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Tomáš Bím je čestným
občanem Prahy 2

Lety - Čestným občanem Prahy 2 se
stal známý malíř a grafik, obyvatel
Letů Tomáš Bím. »Jmenovací dekret« si z rukou starostky této městské části Jany Černochové převzal
na Novoměstské radnici 13. září.
„Byl jsem dojatý,“ uvedl v rozhovoru pro NN Bím, který čestné občanství obdržel za »zviditelnění Prahy
2« a za to, že »přispěl k jejímu dobrému jménu«.
Jak to přijde, že se obyvatel Letů
stane čestným občanem Prahy 2?
V Praze jsem prožil čtyřicet let života, z toho dvacet let na dvojce.
Bydleli jsme na rohu Karlova náměstí a Žitné ulice, v čísle 1. Měl
jsem bezvadné rodiče, kteří mi dali
nádherné dětství a v dospívání volnost. Nevím, snad zkoušeli, kam až
klesnu. Václavák byl tehdy pro mě
středem světa, spousta lidí, pěkný
ženský a pivo v bufetech Metro a
Koruna. Výčepáci se mě na občanku
nikdy neptali, kupoval jsem pivo i
dalším klukům. (Dokončení na str. 6)

REKORD ODOLAL. Vlastní loňský rekord v počtu hromadně piknikujících se v neděli 9. září pokusili překonat Dobřichovičtí. Neuspěli - sešlo se jich »jen« 378. (Viz strana 3)
Foto Jiří GEISSLER

Starostové: Jdeme do toho znovu!
MANDÁT CHTĚJÍ VE VOLBÁCH OBHÁJIT - S JEDINOU VÝJIMKOU - VŠICHNI
Poberouní, Podbrdsko - Často nadávají, jak je starostování nevděčnou činností. Jak musejí snášet
kritiku, někdy i nadávky, jak trpí
jejich rodinný život. Přesto se
všichni rychtáři a rychtářky v našem kraji rozhodli v nadcházejících volbách svůj mandát obhájit.
Jedinou výjimku mezi obcemi, v
nichž vycházejí Naše noviny, před-

Muž místo chytání ryb
spáchal sebevraždu

Zadní Třebaň - Oběšeného mladého
muže našli 14. září ráno na konstrukci krytého sezení u fotbalového
hřiště na zadnotřebaňském Ostrově. Večer před tím se údajně rozešel se svojí přítelkyní.
K třicátníkovi oběšenému na mikině byli v pátek ráno voláni řevničtí
záchranáři i hasiči. Zbytečně, mladíkovi už nebylo pomoci. „Ani jsme
na místo nedojeli - v půli cesty nás
dispečer vrátil zpátky na základnu,“
uvedl velitel hasičské čety Jakub Jakupaj. Lékař sice na Ostrov dorazil,
ale pomoci už také nemohl. „Pouze
konstatoval smrt,“ potvrdil ředitel
řevnických záchranářů Bořek Bulíček. Podle něj si nešťastník přijel z
Prahy do Třebaně zarybařit. „Večer
před tragédií se s ním měla rozejít
jeho přítelkyně,“ dodal.
(mif)

stavuje starosta Skuhrova, vsi na
Podbrdsku, pod kterou spadají i Drahlovice, Hatě a Hodyně, Josef Marhoul: „Prostě už kandidovat nechci,“
svěřil se NN. „Jsem unavený, vyčerpaný, mám toho za ta dvě volební
období dost!“
Ostatní toho sice mají často »dost«
také, nicméně ve své práci hodlají
pokračovat. Jako třeba starosta řevnic Tomáš Smrčka: „Chci dokončit
rozdělanou práci na radnici,“ sdělil
NN. „Podařilo se nám nastartovat a
připravit pro město mnoho důležitých investičních akcí. A také nasta-

vit mnoho systémových změn,“ dodal. Jeho zadnotřebaňská kolegyně
Markéta Simanová se prý o své případné budoucnosti na radnici rozhodovala hodně dlouho: „Hlavně kvůli
přebujelé administrativě a samozřejmě pokaždé, když byl někdo kvůli
něčemu jedovatý, úporný a nesoudný. To jsem si vždy říkala, zda mám
zapotřebí provozovat tento způsob
duševního masochismu. Jenže dvacet let na úřadě jen tak neodpářeš.
Chybělo by mi to.“
Podobně to vidí i další rychtáři z našeho kraje. (Viz strana 2)
(mif)

Auta na přechodu
srazila dívku i policistu

Řevnice - Pod koly osobního auta
skončila 12. 9. odpoledne na přechodu pro chodce u řevnické prodejny Žabka jedenáctiletá dívka.
Záchranáři lehce zraněné školačce
poskytli první pomoc na místě a
převezli ji k dalšímu kontrolnímu
vyšetření do nemocnice v Motole.
„Při zpáteční cestě na základnu byla
posádka povolána zpět k témuž přechodu - jiný vůz zde porazil policistu, který vyšetřoval příčiny první
nehody,“ uvedl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. „Se středně
těžkým zraněním jsme ho také transportovali na motolskou traumatologii,“ uzavřel.
(mif)

Rošťák jsem nebyl, ale vzor všech ctností taky ne!
Zadní Třebaň – »Tajuplného hosta« slibovala na první školní den
dětem i rodičům ředitelka třebaňské málotřídky Tereza Macourková. Slib dodržela: školní rok přijel
do Zadní Třebaně slavnostně »odstartovat« Děda Láďa z televizní
Kouzelné školky, čili známý herec
Ladislav TROJAN.
K dětem, jejich rodičům i kantorům
pronesl krásnou »zahajovací« řeč,
načež symbolicky nepřestřihl, nýbrž
sroloval pásku před nově otevíraným pátým ročníkem ZŠ Zadní Třebaň. A zavzpomínal na svá žákovská, resp. studentská léta.

Ladislav Trojan. Foto M. FRÝDL

Kromě základní školy jste absolvoval gymnázium i pražskou DAMU.
Jak na svá školní či studentská léta
vzpomínáte?
V dobrém, určitě v dobrém. Za mého mládí byly školy hlavně »mužské«, žen-kantorek moc nebylo.
Respekt, pořádek a řád byly samozřejmostí. Já jsem s tím ale žádné
problémy neměl. Samozřejmě - taky
jsem někdy dostal pětku, ale jinak to
bylo v pohodě. Neměl jsem konflikty se spolužáky ani s kantory.
Byl jste vzorný student, nebo spíš
rošťák?
Něco mezi tím. (Dokončení na str. 3)
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Masochismus! Ale chybělo by mi to...
STAROSTOVÉ MĚST I OBCÍ NAŠEHO KRAJE VYSVĚTLUJÍ, PROČ SE ROZHODLI ZNOVU KANDIDOVAT
Poberouní - Dvě otázky položily v souvislosti s
nadcházejícím komunálními volbami starostům obcí a měst v Poberouní, resp. na Podbrdsku Naše noviny. Tady jsou jejich odpovědi.
1) Rozhodoval(a) jste se dlouho, zda budete v letošních komunálních volbách kandidovat? Co
rozhodlo o tom, že se o hlasy voličů ucházíte?
2) Budete se chtít v případě zvolení znovu stát
starost(k)ou?
Filip KoříNeK, starosta Černošic:
1) Přemýšlím o tom už od minulých voleb... Pro
pokračovaní hovoří to, že se nám daří dosahovat
dobrých výsledků v rozvoji města - posun je doslova viditelný a hmatatelný. Vážím si schopností
a lidských kvalit týmu místních občanů, který
představuje dnešní koalice ve vedení města. Město je posledních osm let uznávaným příkladem
kvalitní, důvěryhodné a odborně zdatné samosprávy. Zažíváme jedinečně úspěšné období, naplnili jsme prakticky všechny krátkodobé i střednědobé investiční priority z minulých a předminulých voleb. Řada důležitých věcí s dopadem na
desítky let ale ještě není dotažená, protože jsou to
úkoly vyžadující mnohaleté soustředěné usilí - ať
už jde o rekonstrukci železnice a odklon dálkové
dopravy, ochranu Berounky před splavněním, vznik budoucího centra Černošic nebo dokončení
vybavenosti a infrastruktury města. Do těchto strategických priorit jsme nainvestovali hodně času
i úsilí a musí se úspěšně dovést do cíle.
2) Pokud volební výsledek našeho sdružení Věci
černošické bude přesvědčivým vítězstvím, budu
rád pokračovat. Lidé chodí do politiky pro dobro
věci, pro pocit důležitosti nebo pro peníze. Já hledám to první. Nedělám to pro sebe, i když mne to
baví a naplňuje, ale pro město a jeho obyvatele. S
touto pokorou vůči veřejné službě se budu rozhodovat. Volby jsou pro mne vyjádřením toho, jak
naši práci lidé hodnotí, jestli je pro ně důležité to,
co za důležité považujeme my a jestli chtějí naše
pokračování.
Petr HamPl, starosta Dobřichovic:
1) Práce starosty je na jednu stranu krásná v tom,
že výsledky vašeho snažení jsou konkrétní, hmatatelné a přicházejí poměrně rychle. Od přípravy
projektu, jako je např. rekonstrukce některé z ulic,
po jeho realizaci zpravidla neuplyne o moc víc,
než rok. Zároveň přispíváte k tomu, že lidem se ve
městě, kde starostujete, dobře žije. Věřím, že Dobřichovice jsou toho ukázkovým příkladem. Na
druhou stranu vám pár notorických kritiků a stěžovatelů, kteří zpravidla hledají problémy i tam,
kde žádné nejsou, dokáže celkem slušně práci
znepříjemnit. O své kandidatuře jsem tedy nějaký
čas přemýšlel, ale nakonec jsem se rozhodl do toho jít znovu. Už proto, že bych rád dotáhl do konce
některé projekty, které jsme v minulém volebním
období započali. Kromě již probíhajících akcí,
jako je třeba rekonstrukce části ulic Jugoslávská a
Ruská či oprava mostu, je to především připravované rozšíření školní jídelny, intenzifikace ČOV a
velký projekt stavby nové radnice, spojené s multifunkčním sálem a knihovnou.
2) Ano, pokusím se o to.
Barbora TeSařoVÁ, starostka letů:
1) Byla jsem rozhodnuta nekandidovat. Nicméně
po diskuzích s Jirkou Hudečkem ml., který avizoval zájem pracovat v zastupitelstvu, jsme se ve
spoustě směrech rozvoje obce shodli, nesešli jsme
se ale v názoru na projekt výstavby MŠ a ZŠ v
Letech. Přišlo mi škoda, aby projekt, na němž
intenzivně dva roky pracuji, měl skončit s tím, že
ho nikdo nepotáhne dál. To byl hlavní důvod, proč
jsem přehodnotila své rozhodnutí.
2) V případě mého zvolení do zastupitelstva bude
záležet na složení zastupitelů po volbách. Po zkušenostech z minulých období mi záleží na dobré
atmosféře mezi zastupiteli. Neusiluji o tento nevděčný post, nebudu se ale bránit znovuzvolení.
Kateřina SmoTeroVÁ, starostka mořinky:
1) Dlouho jsem se nerozhodovala, už nějaký čas
jsem věděla, že do toho půjdu znovu. Hlavním důvodem je, že bychom s ostatními kandidujícími
zastupiteli chtěli vybudovat v obci kanalizaci a
dokončit rozdělané projekty - změnu Územního

