímu divadlu,
směr Červená louka a k házené, kde
byla poslední kontrola. Pak už se závodníci vraceli do cíle, na louku za
vodou. Mezi kontrolami byla znalost
přírody, manuální zručnost, fyzická
zdatnost, zdravověda, řešení krizo-

NÁSTUP. Skauti v Řevnicích.

vých situací, logické myšlení, znalost dopravních značek, vyhledávání
informací nebo třeba kuchařské dovednosti. Bezmála 150 závodníků si
s úkoly poradilo skvěle a výsledky
jednotlivých družin byly velice těsné. Naše středisko mělo 5 družin, v
chlapecké kategorii jsme obsadili
první čtyři místa, v dívčí kategorii
jsme získali místo 11. Všem družinám moc gratulujeme! Smyslem akce nebylo jen soutěžení, ale také
možnost lépe poznat skauty i vedoucí jiných oddílů a středisek. Program
byl pestrý, počasí nám přálo a ohla-
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sy byly rozhodně pozitivní. Děkujeme radě města za poskytnutí louky
pro konání závodu. Hodně štěstí
všem družinám do blížícího se krajského kola. Šimon MArtiNEc,
středisko lesní Moudrost, Řevnice
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.
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