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Cena výtisku 7 Kč

Divadelní bezdomovci
zazářili v Hronově

DIXIE. Festival Dixieland v Dobřichovicích se konal druhou srpnovou sobotu. (Viz strana 4) Foto Josef FÁRKA

Les hasili z vrtulníku

Řevnice - Osm profesionálních i dobrovolných hasičských sborů a speciální vrtulník likvidovaly 4. srpna
ráno velký požár lesa mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy.
„Hořelo na ploše 200x100 metrů,
vyhlášen byl druhý stupeň poplachu,“ uvedl řevnický profesionální
hasič Pavel Vintera. „Požárem byla
kromě hrabanky zasažena i lesní
školka, škoda je 25.000 Kč,“ dodal.
Ohně v současných vedrech řevnické hasiče zaměstnávají takřka denně
- 12. 8. například likvidovali hořící
odpad v Mníšku, o den později zase
požár kabiny nákladního automobilu
v Letech.
(mif)

Dobřichovice, Hronov - Poosmdesátéosmé se v první polovině letošního srpna
konal divadelní festival Jiráskův Hronov.
Na prestižní, i ve světě ceněnou přehlídku
amatérských souborů se s komedií Peklo
v hotelu Westminster probojovala také
Dobřichovická divadelní společnost. Takhle své zážitky pro čtenáře NN zaznamenala její členka Alena ŘÍHOVÁ. (mif)
Jiráskův Hronov byl loni v Monaku zařazen mezi sedm nejvýznamnějších amatérských divadelních festivalů na světě! Září
tak ve společnosti festivalů v Monaku,
Kalifornii, severských zemí (každý rok v
jedné z nich), v německém Lingenu, japonské Toaymě a Scénická žatva v Martine. Na takto věhlasných prknech Jiráskova divadla v Hronově jsme se letos ocitli i
my, naše DDS, prakticky divadelní bezdomovci z Dobřichovic. (Dokončení na str. 2)

Do Česka se valí miliony turistů
KARLŠTEJNU PATŘÍ V ŽEBŘÍČKU NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH CÍLŮ 46. PŘÍČKA
Česko, Karlštejn – Nejnavštěvovanější turistický cíl v Česku? Pražský hrad, správně. A pak? Pokud
jako hrdí lokální patrioti tipujete
Karlštejn, jste vedle. Karlovu hradu nad Berounkou patří v seznamu nejvyhledávanějších tuzemských destinací až 46. příčka. Meziročně si jej přijelo prohlédnout o
15 % návštěvníků méně.
Česká centrála cestovního ruchu
CzechTourism zveřejnila soupis padesáti nejnavštěvovanějších turistických cílů v Česku. Co z něj vyplý-

vá? Turistů se k nám valí čím dál tím
víc. To zaprvé. Tento fakt koneckonců potvrzují občasné zprávy z poslední doby typu: Policie uzavřela
příjezdy do Adršpachu, protože skalní města nezvládají příliv turistů a
pod náporem polských návštěvníků
zkolabovala doprava nebo Místní
obyvatelé prakticky opustili historický Český Krumlov, protože jim
stovky tisíc zahraničních turistů,
kteří ročně procházejí centrem jihočeského města chráněného UNESCO, znemožňují »normální« život…

Školní rok v Zadní Třebani zahájí »tajuplný« host
Zadní Třebaň - Prázdniny jsou u
konce, co nevidět začne škola.
Zadnotřebaňskou málotřídku čeká velká premiéra - poprvé zde
otevřou pátý ročník. „Chystáme i
další novinky,“ slibuje její ředitelka Tereza MACOURKOVÁ.
Tak jak jste si užila dovolenou? Určitě jste si jaksepatří odpočinula a
už se nemůžete dočkat školy. Je to
tak, nebo se pletu?
Nepletete. Dovolenou jsem si užila
podle svých představ - odpočívala
mysl i tělo. Díky horským túrám,
které naplánoval manžel, jsem neměla energii přemýšlet nad tím, zda

Tereza Macourková s dcerou letos v
létě.
Foto Michal MACOUREK

musím něco stihnout udělat. Na pláži zase bylo nutné sledovat, zda mají
obě děti hlavu alespoň občas nad
vodou. Každopádně jsem se vrátila
odpočinutá a plná síly do dalšího
školního roku, na který se velice těším, protože bude opravdu nabitý.
Umíte o prázdninách vypnout, nebo se vám myšlenky na práci, na
školu honí hlavou léto-neléto?
Úplně vypnout neumím, alespoň ne
dlouhodobě, ale učím se. Je hodně
věcí, které se mi honí hlavou, které
bych chtěla změnit, ale cesta k nim
je krkolomná a narážím na to, že opravdu něco nejde. (Dokončení na str. 3)

A za druhé: Praha s přehledem »válcuje« zbytek republiky. Z deseti pro
turisty nejatraktivnějších zdejších
lokalit jich je v metropoli šest. Žebříčku s velkým náskokem vévodí
Pražský hrad: v roce 2017 si jej přijelo prohlédnout 2 377 000 návštěvníků – o 13,2 % více než rok před
tím. Čekali byste, že druhá příčka
patří lanovce na Petřín? Já také ne. A
přitom se s ní k Petřínské rozhledně
a hvězdárně loni svezlo 2 066 000
lidí, dokonce o 17,9 % vice než v
roce 2016. (Dokončení na straně 7)

Student podnikl pěší
pouť do Compostela
Osov – Originálně se rozhodl strávit
část letošních prázdnin dvacetiletý
Matěj Rejsek z Osova: vyrazil na
pěší pouť do věhlasného španělského města Santiago de Compostela.
„Chtěl jsem získat zážitky hlavně
duchovní, ale i turistické,“ vysvětluje student Vysoké školy ekonomické
v Praze, proč se rozhodl hodit batoh
na záda a podniknout pouť dlouhu
přibližně 250 kilometrů. Na cestu se
vydal od katedrály v portugalském
Portu a strávil na ní dvanáct dní.
Postupně se k němu přidali další
Češi. (Viz strana 9)
(map)
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Divadelní bezdomovci zářili v Hronově
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Takové vyznamenání, dá se říci amatérský divadelní »Oskar«, pro naši hru Peklo v hotelu Westminster je mimořádným úspěchem v naší pouze
desetileté existenci.
Jedná se o festival mezidruhový, se zahraniční
účastí, takže diváci měli opravdu z čeho vybírat.
Představení loutkařská, pohybová, hudební, scénické čtení i pantomima, klasické kukátkové
inscenace i arénové uspořádání. Hrálo se v amfiteátru v parku, ve školní třídě (tzv. Myšárna), ve
velkém stanu za náměstím, v sokolovně, v malém
sále J. Čapka a v samotném Jiráskově divadle.
V nabídce byl také program doprovodný. Na dopolední hodiny pořadatelé připravili množství seminářů, takže kdo chtěl stihnout co nejvíce vybraných představení, měl mnohdy na přesun jen pár
minut a naději, že se začátek zdrží. To se ovšem
netýkalo těch od 23.00 hodin - tam spíš člověk
doufal v přesnost.
Král Ubu v islandštině
Stihli jsme toho hodně, ale mezi všemi musím vypíchnout představení Krále Ubu divadelního souboru z Reykjaviku, hrané v islandštině. Nejen, že
jsem tuto řeč nikdy neslyšela, ale ani jsem asi nevěděla, že vůbec existuje. Hru znám, takže vzhledem k obrovské jazykové bariéře jsem se mohla o
to víc věnovat dění na scéně. A rozhodně bylo na
co koukat!
Na náměstí to žilo každý den, nabídka jídel i pití
byla výtečná a kdo měl jiné chutě, našel si hospodu, pivnici, bar či vinárnu, nebo posezení venku
dle vlastního přání. Po dobu festivalu byl zrušen
zákon shromažďovací, suchý zákon i zákon o rušení nočního klidu. Na vše v tichosti dohlíželi nenápadní strážci pořádků i nepořádku. Ráno bylo
všude milo a čisto.
Naše představení bylo vybráno na postupové pře-

V HRONOVĚ Jan Seidel v hronovském představení komedie Peklo v hotelu Westminster.
Foto Kateřina Filla VĚNEČKOVÁ

hlídce Divadelní piknik Volyně, která má nejvíce
předchozích postupových »předkol« - celkem 18.
Každoročně se o účast na této přehlídce, a nepřímo tedy i o účast na Jiráskově Hronově, uchází
kolem dvou set souborů. Letos bylo z tohoto počtu vybráno do hlavního programu 88. ročníku festivalu v Hronově jenom 7 inscenací. A mezi nimi
i naše »Peklo«. Jsme opravdu nesmírně rádi, že se
nám té cti dostalo. Hráli jsme v sobotu 11. srpna v
Jiráskově divadle tzv. »dvojáka«, odpoledne i
večer. Obě představení byla vyprodána a obecenstvo nám pokaždé aplaudovalo ve stoje. Byli jsme
tak dojati, že i slzička ukápla.
Z facebooku se k nám dostalo i toto: „ A teď ještě
jedno extra poděkování. A to za obrovský ranec
radosti, štěstí a euforie, kterým Dobřichovický divadelní spolek doslova zasypal všechny přítomné
diváky v situační komedii Peklo v hotelu Westminster. Tato inscenace je pro herce a režii nesmírně složitá. A tento tým to zvládl bravurně.
...Jste báječní! Hedviko, Honzo a Jirko, vy že jste
amatéři???...“ Takové hodnocení od neznámého
diváka hodně moc potěší.
Jako poslední hrající soubor jsme uzavírali celou
přehlídku. Při slavnostním ceremoniálu sundavání vlajek dvanáct našich členů odnášelo českou a
»evropskou« vlajku za zvuků hymny. Opět dojemná chvíle. Na úplný závěr hronovského festivalu byl ze střechy divadla odpálen veliký, barevný, krásný a velice dlouhý ohňostroj, divadlo bylo
střídavě osvětlováno shora světlicemi i zdola dramatickými barevnými světly, a to vše za zvuků
scénické hudby. Bylo to působivé a krásné. Děkujeme Hronovákům za úchvatný zážitek a sobě za
mnohaletou píli, která nás dovedla až k nim.
S dnes již zažitým vzletným pozdravem: Ať žije
divadlo a to naše zvlášť! se z Hronova loučí
alena ŘíhOvá, DDS Dobřichovice

S fotkami se roztrhl pytel, dorazila i první příhoda
SVÉ PŘÍSPĚVKY DO LETNÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE MŮŽETE POSÍLAT AŽ DO 4. ZÁŘÍ
Poberouní - Naše noviny vyhlásily
tradiční soutěž 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 prázdnin nejvíce rozesmálo či naštvalo. Pro autory originálních snímků i textů,
které se budou hodnotící komisi líbit nejvíc, máme připravené ceny:
trička, mikinu, CD, knihu Po stopách Keltů na Berounsku, korbel
nebo lahev vína.
(mif)
Skutečně dobrodružnou cestu jsme
si vychutnali při návratu z dovolené
na Moravě. V Mikulově 4. 8. panovala tropická vedra, ale taky velký
zmatek. Na jednokolejné trati mezi