BEROUNKU NEDÁME! Starosta Černošic Filip Kořínek na tiskové konferenci týkající se ochrany
dolního toku Berounky před uvažovaným splavněním.
Foto NN M. FRÝDL
plánu, obnova vodních nádrží a dětského hřiště.
chvíle, kdy jsem váhala, ale máme tolik rozděla2) Ano, budu se chtít stát starostkou.
ných projektů, že by bylo nezodpovědné od toho
Tomáš SmrČKa, starosta řevnic:
odejít. Záleží mi na dalším rozvoji obce a na přá1) Důvod, proč jdu do voleb letos, je dokončit telském přístupu k jejím obyvatelům.
rozdělanou práci na radnici. Podařilo se nám na- 2) Uvidíme.
startovat a připravit pro město mnoho důležitých Filip KašTÁNeK, starosta litně:
investičních akcí. A také nastavit mnoho systémo- 1) Dlouhé bylo přemýšlení, jež rozhodnutí předvých změn.
cházelo, vlastní rozhodování bylo rychlé. Určují2) Ano, kandiduji za naše uskupení na starostu.
cích faktorů bylo více. Jako nejvýznamnější vnímarkéta SimaNoVÁ, starostka Zadní mám skvělou partu, kterou jsem obklopen. VšichTřebaně:
ni se navzájem podporujeme a doplňujeme, mohu
1) Dlouho jsem se rozhodovala. Hlavně kvůli pře- se na ně spolehnout. Druhým významným mobujelé administrativě a samozřejmě pokaždé, mentem bylo moje zvolení do čela radnice letos v
když byl někdo kvůli něčemu jedovatý, úporný a lednu. Bral jsem to, a vlastně stále beru, jako půlnesoudný. To jsem si vždy říkala, zda mám za- roční misi. Snažím se dát Litni maximum, mapotřebí provozovat tento způsob duševního maso- káme na opravdu důležitých věcech, jako je zajišchismu. Jenže dvacet let na úřadě jen tak neodpá- tění zdrojů vody, rekonstrukce vodárny, navýšení
řeš. Chybělo by mi to.
kapacity školy a školky, na opravách silnic i chod2) Pokud dostanu důvěru voličů v rozumném poč- níků a na mnoha dalších zdánlivých maličkostech.
tu hlasů, ráda bych obhájila starostenský post. 2) Beru to tak, že nejde o to, co bych chtěl já. DůTěším se na rozjezd II. etapy vodovodu a kanali- ležité je to, co je dobré pro Liteň a její, jak já řízace, jsou na to čtyři dotační tituly. Baví mě ten kám, sestry: Běleč, Leč a Vlence. Bylo by dobré,
rozruch okolo stavby. I když pak budu nad papí- kdybychom mohli dokončit, co jsme začali. Takže
rama sedět zase po nocích...
- ano, jsem připraven jako starosta pokračovat a
Vnislav KoNValiNKa, starosta Hlásné pracovat pro Liteň dál, dodělat rozdělanou práci.
Třebaně:
Mimochodem, spočítali jsme to množství úkolů, o
1) Je to asi dva roky zpět, co jsem se rozhodl po- něž nás lidé žádají, na tři volební období.
malu skončit a předat odpovědnost i starosti další- Vladimír roZToČil, starosta Svinař:
mu obětavci, který by chtěl pokračovat v mém 1) Při všech požadavcích na starosty a trvalém náúsilí obec zvelebovat a rozvíjet. Měl jsem před- růstu byrokracie s tím chce člověk chvílemi okastavu, že budu postupně předávat činnosti a akti- mžitě seknout, aby si zachoval zdraví a pevné nervity spojené s vedením obce. Ale ještě nedávno to vy. Po diskusích jsme si stávající zastupitelé řekli,
vypadalo, že nikdo zájem nemá. Proto jsem byl že se nemáme za co stydět. Je za námi vidět kus
příjemně překvapen, že se takoví odvážlivci našli dobré práce a myslím, že i občané mají stejný náa nebojí se velké zodpovědnosti vůči spoluobča- zor. Proto máme kandidátní listinu SNK Svinaře.
nům. Jedna skupina kandidátů mě požádala o spo- 2) Každý, kdo na malé obci kandiduje, by měl polupráci, a tak jsem se ocitl mezi nimi. Velmi mi čítat s tím, že by mohl dělat starostu. Záleží na výzáleží na tom, aby obec pokračovala v dalším roz- sledku voleb, jak rozhodneme my, voliči, komu
voji. Jsou připravené projekty, které je třeba do- dáme důvěru a své hlasy. A pochopitelně na zvotáhnout do zdárného konce a my si nemůžeme do- lených zastupitelích, kteří vyjádří svou vůli, s
volit prodlení. Termíny jsou neúprosné.
kým chtějí spolupracovat v této funkci. V případě
2) Pokud mi voliči dají mandát, chtěl bych svým důvěry jsem připraven se opět stát starostou.
hlasem přispět ke vzniku kvalitního vedení obce, martin KUNC, starosta Všeradic:
které ještě více pomůže k rozvoji Třebaně i Rovin. 1) Rozhodování, zda budu opět kandidovat, mi
Rád jim předám zkušenosti i znalosti a myslím, že dlouho netrvalo. Nahlédl jsem do vedení obce a
není nutné vést tuto snahu jen z pozice starosty.
nyní z »druhé strany« vidím, kolik je na obci práPetr ramPaS, starosta Karlštejna:
ce. Chci Všeradicím aktivně pomáhat i dál.
1) Nerozhodoval jsem se dlouho. Jasně, že chci 2) Ano, rád bych. Je to velice zajímavá, ovšem takandidovat do zastupitelstva. Jsem rodilý Karlš- ké náročná práce - hlavně časově. O mém případtejňák, 20 let jsem pracoval v tělovýchově, od ro- ném dalším starostování ale rozhodnou občané,
ku 2010 pracuji pro obec. Myslím, že se v Karlš- respektive jimi zvolené zastupitelstvo.
tejně za tu dobu udělalo na možnosti, které má, Pavel FejFar, starosta Vinařic:
hodně. Samozřejmě - už vím, že všechny neuspo- 1) + 2) Dlouho jsem se nerozhodoval - máme rozkojíš. Další velké věci jsou připravené, hlavně dělaný projekt na vodovod i kanalizaci, rád bych
chodníky, rád bych u toho byl...
to dotáhl. A to je odpověď i na druhou otázku.
2) V případě zvolení do zastupitelstva bude dost marcela ČaBoUNoVÁ, starostka osova:
času se rozhodnout, co a jak dál. Hlavně jde o slo- 1) O tom, jestli budu v letošních volbách kandižení zastupitelů, kteří budou chtít pracovat a ne dovat, jsem přemýšlela opravdu jen chvilku. Rozjen dělat »rádce«.
dělali jsme mnoho práce, a proto cítím odpovědSvatava BiSKUPoVÁ, starostka Srbska:
nost dotáhnout ji do zdárného konce.
1) Před rozhodnutím, zda jít znovu do voleb, jsem 2) Ráda bych pokračovala na pozici starostky. Je
si pro sebe zhodnotila uplynulé čtyři roky. Byly to práce náročná, ale baví mě a naplňuje.
(mif)
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Typický rošťák jsem nebyl, ale vzor...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Typický rošťák jsem určitě nebyl,
ale vzor všech ctností taky ne. Tak si
vyberte...
Utkvěl vám některý z kantorů v
paměti?
Ano. Matematik a češtinářka z gymnázia. Na DAMU pak můj hlavní
kantor, profesor František Vnouček,
skvělý herec. Na toho vzpomínám
velmi a – rád. Byl příjemný a měl
dobrý čuch na svoje posluchače.
Stejně jako jeho asistent, později také profesor Leo Spáčil.
Která z »vašich« škol vám dala do
života nejvíc?
Na základní školu jsem chodil za
války, to byla zvláštní doba. Už tehdy jsem hrál ochotnické divadlo a
neopustilo mě to ani na gymnáziu.
Vždycky jsem chtěl být hercem, takže z tohoto pohledu pro mě byla asi
nejdůležitější DAMU. I když mě na
ni napoprvé nevzali. Naučil jsem se
tam základy řemesla, přístup k němu, paměť, řeč... Samozřejmě ale
kumšt není matematika, naučit se
nedá ani zdaleka všechno, bez talentu to nejde. Nechci a nemohu se vytahovat, ale asi jsem bez talentu nebyl – hned po škole mně, aniž bych

MEZI DĚTMI. Ladislav Trojan »v zajetí« zadnotřebaňských školáků.
o to žádal, nabídli angažmá v Realistickém, dnes Švandově divadle na
pražském Smíchově.

