
Hlásná Třebaň – Berounku pře-
klene nová lávka. Životnost té,
která spojuje Hlásnou Třebaň se
Zadní v současnosti, se totiž po-
vážlivě krátí. 
Minulý týden vyhlásilo hlásnotře-
baňské zastupitelstvo »architekto-
nickou a konstrukční soutěž« na no-
vou lávku přes řeku Berounku. Ko-
nečně! napadne nejspíš nejednoho z
těch, kteří pravidelně používají láv-
ku stávající. Některé její části, zvláš-
tě díly podlahy, vypadají dost opo-
třebovaně, oprav a »flikování« při-

bývá. Podle starosty Hlásné Třebaně
Vnislava Konvalinky se ale chodci
bát nemusí. „Předčasné uzavření stá-
vající lávky určitě nehrozí,“ ujišťuje
s tím, že obec chce udržet starou
lávku v bezpečném stavu až do otev-
ření její »nástupkyně«. „Každý rok
provádí odborná firma prohlídku
přemostění řeky a ve zprávě upozor-
ňuje na problémová místa. V tomto
roce byla provedena oprava na kon-
strukci a uchycení ložisek mostu.
Průběžně také opravujeme dubovou
podlahu.“ 

Rychtář zároveň zdůrazňuje, že k
dobrému stavu mostu nepřispívá ne-
respektování zákazu vjezdu pro cyk-
listy a jezdce na koních. „Na zátěž
způsobenou koňmi nebyla lávka pro-
jektována. Proto chceme znemožnit
vstup koním pomocí zábran,“ upo-
zorňuje. (Viz strana 11) (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Odvážlivci pluli přes Žábu - strana 2
* Letní soutěž pokračuje - strana 3
* Maryška naposled v sudu - strana 4

Řevnice – Neuvěřitelných 33 me-
dailí přivezly z červencového mi-
strovství světa ve skákání přes
švihadlo, které se konalo v ame-
rickém Orlandu, členky řevnické-
ho oddílu Rebels O. K. (viz NN
14/18). Trenérkou veleúspěšných
sportovkyň je Olga KEPKOVÁ.
Tak povídejte, určitě jste ještě plná
dojmů. Které byly, které jsou nejin-
tenzivnější, na co budete vzpomínat
nejraději a nejdéle? 
Dojmů máme hodně a intenzivních!
Akci připravujete 9 měsíců a najed-
nou je pryč. Pro mě je krásná a důle-
žitá cesta. Intenzivní byly maličkos-

ti: putování letadlem, otisky prstů,
fronty, horko, klimatizace... Pak ta-
ké mezinárodní  setkání,  jiné kultu-
ry, chování našich holek v noci na
letišti, v univerzitní jídelně, stmele-
ní kolektivu, prožívání radosti...
A co vaše svěřenkyně, jak si užily
Floridu? 
To byste se musel zeptal hlavně
jich... Pohled trenérky a 12-17letých
slečen je značně odlišný. Myslím
ale, že ony si užívaly tu světovost.
Byly na druhém konci světa, viděly
tam stejně staré vrstevníky mluvící
jiným jazykem, leč se společným
zájmem. (Dokončení na str. 3)      (mif)

DIVADELNÍ LÉTO. Prázdniny si
můžete zpestřit návštěvou divadelní-
ho předstvení v Řevnicích (na sním-
ku) či v Dobřichovicích. 
(Viz strana 4) Foto Pavel JÍLEK

TRENÉRKA. Olga Kepková (upro-
střed) se svými svěřenkyněmi na le-
tošním šampionátu.  Foto ARCHIV

Lávka vydrží! ujišťuje starosta
ZASTUPITELSVO HLÁSNÉ TŘEBANĚ VYHLÁSILO SOUTĚŽ NA NOVÉ PŘEMOSTĚNÍ ŘEKY

23. července 2018 - 15 (729) Cena výtisku 7 Kč

Švandová vyprávěla
historky z natáčení

King Kong mě rozpumpoval, fronty odrovnaly...

Na náves přijede císař
Hlásná Třebaň - Po roční přestávce
opět vzdají obyvatelé Hlásné Třeba-
ně hold svým dávným prapředkům.
Slavnosti trubačů se na zdejší návsi
budou konat v sobotu 4. srpna.
Vrcholem první části programu, v
níž se kromě trubačů, neboli hlás-
ných představí šermíři či tanečnice,
bude příjezd Karla IV. Zlatým hře-
bem části druhé se určitě stane vy-
stoupení »bláznivé« skupiny Maxim
Turbulenc. (Viz strana 12) (mif)

Zraněnou vezl traktor

Řevnice, Jíloviště - Jízdu ve velmi
neobvyklé »sanitce« si vyzkoušela
žena, která si 14. 7. v lesích u vysíla-
če Cukrák zlomila nohu. Z nepří-
stupného terénu ji odvezli na radlici
traktoru! „Přestože byla naše posád-
ka v telefonickém spojení s kama-
rádkou zraněné ženy, trvalo 30 mi-
nut než se nám ji povedlo najít,“ řekl
ředitel řevnických záchranářů Bořek
Bulíček. „Ležela asi 70 metrů od les-
ní cesty, kam se sanitkou nedalo do-
stat.“ (Dokončení na straně 11) (mif)

Foto Bořek BULÍČEK
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Dvacet odvážných posádek svedlo v sobotu 14. 7.
boje o zdolání trati na rybníku Žába ve Svinařích
v originálních neckách. 
Protože nás již několik týdnů sužuje nedostatek
vody, pozorně jsme sledovali klesající hladinu
rybníka. Vloni byl totiž závod kvůli nedostatku
vody zrušen. Ani letos to nevypadalo moc opti-
misticky, za týden klesla hladina o metr a molo
zůstalo stát na souši. Proto se v sobotu dopoledne
sešlo u vody několik místních Sokolů a molo »na-
stavili« tak, aby se z něj mohlo startovat. Po 13.00
se začali u rybníka scházet první fanoušci i závod-
níci. Složení posádek bylo opravdu rozmanité, od
dětských, přes rodinné, ženské, mužské, smíšené
nebo dědečko-babičkovské. Cílem závodu je ob-
jet na čas bójku uprostřed rybníka. Síla záběru je
sice velice důležitá, ale na druhou stranu – čím víc
zaberete a máte nižší ponor, tím více si naberete
čumákem do necek vody. A velmi rychle pak jdete
ke dnu, což se stalo dvěma chlapským posádkám.
Všichni své potápěčské umění ale brali s úsmě-
vem na tváři, vždyť jde hlavně o zábavu... Někte-
ré jízdy proti sobě dokonce postavily partnery či
manžele, a to se pak na hladině děly věci! 
Po finálových bojích se nakonec absolutními vítě-
zi stal Živý spolek (Marek a Štěpán z Haloun), st-
říbrnou příčku vybojoval Poslední double (Miloš
a Hanka Rabiškovi) a bronzovou medaily získaly
Potápky (domácí Petr a Áďa Procházkovi). Všich-

ni medailisté byli odměněni něčím na zub a žízeň,
vítězové si odnesli ještě originál dřevěné malé
necky na památku. Díky všem, co se závodů zúča-

stnili, jak aktivně, tak jako fanoušci, a všem těm,
kteří pomáhali s přípravami a organizací.