Žluna u letovské školky.
Foto Alena VANŽUROVÁ, Lety

městy Znojmo, Mikulov a Břeclav
obvykle jezdí motorový vláček - jednou za dvě hodiny. Samozřejmě, že
v největší turistické sezoně probíhá
rekonstrukce kolejového svršku, a
tak se musí houfy zpocených turistů
přesouvat na náhradní autobusovou
dopravu. Jeden ze dvou přistavených
autobusů měl dokonce i vlečňák na
kola. Přes veškerou snahu se tam ale
všechna nevešla, takže řada cyklistů
v děsivém vedru musela čekat další
dvě hodiny. Autobusy odjížděly s asi
20 minutovým zpožděním. Ti šťastní, co se dostali dovnitř a chtěli pokračovat (podobně jako my) rychlíkem z Břeclavi do Prahy, začali být
mírně nervózní. Na přestup bylo jen
půl hodiny! Ve Valticích se podařilo
přesednout zpět na rozpálený motoráček, který se opět trochu zdržel,
protože horkem roztažené dveře napřed nešly otevřít a pak zase zavřít.
Pár desítek metrů za stanicí, zřejmě
vedrem, stroj zkolaboval. Uřícený

Vnuk skáče do vody.

strojvedoucí rychle proběhl motoráček na druhý konec, cosi opravil a
jelo se dál - hurá! Obětavý průvodčí
zavolal do Břeclavi a uklidnil zoufalé cestující: mezinárodní rychlík EC
Metropolitan z Budapešti a Bratislavy do Prahy má prý 50 až 60 minut
zpoždění. Sláva, snad ho stihneme!
Po příjezdu do Břeclavi zjišťujeme,
že ještě opravdu nejel. Mačkám v
ruce před týdnem koupené místenky
a těším se do klimatizovaného kupé.
Mezinárodní expres po další půlhodině přijíždí. Rychle nastupujeme a
hledáme svá místa. V pořádku je najdeme, ale cosi nehraje. V celém vagóně nejde klimatizace! Okna nejdou otevřít, je tu horko k zalknutí.
Tři hodiny do Prahy v tomhle pekle
bude o život! Dojdu si aspoň na malou a opláchnu si tam ruce i obličej.
Leč WC je uzavřeno, cedulka oznamuje, že neteče voda! Jdu na druhý,
je sice otevřený, jenže mísa je až po
okraj plná něčeho odporného. Až v

Foto Marie HRUBÁ, Vižina

dalším vagóně konečně zaboduju...
Za tři nekonečné hodiny jsme v Praze, naštvaní, uvaření, zničení. Poděkování národního dopravce, že jsme
použili jeho služeb, zní z reproduktoru jako výsměch a jen dokresluje
bídu tohoto »spolku«. Ještě, že po
nás nechtěli příplatek za saunování!
Co si pomyslelo množství cizinců,
kteří tímto »Eurocity« cestovali, nevím, ale už se nedivím, že ministr dopravy dosavadní vedení ČD vyházel.
Miloslav OMáčKa, Dobřichovice

Malý houbařský pozdrav z Norska
do vyprahlých Čech. Mám pocit, že
jsem zavítal na pár dní do ráje...
Foto Olda BURDA, Lety
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Nový školní rok v Zadní Třebani zahájí...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Tohle slovo já ale nemám ráda, proto
se snažím vymyslet nějaké jiné řešení a je to pro mě boj. Takže vypínám
jen málo.
Pokud jste tedy měla školu v hlavě i
o prázdninách, co vám nejvíc nedalo spát?
Jsem naštěstí dobrý spáč, takže to
není zas tak hrozné. Ale přiznám se,
že největší starosti mi dělalo, zda
jsou prázdninové práce ve škole dobře logisticky zvládnuté, vše půjde
hladce a děti se budou moci vrátit do
krásně čistých, útulných tříd. Teď už
spím opravdu spokojeně, protože ve
škole už působí malíří, uklízečky za
nimi hned uklízí a společně se všemi
zaměstnanci dáváme školu po stavebních úpravách dohromady. Nejvíce se pracovalo ve školce - děti už
nebudou procházet do třídy přes
umývárnu a také se mohou těšit na
novou jídelnu.
Od září bude v zadnotřebaňské málotřídce poprvé otevřen pátý ročník.
Dalo velkou práci ho prosadit a zajistit? Jak moc tato změna ovlivní
chod školy?
Zpětně mohu říci, že nebylo zase tak
těžké prosadit jeho otevření, ani samotné administrativní zajištění pátého ročníku nás nestálo příliš energie.
Ovšem postavit třeba rozvrh, byl trochu oříšek. Už existují tří verze. Ale
je na světě verze finální a jak se osvědčí, uvidíme v prvních týdnech
školního roku. Díky pátému ročníku
se navýšil počet dělených hodin, takže každý ročník si užije učitelku na
nějaký předmět jen a jen pro sebe.
Což je určitě změna k lepšímu. Jinak
další ročník letos chod školy nijak
výrazně neovlivní.
Nový školní rok s vámi přijede zahájit známý herec. Jeho jméno říct
nechcete, tak alespoň prozraďte,
jak se vám ho podařilo do Třebaně
dostat.
Na našeho »tajuplného« hosta už se
velice těším. Pevně doufám, že se do
3. 9. nic nezmění a on bude moci děti přivítat a potěšit je svou přítomností. Je to totiž velmi milý člověk,
který má srdce na správném místě a
má rád děti. I proto souhlasil bez
přemlouvání hned, jak byl osloven.
Máte už vymyšlený program prvního dne nového školního roku?
Myslím, že už má velice jasné obrysy, ale je možné, že mi kolegyně učitelky mou představu ještě trochu upraví. Je to slavnostní den pro všechny zúčastněné, takže finální podobu
budeme řešit až v přípravném týdnu
všichni.
Chystáte – kromě pátého ročníku –
pro příští školní rok i nějaké další
novinky? Nač se mohou školáci,
případně jejich rodiče, od září těšit?
Nebo se mají bát…?
Mohou se těšit na výuku zpetřenou o
IT technologii - škola bude vybavena nově tablety. Dále plánujeme dva
kroužky v rámci družiny a celkově
širší nabídku kroužků, které se budou konat přímo na půdě školy i mimo ni. Novinkou bude odpolední vyučování, kdy budou mít tři ročníky
tělesnou výchovu. Bát se snad není
čeho, žádná zásadní změna na nikoho ve škole ani ve školce nečíhá.
Na co se v souvislosti se školou těšíte vy?
Já se moc těším na usměvavé děti,
bez kterých je v létě škola prázdná a

U ŠIKMÉ VĚŽE. O prázdninách se Tereza Macourková s rodinou podívala
i do parku miniatur v rakouském Klagenfurtu. Foto Michal MACOUREK
smutná a na všechny své kolegyně. I
za tu krátkou dobu, kterou jsem tu s
nimi zatím mohla strávit, mi přirostly k srdci a jsem moc ráda, že tvoříme skvětý tým, kreativní a ochotný
se podílet na všech akcích, které se
ve škole i mimo ni konají.
V zadnotřebaňské ZŠ jste od ledna,
tedy relativně krátkou dobu. Je
hodně specifické šéfovat málotřídce? Netáhne vás to zpátky do »velké« školy?
»Šéfovat« asi není ten správný výraz. To nejspíš ani neumím.Všichni
kolem mě jsou skvělí a pomáhají mi
se vpravit do mé funkce. Občas musím něco rozhodnout, ale bývá to po
poradě s nimi. Nevím, jaké to je být
ředitelkou velké školy, ale myslím
si, že takto by to na velké škole nefungovalo, proto jsem ráda, že jsem
tady, v relativně malém kolektivu,
kde si může každý svobodně projevit
svůj názor. Z tohoto »množství« názorů se dá ještě obvykle vytvořit relativně obstojný kompromis pro
všechny zúčastněné. Asi by se mi
obtížně vedl kolektiv, kde by část lidí byla vyloženě proti některým rozhodnutím a museli je plnit jen proto,
že jim je někdo vydal. To pak ta práce nemůže jít od srdce a nemůže být

tak kvalitní, jako když si v ní každý
najde ten svůj kousek, který se mu
líbí.
Jaké máte se zadnotřebaňskou školou plány do budoucna?
Pro mě je úplné finále možnost, mít
početnější ročníky samostatně, v
jedné třídě. Tak, aby žáci během
školní docházky nepřišli o kouzlo

málotřídky, aby se učili toleranci,
vůči žákům jiného ročníku, kteří s
nimi sdílí jednu učebnu, jednu učitelku. Velice by mě uspokojilo, kdyby se povedlo rozšíření mateřské
školy. V současnosti jsou to přání
velmi odvážná, ale věřím, že ne nereálná. Jen to musí jít zvolna. Jsem
šťastná, že první krůček si můžeme
odkškrtnout: Máme pátý ročník!
Jste aktivní ochotnická herečka,
členka Divadla Za Vodou z Čenkova. Neuvažovala jste o založení divadelního kroužku v zadnotřebaňské ZŠ?
Aktivní. To já jsem. Ale jsem vůči
sobě i dost kritická. Divadlo mám
velmi ráda, je to pro mě obrovský
relax a radost, když máme spokojené
a veselé diváky. Ale jsem amatér a i
když mě lidé kolem uvrtávají právě
do této činnosti, říkám zatím Ne!
Chtěla bych, aby děti vedl »profík«,
kterému bych třeba i ráda pomáhala,
ale sama si na to netroufnu. Nehledě
na to, že i časově by to pro mě zatím
bylo nereálné. Byť ředitelka, stále se
mám co učit a je toho hodně nového.
Už vás vaši žáci měli možnost vidět
na jevišti, třeba v roli Bílé paní?
Naše divadlo, přestože máme roli
Bílé paní, nehraje příliš divadlo pro
děti. Hry píše moje máma a jsou to
převážně hry pro dospělé. Máme
jednu pohádku, ale do té nám momentálně chybí skoro celý drak - má
totiž tři hlavy. Takže naši diváci jsou
většinou jiné věkové kategorie, než
naši žáci. Ale i tak mě jako Bílou paní viděli, protože jsem měla možnost
se zúčastnit karnevalu a přišlo mi
vhodnější se z každodenního převleku čarodějnice převléknout za Bílou
paní...
Vezmete je někdy »na sebe« do divadla? Chystáte nějaký nový kus?
Oni »na mě« vlastně chodí každý
den. Učitelky musí být vždycky trochu herečky.
Ale jinak už opravdu s divadlem nějakou dobu připravujeme novou
pohádku a oprašujeme hru, kterou
jsme nově přeobsadili, takže bude
vlastně úplně nová. O prázdninách
se divadelníci moc nesejdou, ale
snad s příchodem chladnějšího počasí dokážeme brzo dotáhnout ke zdárnému konci vše potřebné a naši příznivci se budou mít na co těšit. A pak
třeba budou moci i naši žáci zhlédnout něco, co ještě neviděli...
Miloslav FRÝDL