Ladislav TROJAN
- narodil se 1. 8. 1932 v Praze
- vystudoval gymnázium a Divadelní akademii
múzických umění (DAMU) v Praze
- od dětství hrál ochotnické divadlo, zkoušel také
balet
- po DAMU nastoupil do Realistického divadla,
angažován byl i v Městských divadlech pražských
a v Divadle Na Fidlovačce
- ztvárnil stovky rolí v divadle, filmu i televizi –
proslavily ho seriály Tři chlapi v chalupě a Tři
chlapi na cestách, hrál ve filmech Na kolejích čeká
vrah, Vrchní, prchni, Kamarád do deště, Učitel
tance, v seriálu Pojišťovna štěstí...
- ženatý, manželka Olga, synové Ondřej (režisér a
producent) a Ivan (herec, držitel šesti Český lvů)

Jak zdární studenti byli vaši slavní
synové Ondřej a Ivan? Dávali vám
hodně zabrat?
Ondřej vystudoval FAMU, Ivan DAMU. Ondřej se na gymnáziu učil
velmi dobře, problémy s ním rozhodně nebyly. Chtěl jsem, aby studoval medicínu, ale neposlechl mě...
Ivan hrál basketbal, byl hodně soustředěný na sport. Studoval na sportovním gymnáziu a chtěl pokračovat
na FTVS. Pak se ale taky rozhodl
pro herectví. Neříkám, že by byli
úplně vzorní studenti, ale průseroví
určitě nebyli. Na pohovor do školy
jsme kvůli nim nikdy nemuseli...
Jste šestinásobný dědeček. Rozmazlujete své vnuky, nebo se je snažíte
»vychovávat«?
Vídáme se s nimi, bohužel, ne příliš
často, každý bydlí sice v Praze, ale

Foto NN M. FRÝDL
někde jinde. Ondřejovi kluci už jsou
dospělí a ti Ivanovi mají také své
zájmy, svůj program. Nepotřebují
nás, ačkoliv je máme rádi.
Na vnučky jste právě štěstí neměl...
Holky se u nás v rodině neumějí. V
tom jsou synové po mně.
Jak si užíváte roli Dědy Ládi v
Kouzelné školce?
Hodně. Tuhle roli mám opravdu rád,
je to velmi milá práce. Dala se kolem
toho dohromady příjemná parta, takže se na každé natáčení moc těším.
Zrovna mne čeká schůzka s hlavní
dramaturgyní, abychom si pověděli,
jak budeme pokračovat dál.
Poznávají vás děti na ulici, chtějí si
s vámi povídat?
No jejej! Ukazují si na mne, oslovují mě, je to moc prima...
Miloslav FRÝDL

Pohodu nenarušili ani hulváti oblečení do cyklodresů
HROMADNĚ PIKNIKOVAT DORAZILO DO DOBŘICHOVIC 378 LIDÍ - LOŇSKÝ REKORD ODOLAL
Neděle, týden po vinařských slavnostech se stává pravidelným termínem pro každoroční loučení s létem
formou hromadného pikniku v Dobřichovicích. Letos se piknik nesl ve
znamení velmi příjemného, slunečného, nikoliv však horkého počasí ideální podmínky pro to, aby všichni
popadli deku a košík s laskominami
a šli si trochu zazevlovat na louku u
Berounky, maličko poklábosit se
sousedy a trochu zapomenout na
všední starosti.
Pořadatelé z Agentury GEI-ŠA měli
ambice překonat loňský rekord, kdy
se na stejném místě sešlo 499 piknikářů. I proto přijel po roce zase komisař z agentury Dobrý den, který
měl dohlédnout na sčítání účastníků
a případný rekord oficiálně posvětit.
Bohužel, letos byl tak říkajíc bez
práce. I přes zmíněné pěkné počasí
se nakonec sešlo »jenom« 378 piknikujících. Ukázalo se, že řada potenciálních zájemců o tuto akci zůstala
letos doma, když jim nebyl nabídnut
nějaký program. Vloni spoustu lidí
přitáhla návštěva autoveteránů, kteří
u nás odpočívaly cestou z Jíloviště.
Letos nebyla atrakce – nebyl tedy
ani rekord. Upřímně řečeno: nakonec to ale nikomu ani nevadilo.

Piknikáři vytvořili na louce u lávky
několik větších skupinek, vzájemně
se krásně bavili, tu a tam někdo zabavil ostatní nějakým vlastním programem či hrou. Kopalo se do meruny, hrál pétanque, zněly hudební nástroje, chvíli po louce za zvuku harmoniky pobíhal medvěd, či v okolí
deky pana Gemperleho a jeho přátel
zněla hudba z retro gramofonu, který
museli posluchači pravidelně znova

a znova natahovat. Kolem páté odpoledne se lidé začali rozcházet, organizátoři spolu s pomocníky z řad
místní dospívající mládeže se dali do
uklízení, odstranili ohraničení a zlikvidovali registrační místa. Nakonec
zmizely z ulic i směrovky k piknikové louce a parkovišti. To bylo někdy
maličko po sedmé večer, soumrak
bylo již cítit ve vzduchu a na louce
stále zůstávala jedna deka s několika

NA DECE. Účastníci hromadného dobřichovického pikniku na louce u Berounky.
Foto Jiří GEISSLER

účastníky. Zřejmě vidina cesty do
pondělního zaměstnání je držela na
louce a chtěli si vše užít až do úplného závěru.
Pohodu odpoledne nenarušilo ani
několik hulvátů oblečených do strakatých cyklodresů na svých bicyklech, kteří nijak nedbali na upozorňující cedule o dočasném uzavření
části stezky, některé cedule strhali,
poničili ohraničující pásky a na pořadatele byli sprostí, arogantní, někteří dokonce agresivní. Ukázka slušnosti a tolerance. Jestli pro ně budujeme další a další cyklostezky, můžeme se jednou dočkat neblahých
konců. Na druhou stranu: Proč by
člověk měl očekávat slušnost od
obyčejných lidí, když na stolci nejvyšším sedí opilec a hulvát a mnohým »poddaným« nastavuje jejich
standard. Čemu se pak divit?
Sluší se poděkovat Krajskému úřadu
Středočeského kraje a Městu Dobřichovice za jejich finanční podporu.
»Konec léta v Dobřichovicích« se
skládá ze dvou akcí – pikniku a 13.
října z festivalu svíčkové omáčky.
Pořadatelům se letos díky zmíněné
podpoře daleko lépe dýchá a možná
zbyde i na nějaké překvapení.
Jiří GEISSLER, Dobřichovice
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Balíčky si odnesli Anička s Vašíkem
NA ŘEVNICKÉM NÁMĚSTÍ SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK RODINNÉHO FESTIVALU HRAVĚ A ZDRAVĚ
Čtvrtý ročník rodinného festivalu
Hravě a zdravě pod taktovkou spolku Náruč a rodinného centra Leťánek přilákal 8. 9. do Řevnic více než
dva tisíce účastníků. Počasí bylo dokonalé, program nabitý a zajímavý,
atmosféra naprosto pohodová.
Letošní ročník akce v latinskoamerickém stylu se vydařil. Od časného
rána bylo na náměstí živo, protože
pro asi stovku účastníků trhu a doprovodného programu bylo třeba vytvořit zázemí. V 11.00 začal hlavní
program, v němž nechyběla latinskoamerická tančírna Bachata s Mariánem Grockým, vystoupení kapely
Latin Power Duo a Running Sushi,
bezkonkurenčních skokanek přes
švihadlo Rebelek O.K. nebo řevnických souborů Klíček a Notičky. Poprvé se na veřejnosti představili
Hejblíkovic s interaktivním představením pro děti. Ačkoliv písničky s

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

19. 9. 20.00 LÉTO
21. 9. 17.30 DÁMSKÝ KLUB
21. 9. 20.00 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
22. 9. 15.30 MALÁ ČARODĚJNICE
22. 9. 17.30 CHATA NA PRODEJ
22. a 28. 9. 20.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
26. 9. 20.00 SPOLU TO DÁME
28. 9. 17.30 JAN PALACH
29. 9. 15.30 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
29. 9. 17.30 VŠECHNO BUDE
29. 9. 20.00 BEZE STOP

odnesli Anička a Vašík Černých z
Řevnic, kteří tak proměnili obě svá
rodinná »želízka v ohni«.
Letošní festival neměl chybu - kdo
ho nestihl, ať si rezervuje čas na začátku září 2019. Děkujeme sponzorům a dárcům, kteří umožnili, aby se
akce konala a těšíme se na viděnou
za rok. Jitka NOSKOVá, Řevnice

Tipy NN

HEJBLÍKOVIC. Interaktivní představení pro děti na řevnickém festivalu
Hravě a zdravě.
Foto Jitka NOSKOVÁ
ukazováním baví hlavně ty nejmen- děti i jejich rodiče tu bylo tolik aktiší, zapojili se i náctiletí. Na improvi- vit, že snad nebylo možné stihnout je
zovaném parketu nebylo k hnutí.
všechny. Svůj stánek měla řevnická
Příjemnou atmosféru festivalu pod- základní škola a místní baráčnická
trhoval i fakt, že náměstí bylo ten obec. Zlatým hřebem programu pro
den bez aut. Město, které festival fi- rodiny byla oblíbená rodinná hra, jenančně podpořilo, se připojilo k akci jíž stanoviště byla rozmístěna po ceDne bez aut, jež se po celém světě lém městě. Zúčastnilo se jí 112 souslaví v září. Návštěvníci si dále mo- těžících, kteří obešli alespoň 7 z celhli vyzkoušet například čínské cvi- kem 10 stanovišť řevnických spolků
čení čchi kung, vyrobit barefoot san- a organizací. Na závěr festivalu se z
dály, nakoupit ekoobaly nebo vy- odevzdaných kartiček losovali výzkoušet dřevěné barevné hračky. Pro herci. Hned dva dárkové balíčky si

