
Řevnice - Megakoncert, megapár-
ty, křest nového CD. Dětská lidová
muzika Notičky oslavila 16. červ-
na dvacet let své existence ve vel-
kém stylu.
Koncert v řevnickém Lesním diva-
dle uvedl Jan Flemr. Přivítal všechny
přítomné a poděkoval za pomoc.
„Nesmím ale jmenovat, abychom na
někoho nezapomněli,“ omlouval se s
úsměvem. 
Moderátorskou štafetu poté převzaly
bývalá členka souboru Diana Horká
Šeplavá (aktuálně v požehneném
stavu) s kontrabasistkou Lucií Flem-
rovou. Součástí narozeninového
koncertu byl křest nového CD Ma-
mince, na kterém jsou zhudebněné
básně Jaroslava Seiferta. Kmotrou
byla básníkova vnučka Klára Seifer-
tová. Moderátorky pak postupně vy-
zpovídaly všechny dosavadní pri-

mášky Notiček Milenu, Kristýnu i
Barušku Kolářovou a Kateřinu Klai-
lovou. Hrály se a zpívaly notoricky
známé písně Notiček Okolo Beroun-
ky, Žinkovskej rybníček... nechyběla
hra na hrábě, v níž excelovali odrost-
lí chlapci z první generace Notiček,
kterým je nyní už přes třicet.
Slova a basy se ujal i Miloš Chroust,
který v začátcích souboru vypomá-
hal. Došlo také na poděkování ve-
doucí Lence Kolářové i jejím po-
mocnicím Pavle Petrové a Marii
Brennerové, Janu Martínkovi, Sašo-
vi Skutilovi...  
Předání daru se neobešlo bez slz.  
Po koncertě se konalo posezení s
přáteli Notiček. Hodovalo se, pilo a
zpívalo do pozdních nočních hodin.
(Rozhovor s Lenkou Kolářovou viz
Dvacet let mě Notičky baví...)

Petra frýDLOVÁ
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Řevnice - Dvacáté narozeniny os-
lavila v půlce června dětská lidová
muzika Notičky z Řevnic (viz vý-
še). Soubor v roce 1998 založila a
po celou dobu »železnou rukou«
vede houslistka, učitelka místní
ZUŠ Lenka KOLÁŘOVÁ.
Ty nejsi Řevničanka. Kde ses v
kraji u Berounky vzala?
Pocházím ze západních Čech, z Ta-
chova. Do Řevnic jsem se nastěho-
vala  v roce 1988 se svým bývalým
manželem, který začal hrát v praž-
ském Národním divadle.
Proč ses rozhodla založit Notičky?
Impuls mi k tomu dala Lída Chrous-

tová, vedoucí tanečního souboru
Klíček. V roce 1997 za mnou přišla,
abych její soubor hudebně doprovo-
dila s mojí nejstarší dcerou Barun-
kou na housle. Protože nerada dělám
něco na půl, vytipovala jsem si ve
škole hudebně talentované děti a os-
lovila je s tím, že bychom mohli za-
ložit malý folklorní hudební soubor
a Klíček doprovodit. Měla jsem již s
dětskou muzikou zkušenosti z Plz-
ně, kde jsem při svých studiích na
konzervatoři založila dětskou folk-
lorní muziku Jiskřička.
Kolik vás tehdy v Notičkách bylo?
Sedm. (Dokončení na straně 3)

CHODCI V LESE. Závod v severské chůzi na podporu a integraci nevido-
mých do této sportovní aktivity se konal 23. 6. v Řevnicích. Start trasy měří-
cí  6,25 km s převýšením 188 m byl u Lesního divadla. Závodu se zúčastnili
i nevidomí chodci se svými traséry. Součástí akce byly také kurzy nordic wal-
kingu, ukázky karate, lekce jógy či tombola, s holemi se chodilo po střepech,
hřebících i po laně.  Text a foto Ivana ČERNÍKOVÁ, Řevnice

MUZIKANTKY. Lenka Kolářová a
její čtyři dcery.         Foto ARCHIV

Notičky slavily narozky,
vedoucí ronila slzy

KMOTROU CD JE VNUČKA JAROSLAVA SEIFERTA

25. června 2018 - 13 (727) Cena výtisku 7 Kč

Oldřich Navrátil chtěl

do Národního. Marně

Dvacet let mě Notičky baví, dvacet let s tím chci seknout

Během týdne se zranilo sedmnáct cyklistů
Řevnice - Sedmnáct zraněných cyklistů během sedmi dnů. Takovou statisti-
ku si na konci června vede řevnická záchranná služba.
„Takřka v každém městě či vsi došlu k úrazu na kole,“ potvrdil její ředitel
Bořek Bulíček. Vážné zranění obličeje, hrudníku a nohy utrpěla žena střed-
ního věku ve Všenorech, mladá cyklistka si poranila hlavu a zlomila ruku v
Dobřichovicích. „Starší žena spadla z kola na cyklostezce v Řevnicích,“ řekl
Bulíček s tím, že ze 17 zraněných cyklistů bylo 10 žen, 3 děti a 4 muži. (mif)

Černošice - Víte, kde se v Česku
žije nejlépe? V Říčanech, Praze a -
v Černošicích.
Index kvality života sestavil projekt
Obce v datech. Tým složený z ex-
pertů působících ve veřejném sekto-
ru, konzultantů z poradenských fi-

rem i analytiků statistiky a demogra-
fie porovnával data v oblasti zdraví,
životního prostředí, materiálních
podmínek a vztahů mezi lidmi v ob-
cích s rozšířenou působností. Kromě
Černošic zabodoval z našeho kraje i
Beroun, který obsadil 6. příčku. (mif)

Nejlépe se žije v Říčanech, Praze a Černošicích

Stěžovala si na astma,
naměřili jí 4 promile
Černošice - Bolí mě břicho a mám
astma, tvrdila žena ležící 21. 6. brzy
ráno na chodníku v Černošicích.
Městští strážníci jí v dechu naměřili
skoro 4 promile alkoholu!
„Když jsme v půl sedmé k paní leží-
cí v Karlštejnské ulici dorazili, stě-
žovala si na silné bolesti břicha a
astmatický záchvat,“ uvedl Jan Dvo-
řák z Městské policie Černošice.
Protože strážníci pojali podezření,
že je pod vlivem alkoholu, dali jí
»dýchnout«. „Přístroj ukázal 3,87
promile,“ dodal Dvořák s tím, že že-
nu si převzali záchranáři.            (mif)
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Dostal jsem dopis od starosty Řevnic Ing. Tomáše
Smrčky. Dostal jsem jej z toho důvodu, že jsem
před časem podepsal petici proti masivní výstav-
bě nových domů v Řevnicích. Proč jsem ji pode-
psal? Protože mně vadí další a další nesmyslné
rozplizávání stávajících sídel do volné krajiny, za-
stavování dalších a dalších polí, luk, přírody...
Vidíme to všude kolem nás. Černošice, Lety, Kar-
lík, Halouny, Svinaře, Liteň, Hlásná Třebaň... De-
sítky, stovky nových domů, tisíce nových obyva-
tel. Všichni do Poberouní či na Podbrdsko přichá-
zejí s vidinou klidného života uprostřed přírody,
na venkově, s lesem či loukou přímo za humny.
Jenže je to ještě pravda? S každou novou čtvrtí na
okraji města či vesnice je té přírody méně a méně,
ve velkém ubývá volné krajiny, polí i luk, životní
prostor se dramaticky zahušťuje, celý kraj z Rado-
tína až do Zadní/Hlásné Třebaně je už prakticky
pokryt souvislou zástavbou. »Venkov« zmizel.
Klidný život zmizel. Místo toho tu máme přepl-
něné silnice, přeplněné vlaky, přeplněná parkoviš-
tě, přeplněné cyklostezky, boj o místo ve škol-
kách, stále delší fronty u pokladen stále větších
obchoďáků, na poštách, na úřadech, v ordinacích.
Tohle fakt chceme?
Já ne, já to nechci. Proto jsem podepsal petici
proti další masivní výstavbě v Řevnicích. Protože
pokud tamní radnice v čele se starostou výstavbu
navzdory nesouhlasu nemalé části obyvatel nejen
Řevnic prosadí, bude samozřejmě ještě hůř. Zase
přibude lidí, aut, zase se životní prostor více za-
hustí, zase bude méně polí, luk, volné krajiny. Tím
spíš, že ve Svinařích už rozjíždějí další kolo roz-
sáhlého budování rodinných domů, ve velkém se
bude stavět v Litni, v Zadní Třebani se část sou-
časných zastupitelů nemůže dočkat, až se louky
nad obcí v místech zvaných na Bořích promění v
desítky parcel, v Karlštejně hodlají zastavět celé
obrovské plochy polí při silnici na Liteň...
Chápete, co to mj. znamená? Další desítky, stov-
ky aut »navíc« se každé ráno povalí na Prahu, z

jedné strany do Řevnic, z druhé přes Hlásnou Tře-
baň do Letů a dále do Dobřichovic... Každý večer
pak opačným směrem. Zpožděné vlaky budou ve
špičkách ještě přeplněnější, než jsou teď. Ob-
chodní řetězce budou tlačit na výstavbu nových