SE ŠKOLÁKY. Paní ředitelka se »svými« dětmi v zadnotřebaňské málotřídce.
Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Na sedmém ročníku hrálo sedm kapel
NA FESTIVAL DIXIELAND V DOBŘICHOVICÍCH DORAZILI I MUZIKANTI Z POLSKÉHO MĚSTA RYBNIK
potřeba odměnit a ze saharské pece
se změnilo v milých 26°C, slunce se
ukrylo za mraky a vše korunoval osvěžující větřík. Koneckonců - přeci
nejsem blázen, abych dělal festival v
blbém počasí! Díky sponzorům a významné pomoci Středočeského kraje
i města Dobřichovice byl jako vždy
na této akci vstup volný. I proto byla
velká část návštěvníků 60+.
Za rok, opět v druhou srpnovou sobotu, nashledanou - na 8. ročníku
Dixielandu v Dobřichovicích.
Jiří TUReK, Praha

Žhavé dny letošního léta vyhánějí
všechny ke koupalištím, řekám i dalším osvěžovacím zařízením. Koho
by napadlo jít si po obědě sednout na
louku a nechat se smažit zaživa rozjařeným sluncem?
Napadlo to rekordní počet návštěvníků letos již sedmého ročníku festi-

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

22. 8. a 31. 8. 20.00 JAN PALACH
24. 8. 20.30 TÁTOVA VOLHA (letní kino)
25. 8. 16.00 KRYŠTŮFEK ROBIN
25. 8. 20.30 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
(letní kino)
29. 8. 20.00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
1. 9. 16.00 KRYŠTŮFEK ROBIN A
MEDVÍDEK PÚ
1. 9. 20.00 MAMMA MIA: HERE WE
GO AGAIN!

LETNÍ KINO KARLŠTEJN
24. 8. 21.00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA
31. 8. 21.00 ČERTOVINY

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 8. 15.30 PŘÍBĚH KOČEK
25. 8. 18.30 MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN
26. 8. a 31. 8. 15.30 ÚŽASŇÁKOVI 2
26. 8. 18.30 MISS HANOI
27. 8. 18.30 ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
28. 8. 18.30 KRYŠTŮFEK ROBIN
29. 8. 15.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
29. 8. 18.30 CHATA NA PRODEJ
30. 8. 15.30 KUBÍK HRDINA
30. 8. 18.30 UPGRADE
31. 8. 18.30 JAN PALACH

LETNÍ KINO BEROUN
21. 8. 21.00 CHATA NA PRODEJ
23. 8. 20.45 HASTRMAN
24. 8. 20.45 KRYŠTŮFEK ROBIN
25. 8. a 29. 8. 20.45 SLENDER MAN
26. 8. 20.45 JSEM BOŽSKÁ
27. 8. 20.45 JAN PALACH
28. 8. 20.45 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
30. 8. 20.45 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ
31. 8. 20.45 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Tipy NN

POD LÁVKOU. Kapela Steamboat Stompert se zpěvačkou Evou Emingerovou na festivalu Dixieland v Dobřichovicích.
Foto Josef FÁRKA
valu tradičního jazzu – Dixieland v
Dobřichovicích. Zahrálo sedm vynikajících kapel: mladá formace Prague Rhythm Kings, Brass Band Rakovník, nestárnoucí Senior Dixieland Praha, J. J. Jazzmen se zpěvačkou Barborou Vágnerovou, liberečtí
The Old Stars, letos slavící 60 (!) let

trvání kapely, o deset let mladší The
Steamboat Stompers s Evou Emingerovou (maminkou skvělého kajakáře Josefa Dostála) a The South Silesian Brass Band, kteří přijeli až z
města Rybnik v polském Slezsku.
Počasí pochopilo, že tolik práce, kterou produkce festivalu vyžaduje, je

Alotria nabídnou šermíře, tanečnice i muzikanty

Jubilejní 15. ročník dobřichovických Alotrií se uskuteční 25. srpna. Na
návštěvníky v »kulisách« zámku Dobřichovice a řeky Berounky od 11.00
čekají šermíři, tanečnice, hudebníci, historické tržiště i dobová kuchyně.
O zábavu se postará na dvacet souborů z celé republiky. Stálicemi programu je šermířská skupina Rebel nebo skupina scénického šermu Artus Thor,
jejíž členové se podíleli na natáčení mnoha filmů. Pořadatelská skupina
Alotrium se představí s obnovenou premiérou vystoupení Brány Valhally
inspirovaného severskou mytologií, které je kombinací šermu, tance a podmanivého mluveného slova. Zbrusu nové představení Golém, záhada z Prahy předvede skupina Fuente Ovejuna. Děti si přijdou na své i při dobových
hrách, jízdách na koni, lukostřelbě nebo malování na obličej. Historické
tržiště doplní dobová keramika, šperky, ručně vyráběné výrobky ze dřeva,
skla i kůže. Celý den završí famózní ohňová show skupiny Hypnotica.
Kromě vystoupení si návštěvníci můžou užít spoustu dobrot: zelňáky, grilované prase, trdelník, medovinu...
Nikola ValoVá, alotrium

KINO RADOTÍN
21. 8. 17.30 PODIVUHODNÁ CESTA
FAKÍRA
21. a 29. 8. 20.00 (St 17.30) JAN PALACH
22. 8. 17.30 WHITNEY
22. 8. 20.00 UTOYA
23. 8. 17.30 MAMMA MIA: HERE WE
GO AGAIN!
23. 8. 20.00 BLACKKKLANSMAN
24. 8. 17.00 AVENGERS: INFINITY WAR
24. 8. 20.00 MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT
25. 8. a 31. 8. 17.30 PŘÍBĚH KOČEK
25. 8. 20.00 EQUALIZER 2
28. 8. 17.30 KRYŠTŮFEK ROBIN
28. 8. 20.00 OHROŽENÉ DRUHY
29. 8. 20.00 SKOROSESTRY
30. 8. 17.30 CHATA NA PRODEJ
30. 8. 20.00 UPGRADE
31. 8. 20.00 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN

PA-LI-TCHI NA POUTI. Tradiční Mariánská pouť se druhý srpnový víkend
konala v Černošicích. K vrcholům programu podle jejího organizátora Pavla Blaženína patřily muzikantské výkony a ohňová show v podání skupiny
Pa-li-tchi (na snímku).
Foto Petr KUBÍN

Letní kino: »sezona« začne pohádkou Fimfárum
Pošesté bude v závěru prázdnin promítat Letní kino Černošice. Na čtyři
letní večery se Park Berounka pod
černošickým nádražím promění v
open-airový kinosál. Promítání organizuje místní spolek Na Nohou,
který si klade za cíl oživení oblasti a
podporu společenského a kulturního
života. Vstup je zdarma, začátek vždy ve 21.00 hodin. K dispozici bude
dostatek míst k sezení, i tak je ale

možné si přinést pro větší pohodlí i
vlastní sezení: deky, lehátka... Na
místě bude pro návštěvníky v provozu také stánek s občerstvením.
Program zahájí 30. 8. pohádka, Fimfárum Jana Wericha. Na pátek 31. 8.
je připraven životopisný dramatický
snímek Milada inspirovaný životem
Milady Horákové. O akční sobotu se
1. 9. postará Anthropoid zachycující
atentát na Reinharda Heydricha. Ne-

děle pak bude tradičně patřit humoru, letos se 2. 9. návštěvníci budou
moci rozloučit s Letním kinem prvorepublikovou komedií Hej Rup! s
Janem Werichem a Jiří Voskovcem.
Každý z večerů odstartuje krátký
studentský a historický předfilm.
Při výběru filmů pro letošní ročník
se organizátoři rozhodli zohlednit
100. výročí vzniku Československa.
Jan JelíNeK, Černošice

* Vernisáž výstavy fotografií Petra
Vápeníka Obrazy od Berounky a od
jiných vod se uskuteční 21. 8. od
18.00 v zámku Dobřichovice. Výstava potrvá do 14. října.
(ak)
* Na závěrečném koncertu Interpretačních kurzů v Litni zazpívají
24. 8. od 18.00 v místním zámeckém parku operní pěvkyně Martina
Janková a Markéta Cukrová. (bad)
* Hudební festival Bronfest nabídne 25. 8. od 15.00 v Amfiteátru Mníšek p/B vystoupení Michala Prokopa, Luboše Andršta, Jan Hrubý tria,
Blaženky, Sabiny Ludányiové aj.
Vstupné 300 Kč.
(zpp)
* Baletní večer Dekkadancers na
Jihu zahájí 26. 8. od 20.00 v Lesním
divadle Řevnice Lesní slavnosti divadla. Další program slavností: 28. a
29. 8. od 20.00 Dabing street, 30. 8.
od 20.00 39 stupňů.
(mif)
* Kapela Čertex Band zahraje 31.
8. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 100 Kč.
(mif)
* Vinařské slavnosti se konají 1. 9.
od 11.00 v areálu zámku Dobřichovice. Kromě nabídky mnoha vinařství čeká návštěvníky bohatý hudební program: 5P Luboše Pospíšila,
Modrý cimbál, Soul Sisters, Jan
Smigmator, Mário Bihári a Bachtale
Apsa aj. Pro děti je připravena pohádka i vystoupení šermířů.
(ak)
* acoustic Noise Band zahraje světové hity i vlastní skladby 1. 9. od
19.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Soubor Pro arte trio zahraje 2. 9.
od 15.00 v klášteře barokního areálu
Skalka nad Mníškem p/B. Dobrovolné vstupné bude použito na obnovu kapliček na Skalce.
* Na Svěžím závanu opery v lese
III, který se koná 2. 9. od 19.00 v
Lesním divadle Řevnice, zazpívá
Ester Pavlů a její hosté za klavírního
doprovodu Ahmada Hedara. Vstupné 120 Kč, do 15 a nad 70 let zdarma.
Veronika STaRá
* Trojrozměrné obrazy Elzbiety
Gerosseové vystavuje do 6. 9. galerie Café Bím Dobřichovice.
(ak)
* obrazy Ateliéru Hany Bláhové
jsou pod názvem Maluji, malujeme,
malují do 8. 9. vystaveny v mokropeské kapličce.
(čez)
* Výstava fotografií Ladislava Sitenského, Vladislava Skaly, Karla
Tůmy, Martina Homoly, Lucie Mlynářové aj. je do 10. 9. k vidění v
Modrém domečku Řevnice.
(řis)
* Desítky děl umělců jsou pod názvem Keltská svatba a jiné vzpomínky instalovány do konce září v bývalé sýpce zámku ve Svinařích. (box)
* Náladu a děj konce srpna 1968
zachycuje výstava 1968: Satira a
tanky, která je do 30. 9. přístupná v
Muzeu Českého krasu Beroun. (pz)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

17/2018 (260)

Z podbrdského kraje
* Vižinský trotlík, netradiční cyklistický
závod pro celou rodinu se ve Vižině uskuteční 1. září. Prezentace na hřišti TJ Vižina
od 14.30, hromadný start v 15.00. Startovné
na tým činí 50 Kč.
Jana FIALOVÁ
* Požár stohu ve Vinařicích likvidovali 8. 8.
v půl desáté večer řevničtí profesinální hasiči společně s dobrovolnými sbory z Litně,
Všeradic a Suchomast. Stoh o velikosti 80 x
20 metrů byl po příjezdu jednotek zcela zachvácen plameny. Hasiči dvěma vodními
proudy a lafetovou proudnicí z vozidel pouze »zalévali« okolní posekané pole a lesík stoh se vzhledem k rozsahu ohně nechal
kontrolovaně vyhořet. Místo do rána hlídala
jednotka SDH Všeradice. Příčina požáru i
škoda jsou v šetření.
Pavel VINTERA
* Na pomoc záchranné službě s transportem
pacienta vyjeli řevničtí profesionální hasiči
9. 8. tři hodiny po půlnoci do Skuhrova –
Hatí. Jednalo se o těžce zraněnou osobu po
pádu do betonové strouhy mezi chatami.
Pacient byl po ošetření záchranáři zafixován do vakuové matrace a vyprošťovací
vany, ve které byl přibližně 100 metrů transportován do sanitního vozu.
(pav)

FOTBALISTÉ NA SOUSTŘEDĚNÍ. Na týdenní soustředění do Perninku v Krušných horách se v neděli 19.
Foto Lucie BOXANOVÁ
srpna vydali fotbaloví mladší žáci a přípravka Všeradic.