Lucie Boxanová, Svinaře

Odvážlivci pluli v neckách přes Žábu
VÍTĚZSTVÍ SI VE SVINAŘSKÉM ZÁVODĚ VYPÁDLOVAL ŽIVÝ SPOLEK PŘED POSLEDNÍM DOUBLE A POTÁPKAMI

V NECKÁCH. Účastníci neckyády, která se na svinařském rybníku Žába konala v polovině července.
Foto Lucie BOXANOVÁ
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Na zámku oslaví Lughnasadh
Na začátku prázdnin byla na půdě bývalé sýpky
zámku ve Svinařích zahájena výstava s názvem
Keltská svatba a jiné vzpomínky. Až do konce září
můžete zhlédnout desítky děl předních umělců.
Slavnostní vernisáž a zároveň oslava keltského
svátku Lughnasadh se uskuteční 4. 8. od 14.00. 
Že jste nikdy slovo Lughnasadh, odvozené od jmé-
na keltského Boha světla Lugha, neslyšeli? Ve zk-
ratce se jedná o oslavu vrcholného léta a samotné-
ho života. Občas jej někteří přiřazují k dožínkám.
Celé odpoledne se budou konat výtvarné dílny,
přednášky k historii osídlení lokality, autorské čte-
ní, komentované přednášky k výstavě... Součástí
expozice jsou též ukázky práce kovářů. Další in-
formace, včetně otevírací doby, najdete na webu
www.svinare.com. Lucie Boxanová, Svinaře

NA BEROUNCE JE ŽIVO. Doslova ve vodáckou »magistrálu« se o prázdninách proměnila Berounka. Denně tu můžete vidět desítky plavidel všech typů.
Loď si můžete také půjčit - například v kempu v Srbsku a splout s ní během půldne či dne do Zadní Třebaně, Řevnic, Dobřichovic nebo Černošic. Na prv-
ním snímku je zachycen přistávací manévr raftů nad srbeckou lávkou, na druhém »cvrkot« v řece na zadnotřebaňském Ostrově.  Foto NN M. FRÝDL

V sobotu 14. července usedla
do Křesla pro hosta na kurtech
ve Svinařích známá osobnost
české herecké scény a zároveň
obyvatelka Haloun, Jana Švan-
dová. Řeč byla samozřejmě o
divadle, natáčení filmů, jak v
Čechách, tak v zahraničí, o
golfu, cestování, ale také o
vnoučatech nebo zahrádkaření.
Všechny přítomné rozesmály
»historky z natáčení« neboli
příhody a trapasy z prken, kte-
rá znamenají svět.     Text a foto

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Švandová v křesle vyprávěla veselé historky z natáčení
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King Kong mě rozpumpoval, fronty...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Sledovaly jejich zvyklosti, od způso-
bu fandění, po účesy, oblečení, jejich
originalitu, barvu pleti. Pocit, že us-
pěly v takovém měřítku, jim dochází
vždy až s odstupem času.  Samotnou
Floridu si užily až návštěvou slavné-
ho floridského Adventures Parku.
Holky pobíhaly od jedné atrakce ke
druhé a já umírala strachy, zda se mi
sejdou večer všechny a živé. Mě i ko-
legyni Šárku Plazzerovou rozpum-
poval King Kong a odrovnaly neko-
nečné fronty na Harryho Pottera. 
letošní mistrovství světa v orlandu
překonalo i doslova medailové žně,
které jste zažívaly na předchozích
šampionátech v Portugalsku, resp.
ve Francii. Jak to, že se u Berounky
skokankám přes švihadlo tolik da-
ří? Jaký máte recept na úspěch?
Recept je jednoduchý. Čas strávený
s mladými lidmi je léčivý. Mám ráda
trénování, to, co dělám. Jdu svou
cestou a nenechám se nikým odradit.
Musím cítit  podporu i důvěru rodičů
a podporu své rodiny. Pak mám ještě
v zádech nejbližší tým, který pomá-
há, jak se dá. Samotný trénink je
třešnička na dortu.
vy jste, zdá se, velmi náročná tre-
nérka: vážně – jak nám prozradila
jedna z maminek malých reprezen-
tantek - holky od března neměly je-
diný volný víkend a trénovaly s vý-
jimkou pátku denně? 
Když jsem to v novinách četla, tro-
chu jsem se vylekala. Nejsme profe-
sionální tým, takové nasazení je vy-
loučené. Celý rok je nutné trénovat
3x týdně + podzimní běhání. Od
března jsme přidaly trénink nebo
soustředění o víkendu, od dubna při-
tuhovalo, ale ne nějak dramaticky.
No a pak musíte vědět, kdy dát třeba
5 dní volno a kdy zase trénink přidat.
Chcete-li uspět ve světovém měřít-
ku, musíte tréninkové dávky zvýšit.
Baví to holky? asi ano...
Pro většinu z nich je to životní styl.
Stejně to mají i stovky skokanů po
celém světě, které na soutěžích pot-
káváme. Nenápadně tak projdou ná-
ročnou pubertou, kdy je režim a dis-
ciplína nejlepším lékem, jak toto ob-
dobí  přežít. Samozřejmě, ne každý
se s tímto názorem ztotožňuje.
v čem takový trénink skákání přes
švihadlo spočívá a jak se z »obyčej-
né« žačky zŠ v Řevnicích či Dobři-
chovicích stane světová šampiónka?
Dobrá otázka. Většina lidí si předs-
tavuje, že hodiny a hodiny jen skáče-
me. Omyl! Trénink je zaměřen na
všestrannost. Trénujeme rychlost,
vytrvalost, odrazy (bez švihadla),
učím holky různé aerobické choreo-
grafie, pracujeme s hudbou, věnuje-
me se gymnastice,  rozvíjíme moto-
riku, posilujeme, běháme, tančíme,
protahujeme. Věnuji se týmovým
disciplinám, proto si hodně hrajeme,
důraz klademe na team bulding. Má-
me i mimotréninkové akce. Pokud se
sport stane součástí života mladého
člověka, nic nestojí v cestě. Čímž se
ale vracím k těm tréninkům: 2x týd-
ně je málo, 3x týdně je nadějné...
vaše letošní cesta za triumfem ne-
byla jednoduchá. Prý jste do ameri-
ky putovaly 33 hodin, nocovaly na
letištních vozících, zahřívaly se čes-
kou vlajkou. Je to všechno pravda?
Nešlo o život. Jistý dyskomfort tam
byl, noční strach také. V New Yorku
nás rozdělily na dvě skupiny a půlku
odlifrovaly na jiné letiště. Naše

představa o posteli v Orlandu se roz-
plynula. Naštěstí jsme měly týmové
osušky a tři české vlajky, které po-
sloužily k  zahřátí. 
Jak nepohodu snášely vaše svěřen-
kyně? a jak to, že se z těchto zážitků
dokázaly tak rychle oklepat?
Holky si ani jednou nepostěžovaly.
Je to tím, že jsme za ty roky opravdu
sehrané a že máme leccos za sebou.
Do Orlanda jsem dorazily večer. Rá-
no holky čekal nejnáročnější den.
Teď, zpětně, mohu říct, že to bylo
vlastně dobře. Adrenalin se postaral
o soutěžní náladu, holky se vzchopi-
ly a bojovaly jako lvice. Celková
únava je dostihla až za tři dny.
Jak velká byla na mistrovství kon-
kurence? Kdo ve vašem sportu
představuje - kromě rebels o.K. -
světovou extratřídu?
Bylo to naše třetí MS. Mám pocit, že
je to pořád těžší. Do Orlanda se sjelo
téměř 900 skokanů z 51 týmů světa.
Mezi TOP skokany patří Američané
a v poslední době i Korejci, Čína, Ja-
ponsko a Australané. Asiaté jsou i od
těch nejmenších připraveni dokona-
le. Vše je precizní. Američané  jsou
hodně inovátorští. Účast na takové
soutěži je pro mě největší školou.
Povídat si s TOP trenéry, pozorovat

je při práci, naslouchat jim, když se s
vámi chtějí podělit o své zkušenosti.
Jeden z trenérů amerického týmu
dokonce trénoval i našeho bývalého
olympionika, krasobruslaře Tomáše
Vernera. Byli tam také skokané z
Keni, kteří nemají tělocvičnu. Tré-
nují venku na trávě a škváře. Přesto i
oni stáli v některých open kategori-
ích na stupních vítězů. Nebyl snad
nikdo, kdo by jim to nepřál. 
Přiučily jste se na Floridě něčemu,
odkoukaly jste něco, co jste třeba
ještě do té doby neznaly?
Učíme se stále. Každá soutěž je vel-
ká škola. Na konci mistrovství je
dvoudenní workshop, kde se učíme
od těch nejlepších. Rope Skipping je
neuvěřitelný v tom, že se můžete stá-
le posouvat. I ti nej každým rokem
přijdou s něčím novým, originálním. 
v čem se soutěží? Skáče se na čas,
na rychlost, kdo nejdéle vydrží,
předvádějí se nějaká »kouzla« se
švihadlem…?
Přesně tak. Naše holky soutěžily v 9
- 11 disciplínách. Každá disciplina
se hodnotí samostatně, proto šance
na medaili roste. V rychlosti počítáte
počet přeskoků za určitý čas, trojšvi-
hy jsou časově neomezeny. Můžete
skákat sám za sebe, ve dvojici, nebo