supermarketů, protože ty stávající už další nápor
nezvládnou. K novým supermarketům budou po-
třeba nová parkoviště, na Brdech i kolem Be-
rounky to bude vypadat jako na Václaváku. Úřady
budou zahlcené, stejně jako pošty, ordinace, o
školkách a školách nemluvě.
Tohle fakt chceme? Já ne, já to nechci. 
Vody je dost, píše mi pan starosta Smrčka. A to má
být argument pro další nevratné zničení krajiny?
Pokryjeme další hektary polí betonem a asfaltem
jen proto, že vody je zrovna dost? Co je to za
nesmysl? Co když za pár let v důsledku stále vět-
šího a delšího sucha i stále větších nároků na spo-
třebu vody dost nebude?
Kapacita školy je dostatečná, pokračuje rychtář.
Dtto. Máme zrovna pár volných míst v základce,
dali nám dotaci na tři nové třídy, tak honem rych-
le necháme na okraji Řevnic postavit pár desítek
nových domů. Nezdá se vám to hloupé? Mně ano.
A nejtěžší kalibr nakonec: Zamezit zastavění lo-
kality Na Vrážce prý je nemožné. „Pokud by se o
to i tak město pokusilo,“ píše mi Tomáš Smrčka,
„je pravděpodobné, že by čelilo soudnímu sporu o
náhrady.“ Pokud to není jisté, ale pouze PRAV-
DĚPODOBNÉ, tak to snad za pokus stojí, nebo
ne? A i kdyby věc dospěla k soudu, ten za záchra-
nu kusu »volné« krajiny stojí taky. Čili, ptám se:
Pokusilo se město v zastoupení svého vedení za-
mezit zastavění »lokality« Na Vrážce? Myslím,
jsem si takřka jist, že nepokusilo. Zřejmě mu tedy
další domy místo polí a luk na okraji Řevnic neva-
dí. Zřejmě je naopak chce.
Vy také, s vědomím toho, co je napsáno výše?
Já ne, já to nechci!  Proto jsem zmíněnou petici
podepsal. A pokud někdo zformuluje petici proti
dalšímu zastavování volné krajiny v Zadní Tře-
bani, ve Svinařích, v Karlštejně... podepíšu ji také.
Rád bych totiž, aby i moje děti a děti mých dětí
vyrůstaly tak, jako svého času my: uprostřed pří-
rody, na venkově, s lesem či loukou přímo za
humny! Miloslav FRÝDL

Prošly jsme zámek i park, obdivovaly vše...

Domy místo luk a polí? Hloupost!
VENKOV ZMIZEL, KLIDNÝ ŽIVOT ZMIZEL. MÍSTO TOHO MÁME PŘEPLNĚNÉ SILNICE, VLAKY I CYKLOSTEZKY

Na prohlídku zámku Štiřín vyrazila
skupina cestovatelek z Hlásné Tře-
baně. První zmínka o Štiříně je za-
chycena v listině z roku 1395. Neda-
leko odtud vedla tzv. Pražská stezka,
není proto divu, že zde nocovalo
mnoho významných lidí. Třeba císař
Maxmilián, když roku 1562 cestoval
do Prahy na korunovaci. 
Nejdůležitějším datem  v historii Šti-
řína je rok 1870,  kdy zámek koupil
František Ringhoffer II. Za zásluhy o

rozvoj byl povýšen do stavu svobod-
ných pánů s dědičným titulem baron.
Dokončil úpravy zámku a také vybu-
doval jedno z prvních golfových
hřišť u nás. V roce 1945 byl rodině
Ringhofferů všechen majetek vyvla-
stněn. O čtyřicet let později byla pod
vedením Václava Hrubého, dnešního
generálního ředitele zámku zahájena
komplexní rekonstrukce areálu. Zá-
mek, který je kulturní národní pa-
mátkou, i budovy v Salmově dvoře,

byly adaptovány pro kongresové a
koncertní sály, v podstřeší byla roz-
šířena ubytovací kapacita hotelu. 
Nejcennější prostory zámku jsou v
prvém patře hlavního křídla: Sukův
sál, Lovecký salonek, Ringhofferův
a Ridingerův salonek, zámecká kap-
le zasvěcená Nanebevzetí Panny
Marie. Velmi krásné jsou i stylové
apartmány nejen v zámku, ale i v
dalších budovách komplexu. 
Procházely jsme se celým objektem,
obdivovaly vše.  Viděly jsme expozi-
ci Psacích strojů za éry Ringhofferů,
v Salmově dvoře jsme si prohlédly v
historické vesničce stará řemesla. A
pak jsme procházely nádherným par-
kem a obdivovaly úpravu i  rozkvet-
lé pěnišníky. Park  je významným ar-
boretem, je zde odhadem 190 druhů
i odrůd listnatých a 66 druhů jehlič-
natých dřevin.  Z Průhonic sem bylo
přivezeno asi 1300 kusů pěnišníků.
Velmi zajímavě je do parku zakom-
ponováno golfové hřiště. Viděly
jsme i ukázky dravců a sov. Byla to

nádhera, jen jsme se kochaly a žasly.
Všem doporučujeme, stojí to za to. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2018

Naše noviny upozorňují abonenty, že číslo 13/18 je poslední, které
mají předplacené. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, 
je třeba si ho znovu objednat. NN do prosince 2018 vyjdou 13x,

výtisk stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. 
Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musí připočíst poštovné 
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, že
nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci 

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat. 

Předplatné vybírají: 
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň) 
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 142618.)

V PARKU. Hlásnotřebaňská skupi-
na ve Štiříně. Foto ARCHIV

Hned dvě akce zvládli 16. 6. dobrovolní hasiči
z Řevnic. »Zkušenější« parta odjela na oslavy
90 let založení SDH Stříbrná Lhota, ostatní se
vydali do Klínce na 2. ročník Memoriálu Miro-
slava Lébla. Na start netradičních závodů v po-
žárním sportu jsme vyslali ženský i mužský tým.
V prvním pokusu žen vše běželo jak po drátkách
až do chvíle, kdy jsme pravým proudem nebyly
schopné shodit plechovku. Jak se ukázalo, za
vše mohl nevinně vyhlížející kamínek. Pokus jsme
tak mohly opakovat. Třetí pokus jsme z důvodu
času, velkého horka i lehkého zranění jedné z
účastnic, nevyužily. Skončily jsme čtvrté, muži
uhájili bronz a domů si odvezli krásný pohár.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, SDH Řevnice

»Dobráci« závodili v Klínci
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Řevnice - Tak jako každý rok, i letos se na závěr škol-
ního roku předvedli malí muzikanti z Notiček v celé
své parádě! A to doslova. Přítomným se při »nefolk-
lorním« koncertu Notičky netradičně tajil dech nad
tím, co děti dokážou.
Sál Zámečku v Řevnicích praskal v pátek 22. června ve
švech. Přišli všichni rodiče, prarodiče i příznivci Noti-
ček, aby se po roce podívali a hlavně si poslechli, kam
se jejich ratolesti posunuly. Přes dvě hodiny trvající kon-
cert ani na chvilku nenudil, naopak. Závěrem si děti při-
pravily překvapení - zahrály oblíbené semaforské pís-
ničky. Všichni si popřáli krásné prázdniny a rozutekli se.
Notičky se společně sejdou  až v srpnu, a to na soustře-
dění, které budou trávit v krkonošských Pasekách nad
Jizerou. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Dokázali jsme ovšem hrát už i první
»hity« - Hajduch, Kulhavá Kateřin-
ka... Tato parta sedmi lidí je s Notič-
kami pořád, říkáme jim stařešiny.
Vzpomeneš si ještě, jak vznikl název
Notičky?
To je práce samotných dětí, které
přicházely se spoustou nápadů. No-
tičky vymyslel Jiřík Nikodým se Si-
monkou Hauerlandovou a nám se
všem moc líbil. 
Za dvacet let existence máte za se-
bou stovky vystoupení. Které či kte-
rá z nich pro tebe byla nejzajíma-
vější?
Na to se nedá odpovědět - všechna
vystoupení či koncerty jsou něčím
zajímavé. Jsou dojemné, trapné, leg-
rační, »propastní«... 
Párkrát jste s Notičkami byli na fes-
tivalu v USA. Co si vybavíš, když se
řekne Amerika?
Nádherné zážitky, legrace, přátel-
ství, krásné chvíle s Notičkami,
spoustu práce, doslova dřiny. A  také
obdiv lidí z celého světa.
Na »narozeninovém« koncertě jste
pokřtily už sedmé CD. Je dost jiné,
než všechna předchozí. Proč?
Před dvěma lety jsme oslovili naše-
ho »dvorního« skladatele Josefa Fia-
lu, zda by nám neproložil vybrané
básně Jaroslava Seiferta našimi již
upravenými koledami. Pepa to ale
špatně pochopil a vybrané básně
rovnou zhudebnil. Ze špatné komu-
nikace mezi námi dvěma tudíž vz-
niklo Pepovo »miminko« (on sám
tak svoji hudbu nazývá) a naše sed-
mé, doslova vymazlené CD. Krásná
hudba, která nemá s folklorem mno-
ho společného, se dětem moc líbí a
je to pro ně obrovská výzva se stále
zdokonalovat. 
Do Notiček už v současnosti chodí i
děti prvních Notiček? Máš z toho
určitě radost...
Je to krásné a až neuvěřitelné. Zaklá-
dající členové a jejich děti... Bořík
Ledvinka, který byl z Notiček za
svého působení několikrát vyhozen,
je najednou otcem tří dětí, z nichž
jedno je již platným členem souboru.
Kubíček Simonky Hauerlandové už
vlastní kroj...  Takže vlastně zakláda-
jící členové jsou i díky jejich dětem
stále s Notičkami spjaté.
K výročí jste vytvořili zajímavý al-
manach, nejvíc mě zaujaly postře-
hy, vzpomínky bývalých členů.
Všichni na tebe vzpomínají s úctou,
láskou a respektem. Jak to vnímáš
ty, jaké z toho máš pocity?
Moje pocity? To se nedá popsat,to se
musí zažít a prožít. Když se zhotove-
ní almanachu ujala Magdička Rou-

tová se Sašenkou Živnou a když mi
průběžně posílaly vzpomínky býva-
lých členů, brečela jsem dojetím. Při
těžké a náročné přípravě celého kon-
certu 20 let radosti s Notičkami a po-
sledním finiši našeho nového CD mi
tyto postřehy bývalých členů hodně
pomohly. Dávaly mi sílu a pocit, že
to, co dělám, má opravdu smysl a
spoustu lidí včetně mě to naplňuje.
Stále tě práce s dětmi, souborem

baví? Nemáš někdy chuť s tím
»seknout«?
Dvacet let mne Notičky naplňují a
dvacet let s tím chci »seknout«. Ne
kvůli dětem - většinou kvůli nějaké
vyšší moci, která nám soubor nepře-
je, závidí nám naše úspěchy a hlavně
tu skvělou partu. Pokaždé mi ale po-
mohou ti, kteří mají Notičky rádi.
Co máš v plánu, na co se těšíš, co
vás jako soubor čeká?