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18. 9. a 25. 9. 17.30 JAN PALACH
18. 9. 20.00 SESTRA
19., 24. a 26. 9. 13.45 KRÁLÍČEK PETR
19. 9. 17.30 BLACKKKLANSMAN
19. i 23. 9. 20.00 (Ne 18.30) MISS HANOI
20. 9. 15.30 MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN
20. i 25. 9. 18.30 (Út 20.00) KING SKATE
21., 22., 24. a 26. 9., 29. 9. 17.30 (22. 9. i
26. 9. 20.00) PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
21. 9. a 26. 9. 20.00 (St 17.30) PREDÁTOR: EVOLUCE (v Pá 3D)
22. 9. 15.30 ÚŽASŇÁKOVI 2
23. 9. 15.30 KUBÍK HRDINA
22. 9. 17.30 MEG: MONSTRUM Z
HLUBIN
24. 9. 20.00 VLASY
27. a 29. 9. 18.30 (So 20.00) BEZE STOP
27. 9. 15.30 CHATA NA PRODEJ
28. i 30. 9. 17.30 (Ne 18.30) DOMESTIK
28. 9. 20.00 MISSION: IMPOSSIBLE FALLOUT 3D
29. 9. - 30. 9. 15.30 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ (v So 3D)

KINO RADOTÍN
18. 9. 17.30 MISS HANOI
18. 9. 20.00 STUDENÁ VÁLKA
18. 9. 10.00 CHATA NA PRODEJ
19. 9. 14.00 HASTRMAN
19. a 25. 9. 17.30 (Út 20.00) SPOLU TO
DÁME
19. 9. 20.00 LÉTO
20. 9. 17.30 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
20. 9. 20.00 ALFA
21. 9. 17.30 MALÁ ČARODĚJNICE
21. 9. 20.00 PREDÁTOR: EVOLUCE
22. 9. 15.30 KUBÍK HRDINA
22. 9. a 25. 9. 17.30 KING SKATE
22. 9., 28. 9. a 29. 9. 20.00 (29. 9. 17.30)
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
23. 9. 16.00 PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
26. 9. 17.30 TVÁŘ
26. 9. 20.00 KINO NASLEPO
27. a 29. 9. 17.30 (So 20.00) BEZE STOP
27. 9. 20.00 DOMESTIK
28. 9. - 29. 9. 17.30 (So 15.30) YETI:
LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

PAN DOCENT. Jaroslav Plas ve Svinařích.

Foto Lucie BOXANOVÁ

»Šedivý Evropan« bavil historkami
Křeslo pro hosta na kurtech ve Svinařích uvítalo 7. 9. dalšího vzácného
hosta: předního neurochirurga Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN)
Doc. MUDr. Ing. Jaroslava Plase.
Povídali jsme si s ním o závažných
tématech a operacích i soukromém
životě či zálibách. Pan docent dokázal o svém náročném povolání mluvit srozumitelně, ochotně zodpověděl desítky dotazů a mnohokrát nás
pobavil vtipnými historkami.
Jak se vlastně vystudovaný inženýr
elektrotechniky dostal k medicíně,
speciálně k neurochirurgii? „Po absolutoriu na elektrofakultě jsem byl
povolán na vojenskou službu. Když
přišla nabídka z ÚVN navrhnout a
vlastnoručně postavit mikroskop,
neváhal jsem ani minutu. A tak se
mým domovem rázem stala elektronická laboratoř, neurochirurgie

ÚVN. Zde se mne ujal Prof. Zdeněk
Kunc, zakladatel československé i
světové neurochirurgie a nabídl mi
práci, za předpokladu, že si dodělám
medicínu. No a já si jí udělal!“
Plas zavzpomínal i na své působení
v Saudské Arábii. „Všechna rozhodnutí, zda pacient bude operován nebo nebude padala na moje bedra. V
té době jsem měl již šedivé vlasy a
vousy, a tak o operacích rozhodoval
zásadně »šedivý Evropan«.“
Na závěr jsme si promítli i operaci,
od které slabší povahy odcházely.
Bylo zajímavé setkat se s člověkem,
který si nemůže dovolit, aby se mu v
práci byť jen na moment zatřásla ruka. Při práci neurochirurga, kdy jsou
nervy sešívány tenkým vláknem, jež
není vidět okem, může jakékoliv zaváhání či sáhnutí vedle znamenat konec. Lucie BOxaNOVá, Svinaře

* Irena Budweiserová zazpívá s
kytarovým doprovodem Mirka Linky a Jaroslava Šindlera 18. 9. od
19.30 v zámku Dobřichovice. (ak)
* Sochy Tomáše Kůse budou odhaleny 21. 9. od 18.00 mezi Panskou
zahradou a La Fontanou v Dobřichovicích. O hudební program se
postará Jiří Stivín.
(ak)
* Koncert hardrockových skupin
Lokomotiva Planet a Lucky Brew se
puskuteční 21. 9. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice.
(vš)
* Sousedské setkání nazvané Zažít
ves jinak pořádá 22. 9. od 15.00 v
zahradě u dětského hřiště v Zadní
Třebani místní spolek Salto. Od
16.00 bude promítnut rodinný animovaný film Malý princ.
(pef)
* Komorní podvečer se Stamicovým kvartetem hostí 22. 9. od 17.07
kostel sv. Martina a sv. Prokopa v
Karlíku. Díla A. Dvořáka i J. Šarouna přednesou J. Pazdera, J. Kekula housle, J. Pěruška - viola, P. Hejný violoncello, J. Šaroun - klavír. (ak)
* Rappeři Prago Union a Faky se
představí publiku 22. 9. od 20.00 v
sále Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Berounské fotoJezinky vystavují
své snímky »Z jiných světů« do 22.
9. v Holandském domě Beroun. (aš)
* Steve Clarke, Walter Fischbacher
a Vaico Deczi spojili síly a jako trio
Steva Clarka vystoupí 23. 9. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Latinskoamerické a autorské písně zahrají Marta Töpferová a Chilan
Alejandro Soto Lacoste 29. 9. od
19.30 v zámku Dobřichovice. Vstupné 150/120 Kč.
(ak)
* The Plastic People of the Universe, Ivan Hlas Trio, Mnichovo Smradiště, Zuby Nehty, Sbor břežanských kastrátů aj. vystoupí 29. 9. od
13.00 v Lesním divadle Řevnice na
festivalu k 25. výročí nakladatelství
Maťa.
Veronika STaRá
* Metalový festival s kapelami Secret of Darkness, Diligence, Insistent,
RAW a Noisebleed hostí 29. 9. od
19.00 Club Kino Černošice.
(vš)
* Komunikativní loutkové představení Větrná pohádka uvede Teátr
Pavla Šmída 30. 9. od 16.00 v Clubu
Kino Černošice.
(vš)
* 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)
* Výstava fotografií Petra Vápeníka Obrazy od Berounky a od jiných
vod v zámku Dobřichovice potrvá
do 14. října. andrea KUDRNOVá
* Výstava obrazů Věry Mačkové,
obyvatelky Haloun, je pod názvem
Berounské toulání nejen s motýly do
16. 10. k vidění v Kulturním klubu
Žebrák.
(box)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

19/2018 (262)

Všeradické kluky trénoval
kouč Atlética Madrid
Mladí všeradičtí fotbalisté nastoupili za
svou »kariéru« už k mnoha zápasům a turnajům, zažili tréninky s trenéry Slavie Praha, nastupovali jako doprovod hráčů 1. fotbalové ligy. Uplynulý pátek ale zažili něco
naprosto výjimečného: Trénink ve španělském stylu s profesionálním koučem Miguelem Ángelem Sáez Sorianem. Miguel trénuje v Atléticu Madrid mládežnické týmy, mimo sezonu se věnuje výuce fotbalových nadějí po celém světě. Druhým trenérem byl
Vasil Boev, mj. trenér žákovských týmů
pražské Slavie. Trénink byl rozdělen na dvě
části, pro kategorii U9 a následně U11. Společným rysem bylo zdokonalení práce s míčem, techniky, dynamiky, rychlosti a obratnosti podle metodiky fotbalových akademií
nejlepších klubů ve Španělsku. Tempo tréninku bylo po celou dobu hodně vysoké:
žádné prodlevy, žádné zdržování při změně
stanoviště, napít a poklusem dál. Kluci potrénovali i angličtinu, a to nejen pasivně při
vysvětlování cvičení, ale také v aktivní mluvě. Je skvělé, že se kluci z malé české vísky
mohli setkat s trenérem »světového« fotbalu.
lucie BoXANová, FK všeradice

MIGUEL. Španělský trenér s malými všeradickými fotbalisty.

V Lánech si připomněli Masaryka
TMAŇSKÉ DĚTI ÚČINKOVALY NA DRUHÉM ROČNÍKU RAMBAJSFESTU
Výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka (zemřel 14. 9. 1937 ve věku 87 let) si 14. září připomněli při
pietní akci pořádané Ústředím Československé obce legionářské ve
spolupráci s Ministerstvem obrany v
Lánech mnozí. Lánský hřbitov i muzeum TGM navštívila tento den též
Náboženská obec Církve československé husitské (CČSH) ve Tmani
se zástupci místního Dětského centra Světlušky. Děti dělaly čest Světluškám i ZŠ Tmaň.
Návštěva místa, slavnostní vzpomínka na prezidenta, který zdůraz-

ňoval důležitost mravnosti, osobní
statečnosti, poctivé práce a vyšších
idejí, i setkání s válečnými veterány
určitě zanechalo v dětech dobrou
stopu. Generála Václava Kuchyňku
již znaly z pohlednic s vlastnoručním podpisem, které věnoval Světluškám v roce 2017. Nyní se s ním
setkaly osobně. Děkujeme Československé obci legionářské za pozvání na pietní akci, CČSH Tmaň za
podporu a ZŠ Tmaň za uvolnění
žáků z vyučování.
Na 14. září připadá i další významné
výročí - tento den se roku 1886 narodil syn prezidenta T. G. Masaryka,

československý ministr zahraničí
Jan Masaryk.
Pár dní před návštěvou Lán - 8. září
- se Děti z Dětského centra Světlušky při Církvi československé husitské ve Tmani zúčastnily v Berouně druhého ročníku Rambajsfestu.
Na náměstí Joachima Barranda vystoupily opět s mladou zpěvačkou
Anetou Špačkovou, novou členkou
pražského divadla Semafor. Světlušky se účastnily i loňského prvního
ročníku a už se těší na ten příští. Děkujeme Michalovi Bajajovi za pozvání! Jana Šmardová Koulová,
CČSH Tmaň