ve čtveřici, v Double Dutch ve troji-
ci, ve čtveřici. Pak děláte ta kouzla
se švihadly, říkáme to free style. Le-
tos jsme poprvé šly free style v
Double Dutch, byla jsem s výkony
moc spokojená.
Které z letošních medailí si nejvíc
vážíte, která byla nejvíc vydřená,
zasloužená či jinak výjimečná?
To by mi holky daly, kdybych takhle
někoho vychválila... Všech 11 repre-
zentantek se mi povedlo připravit tak,
že každá měla na krku minimálně 2
medaile! A prozradím, že si velmi
považuji jednoho 4., 6. a 7. místa v
první desítce světové konkurence...
Jak jste úspěšnou misi oslavily?
Týmová oslava se ještě nekonala,
cinkneme si na soustředění v srpnu.
Tradiční a velmi milé bylo přivítání
starosty Dobřichovic Petra Hampla a
zástupců města, našich rodin i fa-
noušků v dobřichovickém zámku.
Čekal nás přípitek, spousta dobrot a
květin... Před tím nás na letišti nalo-
žili do speciálního autobusu, aby-
chom si uvítání užili společně.
Co dál? Je s vědomím toho, co jste
(nejen) letos dokázaly, ještě nějaká
meta, která zbývá zdolat? Nebo už
to »výš« nejde?
Hranice se dají posouvat stále. Jen si
člověk musí být vědom, kde má svůj
strop. Bylo by fajn, kdyby se nám
podařilo postoupit do Grand final.
To je ještě jedna soutěž na mistrov-
ství světa, kdy se vybere 6 nejlepších
týmů z každé discipliny napříč vě-
kem, a ti pak soutěží mezi sebou.
Tzn. dvanáctileté děti jdou proti je-
denadvacetiletým »bardům«. To je
mazec! Realita však je, že se právě
ty mladší ročníky do Grand final ne-
dostanou. Příští rok snad vyjde Nor-
sko. A až mi bude 70 let, budu naše
vnučky a vnuky sledovat na olympi-
ádě. Od roku 2019  Rope Skipping je
mezi žadateli o přijetí našeho sportu
mezi olympijské sporty. 
Jak si užijete prázdniny?
Plánuji příští školní rok, vyhodnocu-
ji a zpracovávám rok starý, připravu-
ji soustředění, novou choreografii.
Třídím myšlenky a zkušenosti z Flo-
ridy. Plánujeme odpočívat v okolí
Berounky a brdských lesů i v  sever-
ních Čechách, odkud pocházím. Za-
jedeme do Alp a pak hurá zpět ryt-
mus školního roku. Zdravím čtenáře
NN a fanoušky. Když nám v noci
přicházely povzbuzující sms na le-
tiště, hřálo nás to, jako ty vlajky...

Miloslav FRÝDL

Těšíme se na vaše fotografie i příhody!
VÝHERCI SOUTĚŽE DOSTANOU TRIČKA, MIKINU, CD, KNIHU ČI LAHEV VÍNA

Poberouní - Naše noviny vyhlásily tradiční sou-
těž o nejoriginálnější fotku z dovolené nebo
prázdnin. Zajímavé či vtipné fotografie nám do
4. 9. můžete posílat na adresu redakce (Naše
noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či
mailem (frydl@centrum.cz). Těšíme se i na vaše
letní příhody - napište nám, co vás během prá-
zdnin nejvíce rozesmálo či naštvalo. Pro autory
originálních snímků i textů, které se budou hod-
notící komisi v čele s Josefem Kozákem líbit
nejvíc, máme připravené zajímavé ceny: trička,
mikinu, CD, knihu Po stopách Keltů na Be-
rounsku - Od Tetína po Bacín, korbel nebo la-
hev vína. Autorem dnes otištěné fotografie je
Petr Pawlica ze Zadní Třebaně. Pořídil ji u
»šumavského moře« a nese název Podvečerní
škola na Lipně.      (mif)

V ORLANDU. S keňskými závodníky. Foto Šárka Plazzerová
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Ochotníci připravují další premiéru
PO HŘE O DOKTORECH SE NYNÍ V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE »ZABYDLÍ« FARÁŘI

Dáreček z Afriky aneb Mnoho farářů
v domě. Tak zní název nové autorské
divadelní hry, jejíž premiéru na sr-
pen chystají řevničtí ochotníci.
Jaké je, když farář nemá faru a bydlí
v domě svého tchána - buržoazního

bezvěrce? A co se stane, když do té-
hož domu přijede zemřít svérázný
misionář z černého kontinentu? I to
prozrazuje hra Michaely Šmerglové,
kterou uvede Divadelní soubor Řev-
nice v místním Lesním divadle. Není
to nic proti víře, Africe či buržoazii.
Je to malá crazy komedie o lidských

průšvizích, slabostech i radostech. O
nás. A že se odehrává kolem farářů?
To je trochu… No, přijďte uvidíte.
Konečně, František Zavadil a Ro-
man Tichý jsou vskutku neotřelí du-
chovní, které stojí zato vidět. Ve hře
převažuje legrace, ale možná se před
diváky vylíhne i pár momentů k za-

myšlení. Představení bude »v lese« k
vidění 10. - 12. 8. a 17. - 19. 8., na
návštěvníky čekají i drobné dárky.
Více na www.divadlorevnice.cz.

Michaela ŠMeRGLOVÁ,
Divadelní soubor Řevnice

Dobřichovické divadelní slavnosti
se pomalu chýlí ke svému závěru. V
jejich průběhu se podařilo program
rozšířit o zajímavý koncert, který
bude poslední akcí letošních slav-
ností. Někdejší Dobřichovičan Ivan
Mládek se před nedávnem odstěho-
val o kousek dál, a tak konečně bude
moci zahrát na místním zámku. Ce-
lý život se totiž drží zásady nekon-
certovat v místě svého bydliště. 
Mohu potvrdit, že byl neoblomný..
Jsou to již desítky let, co jsem se
svými vrstevníky spoluorganizoval
společenský život tenisového oddí-
lu, kam Ivan chodíval za svou ženou
Evou. Ta jako zdatná pingpongářka
posílila tenisové řady a jako výbor-
ná společnice nesměla nikdy chybět
u táboráků, různých posezení a mej-
danů. Mnohokrát jsme, když se se
svým charakteristickým úsměvem
na tváři Ivan objevil, žadonili o ně-

jakou písničku a pokud si pamatuji,
jedinkrát jsme neuspěli. 
To se teď změní. Ivan Mládek vy-
stoupí se svým Banjo Bandem na
dobřichovickém zámeckém nádvoří
29. 7. od 20.00. Vstupenky jsou k
mání v Cafe Galerii Bím i na
www.webticket.cz
Prosím všechny zájemce o vstupen-
ky, aby jejich nákup neodkládali.
Jak se nachomýtám k mnoha růz-
ným kulturním akcím, mám zkuše-
nost, že vstupenky v předprodejích
mnohdy leží do posledních dnů, pak
je najednou z jejich nákupu masakr
a ti, co si mohli zcela bez potíží ještě
před několika dny vstupenky koupit
v předprodeji, předvádějí před vstu-
pem hysterické scény a nešetří vlast-
ní sprostotou. Naposledy jsme to
mohli v Dobřichovicích zažít před
Nocí na Karlštejně počátkem červ-
na.  Jiří GeISSLeR, Dobřichovice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
25. 7., 28. 7., 1. 8., 8. 8. 20.00 MAMMA
MIA: HERE WE GO AGAIN!
27. 7. 21.30 DOKUD NÁS SVATBA NE-
ROZDĚLÍ (letní kino)
28. 7. 16.00 HOTEL TRANSYLVÁNIE
3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
3. 8. 21.30 BORG/MCENROE (let. kino)
4. 8. 16.00 ÚŽASŇÁKOVI 2
4. 8. 20.00 MISSION: IMPOSSIBLE -
FALLOUT

LETNÍ KINO KARLŠTEJN
27. 7. 21.00 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
3. 8. 21.00 TÁTOVA VOLHA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Od 25. 7. do 9. 8. prázdniny.        (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
28. 7. 19.00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
29. 7. 19.00 HOTEL TRANSYLVÁNIE
3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D
4. 8. 18.30 MISSION: IMPOSSIBLE -
FALLOUT 3D
5. 8. 18.30 ÚŽASŇÁKOVI 3D

LETNÍ KINO BEROUN
24. 7., 28. 7., 31. 7. 21.30 MAMMA
MIA! HERE WE GO
25. 7. 21.30 Utøya, 22. ČERVENCE
26. 7. a 29. 7. 21.30 HOTEL ARTEMIS
27. 7. a 30. 7. CHATA NA PRODEJ
1. 8. 21.00 ANT-MAN WASP
2. 8. a 7. 8. 21.00 MISSION: IMPOS-
SIBLE - FALLOUT
3. 8. 21.00 ÚŽASŇÁKOVI 2
5. 8. 21.00 ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
6. 8. 21.00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

KINO RADOTÍN
24. 7. 17.30 HASTRMAN
24. 7. 20.00 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
25. 7. 17.30 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
25. 7. 20.00 STŘÍDAVÁ PÉČE
26. 7. 17.30 CHATA NA PRODEJ
26. 7. 20.00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
27. 7. 17.30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
27. 7. 20.00 HOTEL ARTEMIS
28. 7. 17.30 MAMMA MIA: HERE WE
GO AGAIN
29. 7. 16.00 ANDRÉ RIEU: AMORE -
HOLD LÁSCE
Dovolená od 30. 7. do 13. 8.