Těším se na dovolenou s mými čtyř-
mi dcerami. Je to až neuvěřitelné, co
s »holkama« dokážeme společně dě-
lat a jací blázni jsme.
Tento rok byl pro soubor a vedoucí
hodně náročný. Natáčení CD, Vá-
noční koncert v kostele sv. Šimona a
Judy, ples, festival v Tuchlovicích s
novým pásmem, příprava koncertu
ke dvaceti letům  a  hlavně neustálá
práce na CD: střihy, mixy, přetáčení,
booklet... Chtěla bych trochu zvol-
nit, ale už nyní mě notičkové děti
ženou dál, už nyní plánují další kon-
cert ke třiceti letům, vymýšlí překva-
pení na ples. Plánujeme nové pásmo,
chystáme se na Mezinárodní folklor-
ní festival na Moravě a další a další.
Chceš někomu poděkovat. Na kon-
certě se nesmělo jmenovat, protože
by se na někoho mohlo zapome-
nout, ale... Je tu někdo, kdo je tvoje
opora a bez koho bys nebyla tam,
kde jsi a nebyla tím, kým jsi?
Oporou jsou mi všichni, které Notič-
ky baví, kteří do souboru chodí rádi
a kteří s chutí Notičkám jakkoliv po-
máhají. Tato velká notičková rodina
mě neustále nabíjí silnou energií.
Ovšem pokud bych měla někomu
jmenovitě poděkovat, tak jsou to
moje děti a Pavlínka Petrová. Ony
jsou mi tou největší oporou, bez nich
by Notičky nebyly tam, kde jsou...

Petra FRÝDLOVÁ

Notičky hrály »netradičně«, divákům v Zámečku se tajil dech

VEDOUCÍ. Lenka Kolářová a »její« Notičky na oslavách dvacátých narozenin souboru.        Foto Vladislav SKALA

S KMOTROU.  Vedoucí Notiček si »ťuká« s kmotrou nového CD, vnučkou
básníka Jaroslava Seiferta Klárou Seifertovou.          Foto Vladislav SKALA
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Navrátil chtěl do Národního. Marně
DO KŘESLA PRO HOSTA NA SVINAŘSKÝCH KURTECH USEDLI ZNÁMÝ HEREC A REŽISÉR

Přibližně čtyři desítky lidí si přišly v
rámci besed Křeslo pro hosta popo-
vídat na kurty ve Svinařích se zná-
mým  hercem Oldřichem Navrátilem
a režisérem Karlem Smyczkem. Na-
vzdory velké nepřízni počasí a průtr-
ži mračen se setkání neslo ve velice
přátelské atmosféře. Největší záslu-

hu na tom měl Karel Smyczek. Pro-
gram byl zahájen promítáním ukáz-
ky z filmu Bylo nás pět, kde Oldřich
Navrátil doslova exceluje. Pak už se
dotazy jen sypaly, dozvěděli jsme se
například, jaké bylo první shánění
angažmá. 
„Když jsem se přestěhoval do Prahy,
nikoho jsem tu neznal, jen Jirku
Krampola. Ten mi slíbil, že mi po-
může sehnat práci, protože má v Pra-
ze známé. Nato mu říkám, že já pů-
jdu hrát ale jen do Národního diva-
dla nebo ABC, abych to neměl z by-
tu daleko na dojíždění. Národní to
tedy nebylo, ale dostal jsem se na
pohovor do ABC. No - a tady mě ne-

vzali,“ smál se Navrátil. Do diskuse
se zapojily také manželky obou hos-
tí. „I po těch letech, co jsme s Kar-
lem spolu, mě dokáže každé ráno
překvapit a rozesmát. Pokaždé má
na hlavě originálně zajímavý účes,“
prozradila Dana Smyczková. 
A kde tráví nejraději jeden z nejzná-
mějších českých režisérů svůj volný
čas? „Je to u nás na chalupě, kde mo-
hu nechat průchod svému kutilské-
mu umu. Co jinému trvá hodinu, je
pro mne program na celý den.“ 
Po dvouhodinovém povídání dali
oba hosté svůj autogram na teniso-
vou raketu, na níž jsou podpisy
všech dosavadních hostí.

A na koho se můžeme těšit příště? V
sobotu 30. června v 18.00 hodin
usedne do Křesla pro hosta přednos-
ta Pneumologické kliniky 2. LF UK
a FN Motol, Prof. MUDr. Miloslav
Marel, CSc. Řeč nebude jistě jen o
plicích, ale třeba o tom, jaké pocity
máte, když stanete tváří v tvář prezi-
dentovi republiky na Pražském hra-
dě. Všichni jste srdečně zváni.

Lucie BoXaNová, Svinaře

K »hrané« se muzikanti z dolního
Poberouní holdující country stylu
sešli v útulném prostředí restaurace
Holba v Dobřichovicích. Účast byla
více než slušná - sešlo se devět nást-
rojů: kytary, basa, mandolína, virbl,
foukačky, ukulele a housle. Byla to
paráda, opravdu velmi podařená
akce. Hrálo a zpívalo se až do pozd-

ních večerních hodin. Moc jsme si to
všichni užili. Bylo krásné počasí,
teplá vlahá noc. Ani se nám nechtě-
lo jít domů. Velké díky patří hlavně
Aničce s Bohouškem za super obslu-
hu a milé přivítání. Už se těšíme na
další setkání v tomto příjemném
prostředí. Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
27. 6. 20.00 ESCOBAR
29. 6. 17.30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK
ŘÍŠE
29. 6. 20.00 SICARIO 2
30. 6. 16.00 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A
LOKOMOTIVA EMA
30. 6. 20.00 LÁSKA BEZ BARIÉR
4. 7. 20.00 DÁMSKÝ KLUB
5. 7. 20.00 ANTMAN
6. 7. 20.00 MANŽEL NA ZKOUŠKU
7. 7. 16.00 ANTMAN
7. 7. 20.00 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
26. 6. 17.30 JÁ, SIMON
26. 6. 20.00 BISTRO RAMEN
27. 6. 17.30 SOLO: STAR WARS STORY
27. 6. a 30. 6. 20.00 (So 17.30) JURSKÝ
SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
28. 6. 15.30 AVENGERS: INFINITY WAR
28. 6. 18.30 SICARIO: SOLDADO
29. 6. 17.30 JSEM BOŽSKÁ
29. 6. 20.00 GHOST STORIES
30. 6. 15.30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A
LOKOMOTIVA EMA
30. 6. 20.00 LÁSKA BEZ BARIÉR

LETNÍ KINO BEROUN
1. 7. 21.30 TÁTOVA VOLHA
2. 7. 21.30 JSEM BOŽSKÁ
3. 7. 21.30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
4. 7. 21.30 SICARIO: SOLDADO
5. 7. 21.30 PRVNÍ OČISTA
6. 7., 8. 7. a 11. 7. 21.30 ANT-MAN A
WASP
7. 7. 21.30 ČERTOVINY
9. 7. 21.30 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

KINO RADOTÍN
26. 6. 17.30 JÁ, SIMON
26. 6. 20.00 S LÁSKOU VINCENT
27. 6. 17.30 JSEM BOŽSKÁ
27. 6. 20.00 TEHERÁNSKÁ TABU
28. 6. a 4. 7. 17.30 LÁSKA BEZ
BARIÉR
28. 6. a 3. 7. 20.00 SICARIO 2: SOLDADO
29. 6. 15.30 PAT A MAT ZNOVU V
AKCI
29. 6. 17.30 JUMANJI: VÍTEJTE V
DŽUNGLI 3D
29. 6. 20.00 DEADPOOL 2
30. 6. 15.30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A
LOKOMOTIVA EMA
30. 6. 17.30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK
ŘÍŠE
30. 6. 20.00 TEAMBUILDING
3. 7. 17.30 DÁMSKÝ KLUB
4. 7. 20.00 BUFO ALVARIUS
5. 7. 17.30 HASTRMAN
5. 7. a 7. 7. 20.00 ANT-MAN A WASP
6. 7. 17.30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A
LOKOMOTIVA EMA
6. 7. a 10. 7. 20.00 (Út 17.30) MANŽEL
NA ZKOUŠKU
7. 7. 17.30 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

DVA V KŘESLE. Pozvání do svinařského Křesla pro hosta tentokrát přija-
li Oldřich Navrátil (vpravo) a Karel Smyczek.        Foto Lucie BOXANOVÁ

Kroužky keramiky si oblíbily desítky dětí i dospělých
Osm desítek dětí a třicet dospělých se každý týden v
Dobřichovicích účastní kroužků keramiky. Vytváříme
dárky pro různé příležitosti - Vánoce, Velikonoce, MDŽ,
Den matek, Den otců... Momentálně v dílně dominují ta-
líře, na jejichž okraj děti namalovaly příběh. Člověk ne-
ví, který by si vybral - zda ten s cyklistickým výletem,
vesmírnou oblohou nebo ten s loukou plnou květin.
Všechny jsou mimořádně povedené.
S kolegyní lektorkou Lucií jsme dvakrát navštívili

všechny třídy I. stupně škol v Dobřichovicích i Všeno-
rech - děti měly příležitost vyzkoušet si keramickou
tvorbu. Tuto akci pořádáme každoročně, abychom kera-
mický kroužek představili novým zájemcům. Každo-
ročně také pořádáme dvě dílny pro seniory. Nadšené
seniorky z Dobřichovic a okolí si letos vyprosily ještě
jednu dílnu navíc. Každý rok také připravujeme kera-
mické ceny pro Slavnosti Morany.