Pánové se těší na pěknou, děti na kolotoče
TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ POTĚŠÍ VĚŘÍCÍ, TANCECHTIVÉ, SPORTOVCE I CHOVATELE
Všeradice - Tradiční Bartolomějská pouť se
bude konat poslední srpnový víkend ve Všeradicích. Program je bohatý - na své si přijdou
věřící, příznivci kolotočů a houpaček, muziky,
sportovci i chovatelé.
Všeradická pouť se koná na počest sv. Bartoloměje, jemuž je zasvěcen zdejší barokní kostel.
Sváteční bohoslužba se v něm uskuteční v neděli
26. srpna od 9.00 hodin.
Střelnice, labutě, řetízkáč a podobné atrakce na
všeradickou náves dorazí už v pátek 24. 8. Užít si
jich zájemci budou moci dosytosti - pozice vyklidí až v pondělí. Tři dny se bude v hostinci Na
Růžku tančit - v sobotu 25. 8. od 20.00 do 2.30 za
doprovodu DUA Colours, v neděli 26.8. také od

20.00 do 2.00 na diskotéce a v pondělí 27. 8. na
Pěkné hodince od 9.00 »do padnutí« ve společnosti tradiční dechovky. „To je úžasná tradice, na
kterou se všichni, hlavně pánové, těšíme celý
rok,“ tvrdí fotbalista Stanislav Šebek
Hned několik zápasů o pouťovém víkendu odehrají všeradičtí fotbalisté. V sobotu od 13.00 změří místní mladší žáci síly s Dobříší a Hořovickem,
od 17.00 je na programu mistrák A-mužstva s nováčkem III. třídy, Ostrovanem Zadní Třebaň.
„Pouťový zápas je pro každého Všeraďáka svátek!“ zdůrazňuje Šebek. „Každý chce jít na večerní zábavu dobře naladěný, tak doufám, že se nám
to po výhře podaří,“ dodává.
Sportovní program bude pokračovat i v neděli. Od

13.30 se nejprve utká domácí mladší přípravka s
vrstevníky z Lochovic, od 15.00 si to pak mezi
sebou rozdají staré gardy Všeradic a Osova.
Dvůr Všerad hostí poslední srpnový víkend 3.
letní prodejní výstavu králíků, holubů, vodní a
hrabavé drůbeže. „Bude spojena s ukázkou soutěžní akce králičí hop přes překážky a slalomu,“
zve Jaroslav Peták z pořádající organizace Českého svazu chovatelů Suchomasty s tím, že zájemci
si budou moci nakoupit krmivo a chovatelské
potřeby. Výstava se koná v sobotu 25. 8. od 13 do
17.00 a v neděli od 8 do 17.00 na minigolfovém
hřišti. „O zábavu a dobré pohoštění je postaráno,
takže určitě doražte, nebudete zklamáni,“ uzavírá
Peták.
Miloslav FRýdL

„Chceme výš!“ tvrdí fotbalisté na začátku nové mistrovské sezony
Domácím zápasem s Mořinou vstoupili 18. 8. do nové mistrovské sezony Fotbalisté FK Všeradice. Chystat se na ni pod vedením trenéra
Standy Šebka st. začali už 13. 7.
Nejdříve jsme trénovali 3x týdně,
poté, co jsme začali hrát přátelské
zápasy, už »jen« 2x týdně.
Jednoznačným cílem přípravy bylo
s ohledem na předchozí sezonu na-

brat fyzičku. Oproti jiným tak byla
tato příprava, i díky vedrům, o dost
náročnější. Docházka nakonec byla,
přesto, že jsme se ještě střídali po
dovolených, celkem slušná. Teď už
to jen prodat na hřišti!
První přípravný zápas jsme odehráli
na domácím hřišti se Zdicemi bez
gólů. Šancí bylo na obou stranách
požehnaně, dokonce jsme jich snad

TO SE NEPOVEDLO. Fotbalisté Všeradic v »generálce« na nový mistrovský ročník podlehli mužstvu Neumětel 2:6.
Foto Stanislav ŠEBEK

měli více, než soupeř hrající vyšší
soutěž. Další víkend jsme hráli turnaj v Nižboru. S domácími jsme
shořeli na proměňování šancí a prohráli 1:2. V zápase o třetí místo jsme
porazili 3:1 Hýskov. Herně se nám
tento turnaj celkem povedl.
V domácí »generálce« jsme nestačili na Neumětely – přestřílely nás
2:6. Soupeř byl herně lepší, dělali
jsme hodně chyb vzadu a v útoku se
nám tradičně nedařilo zakončení.
Škoda, šancí jsme si vytvořili – jako
celou přípravu – opravdu hodně.
V kádru žádné velké změny nenastaly – znovu začali František Rajtr
a Tomáš Vejvoda, po zranění se vrátil Jakub Fousek.
Na sezonu by tým měl být připravený dobře, věřím, že pokud zlepšíme
koncovku, můžeme porazit každého. Určitě bychom měli hrát o postup do okresního přeboru, což je
náš cíl. Snad dobře začneme, na

úvod máme hned 2 domácí zápasy, a
posbíráme co nejvíce bodů před
zimní přestávkou. Právě zimní příprava hodně napoví, jestli zabojujeme o ty nejvyšší pozice. Skoro pravidelně máme problém s menší
ochotou trénovat, nebo dokonce s
úbytkem hráčů. Snad se nám to teď
vyhne, nebudeme opakovat naše tradičně slabší jara a sezonu zakončíme úspěšně.
Stanislav ŠEBEK,
FK Všeradice

Dorazí malí Sparťané

Fotbalový turnaj ročníku 2011 se ve
Všeradicích koná 1. 9. Dopoledne
změří síly borci AC Sparta Praha,
Bohemians Praha 1905, SK Benešov, FC Viktorie Plzeň či polské TS
Skalanka Skala. Odpoledne budou
domácí bojovat proti FK Hořovicko, TJ Blatná, SK Roztoky či Bohemians Praha. Přijďte fandit! (box)
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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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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

9/2018 (81)

Dláždění se povedlo!

ZOOPARK. O velbloudy (tygry, lvy, zebry...) v karlštejnském Zooparku je v létě velký zájem.

Pojedou do skanzenu
Karlštejn - Výlet pro děti do skanzenu v Přerově nad Labem chystá na
konec prázdnin Středisko volného
času Domeček Hořovice.
„Vyrážíme v úterý 28. srpna v 7.00
od úřadu městyse v Karlštejně,“
uvedla zaměstnankyně Domečku
Eva Knopová. „V 7.30 přibereme
děti v Litni a o půl hodiny později
ještě v Králově Dvoře,“ dodala s
tím, že na účastníky výletu čeká bohatý program s průvodcem a spousta zážitků. Návrat je naplánován na
přibližně 15.30 - 16.00. „S sebou si
vezměte svačinu, pití, drobné na suvenýry, pohodlnou obuv, kopii zdravotní karty a kontakt na zákonného
zástupce,“ nabádá Knopová. Cena
zájezdu včetně vstupného a oběda je
550 Kč, zájemci se mohou hlásit do
24. 8. na eknopova@seznam.cz či
na 725 482 037.
(mif)

Foto NN M. FRÝDL

V polovině července jsme dokončili
dláždění nádvoří okolo karlštejnské
radnice a - dílo se povedlo! Štěrkový povrch nahradilo pohodlnější
dláždění, takže věřím, že obyvatelé
městyse budou spokojeni.
Do poloviny září máme naplánované opravy ulic v Poučníku za nádražím - štěrkový povrch bude v tomto
případě nahrazen asfaltem.
Každý prázdninový pátek se za podpory Karlštejnského kulturního sdružení i hradu Karlštejn v areálu
radnice promítá. Na film Tátova
volha dorazilo dokonce 101 diváků,
z čehož jsem měl obrovskou radost jsem rád, že lidé v létě nezanevřeli
na kulturu v obci. Čas prázdnin se
krátí, děti opět v září vyrazí do škol
a školek, proto vás zvu do kina na
poslední dětské představení - v
pátek 31. 8. budeme od 21.00 promítat pohádku Čertoviny.
Snad si každý léto užil, odpočinul si,
načerpal novou energii do škol či
do zaměstnání - nashledanou na vinobraní a při podzimních volbách!
Petr RaMPas, starosta městyse

Karlštejn je šestačtyřicátý...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Bronzový stupínek patří pražské zoo
(1 445 1000 turistů), pomyslnou
bramborovou medaili získal čestlický vodní svět AquaPalace Praha
(835 900). Až na pátém místě skončila první nepražská destinace – do
Aqualandu Moravia v Pasohlávkách
na břehu novomlýnských nádrží se
loni přijelo vykoupat či utábořit 721
000 turistů. Do top desítky se ještě
vešly zmiňovaná Petřínská rozhledna (713 600), Starý hřbitov s Pinkasovou synagogou v Praze (675 000)
a zoologické zahrady ve Zlíně (630
300), Dvoře Králové (518 400) i
Ostravě (507 000).
Věhlasný hrad Karlštejn, který jako
okázalou pevnost chránící korunovační klenoty nechal ve 14. století

vystavět »Otec vlasti«, císař a král
Karel IV., je až takřka na samém
konci seznamu padesáti nejvyhledávanějších zdejších destinací. V roce
2017 si »jeho pevné zdi a přepychové paláce« přijelo prohlédnout 228
200 návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2016 to znamená 15 % minus a
46. příčku v celostátním pořadí.
Mezi středočeskými turistickými cíli
je Karlštejn pátý. Této tabulce kraluje Kostnice v Kutné Hoře s 431 400
návštěvníky, následují kutnohorský
Chrám sv. Barbory (340 200), zámek i arboretum v Průhonicích (295
500) a Škoda auto museum v Mladé
Boleslavi (254 100).
Mírný propad ve srovnání s minulými lety Karlův hrad nad Berounkou

zaznamenal i v žebříčku hradů a
zámků. Dříve obvykle »okupoval«
čtvrté či páté místo, nyní si o příčku
pohoršil. Pořadí je následující: Pražský hrad, Český Krumlov (463 500),
Lednice (437 800), Hluboká (295
600), Dětenice (239 600), Karlštejn.
Následují zámky Loučeň, Kroměříž,
Konopiště a Staré Hrady.
Kromě Karlštejna se mezi top lokality z našeho okolí dokázaly »propracovat« už jen Koněpruské jeskyně. V tabulce Přírodních turistických
cílů jim s 89 700 návštěvníky patří
devátá příčka. Tuto kategorii vyhrály Soutěsky Kamenice v Národním
parku České Švýcarsko, do nichž v
roce 2017 dorazilo 277 000 turistů.
Miloslav FRÝDL