DOKTOR V LESE. Hru Doktore, vy jste nenapravitelný uvedla v řevnickém
Lesním divadle »mladá sekce« místních ochotníků. Foto Pavel JÍLEK

Postřižiny se rozloučí v zahradě mníšeckého zámku
MARYŠKA SE NAPOSLEDY VYKOuPE V SuDu, DE GIORGI JEŠTě JEDNOu SKOčÍ Z KOMÍNA DO PLACHTY
Mníšek pod Brdy - Osm úspěšných sezon má
za sebou původní muzikál Postřižiny. Ta loň-
ská měla být poslední derniérová. Jenže…
Soubor se letos nechal přemluvit ještě ke dvě-
ma představením: první viděli diváci v závěru
května na nádraží v Loděnici, to druhé, už
definitivně poslední, mají možnost zhlédnout
10. srpna v zahradě zámku Mníšek pod Brdy. 
První ze dvou letošních derniér se na konci květ-
na odehrávala ve velmi zvláštním, pro divadlo
rozhodně ne typickém prostředí - na nádraží v Lo-
děnici u Berouna. Svého času se tu natáčel oska-
rový film Jiřího Menzela, k němuž scénář vznikl
podle jiného slavného díla Bohumila Hrabala Ost-
ře sledované vlaky. Motoráky zdolávající trať z
Berouna do Prahy, případně naopak, houkaly i do
hereckých dialogů a písniček, čímž představení
odehrávajícímu se na pozadí starého nádražního
skladu dodaly ojedinělou atmosféru. »Pábitel«
Hrabal by měl nepochybně radost.
Krásnou Maryšku i paní hostinskou koupající se v

pivovarském sudu, pana De Giorgiho skákajícího
z komína či Francina na prskajícím motocyklu
budou mít diváci definitivně naposledy možnost
vidět v pátek 10. srpna od 20.00 v areálu zámku
Mníšek pod Brdy. V hlavních rolích muzikálu,
který slaví úspěchy po celé republice a vidělo jej
několik desítek tisíc diváků, se představí populár-
ní moderátor Petr Jančařík (dr. Gruntorád), profe-
sionální muzikálový herec Ondřej Bábor (Fran-
cin), zkušená ochotnice, členka divadla Akorát
Adéla Červenková (Maryška) i excelentní purkra-
bí z muzikálu Noc na Karlštejně Karel Král (Pe-
pin). Zdatně jim asistují mnozí další, kromě herců
si zahrají osovští hasiči v dobových uniformách,
zvířata, sto let stará hasičská stříkačka či historic-
ký motocykl. A pivo, samozřejmě…
Čekání na začátek představení divákům zkrátí sta-
ropražská kapela Třehusk. 
Vstupenky je  možné si objednat přímo na zámku
v Mníšku pod Brdy, nebo prostřednictvím mailu
mnisek@npu.cz. Miloslav FRÝDL

Tipy NN
* Komedii Nerušit,  prosím aneb
Dvouplošník v hotelu Westminster
uvádí Dobřichovická divadelní spo-
lečnost na nádvoří zámku v Dobři-
chovicích 25., 26., 27. a 28. 7. od
20.00 hodin. Andrea KUDRNOVÁ
* Anenskou pouť oslaví 28. 7. ve
Svinařích. V areálu místního Sokola
čeká od 14.00 seniory posezení při
dechovce, ve 20.00 vypukne pouťo-
vá zábava s kapelou To Víš.      (box)
* Na letním posezení zahrají 28. 7.
od 18.00 v parku v Černolicích ka-
pely Třehusk a Kapičky.             (jim)
* Kapela After 40 koncertuje 28. 7.
od 19.00 před Srubem U Kocoura v
Letech. (sk)
* Hrátky za muzejními vrátky - den
plný her pro děti i jejich doprovod
organizuje 28. 7. Muzeum Českého
krasu Beroun. (pez)
* Práce absolventů FAMU jsou pod
názvem Foto 4+4 vystaveny do
konce července v zámku Dobřicho-
vice.               Andrea KUDRNOVÁ
* Americký kytarista a zpěvák
John Vaughan vystoupí v doprovodu
saxofonisty Joe Kučery 7. 8. od
19.30 ve vinárně zámku Dobřicho-
vice.   Andrea KUDRNOVÁ
* Jan Bobek a Martin Brown vysta-
vují své obrazy a objekty v »dočas-
né galerii« vedle kapličky v Hlásné
Třebani 10. 8. (16-20.00) a 11. 8.
(11-20.00). Jan BOBeK
* Trojrozměrné obrazy Elzbiety
Gerosseové jsou do 6. 9. k vidění v
galerii Café Bím Dobřichovice. (ak)
* 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)
* Náladu a děj konce srpna 1968
zachycuje výstava 1968: Satira a
tanky, která je do 30. 9. přístupná v
Muzeu Českého krasu Beroun.   (pz)
* Fotografie Vladimíra Douska
můžete vidět v Mokropeské kap-
ličce.             Simona KYSILKOVÁ

Mládek zahraje v Dobřichovicích
KONCERTEM VYVRCHOLÍ ZDEJŠÍ DIVADELNÍ SLAVNOSTI

MEZI KOLEJEMI. Postřižiny na nádraží v Lo-
děnici. Foto NN M. FRÝDL
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Všeradův kurýr

Z letního tábora domů se vrátily čle-
nové Dětského centra Světlušky při
Náboženské obci Církve českoslo-
venské husitské ve Tmani. Deset dní
nabitých aktivitami uteklo jak voda.
Podnikali jsme výlety po nádherném
okolí Sloupu v Čechách, zkoušeli si
tradiční řemesla typická pro tuto ob-
last severních Čech (výroba skla a
textilu), hráli jsme divadlo, překoná-
vali potok na laně, stříleli s vojáky,
jezdili na loďkách, na koních, pro-
zkoumávali jeskyně, vyšplhali na

rozhlednu, navštívili hrad, viděli dvě
pohádky v Lesním divadle a stihli se
i koupat, hrát si, zpívat, tančit a stra-
šit se - ale jen z legrace, při bojovce
v »pátek 13.« 7. Zjistili jsme, že si
umíme pomáhat, dokážeme se podě-
lit o radost a radovat se z úspěchu
kamaráda. Máme různé talenty, a to
nás inspiruje, poznáváme nové věci,
zajímá nás historie i věci kolem nás.
Máme rádi svou zem. Rádi se o to
vše podělíme v rámci výstav a akcí
ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tma-

ni, kde se cítíme jako doma.
Děkujeme Obci Tmaň za odvoz z tá-
bora domů, Simoně a Anetě Špačko-
vé, Denise Bártové za skvělou péči o
děti a stále dobrou náladu, vojákům
za dva dny plné adrenalinu, Kateřině
Kočkové za vtažení do tajů batiky,
rekreačnímu středisku STAP za sk-
vělé zázemí, DC Světlušky za tábor,
na který budeme všichni dlouho vz-
pomínat.Vám všem děkujeme za
podporu našich akcí v budoucnu.
Jana šmardová koULová, Tmaň

Stříleli s vojáky, hráli divadlo...
TMAŇSKÉ SVĚTLUŠKY SE VRÁTILY Z LETNÍHO TÁBORA VE SLOUPU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 15/2018 (258)