Petr KouBEK, SvŠ všenory

Tipy NN
* country kapela Countrio z Ho-
donína koncertuje 26. 6. od 20.00 v
areálu zámku Dobřichovice. (ak)
* Literární večer s bosenským bás-
níkem a spisovatelem Adinem Lju-
cou hostí 26. 6. od 17.30 čítárna
Městského informačního centra Be-
roun.                Lenka KuHarová
* Taneční zábava s hrami pro malé
i velké se koná 27. 6. od 17.00 na
multifunkčním hřišti v Letech. Hud-
bu bude pouštět DJ Olda Burda. (bt)
* Díla Michala Cihláře si do 27. 6.
můžete prohlédnout v Café Galerii
Bím Dobřichovice.    Tomáš BÍm
* Komedii Peklo v hotelu Westmin-
ster uvede Dobřichovická divadelní
společnost 27. a 28. 6. od 20.00 na
nádvoří místního zámku.             (ak)
* rockový večer se skupinou HSM
si můžete užít 29. 6. v hospodě U
Dvora (Na Schůdkách) v Litni. Za-
čátek ve 20.00. (mif)
* výstava historických vozidel a or-
chestrionu se ke sto letům Českoslo-
venské republiky uskuteční 30. 6. od
10.00 před zámkem v Mníšku pod
Brdy. (ism)
* Pavel Gregor a Vladimír Dvořák
přivezou vlastní i převzaté písně 30.
června do Černošic. Dvojice vystu-
pující pod názvem Acoustic Noise
Band bude hrát na venkovním pódiu
Clubu Kino od 19.00.                    (vš)
* rocková kapela Continue zahraje
5. 7. od 20.00 v Klubu U Emy ve
Lhotce. Ema BurGETová
* cimbálová muzika Hradišťan
koncertuje 7. 7. od 16.00 v kostele
ve Svatém Janu pod Skalou. Vstup-
né 300/100 Kč, rezervace na
sjs@svatyjan.cz. Výtěžek z koncer-
tu bude věnován na opravy svato-
janských památek.       Jiří ŠEvčÍK
* Petr váňa junior zpříjemní 7. 7.
zahradní párty v Clubu Kino Černo-
šice. Umělec s repertoárem hitů The
Killers, Green Day, U2, Toma Petty-
ho, Glena Hansarda, Rolling Stones
a dalších zahraničních kapel začne
svou produkci v 19.00.                  (vš)
* Komedii Plejtvák sehraje Diva-
delní spolek Svatopluk z Hodonína
10. 7. od 20.00 na nádvoří zámku v
Dobřichovicích. (ak)
* Práce absolventů FAMU jsou pod
názvem Foto 4+4 vystaveny do
konce července v zámku Dobřicho-
vice.               andrea KuDrNová
* výstava fotografií Ladislava Si-
tenského, Vladislava Skaly, Karla
Tůmy, Martina Homoly, Lucie Mly-
nářové aj. je do 10. 9. instalována v
Modrém domečku Řevnice.        (řis)
* Fotografie Vladimíra Douska
jsou instalovány v Mokropeské kap-
ličce.             Simona KYSILKová
* čtení při svíčce pro malé i velké
se koná každé pondělí od 17.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstupné 50 Kč. (psk)

Muzikanti hráli v dobřichovické Holbě

Na Portě se zase bude slavit i vzpomínat
Řevnice - Finále festivalu Porta se bude konat v řevnickém Lesním divadle
již pojedenácté, tentokrát od 29. června do 1. července. Znovu si tu zazpívá
Pavel Žalman Lohonka, věrný portovní guru - jeho hudební život je s festi-
valem spjat už několik desetiletí.
Lohonka získal Portu s Minesengry v roce 1969 v oblasti Folk, v roce 1986
mu byla předána Zlatá Porta spolu s Hop Tropem a Vláďou Mertou. V Řev-
nicích byl Pavel už mnohokrát - tentokrát budeme moci oslavit jeho jubile-
um na hudební scéně. Určitě si s ním také zavzpomínáme na Wabiho Daň-
ka, jemuž bude jako vzpomínka věnována závěrečná Hodina H.
V řevnickém Lesním divadle dále vystoupí skupina Jelen, Robert Křesťan
a Druhá tráva, Roman Horký a Kamelot, Jaroslav Samson Lenk, Ivan Hlas, 
Schovanky, Vokobere, Lady Birds, Jitka Vrbová, Aleš Petržela, Norbi Ko-
vács... Zavzpomínat na Wabiho Daňka přijede také Věra Martinová, Vojta
Kiďák Tomáško i Wabiho dlouholetý spoluhráč Miloš Dvořáček.
Více najdete na  www.porta-festival.cz. Vstupenky lze objednat na telefonu
608 550 847. Lucie HocHmaLová
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Všeradův kurýr

Sedmý ročník Dne Všeradovy země
se konal v Zámeckém dvoře Všera-
dice. Odpoledne se neslo v duchu

pivních slavností, návštěvníci byli
svědky vyrovnaného soutěžního klá-
ní týmů Podbrd, Vinařic a Všeradic. 

Zástupci jednotlivých obcí změřili
síly v pěti soutěžních disciplínách.
Diváci mohli být svědky celého pro-
cesu výroby i spotřeby piva. Soutě-
žící si vyzkoušeli, jak složité může
být věšení chmele, válení sudů či do-
prava piva pivovarskými koňmi. Ná-
sledovalo opití štamgasta, ale to nej-
těžší na ně teprve čekalo. Jejich po-
sledním úkolem bylo doslova vyho-
zení opilce z hospody.
Poté, co si soutěžící prošli všemi tě-
mito disciplínami, nezbývalo nic ji-
ného, než aby vláda Všeradovy země
vyhlásila vítěze. Vítězem 7. ročníku
»dne« se staly Podbrdy.  Druhé  mís-
to si vybojovaly domácí Všeradice a
na třetím místě skončily Vinařice. V
letošním kulinářském klání triumfo-
valy Vinařice, jejichž vdolky oslovi-
ly porotu nejvíce. Na příští rok zadal

předseda vlády další kulinářský
úkol, kterým bude vánočka. 
Jako každoročně bylo v průběhu os-
lav k vidění také několik poctivě na-
cvičených vystoupení jednotlivých
obcí. Domácí Všeradice například
předvedly tematické vystoupení
Starci na chmelu.
Ve večerních hodinách pak zahrála
hudební skupina Olympic revival,
jejíž příznivce od návštěvy koncertu
neodradil ani silný déšť.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem soutěžním týmům, účinkují-
cím, ale i návštěvníkům letošního
ročníku Dne Všeradovy země. Příští,
již 8. ročník akce se uskuteční 15.
června 2019, tentokrát ve Vinařicích.
Přijďte i vy příští rok podpořit svého
favorita!              Tomáš ČERVENÝ,

Všeradice

Soutěžící vyhazovali opilce z hospody
NA DNU VŠERADOVY ZEMĚ ZMĚŘILY SÍLY DRUŽSTVA PODBRD, VINAŘIC A VŠERADIC

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 13/2018 (256)

SOUTĚŽÍCÍ. Soutěžní družstva Všeradic, Podbrd a Vinařic na Dnu Všeradovy země.  Foto Tomáš ČERVENÝ

Takřka deset dnů měli obyvatelé a
návštěvníci Všeradic možnost po
obci potkávat umělce se stojany a
plátny. Byli to účastníci již třinácté-
ho ročníku mezinárodního Art Sym-

pozia z Česka, Rakouska a Polska,
kteří zde tvořila svá díla. Jejich sna-
žení vyvrcholilo slavnostní vernisáží
dne 16. června v galerii M. D. Retti-
gové, které se zúčastnila minimálně
šedesátka hostů. Odpolední program
zpříjemnila operní pěvkyně Gabriela
Kořínková Jelínková. Krásná a zají-
mavá díla, která umělci na letošním
sympoziu ve Všeradicích vytvořili,
můžete v galerii zhlédnout do konce
září. Těšíme se na vaši návštěvu!
Text a foto Barbora PISKÁČKOVÁ,

Zámecký dvůr Všeradice

Třinácté sympozium vyvrcholilo vernisáží

Fotbalisté si před prázdninami udělali výlet do německého města Erla
Další fotbalová sezona je za námi a
nutno podotknout, že jsme všichni
více než spokojeni. Družstvo mlad-
ších žáků FK Všeradice skončilo v
okresním přeboru na 8. místě, obě
starší přípravky své soutěže vyhrály.
Kluci v »menší« starší přípravce se
neskutečně herně zlepšili. Technic-
ky s míčem, důrazem i pohybem a
orientací na hřišti. Jelikož byla ve
skupině na jarní část rozlosována
jen 4 družstva, využili jsme několi-
krát nabídky FK Liteň sehrát přátel-
ská utkání. Díky Mílovi Klimentovi
a Honzovi Šteňovi za organizaci.
Po skončení oficiální části sezony
jsme 23. 6. vyrazili na turnaj do ně-
meckého městečka Erla. Místní klub

je od roku 1967 partnerem FK Vše-
radice. Až do roku 2006 se každý
rok na střídačku týmy navštěvovaly

a hrály přátelská utkání nebo turna-
je. Poté se tradice přerušila. Letos
jsme byli pozváni s mladšími žáky a

starší přípravkou na místní turnaj.
Přípravka 4x vyhrála, 2x prohrála a
skončila druhá, stejně jako žáci (3
výhry, 2 remízy, 2 prohry). I když
celý den pršelo, turnaj jsme si užili a
cestou domů zpíval celý autobus. Za
rok přijedou Němci do Všeradic.
Letošní úspěchy oslavíme na dokop-
né. Pro kluky chystáme překvapení,
dobrůtky i něco na památku. Nebu-
de chybět oblíbený fotbal proti rodi-
čům či Brännball (hra podobná soft-
ballu). Do půlky srpna mají kluci
volno, přes prázdniny se budou ko-
nat dobrovolné tréninky. Naplno za-
se začneme ve 2. srpnovém týdnu,
na soustředění odjíždíme 20. 8. 
Lucie BOXANOVÁ, FK VšeradicePřípravka Všeradic po přáteláku s Litní. Foto Lucie BOXANOVÁ



Naše noviny 13/18 REKLAMA, Strana 6

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  
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PLYNOVÉ KOTLE A TEPELNÁ 
ČERPADLA BUDERUS DODÁVÁ, 
MONTUJE A SERVISUJE FIRMA 
KABEN SPOL. S.R.O.