Příznivci burčáku, těšte se! Ten karlštejnský bude už koncem srpna
Karlštejn - Sklizeň letošní vinné
révy začala v polovině srpna na
vinohradech v okolí městyse.
„Díky teplému a suchému počasí,
které nám přeje již od jara, začala
letošní sklizeň révy o tři týdny dříve, než v jiných letech,“ uvedl vedoucí Výzkumné stanice vinařské
Karlštejn Zdeněk Beneš. „Loni
jsme sklizeň začínali odrůdou Solaris 6. září, letos jsme stejnou odrůdu
začali sklízet už 16. srpna. Příznivci
našich vín se tedy mohou začít těšit
na karlštejnský burčák - bude již
koncem srpna,“ dodal s tím, že v celé historii karlštejnské stanice neexistuje údaj o dřívější sklizni.
Suché počasí však podle vedoucího

negativně dopadá na mladé vinice
do 5 let stáří. „Na některých sušších
stanovištích zastavují růst, rostlinám
usychají a opadávají listy, hrozny se
scvrkávají a nedozrají. Na starších
keřích však výraznější škody způsobené suchem zatím nepozorujeme,
takže hroznů by měl být dostatek a
díky počasí očekáváme i vysokou
kvalitu,“ pochvaluje si Beneš a upozorňuje na novinku, která bude v
prodeji od září: „Jedná se o Solaris
ročník 2017, polosuché, pozdní
sběr, panenská sklizeň. Toto víno se
svmi chuťovými vlastnostmi trochu
vymyká klasické nabídce.“
Miloslav FRÝDL
Foto Jarmila KOZOVÁ
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ZBROJNICE. Karlštejnská hasičská zbrojnice při rekonstrukci...

...a po dokončení.

Foto Josef ČVANČARA

Narozeniny »dobráci« oslaví 8. září
OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍ ČINNOSTÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V KARLŠTEJNĚ
Od počátku letošního roku vyjížděli
Karlštejnští hasiči k několika požárům travin a drobným technickým
zásahům.
V jarních měsících se členové pravidelně scházeli k nácvikům na soutěže v požárním sportu. Mimo to postupně zahájili vyklízení prostor hasičské zbrojnice. Důvodem byla blížící se rekonstrukce stavby rozdělená na několik etap. Kromě výměny
garážových vrat, vstupních dveří a
oken došlo také na zateplení stropů z
důvodu tepelných ztrát v objektu.
Po stavebních pracech byly samozřejmě vnitřní prostory kompletně
vymalovány. V opravených garážích
našla své místo v loňském roce pořízená nová CAS (cisternová automobilová stříkačka) Tatra T 815-2S2
VH. Na přestavbu i na cisternu byla
využita výhodná dotace.

Po úklidu a uvedení techniky i zázemí do lepšího než původního stavu,
byly zahájeny přípravy na blížící se
oslavu 120 let od založení místního

hasičského sboru v Karlštejně. Konat se bude na parkovišti a v přilehlé
restauraci u Elišky 8. září od 14.00
hodin. Kromě výstavy historických

Němcová diskutovala se členy ODS

Karlštejnskou devítku
okomentuje Škorpil

Karlštejnské aktuality
* Matrika Úřadu městyse Karlštejn
je do 24. 8. z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
(per)
* entomologickou exkurzi pořádá
8. září Správa CHKO Český kras.
Sraz je v 9.40 u nádraží v Srbsku,
trasa povede kolem Královy studně
a Dubu sedmi bratří do Karlštejna.
Exkurzi bude řídit Petr Heřman ze
Společnosti pro ochranu motýlů. Info na www.ceskykras.ochranaprirody.cz.
Lucie HrŮZová
* K šetření vodou z veřejného vodovodu vyzývá obyvatele Karlštejna
starosta Petr Rampas. „Tato voda
není určena pro plnění bazénů, zálivky a mytí aut, ale primárně pro
zásobování obyvatel pitnou vodou a
k hygieně,“ uvedl starosta.
(mif)

dokumentů a fotografií bude v prostoru parkoviště vystavena hasičská
a záchranářská technika, zorganizujeme ukázky práce hasičů, pro malé
návštěvníky bude připraveno zábavné odpoledne. Programem bude provázet karlštejnský rodák, moderátor
Olda Burda. Slavnostní odpoledne
nebude zakončeno, ale bude pokračovat taneční zábavou s hudební
produkcí taktéž Oldy Burdy.
Josef ČvanČara,
hasiči Karlštejn

V sobotu 18. 8. prožili členové a příznivci karlštejnské ODS výjimečný den
- měli možnost se setkat s bývalou předsedkyní dolní komory parlamentu,
v současnosti poslankyní tohoto legislativního sboru miroslavou Němcovou. Setkání s jednou z dlouhodobě nejpopulárnějších českých političek
zahájil předseda karlštejnské ODS a lídr kandidátky pro podzimní komunální volby petr Weber, který ve svém úvodním slově ocenil konzistentní
vystupování paní poslankyně a její jasnou hodnotovou orientaci. Zároveň
zdůraznil skutečnost, že ODS jako jediná politická strana působící v
Karlštejně se může opřít o zázemí a podporu právě takových osobností, jako je m. Němcová. poslankyně pak v následné diskuzi s veřejností shrnula současné dění na politické scéně, stav ODS či možnosti spolupráce středopravicových politických stran. Vzhledem k přítomnosti starosty Karlštejna petra Rampase a zastupitele pavla Staňka se miroslava Němcová
dozvěděla i o strastech našeho městyse – třeba o stále odkládané rekonstrukci krajské komunikace v Budňanech. Na závěr setkání pozval Janis
Sidovský – dvojka na karlštejnské kandidátce ODS – poslankyni na derniéru muzikálu Noc na Karlštejně, jež se konala právě 18. srpna.
Foto ARCHIV
Petr WebeR, předseda ODS Karlštejn

Šestý ročník běhu Karlštejnská devítka pořádají 2. září Česká tábornická unie - T. K. Záskalák Liteň,
městys Karlštejn a místní hasiči.
Sraz je v karlštejnském autokempu
od 8.00 hodin.
Závod se snaží nabídnout sportovní
vyžití celé rodině, určen je amatérům i profesionálním běžcům. Šestý
ročník akce bude slovem provázet
sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Hlavní závod startuje z kempu v
10.00. Trasa vede po silnici podél
Berounky směrem k Výzkumnému
ústavu vinařství, stoupáním ke křížku s překrásným výhledem na hrad a
lesy nad vinicí zpět do kempu.
V Karlštejně mohou soutěžit děti
nejmladšího věku, které samy chodí
či běží, na trase dlouhé 50 metrů.
Pořadatelé myslí i na nejstarší závodníky - je připraven běh pro zdraví, kde bude vítěz losován. Pro
mladší účastníky bude připraven
doprovodný program se sportovními stanovišti.
Jana KrtKová,
Stanislav KrteK, Liteň

Na berounském benefičním koncertu se vybralo třináct a půl tisíce

pOmOhlI. Aneta Špačková a Světlušky při vystoupení.

Foto ARCHIV

Benefiční Koncert Pro Janičku, vážně nemocnou maminku dvou dětí, se
uskutečnil 12. srpna na náměstí Joachima Barranda v Berouně. Vystoupila na něm mladá zpěvačka Aneta
Špačková společně s dětmi z Dětského centra Světlušky z Tmaně.
Koncert byl krásný. Diváky oslovil
jak nádherný Anetin hlas, tak i něco
navíc, co dokáže mladá zpěvačka
svým přednesem předat v hloubce
použitých textů. Účinkující i diváci
přišli pomoci bližnímu v nouzi, a to
se podařilo. Jana Rážová, pro kterou se koncert konal, byla dojatá,
ale rozzářená. Všichni jsme obdivovali její sílu v boji s onemocněním
slinivky. Zapojila se též do zdramatizované básně Andělík a předala nám

na konci své poselství: „Lidi, mějte
se rádi, buďte na sebe hodní a nezabývejte se malichernostmi. Život je
krátký...“
Janičko, držíme palce, myslíme na
Tebe!
Poděkování patří Anetě Špačkové,
dětem z DC Světlušky při Církvi československé husitské ve Tmani, Michalu Bajajovi z Rambajs cafe park,
který akci na pomoc inicioval, MKC
Beroun za poskytnutí místa a zvukaře, všem příchozím a dárcům za úsměv, milé slovo a finanční pomoc.
Vybralo se neuvěřitelných 13.550!
Částka byla předána hned na místě.
Dostali jsme lekci lidskosti. To má
smyl. Jana Šmardová Koulová,
Tmaň
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Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 9/2018 (159)
KOS pomůže Vašíkovi

Charitativní Den pro Veverku pořádá 8.
9. na louce nad Osovcem KOS Osov. Zaměřena bude na získání peněz pro těžce
tělesně i mentálně postiženého Vašíka
Veverku z Neratovic. Proč právě pro něj?
Jeden z členů kulturního a okrasného
spolku KOS Osov je dlouholetým přítelem rodiny Veverkových a zná jejich náročnou situací týkající se těžce postiženého syna. Přesto, že otec téměř nepřetržitě
pracuje, nejsou schopni zaplatit chlapcův
pobyt v lázních, který mu pomáhá, ale
pojišťovna ho nehradí. Na schůzi spolku
jsme se shodli, že se pokusíme pomoci
rodině formou charitativní akce a vymysleli Den pro Veverku. Začátek je naplánován na 15.00 a program bude bohatý:
ukázka jízdy na závodní čtyřkolce, malování, ukázka hasičské techniky, tombola,
dražba... Vzhledem k tomu, že se jedná o
charitativní akci, která má za cíl pomoci
dobré věci, prosíme všechny spoluobčany, aby přišli v co nejhojnějším počtu a v
rámci svých možností přispěli na rehabilitační pobyt Vašíka v lázních.
(map)

NA REGATĚ. Plovoucí Čapí hnízdo a jedna z dětských účastnic soutěže Suchou nohou přes koupák, která také
byla součástí třetího ročníku Osovské regaty.
Foto Marie PLECITÁ