VODNÍ HRÁTKY. Živo je v horkých letních dnech ve všeradické požární nádrži.                          Foto NN M. FRÝDL

Nad Všeradicemi
začalo hořet strniště
Všeradice - Strniště nad Všeradice-
mi ve směru na Bykoš vzplálo 14. 7.
K likvidaci ohně na ploše 200 x 200
metrů se sjeli profesionální hasiči z
Řevnic i jejich dobrovolní kolegové
ze Všeradic, Litně, Hostomic a Su-
chomast. „Hasiči prováděli prvotní
zásah pomocí lafetových proudnic z
cisteren,“ řekl řevnický profesionál
Pavel Vintera. „S pomocí ručního ná-
řadí byly dále rozebírány hořící balí-
ky sena a hašeny vysokotlakou vo-
dou,“ dodal jeho dobrovolný kolega
Jiří Hrách z Litně. Po konci zásahu
bylo pole předáno majitelce.     (mif)

Na Podbrdském stříkání byla nejrychlejší Sněhurka se sedmi trpaslíky

Podbrdské aktuality
* Noční lov na rybníce Karlov v
Podbrdech pořádají 28. 7. od 16 do
24.00 místní obecní úřad a podbrdští
rybáři. Závodů se mohou zúčastnit
rybáři všech věkových kategorií,
prezentace od 15.45. (mif)
* S geologem do Koněpruských jes-
kyní se můžete vydat 28. července i
8. a 11. srpna. Sraz je v 9.00 v Mu-
zeu Českého krasu na hlavním ná-
městí v Berouně, kde se odbývá prv-
ní část programu. Po přesunu do Ko-
něprus vás čeká procházka po zka-
menělém mořském dně, návštěva je-
skyní a sběr zkamenělin na zkame-
něném tropickém útesu. Přihlášky
na tel.: 311 624 101. Pavel Bokr
* v. setkání dechovek ve Vinařicích
nazvané Křídlovky ve Višňovce se
koná 4. 8. Od 14.00 postupně zahra-
jí kapely Šumavanka, Hájenka a Ji-
žani. Vstupné 100 Kč.                 (mif)
* k šetření pitnou vodou vyzývá
obyvatele Všeradic obecní úřad. Li-
dé by neměli používat pitnou vodu k
napouštění i dopouštění bazénů, za-
lévání a mytí aut.       Martin kUNC

Podbrdy, tichá nestředisková vesnička pod Hře-
beny. Ale na konci školního roku je to jinak: 30.
června se tu sešli hasiči ze Všeradic, Drahlovic,
Osova a Podbrd na 6. Podbrdském stříkání. Změ-
řili síly v netradiční štafetě, přípravka z Podbrd
předvedla útok, klasické útoky družstev okořeni-

la Sněhurka a sedm trpaslíků v podání osovských
žen, které měly nejlepší celkový čas. V kategorii
mužů zvítězily Všeradice, v dětech domácí Pod-
brdy. Odpoledne pokračovalo dětským dnem. Dě-
ti prošly okolo stanovišť hejkala, kata, čarodějni-
ce, duchů a dalších pohádkových bytostí, kde

plnily úkoly. Zvítězili všichni, kteří se nebáli (ne-
bo jen trošičku) a odměnou jim bylo občerstvení,
které pro ně připravily maminky hasičky. Na zá-
věr se děti podívaly na pohádky a opékaly špe-
káčky.  Text a foto Marcela Bašková, 

Lenka kLiMTová, SDH Podbrdy
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Ivan Mládek
a Banjo Band

www.ivanmladek.cz

29.7. 2018 
od 20:00 hod

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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Už sedm let patří poslední školní
den v Karlštejně místním dětem.
Karlštejnské pracoviště Střediska
volného času (SVČ) Domeček
Hořovice za laskavé podpory úřadu
městyse a starosty Petra Rampase
pořádá v areálu radnice u dětského
hřiště Klauniádu. Smyslem je spo-
lečně  oslavit úspěchy capartů ve
školách a školkách. 
V letošním roce nechyběly výtvarné
dílny ani nejoblíbenější stanoviště -
malování na obličej. Všichni jsme se
těšili na vystoupení starého dobrého
známého, klauna Honzy Krejčíka.
Do Karlštejna tentokrát přivezl vy-
stoupení Co se vleče, neuteče. Na
odpolední a podvečerní setkání na-

vázalo první letošní promítání letní-
ho kina. K vidění byl snímek Já, pa-
douch 2. 
Klauniáda ale nebyla jedinou akcí,
kterou si v červnu karlštejnské děti
mohly jaksepatří užít. Premiérově
jsme pro ně připravili také 1. Pohád-
kový les v Karlštejně, kterým chce-
me začít novou tradici v rámci pro-
jektu Děti dětem. Akci uspořádali žá-
ci 7. B ZŠ Wagnerovo náměstí v Be-
roun ve spolupráci s karlštejnským
pracovištěm SVČ Domeček Hořovi-
ce. Sedmáci se svého úkolu zhostili
odpovědně. Na každém stanovišti
bylo malé divadélko, které během
dopoledne pobavilo přibližně 150
dětí z MŠ a ZŠ. (Dokončení na str. 8)

Na silnici v Poučníku
jsme získali milion korun!
Tak mám zase radost!
Po úspěšné dotaci na opravu silnice ko-
lem »statku« se nám na radnici v Karlš-
tejně podařilo úspěšně získat další milion
na rekonstrukci silnice v Poučníku za ná-
dražím. Cena díla je sice 2,700.000 Kč,
ale kde najdete milionový příspěvek! Sil-
nice se po dlouhých letech konečně od-
vodní a povrch se zkvalitní. Rekonstrukce
bude trvat 10 týdnů, hotovo by mělo být v
polovině září 2018.
Další velkou akci nyní organizujeme u
úřadu městyse, kde je dlážděn povrch
okolo budovy. Po třech letech jsme dosta-
li půlmilionovou dotaci na opravu a re-
konstrukci hasičské zbrojnice, která měs-
tys vyšla na 800 tisíc.
Během prázdnin jsme naplánovali rekon-
strukci veřejného osvětlení v Hlubokém.
Podali jsme žádost o dotaci na komposté-
ry pro občany (žádali jsme již 2x), tak
snad to konečně klapne. A v neposlední
řadě žádáme o dotaci na dokončení ka-
nalizace na Krupné v ceně 2,000.000 Kč,
a to již po čtvrté. Přeji všem občanům
krásné léto a klidné prázdniny.

petr  RaMpas, starosta městyse 

Karlštejnské aktuality
* Matrika Úřadu městyse Karlštejn
je do 27. 7. z důvodu čerpání dovo-
lené uzavřena. (per)
* Dodávka elektřiny bude v části
Karlštejna přerušena 6. srpna. Od
7.30 do 15.00 nepůjde »proud« v čp.
185, 207, 209 a 218, od 11.15 do
15.00 v čp. 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 186, 187, 196, 199, 200,
202, 204, 205, 210, 211, 215, 216,
217, 219, 220, 330, parc. č. 405,
parc. č. 906/1, parc. č. 906/12. (per)
* Výstava Karlštejnský poklad –
kultura císařského dvora Karla IV.,
kterou na hradě Karlštejn připravil
Národní památkový ústav s Umě-
leckoprůmyslovým muzeem v Pra-
ze, je prodloužena do 30. 10. Karlš-
tejnský poklad tvoří zlatnické práce
z druhé poloviny 14. století: nádoby
na pití a módní doplňky.              (zzi)

Děti z Karlštejna pomáhaly v Jizerských horách brazilským vědcům

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     8/2018 (80)                

O KARLŮV POHÁR. Šestý ročník turnaje v malé kopané O Pohár Karla IV. se konal druhou prázdninovou so-
botu v Karlštejně. (viz strana 8) Foto nn M. FRÝDL

Úspěchy oslavili na Klauniádě
KARLŠTEJNŠTÍ CAPARTI SI MOHLI ZAŘÁDIT HNED NA NĚKOLIKA AKCÍCH

Karlštejnský zpravodaj

Pohyb na čerstvém vzduchu, soutěže i táborové hry si
užívalo pět desítek dětí z Karlštejna a berounského regi-
onu na týdenní horské »vědecké« expedici v Jizerských
horách. Jako skoro každý rok jsme na začátku prázdnin
vyrazili do Hrabětic. Chata Slovanka se stala základ-
nou pro brazilsko-českou expedici. Brazilští vědci zabý-
vající se poklesem rozlohy deštného pralesa se obrátili
na děti z Karlštejnska, zda jim pomohou při rekultivaci
jejich půdy. Účastníci expedice hráli tématické hry a
především si vyzkoušeli mnoho pokusů. Čas odpočinku,
mimo zkoumání, jsme využili pro hru přehazované a vý-
robu náramků přátelství. Přestože se rádi bavíme o tom,
že naše expedice jsou spíše pro »hotelové« typy účast-
níků, jednu noc jsme strávili u ohně a v chatičkách.
Všichni jsme si expedici užili a brazilské expedici po-
mohli při rekultivaci půdy. Neloučili jsme se na dlouho,
chata Slovanka nás opět přivítá v únoru 2019 o jarních
prázdninách na lyžařsko - snowboardovém pobytu. 