Zveme Vás na výstavu kotlů a 
konzultaci v Letech u Prahy.  

Pomůžeme Vám s vyřízením 
kotlíkové dotace.

Volejte +420 602 391 537 nebo pište na servis@kaben.cz, obchod@kaben.cz
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S velkým očekáváním jsme ve čtvr-
tek 7. června s manželem a kamará-
dy přijeli do kempu stavět stany na
páteční zahájení 7. karlštejnského

srazu motorových tříkolek a moto-
cyklů. Byli jsme opět velmi mile
překvapeni, že někteří účastníci už
byli na místě. Není se co divit, kaž-
doročně je láká naše krásná lokalita
- spojili sraz »triků« s návštěvou
hradu Karlštejn, projeli se po maleb-
ném okolí, navštívili místní hospůd-
ky a těšili se na páteční zahájení sra-
zu. O víkendu se karlštejnský kemp
zaplnil vyšperkovanými stroji a
milovníky třístopých i dvoustopých
miláčků. Počasí bylo letos natolik
nevyzpytatelné a nepředvídatelné,
že to odradilo pár jedinců, ale skalní
zůstávají, takže srazu se účastnilo
108 tříkolek a 85 motorek. Trasa
spanilé jízdy vedla z Karlštejna oko-

lo hradu přes Ořech do Prahy, Leten-
ským tunelem, okolo Paladia, přes
Václavské a Karlovo náměstí, okolo
Tančícího domu na Újezd, Malost-
ranské náměstí, Chotkovou ulicí
zpět směr Karlštejn. Vyjížďka byla
75 km dlouhá, vedla nejkrásnějšími
částmi Prahy a již tradičně jsme pro-
jížděli místy, kam by se sám tříkol-
kář nebo motorkář na svém stroji ne-
mohl dostat. Trochu ji narušil ka-
rambol zaviněný neukázněným řidi-
čem auta, který přes kolonu vedenou
Policií ČR porušil pravidla silniční-
ho provozu a vjel policistovi na mo-
torce přímo do cesty. Naštěstí se nic
opravdu vážného nestalo. 
(Dokončení na straně 8)                  (hes)

Místo tygra mi přivedli
obrovského velblouda
Na pozvání Hanky a Honzy Dostá-
lových jsem se vypravila do Zoopar-
ku v Karlštejně. Byla jsem nesmírně
překvapena! Jednak obrovskou roz-
lohou a pak všemi možnými úprava-
mi, jako vysázením asi třiceti strom-
ků, novými cestičkami, tabulkami o
zvířatech... To muselo dát obrov-
skou práci! Pan Berousek mě  přiví-
tal a hned jsem na něm chtěla, aby
mně nechal pochovat malého tygří-
ka. Bohužel už je ale prý tak velký,
že by mě pěkně »zmasakroval«.
Místo tygra mi přivedl obrovského
dvouhrbého velblouda Alima, které-
ho jsem chvíli vodila. Byl to fakt ko-
los, hlavu měl nade mnou snad ještě
dva metry. Děs běs, pořád mě chtěl
chytat, hlavně za vlasy... Viděla jsem
- a pěkně zblízka - mnoho krásných
zvířat: zebry, lamy, oslíky, opičky,
velblouda jednohrbého i dvouhrbé-
ho, bílého  tygra, lvy, koníky... Když
jsem se přiblížila k nosálům, otec no-
sál po mně vyrukoval. Za ním totiž
seděla nosálice s malý nosálkem, tak-
že si je chránil. (Dokončení na str. 8)

Třetího ročníku Pivního festivalu se
na konci května v Řevnicích zúčast-
nilo patnáct pivovarů zejména ze st-
ředních Čech. Akce se odbývala v
uvolněné, pohodové atmosféře. Prv-
ní místo získalo pivo Karlíček, které
ve svém pojízdném skleněném mik-
ropivovaru uvařil Jirka Chyby z
Karlštejna (na snímku vlevo, vpravo
Vráťa Smrž). Kdo umí, ten umí! Jiří,
gratulujeme! Text a foto

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Karlštejnské aktuality
* Klauniáda se na závěr školního
roku - 29. 6. - uskuteční v areálu
úřadu městyse Karlštejn. Od 18.00
bude pro děti i rodiče připraven zá-
bavný podvečer, výtvarné dílny,
soutěže a zahradní hry. Na toto set-
kání naváže večerní letní kino s
představením Já, padouch 2. První
promítání je zdarma. (ek)
* Červencový program letního ki-
na Karlštejn v areálu úřadu městyse:
6. 7. Špunti na vodě, 13. 7. Ferdi-
nand, 20. 7. Coco, 27. 7. Věčně tvá
nevěrná. Začátek promítání po set-
mění, 21-21.30. Vstupné 80/40 Kč,
deky s sebou.            Petr RAMPAS
* Denně má v červenci i srpnu otev-
řeno Museum lehkého opevnění Karl-
štejn. Najdete je v předválečném
bunkru mezi centrálním parkoviš-
těm a mostem přes Berounku.  (peš)

Karlštejnský Karlíček
vyhrál Pivní festival

Děti z mateřinky navštívily pohádkový hrad Točník

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     7/2018 (79)                

V PODHRADÍ. Účastníci sedmého karlštejnského srazu motorových tříkolek a motocyklů projíždějí centrem městy-
se. Foto Jaroslav KLEMPÍŘ

Spanilou jízdu narušil karambol
TŘÍKOLKY OPĚT PO ROCE ZAPLNILY KARLŠTEJNSKÝ KEMP U BEROUNKY

Karlštejnský zpravodaj

Červen ve školce znamená těšení se
na prázdniny a dobu výletů. Děti z
karlštejnské mateřinky zamířily na
hrad Točník, kde spolek Fištron po-
řádal akci Pohádkový hrad pro  dě-
ti. Z minulých let máme s touto ak-
cí, která má na hradě tradici, velmi
dobré zkušenosti. Program byl le-
tos trochu omezen nepříznivým po-
časím, ale my  jsme si to užili. Kluci
měli radost z rytířských soubojů,
děvčata obdivovala výrobu skleně-
ných korálků. Vystoupení žongléra
s aktivní účastí dětí bylo přijato s
nadšením. Nakonec jsme viděli lout-
kovou pohádku O pejskovi a ko-
čičce. Na hradě se nám líbilo a ur-
čitě se tam s dětmi zase někdy vrá-
tíme. (Dokončení na straně 8) (mah)
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V sobotu 16. června se na prostran-
ství vedle karlštejnské radnice usku-
tečnilo první setkání ODS Karlštejn
s občany městyse. Cílem akce bylo
položit pomyslný základní kámen
tradici vzájemného setkávání členů i
příznivců »ódéesky« s občany Karl-
štejna. Pro účastníky setkání bylo
připraveno drobné pohoštění, nej-
menší návštěvníci si mohli užít do-
provodný dětský program včetně ob-
líbeného malování na obličej. 

Během setkání bylo logicky zmíně-
no téma blížících se komunálních
voleb, které se uskuteční začátkem
října letošního roku. Jako předseda
místního sdružení jsem ohlásil kan-
didaturu ODS, nastínil základní teze
volebního programu a představil
kandidáty, kteří se budou během říj-
nových komunálních voleb ucházet
o přízeň voličů. V závěru setkání pak
přítomní občané od jednoho z kandi-
dátů karlštejnské ODS Janise Sidov-
ského obdrželi milý dar: volné vstu-
penky na představení muzikálu Noc

na Karlštejně, který je již třetí sezo-
nu uváděn přímo na nádvoří našeho
nejvýznamnějšího hradu. 
Finále velmi zdařilé akce korunoval
svou přítomností poslanec PSP ČR
Jan Skopeček, předseda středočeské
ODS a ekonomický expert naší nej-
silnější pravicové strany. Mimo jiné
slíbil, že brzy do Karlštejna opět za-
vítá, aby se mohl znovu setkat s oby-
vateli a probrat s nimi palčivé pro-
blémy našeho městyse. 

Petr Weber, 
předseda MS oDS Karlštejn

Spanilou jízdu narušil...
(Dokončení ze strany 7)
Bohužel se každoročně setkáváme s
neukázněností řidičů, kteří nechtějí
čekat, až kolona přejede, což je čes-
ké specifikum. Nejen z vlastní zku-
šenosti, ale i od zahraničních účast-
níků srazu vím, že v »cizině« je tato
podívaná vítaná - nejen chodci, ale i
řidiči v autech se v klidu na chvilku
zastaví, zapomenou na stres, spěch a
s úsměvem mávají.  
Oba večery zpříjemnily kapely, vy-
provokovaly tříkolkáře a motorkáře
k tanci a takovému veselí, že neva-
dil ani vydatný sobotní déšť. Počasí
si s námi pohrálo, takže jsme si ten-
tokrát užili při jednom srazu jak
slunce a velké horko, tak i pořádný
liják. V neděli při odjezdu účastníků
jsem zjistila, že už mám celý kemp
obsazen rezervacemi na příští rok. A
nesmírně nás potěšili ti, kteří nám
nejen osobně, ale i prostřednictvím
facebooku děkovali za úžasné zážit-
ky a psali, že se již těší na příští roč-
ník. A tak, až vše sklidíme, uložíme
a odpočineme si, budeme pomalu
přemýšlet, čím kamarády tříkolkáře
překvapíme příští rok a od podzimu
začneme na příštím srazu pracovat.