Tank, obývák, Kosí bratři i Čapí hnízdo
NA KOUPALIŠTI V OSOVCI SE USKUTEČNIL TŘETÍ ROČNÍK OSOVSKÉ REGATY
Sobota 11. srpna byl už od rána den
jako malovaný - naštěstí jen v takové míře, aby účastníci a návštěvníci
III. ročníku Osovské regaty nehynuli vedrem. Prostě ideální počasí. Zábavné odpoledne se jako už dvakrát
předtím odehrávalo na koupališti v
Osovci. Dorazily sice jen čtyři soutěžní posádky s vlastnoručně vyrobenými plavidly, ale kvalitu akce to
nijak neovlivnilo - invence soutěžících byla i tentokrát neuvěřitelná. Na
hladině se objevil obojživelný tank
Sherman (Milan a Honzík Randákovi, Vižina), Čapí hnízdo – sorry, jako
(Lukáš Jahoda, Přemysl Čech, Tomáš Pavlovič, smíšená posádka
Osov – Skřipel), domácí Kosí bratři

Lštěň smázla »Anglii«
a radovala se z poháru
Tři desítky nohejbalistů změřily 28.
července síly v areálu koupaliště v
Osovci. Memoriál Jaroslava Řehoře
se koná na počest kamaráda a spoluhráče z fotbalu, který v roce 2006 v
Osově tragicky zahynul při dopravní nehodě. Bylo mu dvacet let...
Turnaje se zúčastnilo deset družstev
rozdělených do dvou skupin. Byly
tu domácí Žijící legendy i Budoucí
legendy, Hospoda Osov, dále Hrošíci, HRŽ, All stars, Anglie, zástupci
Nových Dvorů, Jinců i Lštěně. Tříčlenné týmy po celý den s velkým
nasazením soupeřily o pohár určený
vítězi. Odvezla si jej nakonec Lštěň,
která ve finále porazila Anglii 2:0.
Třetí místo obsadily Žijící legendy,
bramborová medaile patří celku
HRŽ. Celodenní akce se odbývala v
příjemné sportovní i společenské atmosféře. (Dokončení na straně 10)

(Jana Matějková, Pavel Čaboun a
Michal Toul) i Obývací pokoj (Pavlína Čabounová a Michal Matoušovský). Stejné pořadí mělo i konečné
hodnocení, když plavidla předtím
absolvovala rychlostní sprint a jízdu
krásy. Velký dopad na celkové umístění mělo i bodování publika; názory
dospělých byly různorodé, ovšem
děti jako jeden muž hlasovaly pro
Obývací pokoj.
Snad ještě napínavějším bodem programu byl přeběh koupaliště po prknech, nazvaný Suchou nohou přes
koupák. V kategorii nejmenších soutěžících patřila výhra Anežce Čechové, následovaly Linda Drábková a
Elen Ekrtová. Ve věku 8 – 14 let zví-

tězila Beata Ekrtová, v další věkové
kategorii (14 – 18) předvedla naprosté mistrovství Anička Sedláčková z
Lážovic, která přelétla vodu jako létavice v absolutně nejlepším čase celé soutěže. Do této doby to ještě bylo
zcela vážně a zodpovědně pojaté
klání. Pak ovšem přišel na řadu zlatý
hřeb celého odpoledne - nastoupili
dospělí. V této souvislosti je nutné
zmínit, že prkna se vyznačovala jistou záludností: čím těžší člověk, tím
těžší přeběh. Soutěžícími byli vesměs zdatní muži, kteří bezmocně padali do vody krátce po startu a potom
znovu a znovu. V této ošemetné
chvíli bylo jen na nich samotných,
jak se s nastalou situací poperou a je

třeba zdůraznit, že se u nich pokaždé
projevila velká snaha vrátit se zpět
do hry. (Dokončení na straně 10)

Návštěvníky koncertu
čeká jedinečný zážitek

Varhanní koncert s doprovodem sopránu se v rámci celostátního Českého varhanního festivalu uskuteční
9. září od 17.00 v osovském kostele
Narození sv. Jana Křtitele. Na varhany zahraje Adam Viktora, zazpívá
Gabriela Eibenová. Podobná akce se
konala i loni a byla hodnocena jako
mimořádně úspěšná a kvalitní. Srdečně zveme a nabízíme jedinečný
zážitek.
(map)

Student Matěj Rejsek putoval do Compostela
Strávit část letošních prázdnin jinak, než obvykle, se rozhodl student
z Osova Matěj Rejsek. Vydal se na
pouť do slavného Santiaga de Compostela, jejíž trasy různých délek
každoročně absolvuje více jak 200
tisíc lidí z celého světa.
Pěší putování začal v portugalském
Portu, kam se dopravil letadlem,
přespal zde a ráno od místní katedrály vyrazil na cestu dlouhou asi
250 km zcela sám, s batohem vážícím téměř dvanáct kilo. Předtím si
vyzvedl tzv. kredenciál, knížečku,
kam si nechával dávat cestou razítka, která jsou podmínkou pro získání poutnického diplomu. Z města se
vydal tradiční vnitrozemskou cestou, krajinou členitou a různorodou,
po trase značené žlutými šipkami.
První den na své osamělé pouti zdolal 24 km. (Dokončení na straně 10)

NA CESTĚ. Matěj Rejsek (uprostřed) s přáteli při svém putování do Santiaga de Compostela.
Foto ARCHIV
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Tank, obývák, Kosí bratři i Čapí hnízdo
DOKONČENÍ ZE STRANY 9
Tato snaha byla, bohužel, nezřídka
naprosto marná. Pro přebíhající to
byl nervák, ale obecenstvo se předváděnými výkony a styly úžasně bavilo. Nejrychlejším mužem této disciplíny se stal Michal Horák až z daleké Ostravy a ani jeho výkon nelze
nazvat jinak než jako dramatický.
Aby si návštěvníci užili ještě trochu
legrace, byla k běhu vyvolána Šárka
Drábková, a to při příležitosti svého
životního jubilea, které, bohužel, neutajila a tudíž i ona se ocitla na nemilosrdných prknech. Statečná dívka zdolala trasu bez problémů a za
odvahu byla odměněna aplausem,
malým dárkem a lízátkem, které bylo věnováno všem účastníkům přeběhu bez rozdílu. Nesmíme zapomenout na úplně nejmladšího soutěžícího, jímž byl malý nebojácný hrdina,
dvouletý Vašík Tkáč z Osovce.
Program skončil, nikoliv ovšem zábava. Děti o ni měly postaráno i v
podobě skákacích hradů a malování
na obličej, čehož hojně využívaly.
Samozřejmě nechybělo ani občerstvení - jenom piva se vytočilo na dva
a půl hektolitru! A k dobrému pivu
přišla vhod dobrá kýta nebo klobása
a výborná nádivka, případně koláčky
a rohlíčky ke kávě či čaji nebo limonádě. Osvěžila i zmrzlina a ani tentokrát nechyběl prodavač hranolků a
cukrové vaty. Návštěvníků letos do-

razilo plus minus 280 a dle jejich
spontánních pozitivních reakcí se

bavili opravdu skvěle. Největší vytrvalci zpívali a hráli na kytary až do

Regatu vyhráli dva generálové z Vižiny

půlnoci. Velké poděkování patří organizátorům a neméně tak sponzorům. Ať žije Osovská regata 2019!
Marie PLECITÁ, Osov

Vzpomínky na slet

Osovské regaty se zúčastnila také posádka z Vižiny. Tank, který Milan
Randák vyráběl před pár lety svým synům, upravil tak, aby se mohl plavit
po koupališti v Osovci. Posádku tanku Sherman tvořili generál Jan Randák a generálporučík Milan. Oba své umění v tanku předvedli - Honzík ve
spanilé jízdě, kdy se i zavřel a mířil houfnicí na diváky, taťka pak v jízdě
na čas. Fandové z Vižiny je podporovali bojovým pokřikem: Sherman ratata, lepší je než Armata! Naši chlapci v zeleném zvítězili a získali putovní pohár, medaile i diplom. Vižiňáci se nenechali zahanbit ani v další disciplíně - přeběhnutí koupaliště po lávce: Bára Halfarová se umístila mezi
třemi nejlepšími.
Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Marie PLECITÁ

Lštěň smázla Anglii...

Rejsek putoval do Compostela

(Dokončení ze strany 9)
Všeobecnou pohodu podpořila i
pestrá nabídka občerstvení - podáván byl guláš, klobásy, bramboračka a vepřové plátky, nechybělo
ani pivo a limo. Za úspěšnou akci
patří zasloužený dík hlavnímu organizátorovi Petru Procházkovi
(na snímku vlevo) i jeho spoluhráčům z fotbalového oddílu.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Ještě týž večer se ale k němu připojil chlapec z Prahy Filip. V dalších
dnech absolvovali podobný počet
kilometrů, přidal se další Čech Ondra a postupně následovali další spoluchodci z Čech, Německa, Itálie a
Ameriky, slušní a milí lidé převážně
v jeho věku, s nimiž cesta příjemně
ubíhala. Také reakce a chování místních Portugalců a následně Španělů
byly pozitivní a přátelské. Přálo také
počasí, teploty se pohybovaly kolem
ideálních 24 stupňů.
Poutníci přespávali v levných ubytovnách zvaných albergues (můžete
v nich strávit jen jednu noc), kde si
mohli připravit jídlo, za rozumnou
cenu mohli zakoupit sendviče a pití
na dlouhou cestu. Poslední den byl
zatažený a mlhavý, ale nikomu to
nevadilo, protože konečně dosáhli
svého cíle. Tím byla nádherná katedrála sv. Jakuba v Santiagu de Compostela z 12. století, pod jejímž
hlavním oltářem se dle legendy nachází hrob apoštola Jakuba. Dorazili
sem kolem desáté hodiny dopolední
a počkali na poutnickou mši, slouženou ve španělštině v nabitém kostele, kde byli všichni srdečně uvítáni.
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Také zde odevzdali kredenciál a
obdrželi poutnický diplom. Matěj se
s novými přáteli rozloučil už večer,
protože brzy ráno odjížděl na letiště
a odletěl do Curychu, kde čekal šest
hodin na let do Prahy. Odtud ho
rodiče dovezli domů do Osova. Jeho
cesta definitivně skončila.
Vrátil se plný dojmů z pouti, která
měla duchovní rozměr, poznal během ní skvělé nové kamarády, měl
možnost přemýšlet o jiných než běžných věcech a nabyl řady jedinečných zkušeností. Teď vzpomíná na
zážitky a přátele, které tu potkal, a
přemýšlí o tom, že se snad již příští
rok do Santiaga vydá podruhé.
Marie PLECITÁ, Osov