Foto Lucie BOXANOVÁ

Z podbrdského kraje
* osmý ročník Dětského cyklomaratonu, závodu hodrských kol pro
děti do 14 let, se uskuteční 22. září
na čtyřkolkové dráze ve Všeradicích. Pořadatelé chystají devět kategorií, na ceny se mohou těšit všichni zúčastnění. Vítězové dostanou
medaile. Přihlášky na www.zimavideo/deti.
Martin ZIMA
* výstavu ovoce, zeleniny a květin
chystají liteňští zahrádkáři. Konat se
bude v sobotu 22. 9. a v neděli 23. 9.
(od 9.00 do 17.00) i v pondělí 24. 9.
(8.00 - 15.00) v liteňské knihovně,
jež je součástí budovy kina.
(oš)
* Jihočeská dechovka Babouci
zahraje 29. 9. od 18 do 20.00 v kulturní domě U Horymíra Neumětely.
Vstupné 220 Kč.
(zzi)

Světlušky podruhé malovaly v plenéru - u »tmaňského moře«
Dětské centrum Světlušky při Církvi
československé husitské ve Tmani
uspořádalo za podpory místního
obecního úřadu druhý ročník výtvarné dílny v plenéru. Malovalo se a
kreslilo přímo u »tmaňského moře«,
čili zdejšího rybníka.
Mikoláš Aleš zachycoval tmaňská
zákoutí bezmála před 100 lety. My

jsme to - inspirováni velkým českým
malířem - zkusili z opačné strany.
Výsledky snažení můžete spatřit při
Slavnostní bohoslužbě ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani 28. září,
kterou povede pražský biskup David
Tonzar, spolusloužit bude vikářka
Růžena Adamová. O varhanní doprovod se postará Stanislav Dušek, o

pěvecké vstupy Aneta Špačková a
děti z Dětského centra Světlušky.
Všichni jste srdečně zváni - i na za-

hradní slavnost s občerstvením po
ukončení bohoslužby.
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

U »MOŘE«. Tmaňské děti při malování. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ
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Opravdu musí padnout 230 stromů?
OBYVATELÉ I NÁVŠTĚVNÍCI ŘEVNIC PODEPISUJÍ PETICI PROTI ZÁMĚRU MÍSTNÍ RADNICE
V nejbližších dnech se rozhodne,
zda se kolem Lesního divadla v Řevnicích bude kácet až 230 zdravých
vzrostlých stromů. Trápí to hodně
obyvatel Řevnic i návštěvníků našeho lesa a okolí. Proto začali podepisovat Petici proti kácení stromů v
okolí Lesního divadla v Řevnicích.
Radnice dostala dotaci na rekonstrukci Lesní cesty u Lesního divadla.
Cílem projektu, jak se píše na webu
Řevnic, je rekonstrukce stávající
cesty »Lesní divadlo« v délce 879 m
a šíři 3 m celoročně sjízdné, která se
nachází uvnitř komplexu lesů. Dále
se dozvídáme, že: „Současný stav
cesty je špatný díky intenzivní dopravě a povodňovým škodám. Lesní cesta postupně degradovala a je sjízdná
jen zčásti.“
Cesta je sjízdná v celé její délce a intenzivní doprava zde není, jelikož je
na celém jejím úseku zákaz vjezdu.

Projíždí pouze auta rezidentů, kteří
zde bydlí, včetně složek IZS a v létě
auta, která obsluhují Lesní divadlo a
kulturní dění v něm - ti všichni mají
již teď povolení pro vjezd do lesa.
Dále se na webu Řevnic píše: „Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby
je bylo možno realizovat za předpokladu dodržení podmínek ochrany
přírody a krajiny, aby nedošlo k poškození stávajícího lesního porostu.“
Jedna z odpovědí řevnické radnice
na námitky spolku Srdce Řevnic,
proč by se neměla cesta realizovat a
tudíž by se nemělo kácet v takovém
rozsahu, je: „Těžba probíhá dle schváleného lesního hospodářského

plánu a současné parametry lesní
cesty neodpovídají požadavkům na
lesní cesty stanovené ČSN.“
A kolikrát se zde bude ještě těžit a je
vůbec ještě něco k těžení? Cožpak
vykácení zdravých stromů v tomto
rozsahu není poškozování lesního
porostu? Starosta Řevnic T. Smrčka
píše v městském zpravodaji Ruch:
„Je víceméně nutné využít jedny z
posledních možností získání dotací
na rekonstrukce lesních cest, protože
lesní cesty v našem katastru nejsou v
dobrém stavu a dotační program pro
tyto účely již brzy skončí.“
Dokážu to pochopit, ale proč zrovna
tato cesta? Není jiná lesní cesta v

Honza se Simonou se »vzali« v Lesním divadle

Chraňme to, co máme!

Dotace jsou důležité k uskutečňování velkých plánů, dají se ale lehce
zneužít k nesmyslným investicím.
Řevnická radnice žádá o dotaci na
rekonstrukci lesních cest, aby byl les
lépe ochráněn před požáry. Proto se
prý ale musí vykácet 230 stromů!
Není to absurdní - zničit zdravé a
krásné, aby se mohlo posléze lépe
chránit? Zachovat vzrostlé, zdravé
stromy je to nejdůležitější nejen proto, že nová výsadba hromadně usychá. Naučmě se konečně chránit to,
co máme, vážit si dědictví po předcích, kteří věděli, že člověk bez přírody nemůže existovat. Přeji si, aby
Lesní divadlo bylo v lese, byť již poničeném zbytečným kácením pro
parkoviště! Kolik času a peněz se
vyplýtvalo do rekonstrukce náměstí v
Řevnicích. Stromořadí lip z dob architekta Sochora a Okrašlovacího
spolku ve Sportovní ulici se nechalo
podruhé tak neodborně obřezat, že
muselo být vykáceno. Nyní jsou tam
vysázeny hlohy. Co stála tato akce?
Zdravé vrby na relaxační louce u Berounky byly vykáceny, zůstavší shnilá se složila při větru. Byly vysázeny
nové vrby, ale vydrží ta sucha posledních let? Nebylo by rozumnější
žádat dotace na vytvoření rybníků,
mokřadů a tůní? Doufám, že nás doba postdotační přivede ke zdravému
rozumu, ale teď, prosím, zachraňme,
co se ještě zachránit dá!
Naďa SCHNEIDEROVÁ, Řevnice

Své Ano si v řevnickém Lesním divadle 9. 9. řekli spolupracovník dětských
souborů Notičky i Proměny, dlouholetý člen kapely Třehusk Honza Martínek a flétnistka i zpěvačka Notiček Simona Hauerlandová. Milí Martínkovi,
hodně štěstí na společné cestě životem! Foto Jakub KENCL
(pef)

ČESTNÍ OBČANÉ. Tomáš Bím (třetí zleva) s většinou ostatních, kteří podobně jako on převzali 13. září čestné občanství Prahy 2.
Foto ARCHIV

horším stavu? Pokud se po ní půjdete projít, zjistíte, že cesta je až na
malé nedostatky sjízdná a v dobrém
stavu na to, aby se kvůli její rekonstrukci muselo v již tak prořídlém
konci lesa kácet tolik zdravých stromů. Kdo má povolení k vjezdu, nemá problém se dostat kam potřebuje.
V době velkých klimatických změn
bychom měli les chránit a ne ho kácet! Někdo mi říkal, že petice je zbytečná, že je o všem rozhodnuto a kácet se bude. To je možné, ale pro nás
má i tak velkou cenu o zeleň bojovat.
Nejsme »ovce« a není nám to lhostejné.
Jaroslava vyLeTOvá,
předsedkyně Srdce Řevnic, z. s.

Z našeho kraje

* Omezený provoz má být od půlky
září v Tyršově ulici vedoucí z Dobřichovic do Všenor. Během 1. (od
Krijcosu k parkovišti u nádraží) i 2.
etapy (od parkoviště u nádraží k přejezdu ve Všenorské) oprav bude střídavý jednosměrný provoz řízen semafory. Vjezd na parkoviště u nádraží zůstane zachován. Při 3. etapě
(mezi Všenorskou a mostem), jež je
naplánovna na příští letní prázdniny,
bude tento úsek zcela uzavřen. (bt)
* 5. ročník Svinařského Oktoberfestu se koná 22. 9. od 14.00 na kurtech ve Svinařích. Točit se bude výhradně do tupláků speciální festivalový ležák Greiner. Součástí akce je
1. mistrovství ČR v jódlování! (box)
* Turnaj v pétanque a diskuzi s kandidáty do komunálních voleb pořádá
22. 9. od 14.30 na hřišti u Liďáku v
Řevnicích místní ODS.
(kmč)
* Polodenní vycházka ke slovanskému hradišti na Tetíně se koná 22.
září. Info na 607 911 151.
(eh)
* Kurzy Těhotenské jógy vedené
lektorkou Martinou Chomátovou
můžete navštěvovat každé úterý od
18.30 do 19.30 v knihovně v Letech.
Dětem od 3 do 6 let Rodinné centrum Leťánek nabízí kurzy Hravé
angličtiny, školákům na 1. stupni ZŠ
Doučování AJ. Více info na www.letanek.cz.
Lenka ZeLenKOvá
* Paraglidistu, který i s křídlem
uvízl ve stromech pod Cukrákem,
zachraňovala 4. 9. lezecká skupina
řevnických profesionálních hasičů.
Letec vyvázl bez zranění.
(jaj)
* velký požár autodílny a 2 nákladních aut ve Vižině likvidovalo 3. 9.
devět hasičských jednotek. Příčina i
výše škody jsou v šetření.
(jaj)