Text a foto Eva knopová, Domeček karlštejn

S KLAUNEM. Na Klauniádě se bavi-
ly i maminky.   Foto Eva knopová
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Sté výročí založení samostatného
státu slaví letos Česká republika.
Významnou stopu v tomto »českém
století« zanechal bezesporu sport. Se
sportem je neodmyslitelně spjata
tělocvičná organizace Sokol.  
Na začátku července se v Praze ko-
nal XVI. všesokolský slet. Sletový
týden zahájil 1. 7. tradiční průvod
centrem metropole, kterého se zúča-
stnilo kolem 13 tisíc cvičenců nejen
z Čech, Moravy a Slezska, ale i ze
zahraničí. Odstartoval v 10.00 hodin
na Václavském náměstí, prošel přes
Národní třídu a Smetanovo nábřeží
až na Staroměstské náměstí. Vrcho-
lem sletu následně byly dva progra-
my: cvičení večerní a denní, které se
uskutečnilo 5. - 6. 7. v Eden aréně. K
dalším sletovým akcím  patřily pře-
devším sokol gala, přehlídka sokol-
ského vrcholového sportu v O2 aré-
ně, podiová vystoupení, několik di-
vadelních a loutkařských představe-
ní, výstavy i další kulturní a spole-
čenské akce. 
K Sokolu patří bezesporu i šibřinky,
které mívaly v Karlštejně velký zvuk
a na které se pamatuji ještě i já. Kde
se vzaly? Po potlačení revoluce v ro-
ce 1848 zvětšovala Rakousko-uher-
ská monarchie utlačování českého
národa. To ovšem zvyšovalo vlaste-
necký cit v širokých vrstvách Čechů
a Slováků ve městech i na venkově.
Dr. Miroslav Tyrš pochopil, že ne-
stačí pro národ pracovat pouze du-
ševně, že je nutné dát vlasti i tělesně

zdravé lidi. Začal propagovat tělesné
cvičení, vytvořil tělocvičnou sousta-
vu, »názvosloví«, které se užívá do-
sud. Spojil se s Jindřichem Fügne-
rem, který se pro myšlenku velmi
nadchl. Podařilo se najít vhodné mí-
stnosti pro cvičení i schůzky. Připo-
jili se další vlastenci a v roce 1862 se
podařilo překonat odpor rakouských
úřadů. Vznikl tělocvičný spolek,
který přijal název Sokol. 
V roce 1882 byl uspořádán první so-
kolský slet na Střeleckém  ostrově v
Praze. Přijeli i sokolové z Vídně,
Ameriky, Chorvatska a Slovinska.
Byla to slavnost nevídaná, žádná ji-
ná organizace nevykonala pro sblí-

žení a posílení Slovanstva tolik jako
Sokol. 
Z podnětu Jindřicha Fügnera byl v
masopustní sezoně poprvé 25. února
1865 v tehdy nové tělocvičně Sokola
Pražského uspořádán nový veselý
typ sokolských zábav pod názvem
Šibřinky. Název vymyslel Miroslav
Tyrš. Slovo vzniklo podle některých
napodobením ptačího hlasu, nebo
snad nápodobou slov frašky, šašky
nebo kudrlinky. Pozvánka byla teh-
dy vytištěna tak, že se musela číst
pozpátku »YKNIŘBIŠ«. Na prvých
Šibřinkách bylo procesí kapucínů,
uršulinek, dominikánů a františkánů
i barnabitek. O zdařilé zábavě mlu-

vila tehdy celá Praha, psaly o ní no-
viny. Není divu, že se pak Šibřinky
opakovaly každoročně, přestávky
byly jen v období obou světových
válek a po ukončení činnosti Sokola.
Do roku 1990 bylo uspořádáno 60
ročníků. Z Prahy se také rozšířily ji-
nam, včetně Karlštejna. Náhodou se
mi nyní dostlaly do rukou krásně za-
chované pozvánky na karlštejnské
šibřinky pořádané v letech 1927-29.
Je to opravdový skvost!
Zásady, kterými se mají řídit v živo-
tě soukromém i veřejném členové
Sokola, jsou: síla, statečnost, činnost
a vytrvalost, láska k vlasti, k volnos-
ti i bratrství, střídmost, mravnost a
kázeň. Věřím, že i příští slet bude
demonstrací těchto hodnot a ukáže
sílu a hloubku sokolské myšlenky.
Jitka ŠVecOVÁ, hlásná Třebaň

Slavili na Klauniádě
(Dokončení ze strany 7)
V posledním předprázdninovém
měsíci se tradičně konal také dětský
divadelní festival Podhradí patří
dětem. Nad letošním ročníkem pře-
vzal záštitu senátor za berounský
obvod Jiří Oberfalzer. Děti žonglo-
valy, hrály hry a sledovaly jednotli-
vá divadelní představení. O výtvar-
né dílny se postarali žáci 9. ročníku
ZŠ Liteň. V tomto roce byli oceněny
i učitelky, bez jejichž ochoty by se
děti této ani dalších podobných akcí
nemohly účastnit. Starosta městyse
Petr Rampas s producentem Janisem
Sidovským losovali ceny, které da-
rovala paní Bautkynová, J. Sidovský
a J. Chyba. Všem velice děkujeme
za pomoc a spolupráci.

Text a foto eva KNOPOVÁ,
Domeček Karlštejn

Šibřinky bývaly v Karlštejně populární
ŽÁDNÁ JINÁ ORGANIZACE NEVYKONALA PRO SBLÍŽENÍ A POSÍLENÍ SLOVANŮ TOLIK JAKO SOKOL

Šestý ročník turnaje v malé kopané
O Pohár Karla IV. se uskutečnil v
sobotu 14. července na fotbalovém
hřišti TJ Karlštejn. Zúčastnilo se ho
dvanáct mužstev, které byly rozděle-
ny do dvou šestičlenných skupin.
Nejprve hrál ve skupině každý s kaž-
dým, následně do play off postoupi-
ly první čtyři týmy z každé skupiny.
Ze čtvrtfinále prošla dále družstva
Inco System, Hospodský povaleči,
Biondodo a Zlatníky.
V prvním semifinále zvítězil celek
Biondodo nad Zlatníky až po penal-
tovém rozstřelu 2:1. Ve druhém
semifinále Povaleči přehráli Inco
System také 2:1.
Zápas o třetí místo se odehrál pouze
v penaltovém rozstřelu, ve kterém
byli šťastnější borci z Inco Systemu.
Ve finalé pak po dramatickém prů-
běhu zvítězil tým Biondodo nad
Hospodskými povaleči 2:1. Nejlep-

ším brankářem turnaje byl zvolen
Lupo Terragni z mužstva Biondodo,
nejlepším hráčem pak Standa Hře-
beček z týmu Hospodských povale-

čů. Všem zúčastněným děkuji za
bezproblémový průběh a za rok na
viděnou.       Jura Čech, Karlštejn

Foto NN M. FRÝDL

Ze sletu si udělali výlet do Karlštejna
Nádhernou, asi tříhodinovou podívanou byl průvod centrem Prahy, který
se v rámci XVI. Všesokolského sletu konal první červencovou neděli. Zú-
častnili se ho cvičenci doslova z celého světa. Při návratu domů jsem pot-
kala skupinku účastníků sletu, členů České asociace Sport pro všechny z
Ostravy, kteří si udělali výlet k nám, na Karlštejn. Moc se jim v Praze i v
Karlštejně líbilo. Text a foto Eva JůnOVÁ, Karlštejn

Mykologická exkurze
Mykologickou exkurzi do Národní
přírodní rezervace  Karlštejn pořádá
11. srpna Správa CHKO Český kras.
Sraz je v 9.00 u parkoviště poblíž
lávky v Srbsku. Exkurzi řídí myko-
logové Rostislav Fellner i Martin
Kříž a lesník Josef Mottl. S sebou
svačinu, terénní oblečení a dobré
boty. Info na tel. 731 131 857 a na
josef.mottl@nature.cz.                (jm)

Biondodo ve finále zdolali Hospodský povaleče

POZVÁNKY. Historické pozvánky
na karlštejnské šibřinky. 

Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Osovský PROVAS

Oslavy 98. výročí vzniku sportovní-
ho klubu SK Osov 1920 a 50. výročí
založení fotbalového týmu se usku-
tečnily 6. července v Osově. Snaha
organizátorů uspořádat důstojnou a
zároveň zábavnou vzpomínku na lé-
ta minulá se stoprocentně naplnila,
návštěvnost byla hojná a spokoje-
nost přítomných viditelná.
Slavnostní zahájení akce bylo naplá-
nováno na 15.00, kdy moderátor Da-
vid Gröger seznámil návštěvníky s
programem. Záhy přišel na řadu s
napětím očekávaný zápas osovských

fotbalistů se starou gardou 1. FK Pří-
bram. Příbramský dres oblékli býva-
lí prvoligoví hráči a mistři republiky
T. Janů, D. Huňa, J. Mašek, T. Zápo-
točný a další matadoři českého fot-
balu. Přes velkou snahu uspět pro-
hrálo osovské mužstvo 4:6, ale niko-
ho to příliš netrápilo. Po zápase ná-
sledovala autogramiáda a od 18.00
pak povídání o historii klubu i vy-
znamenání zasloužilých členů. Čest-
ná uznání předával předseda klubu
Jan Hošťálek st. s Pavlem Šmejka-
lem a Martinem Culkem. Uvedeným
činovníkům je nutné poděkovat za
skvělou organizaci akce - právě oni
nesli největší tíži příprav na svých
bedrech. Pro zájemce o historii byla

připravena výstavka fotografií, alb,
pohárů a dokumentů, z nichž byla
patrná bohatá minulost klubu jak fot-
balová, hokejová, tak i tělocvičná a
turistická, soustředěná na dospělé,
děti i mládež. Pod hlavičkou Tělo-
cvičné jednoty Sokol Osov se hrálo
divadlo i nacvičovaly skladby pro
sokolské slety, později přišly na řadu
spartakiády. S nostalgií jsme si při-
pomněli ty bohaté časy, které jsou
bohužel již minulostí a nelze než
doufat, že se snad někdy vrátí. 
Závěr programu byl vyhrazen skupi-
ně Braboux. Ta opět nezklamala - je-
jí muzikanské umění podnítilo řadu
přítomných k tanci před pódiem. Pro
všechny bylo během dne připraveno

i chutné občerstvení. Zábava trvala
do pozdních nočních hodin.

Marie PLeCItá, osov

Osovští si pozvali bývalé ligové matadory
SK OSOV OSLAVIL 98. VÝROČÍ VZNIKU SPORTOVNÍHO KLUBU A 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FOTBALOVÉHO TÝMU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  8/2018 (158)

Vzpomínkový turnaj
vyhrály Lochovice
Třetí ročník Vzpomínkového turna-
je fotbalových starých gard na Jiřího
Kocmana o pohár starostky obce
Osov se konal v sobotu 23. června.
Zúčastnily se ho týmy domácího
Osova, Neumětel  a Lochovic.
Nejprve se zavzpomínalo polože-
ním kytice na hrob kamaráda Jiřího
Kocmana. Ve 13 hodin pak začal
samotný turnaj. Kritériem pro sesta-
vení mužstev byl věk 40 let a výše,
a váha jednotllivých borců nad 100
kg. Počasí nepřálo tak, jako minulý
rok, a na počtu přihlížejících to bylo
znát, ale přesto podávali hráči všech
mužstev kvalitní výkony, které si
zaslouží obdiv. Vítězem turnaje se
stali hráči Lochovic, na druhém
skončily Neumětely a na třetím,
tedy posledním místě hráči Osova.
Poháry předávala Jarka Kocmanová
a starostka obce Marcela Čabouno-
vá. Turnaj byl hodnocen kladně a
všichni doufáme, že se uskuteční i v
příštím roce. 

Lenka ŠMejkaLoVá, osov

Třetí Osovská regata
KOS Osov s obecním úřadem zvou
na III. ročník plavby netradičních
plavidel Osovská regata, který se
koná 11. 8. od 13.33 na koupališti v
Osovci. Soutěž vlastnoručně posta-
vených plavidel obsahuje jízdu krá-
sy a »sprint«. Následuje přeběh kou-
paliště přes letmo uchycená prkna
aneb Suchou nohou přes koupák.
Vstup 50 Kč, děti do 10 let zdarma.
Slosování vstupenek, malování na
obličej, skákací hrad...              (map) 

SPOLEČNÉ FOTO. Fotbalisté SK Osov 1920 a staré gardy 1. FK Příbram na oslavách osovského klubu.                 Foto Marie PLECITÁ

Hasičky triumfovaly na memoriálu v Radouši
Tradiční Memoriál zasloužilých ha-
sičů se uskutečnil 16. června v Ra-
douši. Každoročně se ho účastní ta-
ké družstvo hasiček SDH Osov. Ani
letos nevynechaly. 
Každé družstvo předvedlo ve dvou
kolech požární útok. Kromě rych-
losti bylo zapotřebí i trochu šikov-
nosti - vyhrával ten celek, kterému
se nejdříve podařilo naplnit nádoby
za terči a zdvihnout tím páčky sig-
nalizující konec útoku. V kategorii
žen se sešlo devět družstev. Hasičky
z Osova byly po prvním kole s ča-
sem 47 s druhé. Svůj čas v druhém
kole ještě vylepšily na 36,4 s a sou-
těž i putovní pohár - stejně jako vlo-
ni - vyhrály! Druhé místo s časem
45,4 s vybojovalo družstvo žen
SDH Bavoryně, třetí s časem 49,5 s
skončily hasičky z Hostomic. 

Markéta VaňatoVá, osov
VÍTĚZKY. Osovské hasičky s pohárem, který získaly za vítězství na Me-
moriálu zasloužilých hasičů v Radouši. Foto Markéta VAŇATOVÁ



Naše noviny 15/18 REKLAMA, Strana 10

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  

!"#$%"&'(

Obec Osov nabízí k pronájmu prostor

RESTAURACE 
v budově čp. 3 

(Restaurace U Svatého Donáta)

Bližší informace poskytneme zájemcům na tel. čísle 311 584 256

nebo 722 177 334 v úředních hodinách, e-mail: obec@osov.cz

Zájemci mohou zasílat nabídky v obálce označené 
»zájemce o pronájem prostor restaurace – neotvírat« do 30. 9. 2018
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Nová lávka? V roce 2022, možná...
STAROSTA HLÁSNÉ TŘEBANĚ: „CHCEME, ABY NOVÝ MOST ZAPADL DO KRAJINY A LÍBIL SE.“

Hlásná Třebaň - Architektonickou
a konstrukční soutěž na novou láv-
ku přes Berounku vyhlásila hlás-
notřebaňská radnice. „Termín vý-
stavby si netroufám odhadovat,“
tvrdí v rozhovoru starosta obce
vnislav KONvAlINKA.
Co všechno, samozřejmě co se hlav-
ních parametrů týče, má podle
vašich představ nová lávka splňo-
vat? Budou na ni smět cyklisté? 
Chceme lávku, která včetně obou
předpolí vydrží funkční a reprezen-
tativní po několik generací. Na pra-
vém břehu se bude bezbariérově na-
pojovat na nástupiště, podchod nád-
raží a na ulici K Ledolamu, na levém
břehu by měla plynule navazovat na
ulice U Kapličky a Rovinskou. Sou-
časně by měl vzniknout prostor v
předpolí lávky, kde bude řešeno od-
stavení aut, motocyklů a kol. Musí
být zachován přístup k řece a okol-
ním pozemkům. Nová lávka bude
osvětlená a musí být na ní zavěšeno
středotlaké plynovodní potrubí. Mu-
sí zajistit bezpečný a bezproblémový
pohyb pro chodce i cyklisty. Musíme
splnit také podmínky protipovodňo-
vé ochrany a správce vodních cest.
Stále se počítá se splavněním řeky s
minimální podjezdnou výškou 5,25
metru, takže uprostřed řeky bude po-
dlaha lávky asi ve výšce nynější hor-
ní hrany konstrukce. Chceme, aby
zapadla do krajiny a líbila se.
Bude nová lávka na stejném místě,
jako ta stávající?
Lávka nemusí být nutně na stejném
místě. Uvažuje se s možností výstav-
by nové lávky těsně nad stávající s
tím, že původní bude sloužit až do
otevření nové.
Takže stará lávka zůstane po dobu
výstavby v provozu?
Je to pravděpodobné. Další možnos-
tí je, že v době výstavby povede přes