V červenci se v Praze konal XVI.
všesokolský slet. Osovští se sletů
podle zápisu v obecní kronice zúčastnili v letech 1938 a 1948. Na ten
v roce 1938 se dodnes vzpomíná tehdy byl každý 15. občan sokolem!
Vyvrcholením byla vystoupení před
plnými tribunami za přítomnosti
prezidenta Beneše. Vystoupily tu i
všechny složky místního Sokola a
zúčastnilo se rovněž mnoho diváků
z Osova i přilehlých obcí. Dorostenky nastoupily v modrých řízách, na
hlavách věnečky ze žlutých blatouchů, které používaly při vystoupení
jako snítky. Když sklonily hlavy,
vznikaly »zlaté uličky«. Při vystoupení žen zvaném Reg jich na plochu
nastoupilo 30 tisíc! Při prostných
stejného počtu mužů Přísaha republice se divákům až tajil dech.
Také první poválečný slet v roce
1948 patří k těm pozoruhodným.
Osovské ženy v modrých skládaných sukních a bílých halenkách s
červeně vyšívanými rukávy zde nastoupily ve skladbě Harmonie pohybu. Takto vzpomínala Růžena Plecitá: „Cvičenců bylo mnoho, byli
tam i Italové, kteří cvičili v bílém.
Lilo a oni se máchali v kalužích bláta. Tribuny byly plné. Po Praze jsme
jezdily elektrikou a byly jsme hrdé
na své sokolské kroje i odznaky.
Večer jsme chodily po Praze, byly
jsme v biografu, na večeři a také
jsme šly v průvodu. Když jsme se řadily, křičela se hesla: Chlapci z
Osova, proč stojíte bez slova? A oni
odpověděli: My nesmíme křičet hesla, naše župa by se nesla. “
Tradiční průvod se v roce 1948 stal
manifestací odporu proti komunistické nadvládě. „Nedáme si diktovat, koho budem milovat!“ znělo
ulicemi. Provolávala se sláva prezidentu Benešovi, který se po abdikaci odstěhoval do Sezimova Ústí.
Kolem tribuny, kde seděl Klement
Gottwald se procházelo mlčky...
Marie PLECITÁ, Osov
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Na Hasofest letos dorazili i potápěči
U DOLNÍHO HLÁSNOTŘEBAŇSKÉHO JEZU SE KONAL DVANÁCTÝ ROČNÍK HUDEBNĚ HASIČSKÉ AKCE
Již XII. ročník Hasofestu se konal
11. 8. u dolního jezu v Hlásné Třebani. Odpoledne zahájil tradiční dětský
program, o který se staraly hasičské
dorostenky a hořovický Domeček.
Děti si mohly vyzkoušet mnoho hasičských dovedností, za které si vysloužily hasičské penízky Soptíky.
Ty pak směnily ve speciálním stánku
za krásné ceny. Ve stanu Domečku si
nejen děti mohly vyrobit krásné pletené košíky, indiánské náramky a
mnoho dalšího.
Díky podpoře Bohumila Stibala měly děti k dispozici po celý den skákací hrad a stojan s kuželkami.

O děti se bude starat
skupinka Sokolík

Řevnice - Nová dětská skupinka
Sokolík, která nabízí péči o děti od
2 let, zahájí 3. září činnost v prostorách řevnické sokolovny.
„Skupinku jsme se rozhodly založit
díky podnětům od lidí,“ uvedla Alice
Schierová, jedna ze dvou kvalifikovaných učitelek, jež se budou o děti
starat. „V Řevnicích a okolí je nedostatek míst v mateřských školách.
Protože nás práce s dětmi naplňuje,
rozhodly jsme se hledat řešení. Naší
snahou je co nejlepší individuální
přístup, proto jsme si vytvořily skupinku pro maximálně osm dětí,“ dodala. Schierová spolu s Ivou Belkovou kromě individuálního přístupu k
dětem nabízejí rozšířenou sportovní
činnost v tělocvičně i venku, výtvarné, hudební a literární aktivity. Další
informace můžete získat na mailu:
sokolikds@seznam.cz.
(mif)

U JEZU. V Hlásné Třebani se konal XII. Hasofest. Foto Lucie BATÍKOVÁ
Okolo 16.00 předvedli ukázku potá- Ukázku impulzivního hašení předpění členové potapěčské skupiny vedl HZS Řevnice - bylo se na co
Hagendivers. Největší obdiv sklidil koukat!
František S., když vlezl do řeky Be- Před prvními tóny kapely JAMArounky v celém potapěčském obleku RON si účastníci mohli zasoutěžit o
a snažil se ponořit asi do metru vody. poukaz v hodnotě 2000 Kč od ces-

Hlásnou Třebaň ohlídají strážníci z Řevnic
Hlásná Třebaň - Spolupráci s Městskou policií Černošice ukončila
Hlásná Třebaň. Od Nového roku
budou na pořádek v této obci dohlížet strážníci z Řevnic.
„Státní policie nezvládá řešit velké
množství přestupků, proto jsme před
lety podepsali smlouvu s Černošicemi o poskytování služby Městské
policie,” uvedl starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka s tím, že
ročně to obec stálo 300 000 Kč.
„Což v některých případech neod-

povídalo výsledkům jejich práce.
Hlavně se jedná o dodržování veřejného pořádku, odstraňování vraků a
bezpečnost na silnicích,“ dodal.
Hlásnotřebaňští uvažovali o úplném
zrušení obecní policie. „To se nám
ale nezdálo správné, proto jsme se
dohodli na spolupráci s Městskou
policií Řevnice od 1. 1. 2019. Naši
obec by měl mít na starost konkrétní strážník, což si myslíme, že zkvalitní výkon služby,“ uzavřel Vnislav
Konvalinka.
(mif)

U plátna si připomenou
50. výročí okupace

Padesáté výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy si
v Řevnicích připomeneme 21. srpna
od 20.00 hodin před plátnem Letního kina na zdejším náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Na dny sovětské invaze budou vzpomínat František Šedivý, místopředseda Konfederace politických
vězňů a Miroslav Kamil Černý, bývalý pracovník Ústavu pro studium
totalitních režimů.
Ve 21.00 promítneme nový dokumentární film ukrajinské režisérky
Anny Kryvenko Můj neznámý vojín, který nahlíží události srpnové
invaze 1968 prostřednictvím bohatého archivního materiálu a z pohledu vojáků, kteří se ocitli nedobrovolně v roli okupantů. V případě
nepříznivého počasí se setkání odehraje v řevnickém kině.
Veronika STará, Řevnice

HASIČSKÝ MEMORIÁL. V sobotu 18. 8. se řevničtí dobrovolní hasiči zúčastnili ve Velké Lečici 3. ročníku Memoriálu Jiřího Jeffa Caldy, místního zastupitele a člena SDH, který v létě 2015 tragicky zahynul v nedožitých 38 letech. Nejprve se konalo smuteční setkání u podmínku a položení věnců, poté
následoval závod v požárním sportu na místním fotbalovém hřišti. Sešlo se
třináct družstev - 4 ženská a 9 chlapských. Na zlaté příčce se umístily ženy z
SDH Velká Hraštice, mezi muži dominovali domácí SDH Velká Lečice. Řevnice si odvezly bramborové medaile za ženy (z bronzové příčky nás sesunula setina sekundy) a 7. místo za muže. Díky moc všem, kteří tento závod každoročně na památku Jeffa organizují.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ,
SDH Řevnice

Černošické spolky slavily sto let ČSR společně
Výstavu řady místních spolků, kterou uspořádala Černošická Společnost Letopisecká, je až do konce srpna (a
možná i během září) k vidění v Komunitním centru
MaNa Černošice.
Jsou tu k vidění zajímavé fotografie i předměty z činnosti spolků. Představují se sokolové, včelaři, fotbalisté,
skauti, hasiči, Červený kříž i zaniklí zahrádkáři, tenisté,
modeláři i mateřské centrum, partnerství se zahraničními
městy i Masopustní spolek. Ivan Látal připravil nejen pro
děti objevovací aktivitu na bohatě zdobené časové ose.
Historie některých spolků sahá do 19. století, některé zanikly nebo byly znovu vzkříšeny. Stály u mnoha inicia-

tiv, které obohatily veřejný prostor všech tří částí Černošic (například zřídily pomníky obětem válek). I přes četné společenské změny posledních třiceti let se stále najdou lidé, kteří ve svém volném čase a zadarmo či za
symbolickou odměnu jsou ochotni se věnovat společnému zájmu. Nyní napjali svoje síly pro prezentaci činnosti svého spolku.
Na vernisáž výstavy před černošickou Mariánskou poutí
se i přes dusné a horké počasí vypravila spousta návštěvníků a dorazili i všichni vystavovatelé.
Simona Kysilková ŠNajPerKOVá,
Černošická Společnost Letopisecká

tovní agentury. Před další kapelou
vystoupili se svou ukázkou naši nejmenší Plamínci spolu s dětmi ze sboru Lety a dorostenci i dorostenky z
různých sborů včetně našeho. Jelikož je přísný zákaz pálení, ukázka
naší výjezdové jednotky spočívala v
drobném zapálení vnitřku auta a
uhašení pěnou. Večerní část programu zahájila kapela Nástroj snahy.
Tradiční soutěž v hodu sudem vyhrál
František S. Kapely Maniac a Odečet plynu zakončily úžasný den i
XII. ročník Hasofestu. Jménem našeho sboru děkuji všem, kteří nám
pomohli a kteří nás v naší činnosti
podporují.
Lucie BaTÍKOVá,
SDH Hlásná Třebaň

Z našeho kraje

* Prodejna Coop v Zadní Třebani
bude z provozních důvodů od 27. 8.
do 1. 9. uzavřena.
(pef)
* Setkání seniorů se uskuteční 31.
8. od 15.00 na faře v Řevnicích. Od
18.00 pak následuje mše svatá v kostele v Řevnicích i Všenorech. (fiz)
* Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Svinař se bude konat 31. 8.
od 19.00 v sále restaurace U Zrzavého paviána v Halounech.
(box)
* Spanilou jízdu mopedů do 50
ccm pořádají 1. 9. Mopeďáci Svinaře. Sraz je v 10.00 před místní hospodou U Lípy, výjezd na spanilou
jízdu ve 12:00 hodin.
(box)
* Zalévání zahrad a napouštění
bazénů z veřejného vodovodu zakázal veřejnou vyhláškou Obecní úřad
v Letech. Zákaz platí do odvolání,
nejdéle do 15. 10.
(bt)
* Obecní úřad v Zadní Třebani žádá
obyvatele obce, aby parkovali automobily na svých zahradách. Z důvodů nebezpečí požárů a vysokých teplot je potřeba zachovat průjezdné
ulice pro hasiče a záchranáře. (sim)
* Letní kino pro děti z centra Světlušky při Církvi československé husitské ve Tmani připravila místní rodina Špačkových. V hlasovací soutěži porazil film Harry Potter Indiana
Jonese. Bylo to báječné, dobrodružné - letní noc venku s kamarády. Některé děti chtěly na zahradě dokonce
přespat. Děkujeme Špačkovým za
zorganizování kina - když vyjde počasí, máme slíbený další film... (jšk)