Helena STrMiSKá, Karlštejn
Foto Jaroslav KleMPÍŘ

Ódéeska představila své kandidáty
KARLŠTEJNSKÁ ODS POŘÁDALA PRVNÍ SETKÁNÍ S OBYVATELI MĚSTYSE

Příběh se šťastným koncem. Tak by
se dalo popsat letošní účinkování
fotbalistů Karlštejna v okresním pře-
boru. Dvanáctá příčka s náskokem
pěti bodů na sestupové pásmo - bi-
lance po podzimní části. Ve druhé
polovině soutěže byl cíl jasný: co
nejrychleji uniknout ohrožení.
Začátek jara však byl opačný. Bodů
bylo málo a po domácím debaklu s
hořovickým béčkem klesl Karlštejn
dokonce na předposlední, sestupové
místo. Poté ale přišel veledůležitý
bod v Chyňavě, čímž začalo, nako-
nec úspěšné tažení za záchranou.
Borci z podhradí neprohráli šest ut-
kání v řadě. Doma si vyšlápli na třetí
Stašov, těsně porazili nebezpečnou
Tlustici a klíčová byla i výhra na
hřišti rivala z Tetína. Celkový zisk
25 bodů nakonec stačil na konečné
jedenácté místo. Jedním z hlavních
faktorů záchrany byly výkony navrá-

tilců - Marka Fialy a golmana Jiřího
Humpolíka. Vydařilo se také zapra-

cování posil - Václava Mráčka, Mi-
chala Slowika a Marka Čermáka.

Nejlepším střelcem týmu se stal s
devíti brankami Karel Rulf. Sezonu
tak Karlštejnští nakonec hodnotí po-
zitivně, cíl byl splněn. Nadějné vý-
kony v některých jarních zápasech
jsou příslibem pro ročník nadcháze-
jící. Zahájení přípravy je naplánová-
no na 26. července. 

Michal šaMaN, Karlštejn

Jarní výsledky Karlštejna:
Neumětely - Karlštejn 2:2
Karlštejn - Nový Jáchymov 1:3
Broumy - Karlštejn 2:2
Karlštejn - Hořovicko B 1:7
Chyňava - Karlštejn 1:1
Tetín - Karlštejn 0:3
Karlštejn - Stašov 4:1
Drozdov - Karlštejn 2:2
Karlštejn - Tlustice 1:0
Osek - Karlštejn 0:1
Karlštejn - Trubín 1:2
Beroun B - Karlštejn 4:2
Karlštejn - Zdice 1:2

Místo tygra mi přivedli obrovského velblouda Alima
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Nádherná a vznešená je i rarita tohoto parku, lev bílý
Leon. A vůbec je úžasné, že se dostanete k těmto zví-
řatům skoro na dosah, což pro děti a nakonec  i pro nás
dospěláky je obrovský zážitek. Vzadu v areálu jsem
viděla docela velkou díru do země, oplocenou. K če-
muž mi pan Berousek prozradil, že příští rok tady bu-
dou aligátoři. Pořád něco vymýšlejí a zlepšují. Při vstu-
pu do areálu mají děti skákací hrad. Příjemné občerst-
vení v kiosku U Bílého lva, senza posezení pod obrov-
skou plachtou. Nic mi tam nechybělo, byl to velmi pří-
jemně strávený den. Všem prohlídku Zooparku dopo-
ručuji, je to opravdu jedinečná příležitost zhlédnout
šelmy téměř na dosah ruky. Děti se mohou projet právě
na Alimovi, nebo na konících. Taky určitě pěkný záži-
tek.Přeji Zooparku hodně návštěvníků a aby se tam
všem líbilo tak, jako mně. A manželům Dostálovým dí-
ky za pozvání           Jitka šveCová, Hlásná Třebaň

Děti na hradě Točník...
(Dokončení ze strany 7)
Prázdniny se blíží a my se těšíme
ještě na další zajímavé akce, které
ve školce pro děti na zbytek školní-
ho roku plánujeme - Výšlap na roz-
hlednu na berounském Dědu a
Překvapení pro předškoláky aneb
Rozloučení se školkou.
Všem vám za celou karlštejnskou
školku přeji krásné prožití letních
prázdnin.  Marcela Hašlerová,

Mš Karlštejn

Fotbalisté prožili příběh se šťastným koncem, udrželi přebor

S ALIMEM. Autorka článku ve společnosti dvouhrbého
velblouda Alima.  Foto ARCHIV

NA SETKÁNÍ. Kandidáti karlštejnské ODS do komunálních voleb a malí účastníci setkání.                    Foto ARCHIV

Před utkáním se Zdicemi byli oceněni Jiří Kučera a Jiří Humpolík, kteří
odehráli své poslední utkání v karlštejnském dresu.     Foto Michal ŠAMAN
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Osovský PROVAS

Osovský akord se konal 9. června. Akci předchá-
zela dlouhá doba příprav - členové spolku KOS a
obecního úřadu měli zájem na tom, aby 2. ročník
přehlídky hudebních těles byl stejně úspěšný jako
ten loňský. Na brigádu dorazilo přes dvacet lidí,
kteří vedle úklidu venkovních prostor vyklidili i
veteší zanesenou půdu. 
V sobotu dopoledne se muselo vše doladit: posta-
vit pódium, rozmístit stoly a lavice, připravit vý-
stavku, nachystat občerstvení... Úderem 16.00 se

vrata - nově zhotovená a krásná - otevřela prvním
návštěvníkům. Přišlo jich velké množství z naší
obce i z okolí, všechny věkové kategorie od dětí
po seniory. Děti se mohly vyřádit ve velkém ská-
kacím hradu, koupit si cukrovou vatu, hranolky,
párky v rohlíku, zmrzlinu i nafukovací figurky.
Moderátor přehlídky J. Kozák představil první
účinkující, kterými byly děti z MŠ a ZŠ Osov.
Milým vystoupením potěšily nejen své rodiče, ale
i ostatní přítomné, stejně jako děti ZUŠ J. J. Ryby
Jince, které přišly po nich s pí učitelkou A. Packo-
vou a p. učitelem Štěchem. Soubor Horband z Ho-
řovic nabídl profesionální provedení hudebních
skladeb a - pak přišlo to, čeho jsme se dlouho obá-

vali. Začalo pršet a nebyla to jen krátká přeháňka.
Přesto to účinkující ani návštěvníci chránění sta-
novým přístřeškem nevzdali. Na pódium přišla
místní skupina Uvidíme s rozmanitým melodic-
kým repertoárem od popu po folk; stejně jako
předchozí muzikanti sklidila velký potlesk a uzná-
ní. Vyvrcholením večerního programu byla skupi-
na Braboux s repertoárem složeným z velké části
z písní Olympicu a Katapultu, se kterým slavila
velký úspěch, a početná řada posluchačů se dala
do tance. Tak tomu bylo až do jedné hodiny v
noci, kdy byl Osovský akord ukončen. Organizá-
toři mohli být zaslouženě spokojeni. Tak ať žije
Osovský akord 2019!       Marie PLECITÁ, Osov

Vyklidili veteš, Osovský akord mohl začít
NA 2. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY HUDEBNÍCH TĚLES ZAHRÁLY KAPELY HORBAND, UVIDÍME I BRABOUX

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  7/2018 (157)

Fotbalisté si pozvali Příbram
SK Osov 1920 zve sportovní příznivce na oslavy
50 let znovuzaložení kopané a 98 let klubu, které
se budou konat v pátek 6. 7. na hřišti v Osově.  
Na programu je fotbalový zápas mezi SK Osov a
výběrem FK Marila Příbram. Po skončení zápasu
bude následovat autogramiáda hostů a předání
uznání zasloužilým členům klubu. Během pro-
gramu, který začne v 15.00, bude k dispozici bo-
haté občerstvení. K nahlédnutí budou historické
fotografie a kroniky, týkající se nejen fotbalu ale
také hokeje, který se v Osově hrál na vysoké
úrovni. Na závěr návštěvníky čeká vystoupení
skupin Uvidíme a Braboux, které zahrají k tanci
od 18.30.                Lenka ŠMEJKALOVÁ, Osov

JDEME NA TO. O zahájení programu druhého Osovského akordu se postaraly děti z místní školky i
školy.                 Foto Marie PLECITÁ

Máje letos slavili - v červnu

Program Noci kostelů zahájily v Osově zvony
Jubilejní 10. ročník Noci kostelů se konal ve
všech krajích republiky 25. 5. Kostel v Osově pat-
řil k těm, které se v rámci Arcidiecéze pražské
akce zúčastnily. Zvony na osovské věži v 18.00
zahájily program, který počal krásnými Bavor-
skými litaniemi v podání J. Plecitého ml. Tomu
patřila i další půlhodina varhanního koncertu; za-
zněly skladby J. Zacha, D. Zippoliho, A. Hesse,
D. Buxtehudeho, J. E. Eberlina a J. K. Kuchaře.
Následně M. Rejsková ml. pohovořila o Panně
Marii a J. Kozák přiblížil historii raně barokního
Bendlova Mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí, strženého partou opilých výtržníků v lis-
topadu 1918. Přestože  kopie je již dávno hotova,
instalace sloupu stále nebyla schválena. Dále J.
Kozák v Pohádce o prezidentovi vtipně popsal
aktuální dění na naší politické scéně. Program
pokračoval příspěvkem V. Frajera Christocentris-
mus v sakrálním umění. Následovalo hudební vy-
stoupení P. Kafky a jeho svěřenců ze ZUŠ Dobříš
i souborů Kolorit a Fabián. Ti sem dorazili z kon-
certu ve Skřipli, kde při příležitosti Noci kostelů
přednesli díla několika hudebních žánrů a autorů.
Podobný repertoár zazněl i v Osově, kde měli ná-
vštěvníci po skončení tohoto vystoupení možnost

prohlédnout si starodávné mapy a dokumentaci z
pohřbu nezapomenutelného P. Aleše Crkvy. 
Ve Skřipli, kde se rovněž začínalo v 18.00 kon-
certem, přiblížil T. Pavlovič historii obce a koste-
la. K prohlídce byla připravena kostnice s nádher-
ně malovaným stropem a v kamenné hřbitovní zdi
obklopující areál mohli přítomní spatřit náhrobní
kameny z dávných staletí, které sem byly přene-
seny z původního románsko gotického kostela,
strženého v 18. století a nahrazeného současnou
stavbou. Akce v obou svatostáncích skončila ve
22.00 hodin. Marie PLECITÁ, Osov