»Dojatý« Tomáš Bím se stal čestným občanem Prahy 2
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Na Karlák se opravdu nedá zapomenout, život v
Praze se prostě nedá vymazat, čerpám z něj dodnes. Přestože miluji svůj domov v Letech, do
Prahy jsem se stejně vrátil, trávím hodně času v
ateliéru v Hostivaři... K sedmdesátinám jsem dostal od Prahy 2 příležitost vystavovat v Novoměstské radnici, moc jsem si toho vážil, tamní galerie má mezi kumštýři velkou prestiž. Měl jsem
tam padesát obrazů a devadesát litografií a byl
jsem moc spokojený. Radnice snad taky, výstava
byla nakonec o měsíc prodloužená...
Jak jste si předávání čestného občanství užil?
Nečekal jsem to, byl jsem dojatý, bral jsem to jako uznání mé práce. Vždy jsem měl radost, že si
někdo všiml toho, co dělám, snažil jsem se svými
obrazy nabízet lidem radost. Moc si toho ocenění
vážím a beru to i jako symbolický návrat zpátky,

ke kořenům. Hodně důležité pro mě bylo i to, že
měli radost mí nejbližší, kteří to se mnou v životě
neměli mnohdy jednoduché.
S vámi byli čestnými občany Prahy 2 jmenováni
třeba Soňa Červená, Jaroslav Hutka či Antonín
Panenka. Jak jste se v této společnosti cítil?
Že mě potká něco takového, na to jsem ani v tom
nejzazším nitru nepomyslel. Bylo to pro mě hodně svazující, když jsem se navíc dozvěděl, do jaké
noblesní společnosti jsem se dostal, kdo v minulosti tohle ocenění už dostal. Já při té slavnosti
snad nemohl ani mluvit, všechno se ve mně sevřelo. Arnošt Lustig přežil koncentráky v Terezíně,
Osvětimi i Buchenwaldu a utekl z transportu smrti
do Dachau, měl obrovskou sílu žít. Fantastický
spisovatel, se svou rakovinou si v konci povídal
jako s nádhernou ženskou a věřil, že si smrtka ko-

su zapomene ve skříni. Debaty se sochařem Olbramem Zoubkem u něj a u mě v ateliéru byly nezapomenutelné, navíc u nezapomenutelné hruškovice. Jsem rád, že se každý den mohu podívat na
jeho sochu. Popravený hrdina, generál Alois
Eliáš, velká postava našich dějin... Tondu Panenku vidívám pravidelně v hospodě v Záběhlicích,
svou slavnou penaltou povýšil fotbal na umění.
Nedají se vyjmenovat všichni, kteří jsou v galerii
oceněných, ale co jméno, to velký životní příběh.
Divíte se mi, že jsem byl tak dojatý?
Čím se právě zabýváte, na čem pracujete?
Pracuji na ilustracích, dostal jsem velice zajímavou nabídku z jedné porcelánky, připravuji výstavu, mám před sebou tisk dvou litografií a deseti ex
libris. Mám toho před sebou dost. A pořád vnitřně
cítím, že mám dost síly.
Miloslav FRÝDL
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

10/2018 (82)

Nejrychlejší žena
překonala rekord trati

V neděli 2. září se konal 6. ročník běhu
Karlštejnská devítka. Start byl z karlštejnského kempu, odkud závodníci běželi k hlavní bráně hradu a dále lesy zpět do
kempu. Závod odstartoval světový rekordman ve skoku na lyžích Dalibor Motejlek. Letos se vydalo na trasu dlouhou
9 km 140 běžců. První doběhl Michal
Vokrouhlík z Prahy v čase 32:22. První
ženou v cíli byla Zuzana Krchová, která
časem 35:24 překonala traťový rekord
Kateřiny Šuhájková z prvního ročníku v
roce 2013. Překonány byly i další traťové rekordy. V kategorii Ženy 35 - 44 let
Michaelou Riegrovou z Příbrami a v kategorii Ženy nad 55 let svůj čas z loňského roku pokořila Karla Mališová z USK
Praha. Dětské závody se tradičně běhají
v areálu kempu - dětí závodilo 168. V
dětských kategoriích překonala traťový
rekord Barbora Míková z Lokomotivy
Beroun v kategorii Dívky 10-11 let na
trati dlouhé 1200 m. Na závěr byl odstartován běh pro zdraví. (Dokončení na str. 8)

START. Závodníci v hlavní kategorii Karštejnské devítky vybíhají na trať.

Foto Karel tůma

Návštěvníky vinobraní čeká bohatý program
NEJVĚTŠÍ KARLŠTEJNSKÁ AKCE SE USKUTEČNÍ POSLEDNÍ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND - 29. A 30. ZÁŘÍ
Září je v Karlštejně tradičně věnováno přípravám na vrchol sezony –
Karlštejnské vinobraní. Ani letos tomu samozřejmě není jinak a členové
Karlštejnského kulturního sdružení
(KKS) - pořadatele této největší vinařské slavnosti v okolí - mají plné
ruce práce, aby bylo vše včas připraveno a tato krásná akce se odbyla
bez problémů. A věřte mi, že té práce
je skutečno hodně. Hana Lacmanová
a Edita Kačerová připravují kostýmy
pro zájemce o účast v historickém
průvodu, Jiří Mašek vydává občanům Karlštejna volné vstupenky,

Josef Čvančara se spolu s hasiči připravuje na stavbu slavnostní brány v
Budňanech, Zdeněk Beneš chystá na
vinici výtečná karlštejnská vína, Jaromír Kubů i Lukáš Kunst vedou
přípravné práce na hradě, Helena
Kolářová, Petr Rampas a další členové se věnují distribuci plakátů a
propagačních materiálů – zkrátka
kdo má ruce, věnuje se na 100% přípravám již 22. ročníku vinobraní.
Všem členům KKS bych rád poděkoval za úsilí, bez něhož by nebylo
možné tento projekt realizovat.
Samotné vinobraní se koná o víken-

Původní poberounský muzikál

Noc na Karlštejně
poslední představení třinácté sezony

du 29. a 30. 9. Návštěvníci se opět
mohou těšit na bohatý kulturní program, skvělé gastronomické zážitky,
výborné karlštejnské víno i burčák.
Každoroční ozdobou slavnosti je
průvod Karla IV., který tradičně vyráží od karlštejnských vinic a přes
Budňany pokračuje na hrad, kde vinobraní vrcholí vystoupeními předních tanečních, šermířských i hudebních souborů. Pro návštěvníky, kteří
setrvají v Karlštejně až do sobotního
večera, je připraven na louce za
mostem muzikál Noc na Karlštejně.
Na závěr bych rád přidal jednu užitečnou informaci – volné vstupenky
pro občany Karlštejna starší 15 let
vydává Jiří Mašek ve své prodejně
na adrese Karlštejn 15 každý den
kromě pondělků mezi 9.00 a 17.00

hodin. Příjemné prožití letošního vinobraní přeje
Petr Weber,
předseda kkS karlštejn

Máme nový scénář!

Ani letos nebude na vinobraní v
Karlštejně chybět středověké divadlo Traken. Začínat budeme v pátek
28. 9. od 15.00 Svatováclavským
turnajem, v sobotu 29.9. i v neděli
30. 9. hrajeme od 11 a 16.00. Diváci
se mohou těšit na zcela nový scénář
představení i ušlechtilého šestiletého španělského hřebce, který posílil
naše stáje. Také letos doprovodíme
císaře Karla při jeho cestě na hrad
Karlštejn. Těšíme se na diváky i neopakovatelnou karlštejnskou atmosféru.
Petr Novák, Traken

Sklizeň vrcholí, burčáku bude dost

Hrají a zpívají: Václav VYDRA,
Michaela NOSKOVÁ, Karel KRÁL,
Ondřej BÁBOR, Petr JANČAŘÍK,
Adéla ČERVENKOVÁ, Pavla
NOVÁČKOVÁ, Petr ŘÍHA, Jan
Matěj RAK, Jiří GEISSLER,
Radan ŠUBRT, Ondřej NOVÁČEK
Jan KUNA, sbor manů, šermíři,
metači ohně, kůň...

KARLŠTEJN, louka pod mostem
sobota 29. září od 21.15 hodin
Info: www.karlstejnske-vinobrani.cz
weber-kks@centrum.cz, 732 965 930, 773 784 213

Burčáku bude na Karlštejnské vinobraní dostatek - bílého i červeného, slibují místní vinaři. „Kvalita hroznů je v důsledku sucha průměrná, množství nadprůměrné,“ sdělil vedoucí Výzkumné stanice vinařské Karlštejn
Zdeněk Beneš s tím, že sklizeň je v těchto dnech v plném proudu.
(mif)
Foto Jarmila KOZOVÁ
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Do mlýna se sjely skvostné stroje
V KARLŠTEJNĚ SE KONAL PÁTÝ ROČNÍK SRAZU AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ ACETYLENOVÁ NOSTALGIE
Veteránská akce Acetylenová nostalgie se opět po roce konala v Karlštejně. Sraz byl u místního hotelu Mlýn.
Všem se nepodařilo pro poruchy dorazit na místo včas, a tak se připojili
až cestou na Pražský hrad. V Praze
byla objednána prohlídka Lorety a
zahrad Černínského paláce.
Když auta zaparkovala před Arcibiskupským palácem, shromáždilo se
kolem několik set cizinců. Bylo to
velké pozdvižení, všichni fotili a fotili a nemohli se vynadívat na tu krásu. Nejen nádherná auta, ale i dobové oblečení zúčastněných posádek
vždy vyvolá zvláštní atmosféru.
Na nedělní jízdu se připojily další tři
opravené veterány - konečný stav
vozidel vyrobených do roku 1918,
které se akce zúčastnily, byl osmnáct. Účastníci pak byli pozváni i do
místní ZOO. Velké díky patří starostovi městyse Karlštejn Petru Rampasovi, který zařídil, aby se veterány
mohly na hodinu zastavit na náměstí
v Karlštejně. I zde nastal velký poprask. Kolemjdoucí se kochali a obdivovali tyto skvostné stroje. A blesky z foťáků jen vše ještě oslňovaly.
Pak se kolona vydala směr lom
Amerika. To zase byla podívaná pro
účastníky akce - je to přenádherné
místo, všichni byli velmi spokojeni a
nadšeni. Poté se veterány rozjely
zpět na »základnu« do Mlýna. Zde
bylo o všechny velmi dobře postará-

no, za což patří zaměstnancům velké
poděkování.
Jako raritu zmíním nejstarší vůz Renault vyrobený v roce 1903. Jeho
hrdým majitelem je Jan Zápotocký.
Kdejaké muzeum by ale určitě sáhlo
po všech strojích, které do Karlštejna dorazily. Byla jsem ze setkání
zcela nadšená, dobrá volba pořadatele Rudly Žaluda. Krásnější místo pro
tuto akci vymyslet nemohl. Romantický Mlýn dodává srazu patřičnou
noblesu.
Na akci jsem se také seznámila s
římskokatolickým knězem polské
národnosti a děkanem Lanškrounským Zbigniewem Czendlíkem.
Věřte, nevěřte, byli jsme tu jediní
kuřáci, což nás dalo hned dohromady. Připadalo mně, že se známe už
řadu let. Velmi vtipný a milý pán. A
když kolona odjížděla ze Mlýna
směr Praha, Zbigniew, který jel právě v autě s Rudlou Žaludem, na mě
mával jako na letitou kamarádku. K
veteránskému hnutí vždycky patřilo
přátelství, gentlemanské vystupování a noblesa, která se nosila v dobách, kdy byly tyto stroje ještě mla-

NA SRAZU. Autorka článku s organizátorem veteránské akce Acetylenová
nostalgie Rudolfem Žaludem.
Foto ARCHIV
dé. A tuto noblesu i gentlemanské
vystupování jsem si tady užila jaksepatří. Věřím, že i v příštích letech se
uskuteční další setkání, aby měli
všichni možnost se pokochat tímto

Pojďte hrát kopanou! lákají fotbalisté

Nejrychlejší žena...