Opilce do nemocnice
doprovodili policisté

Díky tomu, že někteří naši klienti v
horkých dnech vehementně dodržují
pitný režim, vyjíždějí posádky zdravotnické záchranné služby z Řevnic
často k úrazům způsobeným pod vlivem alkoholu. V některých případech
jsou hodnoty 2, 3 i více promile alkoholu v krvi. S tím je spojené problematické ošetření a transport pacienta do nemocnice - v mnoha případech je nutná asistence Policie ČR.
Jeden z takových zásahů se stal o
sobotní noci 18. 8. v Hlásné Třebani. Posádka s lékařem zasahovala u
staršího muže, jenž měl problémy se
srdcem a navíc i s alkoholem. Protože byl agresivní, odmítal ošetření a
byl nutný jeho akutní transport na
interní oddělení, byla na místo povolána hlídka policie. S její asistencí
byl agresor převezen do nemocnice.
Bořek BULÍČEK, Řevnice
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Karlštejn na začátek schytal debakl
FOTBALISTÉ Z BEROUNSKÉ ČÁSTI NAŠEHO KRAJE ODEHRÁLI PRVNÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ NOVÉ SEZONY
Poberouní - Fotbalová mužstva z
Berounska rozehrála v sobotu 18.
srpna podzimní část mistrovských
soutěží. týmy působící ve středočeských soutěžích a v okrese Praha-západ začnou až poslední srpnový víkend.
(mif)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - trubín 0:5
Karlštejnu se vstup do nového ročníku okresního přeboru vůbec nepovedl. Zkušený celek Trubína dokázal
využít každé chybičky domácích a
skóre postupně navyšoval. Karlštejn
byl v ofenzivě neškodný, hosté si
odvezli zasloužené tři body. (miš)

koncem jim rozhodčí pro postavení
mimo hru neuznal branku.
(mif)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZt - tetín 1:2
Branka: d. Sedláček
Ostrovan po postupu odehrál první
zápas v okresní třetí třídě. Hosté
působili fotbalověji, krátce před

25. 8. 17:00 Všeradice - OZT
2. 9. 17:00 Mořina - OZT

FK VŠERADICE, III. třída
všeradice - Mořina 2:1
Branky: vejvoda, M. Silbernágl
Domácí se trápili, skórovat se jim
podařilo až po změně stran. Těžko
jsme se dostávali do šancí a ani v
obraně jsme nebyli nejjistější. (stš)

Kdy a kde hrají příště
KARLŠTEJN, okresní přebor
26. 8. 17:00 Beroun B - Karlštejn
1. 9. 17:00 Karlštejn - Stašov

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
VŠERADICE, III. třída

PROHRÁLI DOMA. Nováček III. třídy okresní soutěže Ostrovan Zadní Třebaň prohrál v prvním utkání doma s Tetínem 1:2.
Foto NN M. FRÝDL

25. 8. 17:00 Všeradice - Zadní Třebaň
29. 8. 17:00 Všeradice - Nižbor (pohár)
2. 9. 17:00 Zaječov - Všeradice

Lety čeká horký podzim, Dobřichovice touží po klidných vodách
Po horkém létě čeká fotbalisty FK
Lety nejspíš i hodně horký podzim.
Protože přestavba kabin je v plném
proudu, všechny týmy účastnící se
krajských soutěží odehrají svá utkání na hřištích soupeřů, což je nevýdaný záběr hlavně na cestování. Následně pak budou hrát celé jaro doma. Všechna družstva čeká náročný
půlrok, protože ani podmínky pro
trénování nejsou optimální. Hráči se
mohou převlékat a sprchovat v letovské sokolovně, ale chybí zázemí s
možností reagovat na okamžitou potřebu čehokoliv. Nicméně, na nové
kabiny už se všichni těšíme - hotové

by měly být do konce listopadu.
A-tým bude, stejně jako v předchozích letech, účinkovat ve skupině E
1.B třídy, dorost se rozrostl na dva
týmy, starší + mladší, a poprvé v historii letovského fotbalu bude bojovat
v krajském přeboru staršího a mladšího dorostu. Jsme moc zvědavi, jak
se naši dorostenci s touto výzvou poperou. Starší žáci druhou sezónu působí v krajské 1.A třídě, nový kádr
po odchodu mnoha hráčů do mladšího dorostu čeká perná sezona. Celky
mladších žáků a starší přípravky budou hrát společně s Dobřichovicemi.
Přestupy nejsou uzavřeny, jednáme

Pohár z řevnického turnaje putoval do Anglie

Tradiční letní mezinárodní turnaj v kopané se konal 11. 8. v Řevnicích. Za
účasti britských mužstev Green Man Athletic, Flitch United, Cosmos UK a
celků Louňovic i Mořiny se formou každý s každým odehrála velmi kvalitní utkání. Tým Řevnic se bohužel nezúčastnil. O týden dřív skončil druhý
na silně obsazeném turnaji v Čáslavi druhý a na řevnický turnaj by z různých důvodů nedal dohromady kvalitní sestavu. Po mnoha letech vyhrálo
mužstvo ze zahraničí: pohár si do Anglie odvezli Flitch United. Na dalších
místech skončily Louňovic, Baník Mořina, Green Man Athletic a Cosmos
UK. Po vyhlášení výsledků se konalo posezení v restauraci. Je skvělé, kolik
sportovců z různých míst kontinentu si může povídat a nepřekáží mu jazyková bariéra. Za kvalitní hru a vzorné vystupování díky hráčům, rozhodčím,
pořadatelům i pracovníkům restaurace. Miroslav Kratochvíl, Řevnice

o příchodech několika hráčů. Do
Karlštejna odešel dlouholetý hráč
Jirka Čermák. Jiří KárNíK, lety
Hráčů není nikdy dost
Dobřichovičtí fotbalisté, kteří v uplynulém ročníku okresního přeboru
obsadili jako jeho nováček čtvrté
místo, se poctivě připravují na novou sezonu. I když v oddíle panuje
spokojenost s umístěním a celkem i s
předváděnou hrou, je vždy co zlepšovat. Především se ukázalo, že hráčů není nikdy dost. Na začátku loňského podzimu byla lavička plná, ke
konci se ale naplnila marodka a pomalu neměl kdo hrát. Stejná situace
se opakovala i letos na jaře. Několik
hráčů se zranilo i během letošní letní
přípravy. Proto, ačkoliv nikdo neodešel, ani nikdo neukončil činnost, je
tým nutné doplnit. Objeví se několik
nových i staronových tváří. Z dorostu ABC Braník přijde talentovaný
Lukáš Kejha. Z černošického dorostu se vrací odchovanec Jiří Chvojka
a z TJ Jíloviště přichází ostřílený Pavel Krištůfek, který už u nás působil.
V jednání je i příchod dalších dvou
hráčů. Družstvo dál povede zkušený
trenér Vladimír Kocourek, bývalý

Bronz získaly na mistrovství i v Dřevěnici
Začátek I. volejbalové ligy
už pomalu klepe na dveře.
V rámci přípravy na ni vyrazila děvčata z Dobřichovic do Dřevěnice. Na 65.
ročíku populárního letního
turnaje si vedla výborně a
obsadila třetí příčku.
Rušno v létě bylo i na dobřichovických antukových
hřištích. V polovině července se konal 2. ročník
Memoriálu Boba Gemperleho. O prvenství bojovalo
dvanáct smíšených dvojic.
Úspěšnější tentokráte byly
týmy »zvenčí« - naše obsadila druhá a třetí místa.
Zkraje července se uskutečnil velký turnaj v minivolejbalu. Sto dětí celý
den zvládalo základy volejbalu na antuce.

Šestého ročníku Memoriálu Lídy Gemperlové se zú-

častnilo devět družstev z
blízkého okolí. Ve velmi

V DŘEVĚNICI. Dobřichovické volejbalistky na populárním letním turnaji.
Foto Ivana CALDOVÁ

oblíbeném turnaji dříve
narozených hráček nakonec obhájila vítězství děvčata z Dobřichovic před
Radotínskými.
Týž den se zaplnily i
beachvolejbalové kurty smíšené dvojice bojovaly
o prvenství v přeboru Sokolské župy Jungmannovy. Z prvenství se radovala dvojice Pavel Jovanovič
a Jana Jovanovičová před
Veronikou Vrabcovou a
Janem Zvolským.
A to nejlepší na konec. Na
Mistrovství ČR seniorek
dosáhl dobřichovický celek historického úspěchu.
Poprvé se dostal na »bednu«, skončil třetí!
Ivana caldová,
dobřichovice

dlouholetý ligový hráč Bohemians a
Dukly Praha. Cílem je hrát pohledný
fotbal pro radost a pohybovat se v
klidných vodách horní části tabulky.
Výsledky přípravných zápasů
dobřichovice - Mníšek p/Brdy 2:0
Branky: Moni, M. Šlapák
Účastníka středočeské l.A třídy se
Dobřichovickým dařilo přehrávat.
dobřichovice - Sokol lipence 3:2
Branky: Skučko 2, t. Kratina
Proti účastníkovi pražské l.A třídy,
který byl přeci jen fotbalovější, museli domácí více bojovat.
dobřichovice - všenory 1:3
Branka: Samir Moussa
Poslední přípravný zápas se domácím vůbec nevydařil. Po většinu času útočili »do plných« a i když si vytvořili řadu šancí, nedokázali je proměnit. Hosté podnikali rychlé protiútoky do otevřené obrany Dobřichovic a poměrně snadno stříleli góly.
Miloslav oMáČKa, dobřichovice

Rozpis mistráků
Letů a Dobřichovic
LETY, 1. B třída

25. 8. 10:15 FK Rudná - FK Lety
1. 9. 10:30 Rožmitál - FK Lety
8. 9. 17:00 SK Chlumec - FK Lety
16. 9. 16:30 Olympie Zdice - FK Lety
22. 9. 16:30 Králův Dvůr B - FK Lety
29. 9. 16:00 Sokol Choteč - FK Lety
6. 10. 16:00 Daleké Dušníky - FK Lety
13. 10. 15:30 SK Černolice - FK Lety
21. 10. 15:00 Hořovicko B - FK Lety
27. 10. 10:00 AFK Loděnice - FK Lety
3. 11. 14:00 Ligmet Milín - FK Lety
10. 11. 14:00 SK Nový Knín - FK Lety
18. 11. 13:30 MFK Dobříš B - FK Lety

DOBŘICHOVICE, okres. přebor

25. 8. 17:00 Dobřichovice - Měchenice
1. 9. 17:00 Dobřichovice - FK Dobříč
8. 9. 17:00 Štěchovice - Dobřichovice
15. 09. 16:30 Dobřichovice - Dobrovíz
22. 09. 16:30 Čisovice - Dobřichovice
29. 09. 16:30 Dobřichovice - Zlatníky
5. 10. 19:00 D. Břežany - Dobřichovice
13. 10. 16:00 Dobřichovice - Tuchoměřice
20. 10. 15:30 SK Psáry - Dobřichovice
27. 10. 14:30 Dobřichovice - Hostivice
3. 11. 14:00 Krňany - Dobřichovice
10. 11. 14:00 Dobřichovice - Jinočany
17. 11. 13:30 Úhonice - Dobřichovice