řeku dočasná konstrukce, která zaji-
stí pěší spojení a ponese plynovod.
Možných přístupů je více.
Do kdy mohou případní zájemci své
návrhy odevzdávat?
Soutěž byla zahájena 17. 7., žádost o
účast je možné podat do 13. 8., vy-
braní uchazeči mohou návrhy podá-
vat do 31. 10. 17.00. Zadání i pod-
mínky jsou na www.hlasnatreban.cz,
v sekci Architektonická soutěž. 

Kdo rozhodne o vítězném návrhu a
jak jste vybírali členy poroty?
Organizaci soutěže nám zajišťují ar-
chitektky Jana Kusbachová a Zuzana
Kučerová. Do poroty navrhly vý-
znamné architekty i odborníky na
mostní konstrukce a my jsme velice
rádi, že nám účast v porotě potvrdili.
Jedná se například o profesora Mir-
ko Bauma, architekta Jana Šépku ne-
bo mostního inženýra Milana Ko-

mínka. Další členové poroty jsou za-
stupitelé obce a občané Třebaně.
Budou se moci k soutěžním návr-
hům vyjádřit obyvatelé Hlásné Tře-
baně, případně i další veřejnost?
Již v dubnu se konalo setkání, na
němž měla veřejnost možnost se vy-
jádřit ke stavu i budoucnosti lávky.
O výběr návrhů se postará odborná
porota a vybraní zástupci obce. Po
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
návrhu bude uspořádána veřejná vý-
stava soutěžních návrhů.
Kdy by se měla podle vašich před-
stav nová lávka začít stavět, máte už
vyřešeno financování?
Termín výstavby si netroufám odha-
dovat. Budeme žádat o dotaci, prav-
děpodobně ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti  není obec schop-
na lávku postavit z vlastních peněz.
Ve hvězdách je tedy zřejmě i den,
kdy se po nové lávce projdou první
chodci...
Předpokládaný počátek akce Opti-
malizace trati Černošice – Beroun je
rok 2021. Budu rád, pokud se nám v
tomto roce podaří zahájit i stavební
práce na nové lávce. Je zde ale plno
otazníků: dokončení projektu, výbě-
rové řízení na zhotovitele, získání
dotace... Pokud půjde vše hladce, je
možné, že bychom se mohli po nové
lávce poprvé projít v roce 2022.

Miloslav FRÝDl

Kamion musel couvat
Oznámení o nákladním autě s návě-
sem na železničním přejezdu v Čer-
nošicích přijala hlídka zdejší měst-
ské policie 20. 7. Kamion, který do
těchto míst nesmí, byl naštěstí těsně
před přejezdem. Bylo nutné ho otočit
- zdejšími ulicemi by neprojel. Stráž-
níci zastavili v jednom směru dopra-
vu a řidič kamionu vycouval na mís-
to, kde se mohl bezpečně otočit. Věc
byla vyřešena příkazem na místě.

Jan DvOŘáK, MP Černošice

Několika pietních poutí v zahraničí pořádaných Česko-
slovenskou obcí legionářskou se zúčastnili zástupci Círk-
ve československé husitské z Tmaně. Po pouti na Ukra-
jinu a do Itálie jsme v červenci navštívili Francii.
Kromě Darney, kde byly před sto lety formovány naše
legie, uznán vznik samostatného československého státu
a kde se konal největší pietní akt se zástupci Česka, jsme
navštívili spoustu pomníků, hřbitovů i místa, kde stateč-
ně bojovali a umírali (nejen) čeští muži. Bože dej, ať
odpočívají v pokoji, kéž nikdy nezapomeneme na jejich
oběť! Ať jsou nám příkladem svou láskou k vlasti i svým
kamarádským přístupem jeden k druhému. 
Na zpáteční cestě jsme položili věnec u Husova kamene,
pronesli modlitbu a poděkování Mistru Janu Husovi i Je-
ronýmu Pražskému. Děkuji legionářům za nesmírnou
práci a nadšení, které vkládají do všeho, co činí.

Jana Šmardová KOulOvá, CČSH Tmaň

Zraněnou vezl traktor
(Dokončení ze strany 1)
Zraněná i zachránáři ale měli štěstí.
„Shodou náhod projížděl okolo spe-
ciální lesní traktor, a tak ho naše po-
sádka využila k přepravě pacientky
do sanitnímu vozu,“ sdělil Bulíček s
tím, že obě ženy byly po příjezdu
traktoristy opravdu hodně překvape-
né - před čtrnácti dny je totiž v Jílo-
višti vytahoval z příkopu, kam za-
padly se svým autem. „Všichni se
shodli na tom, že se musí někde pot-
kat i do třetice,“ uzavřel Bulíček.
Zraněná byla transportována do vi-
nohradské nemocnice.                 (mif)

Závody ve vražedném vedru vyhrál Ulman

U POMNÍČKU. Krátká pietní akce u pomníčku hajného J. Maršálka poblíž
halounského Jezírka se konala před prázdninami. Setkání zorganizovali po-
tomci zesnulého a řevničtí myslivci, kteří spolupracovali na umístění infor-
mačního tabla vztyčeného u pomníčku. Po troubeném halali bylo vzpomenu-
to stého výročí tragického skonu hajného Maršálka při naháňce na vysokou
zvěř. Foto ARCHIV Miroslav HEJLEK, MS Řevnice

Stovky cyklistů všech věkových kategorií se zúčastnily závodů Praha -
Karlštejn Tour, které měly 21. července start v Letech. Hlavní závod na 52
kilometrů vyhrál Matouš Ulman v čase 1:57.15, mezi ženami byla nej-
rychlejší Jana Pichlíková, která stejně dlouhou trať v obrovském vedru
zvládla za 2:26.40. Domácí profesionál Jiří Hudeček ml. (vepředu vpravo)
tentokrát do závodů nezasáhl - zhostil se pouze role předjezdce fitness jíz-
dy. Foto Daniela huDečková (mif)

Legionáři zorganizovali pouti do Itálie i Francie

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 4. 8. od 8 do 12.00
pod místním zámkem.                   (ak)
* Polodenní vycházky na Tetín, Ko-
du a do Srbska se můžete zúčastnit
4. 8. Trasa měří cca 8,5 km, infor-
mace na 607 911 151.                   (mc)
* Oprava kapličky na návsi v Le-
tech byla dokončena v minulých
dnech. Zrestaurované obrazy i sošky
svatých budou osazeny do konce
prázdnin. Výměnu rámů obrazů
zdarma zajistila firma pí Valšubové z
Řevnic. Děkujeme! (bt)
* Pokud máte i nadále zájem dostá-
vat informačních e-maily z obce
Zadní Třebaň, je třeba se znovu zare-
gistrovat přes webové stránky obce.
V levém sloupci je kolonka pro re-
gistraci, po zadání ověřovacího kódu
vám přijde do e-mailové schránky
zpráva s odkazem, kde musíte potvr-
dit, že se zasíláním souhlasíte. Regi-
straci je nutné udělat i v případě, že
novinky již odebíráte! (pef)
* K osobnímu autu, které sjelo u
Mníšku do hlubokého příkopu a pře-
vrátilo se na střechu, byli s policisty
a záchranáři voláni řevničtí profesio-
nální hasiči. Ti vyprostili zraněného
řidiče a předali ho záchrance. O auto
se postarala odtahová služba.    (pav)

V ITÁLII. Pietní akt byl připomínkou bojů na italské řece
Piavě.                              Foto Jana Šmardová KOULOVÁ
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