Karlštejnské aktuality

* ornitologickou vycházku Festival ptactva pořádá 7. 10. Správa
CHKO Český kras. Sraz je v 9.00 u
nádraží v Srbsku, trasa povede proti
proudu Berounky do lomu Alkazar,
kde bude připravena ukázka kroužkování ptáků. Exkurzi bude řídit Jaroslav Veselý z CHKO Český kras.
Info na www.ceskykras.ochranaprirody.cz. Hana HofmEiStErová
* Kroužky Hrajeme si s angličtinou
a Keramika pro MŠ i ZŠ organizuje
s Karlštejně místní pracoviště střediska volného času Domeček Hořovice. Info na 725 482 037.
(ek)
* výstava Karlštejnský poklad –
kultura císařského dvora Karla IV.,
kterou na hradě Karlštejn připravil
Národní památkový ústav s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, je prodloužena do 30. 10. Karlštejnský poklad tvoří zlatnické práce
z druhé poloviny 14. století: nádoby
na pití a módní doplňky.
(zzi)

zázrakem pojízdných veteránů. Atmosféra takovéto jízdy je slovy nepopsatelná a pro účastníky i diváky
nezapomenutelná. Velké díky patří
všem, ale hlavně Rudlovi Žaludovi
za bezva připravenou akci a hlavně
za to, že se modlil za počasí. A to vyšlo parádně.
Jitka ŠvECová,
Hlásná třebaň

Začátek nové mistrovské sezony se karlštejnským fotbalistům příliš nepovedl. V prvním kole okresního přeboru podlehli doma Trubínu 0:5 (na
snímku). Borcům z podhradí se naopak dařilo v poháru - Broumy udolali
dvěma brankami Zajíce a jednou Čermáka 3:2. Na hřišti posledního celku
okresního přeboru Karlštejn nezačal dobře. Brzy prohrával, ale do poločasu stačil vyrovnat z penalty J. Čermák. Broumy se pak ještě jednou ujaly
vedení, ovšem Zajíc dvěma slepenými trefami otočil skóre. Vedení si hosté
pak už pohlídali a postoupili do jarního čtvrtfinále.
Fotbalový klub Karlštejn pořádá nábor žáků - ročníků 2004-2007. Zájemci jsou zváni každé úterý a čtvrtek od 17.00 na místní hřiště. Info na tel:
603 432 675. Foto NN M. FRÝDL
Michal ŠAMAN, Karlštejn

Na výstavě nabídnou třicet koček a deset psů
Podzimní umísťovací výstava koček a psů se
bude konat v sobotu 22. září od 10 do 17.00 v areálu Muzea betlémů Karlštejn.
Umísťovací výstavy opuštěných koček pořádáme
už šest let. Ta úplně první se konala 1. a 2. 6. 2013
a moc kočiček tehdy nový domov nenašlo. Jak
roky míjely, lidé si na naše výstavy nacházeli cestu, každým rokem přicházelo stále více návštěvníků a nový domov nacházelo stále více kočiček.
Od jara 2016 jsme na výstavu pozvali také spolky, které se zabývají záchranou opuštěných psů.
A o nabízené pejsky k adopci byl velký zájem.
Od té doby jsou naše výstavy otevřené pro opuštěné kočičky i pejsky.
Zachraňujeme kočičky a pejsky zejména z oblastí Berounska, Dobříšska, Posázaví a Povltaví.
Kočky v naší péči jsou očkované, dospělá zvířata
jsou kastrovaná. Umísťováním kastrovaných
dospělých koček do domácností zabraňujeme dal-

šímu nechtěnému množení zvířat. Pejsci nabízení
na výstavě k adopci jsou také očkovaní, a dospělí
jedinci jsou kastrovaní.
Na zářijové výstavě bude hledat nový domov asi
30 kočiček a 10 pejsků. Přímo z výstavy si je zájemci mohou odnést či odvést. S novými majiteli
sepisujeme adopční smlouvu - na kastraci a očkování zvířat nám přispívají formou adopčního příspěvku. V rámci podzimní umísťovací výstavy
koček a psů v Karlštejně chystáme i prodej v obchůdcích s rukodělnými výrobky, knihami a dalšími drobnostmi. Nákupem přispějí kupující na
veterinární výdaje a další potřeby zvířat.
Na výstavě bude zajištěno občerstvení z Karlštejnské pekárny. V areálu Muzea betlémů si mohou návštěvníci odpočinout, posedět a popovídat
si s námi o pořízení čtyřnohého kamaráda. Vstupné je dobrovolné.
Dana Javůrková,
Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko

(Dokončení ze strany 7)
Zúčastnit se mohli všichni, najednou mohla běžet i celá rodina. Délka
běhu je 1800 metrů, vítěz byl určen
losem. Tentokrát měly štěstí děti.
Pro ně byl celé dopoledne připraven
doprovodný program - vyzkoušely
si atletické disciplíny či stříkání hadicí na plechovky. Po splnění všech
stanovišť si vybraly odměnu. K dispozici bylo tetování, malování na
obličej a skákací hrad. Závod moderoval sportovní komentátor Štěpán Škorpil, který se postaral o skvělou atmosféru. Rádi jsme přivítali
i zpěváka Pavla Vítka, který startoval dětské kategorie, a jeho partnera
Janise Sidovského.
Děkujeme karlštejnským hasičům,
kteří zajistili klíčová místa na trase
hlavního závodu. Poděkování patří
několika desítkám dobrovolníků,
bez nichž by nebylo možné závod
uskutečnit. Za podporu děkujeme
sponzorům a městysu Karlštejn.
Jana a Stanislav KrtKovi, Liteň
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 10/2018 (160)
Dan na závodech
v Německu triumfoval
Závodů čtyřkolek
GCC Blankenhaim v
Německu se 25. 26. srpna zúčastnil
mladý závodník Dan
Matějka z Osovce.
Na velice rychlou
trať plnou prudkých
zatáček odstartoval z
šesté pozice a po 25 minutách se probojoval na první místo. Když po 10 minutách v čele závodu zjistil, že nemá víčko
u nádrže, musel ihned zajet do depa, kde
tento problém vyřešil a rychle se vrátit na
trať. Po návratu na závodiště byl pozadu
za prvním jezdcem o 47 vteřin. Začal
znovu bojovat o vítězství a po stíhací jízdě se skutečně na první místo vrátil. Do
cíle dojel jako vítěz - s náskokem 58 vteřin! I celkově je zatím v seriálu GCC v
Německu na prvním místě. Do dalších
bojů přejeme štěstí a držíme palce.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

PRO VAŠÍKA. Vašík Veverka na osovské charitativní akci. Na druhém snímku starostka Osova Marcela Čabounová předává Vašíkem malovaný obraz, jehož dražba vynesla 3.700 korun.
Foto Marie PLECITÁ

Pro Vašíka Osovští vybrali desítky tisíc!
SPOLEK KOS PŘIPRAVIL CHARITATIVNÍ AKCI VE PROSPĚCH MENTÁLNĚ I TĚLESNĚ POSTIŽENÉHO CHLAPCE
Dlouho připravovaná akce Den pro
Vašíka Veverku se zrodila s vědomím nelehkého údělu rodiny Veverkových z Neratovic, která pečuje o
mentálně i tělesně postiženého syna.
Dvanáctiletý Vašík je na úrovni
dvouletého dítěte a sám nedokáže
chodit. Léčba není příliš účinná,
jediné, co mu pomáhá, jsou speciální lázně, bohužel pobyt zde je velmi
drahý a pojišťovna ho nehradí.
Spolek KOS Osov má zkušenosti s
pořádáním akcí, ovšem charita mezi
nimi zatím nebyla. Nicméně, dohodli jsme se, že to zkusíme. Počasí nám
8. 9. přálo a k naší radosti dorazilo
na louku nad Osovcem i mnoho návštěvníků. Po úvodním slovu starostky Čabounové začal program. Obdivovali jsme jezdecké umění Dana
Matějky, vicemistra ČR a SRN v jízdě na čtyřkolce, příslušníci policie
ukázali, co potřebují ke své činnosti,
osovští hasiči dovezli starodávnou

stříkačku, malí hasiči i hasičky předvedli, co už se v tomto sportu naučili. Díky hasičům z Nových Dvorů,
kteří na vše dohlíželi a pomáhali. K
potěšení dětí i dospělých přijeli zástupci záchranné stanice ve Velkém
Chlumci s nádherným černým lišákem, Linduška Drábková předvedla
ochočeného králíčka a pod velkým
stanem na děti čekala výstava stavebnice lego – vozidla, lodě a další
výrobky, s nimiž si mohly pohrát.
Hasičky z Vižiny ve svém nápaditém
stánku předváděly výrobu triček i
další rukodělné práce, Jana Fialová k
nemalé radosti dětí malovala na obličeje. Nabízena byla tombola - Šťastný lístek; prodalo se všech 175 kusů,
z nichž každý vyhrával. Na zdárné
přípravě tomboly mají největší zásluhu osovské hasičky Libuš Procházková, Bohuš Kropáčková a s nimi Jana Matějková, která měla na
starosti i stánek KOS, kde střežila