Máje s průvodem obcí se konaly v Osově dosti
kuriózně 2. června - nikoliv z rozmaru hasičů,
ale kvůli nejrůznějším překážkám v cestě. Účast-
níci se sešli tradičně u požární zbrojnice, kde
bylo podáváno rozmanité občerstvení a panova-
la dobrá nálada. Dvě půvabné družičky v dopro-
vodu elegantních mládenců vyrazily na cestu za
účasti hudby, která se vezla na korbě hasičského
auta. Cesta Osovem a Osovcem je předlouhá,
takže občasné zastávky v domácnostech nabíze-
jících osvěžení bylo vítané a příjemné. V areálu
staré školy program vpodvečer pokračoval vys-
toupením místní skupiny Uvidíme, která hrála
popové hity. Úspěšná akce trvala do pozdních
hodin. Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

VE SKŘIPLI. Petr Kafka (vlevo) a jeho sbor při
skřipelském vystoupení.     Foto Marie PLECITÁ

Osovští zpívali se Sagvanem
Muzikál Mýdlový princ navštívila výprava z Oso-
va. Písně Václava Neckáře, kterými je muzikál
provázen, jsou nám dobře známé, a tak si někteří
z nás notovali s účinkujícími. Bylo příjemné po
delší době vidět Sagvana Tofiho, pro mnohé z nás
idol mladých let, který hraje hlavní roli. Atmosfé-
ra byla úžasná, na konci představení jsme si při-
padali jako na koncertě.  Všem se muzikál moc
líbil, prožili jsme příjemný sobotní večer. 

Lenka ŠMEJKALOVÁ, Osov
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Dobroty nabízelo osmdesát prodejců
V DOBŘICHOVICÍCH SE USKUTEČNIL ŠESTÝ ROČNÍK FESTIVALU VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA

V Dobřichovicích se 16. června us-
kutečnil šestý ročník food festivalu
Všechny chutě světa, který se návš-
těvností kolem 4 tisíc lidí řadí mezi
nejúspěšnější akce v regionu.
Letošnímu ročníku opět přálo počasí
a skladba více jak 80 účastníků nabí-
zejících nejrůznější dobroty byla op-
ravdu velice pestrá. Hosté mohli
ochutnat gruzínský šašlik, vietnam-
skou bun cha, bretaňské palačinky,
mexické quesadilla, španělskou pael-
lu, japonské sushi, ruské pirohy,
americké hamburgery, africkou sa-

mosu či malajskou laksu. 
Dobřichovický zámek je opravdu
skvělým místem pro pořádání festi-
valu tohoto druhu, a to  nejen pro ná-
vštěvníky z okolních měst a obcí, ale
jak se ukazuje, také pro Pražany.
Čím dál více se také daří oslovovat
rodiny s dětmi, pro které jsou připra-
veny adrenalinové atrakce, hudební
a divadelní představení. V adrenali-
novém parku byly k dispozici obří
trampolíny, lezecká stěna, houpačka
z mostu, o hudební program se posta-
rala balkánská dechovku či kapela
hrající kubánské rytmy. 
Děkujeme všem za hojnou účast a
těšíme se na další ročník.

Štefan ORŠOŠ, Řevnice

Kapitán slavil na lodi

Vižinští zpívali koledy
Vánoce v létě na Vižině se jmenova-
la akce, kterou pro děti připravili
místní hasiči 23. června. Lidé přišli
v zimních bundách i v rukavicích. U
prezentace každé dítko obdrželo
vánoční dárkovou taštičku a papíro-
vou ozdobičku jako hrací kartu. Pak
prošlo několik disciplín - zdobení
perníčků, házení koulí na sněhuláka
Olafa, pouštění lodiček ze skořápky
ořechů, poznávání cukroví podle
chuti se zavázanýma očima, jízda na
saních... Po splnění úkolů se šlo k
ozdobenému stromku, kde jsme si
zazpívali koledy a začaly se rozdá-
vat dárečky. Nejlepšího kapra při-
pravila Dáša Pešicová. Nakonec za-
hrála hudební skupina Uvidíme.  

Jana FIalOVÁ, Vižina

Zraněnému cukrovkáři
pomohli strážníci
Dne 16. 6. pozdě večer si hlídka Mě-
stské policie Řevnice na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad všimla star-
šího muže, jenž seděl na lavičce pro-
ti prodejně zeleniny. Po chvíli vstal,
ušel pár kroků, zavrávoral, plnou
vahou těla upadl na obličej a zůstal
nehybně ležet. Hlídka dezorientova-
nému muži poskytla první pomoc a
přivolala záchranku. Navíc se jí po-
dařilo zjistit, že Řevničan  měl v mi-
nulosti problémy se srdcem a je léč-
en na diabetes. Lékař zraněného od-
borně ošetřil a na upozornění stráž-
níka mu změřil hladina cukru.  Byla
tak vysoká, že její přesnou hladinu
přístroj pro nedostatečný rozsah
stupnice nemohl zaznamenat. Muž
byl převezen do pražské nemocnice.

Jiří DlaSK, MP Řevnice

Mokropsy - Jak by mohla v bu-
doucnu vypadat nová lávka mezi
Mokropsy a Všenory, předvede li-
dem černošická radnice s hasiči.
Simulace se bude konat 28. 6. od
18.00 na mokropeské pláži.
Lávka do Všenor by měla nahradit
současný chodník na železničním
mostě. „Ve spolupráci s hasičskou

jednotkou připravujeme simulaci
pomocí systému lan, s pomocí velké
plošiny a nosného lana,“ uvedl na st-
ránkách Černošic starosta Filip Ko-
řínek. „Věříme, že pro rozhodování
v této strategicky důležité otázce s
dopadem na desítky let dopředu
nám vizualizace přímo v terénu mů-
že pomoci,“ dodal. (mif)

V řevnickém parku natáčeli Hejblíkovic

Přes Hodyni a Hatě až
do srpna neprojedete
Z důvodu dostavby kanalizace a ka-
nalizačních přípojek bude až do 10.
srpna kompletně uzavřena silnice
III/115 v obcích Hodyně a Hatě.
Celková délka uzavírky je 3,3 km. V
době od 18 do 8.00 je umožněn
vjezd autobusům a dopravní obslu-
ze. Podrobnosti ohledně objízdných
tras a jízdních řádů autobusů najde-
te na stránkách www.svinare.cz.

lucie BOXanOVÁ, Svinaře

Přes řeku vyroste nová lávka, »na zkoušku«

VÍTĚZKY. Poté, co byly zrušeny závody v Říčanech, soustředily se aerobič-
ky z AC Olympia Všenory na poslední soutěž sezony Žij pohybem v Aréně
Sparty Praha. V silné konkurenci Juniorky se sestavou Předpověď počasí i
Kadetky se sestavou Emoji porazily všechny soupeře, Děti se sestavou Myš
maš skončily druhé. Radost byla obrovská, atmosféra v hale úžasná. Děku-
jeme rodičům a všem fandícím divákům za podporu. Přes prázdniny nabe-
reme nové síly, na soustředění postavíme nové týmy a budeme se těšit na
další sezonu. Text a foto Katka ČERNÁ, AC Olympia Všenory

První videoklip vznikajícího projektu Hejblíkovic s názvem Medvíďata v
naší ZOO se natáčel v řevnickém parku v neděli 17. června. Jedná se o pro-
jekt s dětskými písničkami s ukazováním, které děti baví, učí a které si rych-
le zapamatují. Premiérově se Hejblíkovic představí v řevnické státní školce
a v soukromé MŠ Bambinárium na závěr školního roku. K vidění budou
také na řevnickém rodinném festivalu Hravě a zdravě, který se koná 8. 9.
Více na facebook.com/Hejblikovic.  Text a foto Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Mario Juhas, emeritní kapitán spo-
lečnosti Pražské Benátky, oslavil na
lodi Kazi plavící se po Berounce z
Černošic do Mokropes 75. naroze-
niny. Kapitán narozený v Belgii se
plavil po evropských veletocích a
dlouhá léta zdobí kapitánský můs-
tek Salónní rychlolodi Nepomuk na
Vltavě i převozní lodi Kazi na Be-
rounce. Tou se na trase mezi Mok-
ropsy a Černošicemi můžete svézt
až do 30. září. Kromě komentované
vyhlídkové plavby členitým údolím
funguje i tzv. pendl - přívoz přes ře-
ku mezi přístavišti Kazín a Mok-
ropsy. Další informace na info@pri-
vozkazin.cz. Text a foto

lucie  TURneROVÁ, Praha

Z našeho kraje 
* Účetní uzávěrka obce i školy je
mj. na programu Veřejného zasedání
zastupitelstva Zadní Třebaně, které
se koná 26. 6. od 18.00 v místním
Společenském domě. (mas)
* Registr řidičů MěÚ Černošice bu-
de z důvodu změny systému 29.
června uzavřen. (jid)
* Britská bluesová zpěvačka Vic-
torie Klewin s doprovodným triem
vystoupí 30. 6. od 15.30 do 18.30 na
pláži v Mokropsech. Součástí kon-
certu, na který je vstup zdarma, bude
sousedský piknik. Navařte, napečte,
přineste piknikové deky i koše, po-
chlubte se vlastními výtvory a dejte
ochutnat kapele! Pavel Blaženín
* železniční přejezd na cestě k
Ostrovu v Zadní Třebani (ulice U
Mlýna) bude z důvodu oprav od 4. 7.
do 5. 7. v době od 8 do 20.00 a od 9.
7. do 10. 7. v době od 8 do 20.00
uzavřen. Markéta SIManOVÁ
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 7. 7. od 8 do 12.00
pod místním zámkem.                   (ak)
* Dodávka elektrické energie bude
10. 7. od 7.30 do 10.30 přerušena v
zadnotřebaňské ulici Na Bořích. (sh)
* K otevření bytu vyjeli řevničtí
profesionální hasiči do Dobřichovic
18. 6. v 0.40. Jednalo se o zabouch-
nuté dveře bytu ve čtvrtém patře by-
tového domu; uvnitř spalo dítě. Ha-
siči byt zpřístupnili pomocí nářadí
bez poškození dveří. (pav)
* Požár auta na silnici mezi Vše-
nory a Jílovištěm likvidovali. 17. 6.
odpoledne profesionální hasiči z
Řevnic spolu s »dobráky« z Jíloviště
a Dobřichovic. Příčinou ohně byla
technická závada. (pav)

EXOTIKA. Na festivalu bylo k mání i exotické ovoce.    Foto Štefan ORŠOŠ
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Áčku se dařilo, bojovalo o postup
FOTBALISTÉ FK LETY ZAHAJUJÍ REKONSTRUKCI KABIN, NA PODZIM BUDOU HRÁT NA HŘIŠTÍCH SOUPEŘŮ

Poberouní - Fotbalové jaro patří
minulosti. Postoupit do vyšší sou-
těže se nakonec nepodařilo Letům,
Dobřichovicím ani Zadní Třebani
- byť si naděje dělat mohly.     (mif)

LETY, 1. B třída
FK Lety - Kr. Dvůr B 1:1 (PK 4:2)
Branka: Jarolím
Poslední utkání sezony trochu na-
pravilo sérii čtyř porážek v řadě.
Hrál se svižný otevřený fotbal, hosté
byli rychlejší a přímočařejší, domácí
zkušenější a fotbalovější. Králův
Dvůr se ujal vedení ve 32. minutě.
Rosenkranz nepřesně odkopl v po-
kutovém území, míč skončil na

břevně branky a útočník hostů jej
dorazil do sítě. Ve 38. minutě vyrov-
nal Jarolím z trestného kopu, jeho
střela přes zeď zapadla do branky.
Po přestávce si obě mužstva vypra-
covala několik šancí, ale brankáři
byli na místě. Protože zápas skončil
nerozhodně, přišly na řadu pokutové
kopy. Domácí se nemýlili, hostům
Sňozík dvě penalty zlikvidoval. (jik)

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Měchenice 4:0
Branky: Mistoler 2, Moni, vlastní
Drtivá výhra v posledním kole roz-
hodla o tom, že Dobřichovice v ko-
nečné tabulce okresního přeboru

Prahy-západ obsadily se 45 body
čtvrtou příčku. (mif)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn-Zdice 1:2 
Branka: Šaman
V zápase, ve kterém už oběma tý-
mům o nic nešlo, začaly lépe Zdice.
Po první půli si zaslouženě vypraco-
valy dvoubrankový náskok. Ve dru-
hé části se Karlštejn zlepšil a vstřelil
kontaktní gól. Těsné vedení si ale už
Zdice pohlídaly.      Michal ŠAMAN
(více viz strana 8)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Liteň - OZT 0:6

Branky: Šebek Pavel 3, Povýšil,
Sedláček, Tomášek
Jiný výsledek se na hřišti soupeře,
jemuž patří poslední příčka, ani neo-
čekával. Ostrovan jasnou výhrou po-
tvrdil druhé místo v tabulce.    (Mák)

SK ŘEVNICE, IV. třída 
Řevnice - Pikovice 6:2
Branky: růžička 2, Pitauer, Fa-
bík, Matoušek, Dohnalík
Proti jasnému vítězi soutěže se Řev-
ničtí vytáhli a už do poločasu mu na-
sázeli tři branky. Škoda, že forma
přišla až na konci jara. Jinak by z to-
ho pro Řevnice muselo být lepší
umístění, než devátá příčka. (Mák)

Fotbalový oddíl FK Lety má za se-
bou úspěšnou sezonu 2017/18. Vět-
šina družstev skončila v popředí
svých soutěží.
A-týmu se ve skupině E krajské 1. B
třídy až na závěr jara velmi dařilo.
Tým okupoval nejvyšší příčky tabul-
ky a obsadil konečné 3. místo se 43
body. Kdyby nepoztrácel v posled-
ních pěti utkáních 13 bodů, mohl
usilovat o postup do 1. A třídy. Áčko
pod taktovkou zkušených exligistů
Radka Sňozíka, Marka Jarolíma a
Jaromíra Šmerdy předvádělo po-
hledný fotbal, který se musel líbit.
Hlavně v závěru soutěže doslalo
spoustu příležitostí ke sbírání zkuše-
ností i několik dorostenců.
Starší dorost (U19) skončil v krajské
1. A třídě ve skupině A na 3. místě s
56 body. Tým byl na podzim budo-
ván za pochodu, většina hráčů byla
ještě ve věku mladšího dorostu. Pře-
sto obstál v zápolení s většinou vě-
kově a fyzicky vyspělejších soupeřů.
Od příští sezony bude dorost rozdě-

len na dva týmy a je přihlášen do
krajského přeboru v kategoriích star-
šího i mladšího dorostu.
Starší žáci (U15) startující první
sezonu v krajské 1. A třídě nezkla-
mali - ve skupině A skončili na 5.
místě se 26 body. Nově poskládaný
tým příjemně překvapil.

Další mládežnická mužstva hrála ve
svých kategoriích Okresní přebor
Prahy-západ. Mladší žáci (U-13) – 3.
místo oslabeného týmu o čtyři klíčo-
vé hráče, kteří loni v létě odešli do
ABC Braník, je maximem možností.
Starší přípravka (U-10) – 5. místo ve
skupině C. Mladší přípravka (U-8) –

1. místo ve skupině D. Hráno for-
mou turnajů 6 týmů – suverénní ví-
tězství ve skupině. V okresním finá-
le vítězů jednotlivých skupin obsadi-
la naše přípravka konečné 4. místo.

Po prázdninách jen »venku«
Dlouholetým problémem je stav
kabin. V listopadu 2017 nám byla
poskytnuta dotace na jejich rekons-
trukci. Přestavba právě začíná, z če-
hož plyne, že všechna družstva
budou celý podzim hostovat na hřiš-
tích soupeřů a na jaře budou hrát
všechna utkání na domácím hřišti!
Díky všem, kteří se podílejí na fun-
gování klubu, starají se o zajištění
tréninků i organizaci utkání. Bez této
mravenčí práce by nebylo možné,
aby každý týden pravidelně sporto-
valo cca 80 dětí a mládeže.
Souhrn sportovních výsledků všech
týmů najdete na webu www.fkle-
ty.net a na Facebooku www.facebo-
ok.com/fklety/.           Jiří KárNíK,

FK Lety

ÁČKO. Aktuální »jarní« fotka A-mužstva FK Lety.                     Foto arCHIv

Řevnice - Parta sedmiletých tenistů Sportclu-
bu Řevnice se postarala o úspěch: vyhrála v
krajské soutěži svou skupinu a postoupila do
play off mezi osm nejlepších týmů.

Petr Bělohlávek, Hugo Hovorka, Dan Matura a
Oskar Nejedlý patří do nejmladší kategorie, které
se říká minitenisté. Hrají na zmenšený kurt, přes
nižší síť a s měkčím míčem. Napálit ho raketou
ale dokážou náramně, suverénně porazili ve sku-
pině všech šest soupeřů a nejhorší výsledek přišel
až na závěr - na dvorcích Sokola Lety vyhráli
»jen« 8:1. Slavit ale nakonec mohli i v Letech,
stali se totiž druhými postupujícími. Jak se oběma
týmům povede dál, uvidíme koncem prázdnin,
kdy začínají play off boje o nejlepší družstvo stře-
dočeského kraje. (šv)
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Tenisté z Řevnic i Letů změří síly o titul

Řevnická kopaná 16. 6. slavnostně ukončila se-
zonu. A-mužstvo nejdřív porazilo Pikovice 6:2, v
restauraci Na Hřišti se pak hodnotilo a loučilo s
fanoušky až do rána. Následující sobotu 23. 6. se
se sezonou loučila mládežnická družstva, funkci-
onáři, trenéři a rodinní příslušníci. Program za-
čal plněním dovednostních soutěží o sladké ce-
ny. Náledovalo utkání mladších členů oddílu pro-
ti maminkám, tetičkám, sestrám a babičkám.
Další modelový zápas odehrála starší část fot-
balové omladiny proti tatínkům, strýčkům, bra-
trům a dědečkům. Na závěr se pak hodovalo.

text a foto Miroslav kratoCHvíl, Řevnice

Výsledky posledních jarních mistráků fotbalových mužstev našeho kraje

ŘEVNIČTÍ BORCI. Nahoře Petr Bělohlávek, do-
le zleva Oskar Nejedly,́ Daniel Matura a Hugo
Hovorka. Foto arCHIv

Díky, paní učitelko, hodně sil!
Je tu konec školního roku a já bych ráda poděko-
vala za rodiče i prarodiče učitelce Evě Řezníčko-
vé z Dobřichovic. Její obětavá práce s mládeží je
úžasná. Chodím se dívat na tréninky stolního te-
nisu v Řevnicích. Vládne tam příjemná atmosféra,
pohoda, klid, disciplína a hlavně velký zápal pro
hru. Děti ze řevnického klubu se během školního
roku účastní turnajů, v nichž některé dosáhly vel-
kých úspěchů. Díky, paní učitelko, přejeme pevné
zdraví, hodně sil a trpělivosti i v dalším školním
roce. Hezké prázdniny a těšíme se na září!

Blanka Martínková, Zadní třebaň

Fotbalisté ukončili sezonu