darované peníze v zapečetěné kasičce a prodávala dárkové předměty
spolku. Mezi účastníky procházel
roztomilý Marťánek, s nimiž se fotili malí i velcí. Stejná nabídka platila
pro další atrakce, u kterých Michael
Toul na přání fotil zájemce - u čtyřkolky, s lišákem, u historické stříkačky - a co bylo skvělé: fotografie
byly ihned k dispozici!
Programem nás provázela místní hudební skupina Uvidíme. Došlo i na
společné focení s Vašíkem a předseda spolku KOS Pavel Čaboun předal
rodině podkovu pro štěstí i dárkový
šek. Vrcholem dne byla dražba chlapcova vlastního obrázku, jež vynesla
neuvěřitelných 3.700 Kč! O navýšení sumy se zasloužily osovské ženy,
jež dodaly zákusky, a ti, kteří celé
odpoledne nabízeli občerstvení. Konečná částka, kterou se při sobotní
akci podařilo vybrat, je neuvěřitelná:
28.000! Přičteme-li příspěvek od se-

nátora Jiřího Oberfalzera, spolku KOS
a firmy Sorex, vychází nám 37 000
korun, jež putují na účet Farní charity Řevnice určený na Vašíkův pobyt
v lázních. Z nedělního varhanního
koncertu přibyly další tři tisíce, takže nyní je na Vašíkově kontě 40 tisíc,
přibližně polovina potřebné částky. I
nadále se budeme snažit hledat sponzory, aby rodině Veverkových bylo
pomoženo co nejvíc. Určitě si to zaslouží, bylo vidět, jak láskyplný vztah mají k chlapci a jak se snaží mu
pomoci. Upřímný dík patří všem,
kteří se na akci podíleli: OÚ Osov,
SDH Osov, Vižina a Lážovice, SK
Osov, Farní charitě Řevnice i sponzorům. Pokud by i někdo další mohl
a chtěl přispět, může tak učinit na
účet Farní charity Řevnice
229694645/0300, v.s. 201844. Uvedete-li jméno a adresu, bude vám vystaveno potvrzení. Ještě jednou díky
všem!
Marie PLECITÁ, Osov

Varhaník se sopranistkou nabídli návštěvníkům krásný zážitek
Varhanní koncert se konal v osovském kostele
Narození sv. Jana Křtitele. Stejně jako loni byl
součástí Českého varhanního festivalu, jehož cílem je pořádání koncertů v nejrůznějších místech
a obcích bez ohledu na jejich velikost. Jediným
kritériem je propagace historických varhan.
V neděli 9. 9. se v 17 hodin rozezněly tóny těch
osovských, a to zásluhou varhaníka i dirigenta
Adama Viktory, který je zakladatelem a uměleckým ředitelem festivalu, vyučuje varhanní hru,
vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje. Spolu s ním předvedla
své pěvecké umění i sopranistka Gabriela Eibenová, účastnice bezpočtu mezinárodních interpretačních seminářů, představitelka titulních rolí
v barokních operách u nás i v zahraničí a spoluzakladatelka souboru Ensemble Inégal. Vyslechli

jsme skladby vytvořené v 16. - 19. století, např.
Exulta filia Sion C. Monteverdiho, Ciaccona f
moll J. Pachelbela, překrásné Ave verum corpus
W. A. Mozarta či závěrečné Salve Regina P. Terzianiho. Nádherně znělý a čistý hlas sólistky i skvělý zvuk varhan - to vše podpořené vynikající
akustikou osovského kostela - navodily v posluchačích pocit krásného zážitku, uvolnění a radosti. Oba umělci byli odměněni vřelým potleskem a
ti z posluchačů, které zajímají varhany, vystoupali na kůr, kde jim Adam Viktora přiblížil funkci a
chod tohoto královského nástroje. Poslední návštěvníci odcházeli dlouho po skončení koncertu,
který uspořádal Obecní úřad Osov. Starostka
Marcela Čabounová jej uvedla s tím, že jsme poctěni zařazením naší obce do tohoto významného
počinu.
Text a Foto Marie PLECITÁ, Osov
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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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Aktuálně ze Třebaně
Informace o životě a dění v Zadní Třebani

2/2018 (6)

Co potřebuje Třebaň? Hezčí
náves, chodník do Řevnic...
Po 4 letech tu opět máme komunální volby. Současnému zastupitelstvu Zadní Třebaně v čele se starostkou Markétou Simanovou se toho podařilo mnoho, samozřejmě též díky pomoci a podpoře obyvatel obce. Ve volbách, které se konají 5. a 6. října, se
ukáže, zda voliči nechají nynější zastupitele v práci
pokračovat, nebo se rozhodnou pro změnu.
V Zadní Třebani byly zaregistrovány 4 kandidátní
strany. Dvě z nich - č. 1 a č. 3 - mají opět vzájemnou podporu. Jedničku si vylosovalo sdružení Společně pro Třebaň ve složení: M. Hejlek (stavař), P.
Přívora, K. Jaroš, M. Simanová ml., M. Šmaus, H.
Pelikánová, M. Jandová, J. Petříš. Trojku má Sdružení nezávislých kandidátů Třebaně: M. Simanová,
M. Zámečník, J. Krúpa, T. Hoznauer, P. Frýdlová,
E. Exnerová, L. Rippl, P. Blechová, M. Hejlek (bezpečnostní technik). Dvojku má Sdružení nezávislých kandidátů - Sbor dobrovolných hasičů a čtyřku
Salto nezávislých kandidátů.
Jména na spřátelených kandidátkách (č. 1 + č. 3.)
jsou ve srovnání s minulými volbami podobná.
Kandidáty jsme před čtyřmi lety představovali na
stránkách NN. Protože se o hlasy uchází také několik »nováčků«, položím jim stejnou otázku, jakou
jsem kladla v roce 2014. (Dokončení na str. 12) (pef)

JE LIBO MOŠT? Moštárna na dvoře zadnotřebaňského obecního úřadu je v provozu každou sobotu
od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. Úroda jablek je letos bohatá...
Foto NN M. FRÝDL

Blíží se komunální volby, je čas bilancovat
STAROSTKA ZADNÍ TŘEBANĚ VYPOČÍTÁVÁ, CO SE ZA UPLYNULÉ ČTYŘI ROKY POVEDLO A CO NE
Vážení spoluobčané, říjnovými volbami skončí čtyřleté období současného zastupitelstva Zadní Třebaně. Z
našich řad bude do služby obci povoláno dalších devět zodpovědných,
kteří svou činností budou podporovat
rozvoj obce a pěkné žití v ní.
Je čas bilancovat. Nějak rychle ty 4
roky utekly. Možná se mi to zdá i
proto, že celý ten čas bylo co dělat.
Jak hekticky toto volební období začalo, tj. stavbou splaškové kanalizace, tak i končí: zahájením II. etapy
stavby vodovodu a kanalizace + lokalita U Dubu vodovod, na kterou má-

me registrovány 3 dotační tituly z
OPŽP a dotaci kraje na dofinancování kanalizace. Zastupitelstvo se zabývalo širokou agendou chodu obce,
někdy až přebujelou administrativou,
kontrolami, dokonce i kontrolami
kontrol, budovalo a pořizovalo.
Co se povedlo s dotacemi OPŽP a
MZE: kanalizace a vodovod I. etapa,
obec provozuje sama, cena majetku
102 mil., zateplení budovy školy 2,38
mil., nová multikára na bio s kontejnery za 3,3 mil., Výstražný a varovný
systém ochrany před povodněmi –
veřejný rozhlas za 2,4 mil., oprava
kapličky za 163 tis. Kč. Celou dobu
se pracovalo na přípravě dokumentace a projektů na II. etapu vodovodu a
splaškové kanalizace. Bez podpory
se povedlo vcelku přijatelně (až na
drobné výjimky) upravit cesty, rekonstruovat a rozšířit veřejné osvětlení,
vánoční osvětlení, stabilizovat situaci
v naší škole včetně ucelení I. stupně,
vybavit PC a pořídit nové kotle, zřídit

zásahovou jednotku hasičů a vybavit
je technikou a transporterem, aktualizovat pasport dopravního značení,
údržbu stromoví, digitální pasport hřbitova, nové webové stránky obce,
připojení skoro všech obecních budov na v+k, rekonstrukce budovy
OÚ, »dostrkali« jsme KSUS k nové
asfaltce k nádraží a SŽDC k úpravě
budovy ČD, »lifting« dostaly i 2
obecní vývěsní plochy. Díky štědrým
sponzorům i drobným dobrovolným
darům byl pořízen do školy stůl na
ping – pong, přístřešek na kola, dětské hřiště v zahradě u SD, několik
nových košů a laviček. Tak to by asi
stačilo z hlediska hmotného.
Díky spolupráci obcí svazku Regionu
Dolní Berounka se podařilo navázat
dobré vazby s ostatními obcemi, bojovat proti splavnění řeky Berounky,
podmiňovat rekonstrukci trati Praha
– Beroun, řešit odpadové hospodářství i kulturní dění. V rámci spolužití
v obci se díky společným aktivitám

místních spolků i velmi aktivních
jednotlivců podařilo uspořádat každoročně dost pěkných akcí, ať to byl
Masopust, Máje, Průvod Karla IV.,
Posvícení, Balíčkova vařečka, Předvánoční posezení nebo moje nejoblíbenější – Společné rozsvícení vánočního stromečku. Přispívalo se aktivním seniorkám na divadlo, pokračovala spolupráce se spřátelenou obcí
Steineroth, podporovala se Tělovýchovná jednota i ostatní spolky a sdružení. Diskutabilním bodem zůstává
(ne) provozování SD v plnohodnotném měřítku.
Co se nepovedlo: opravit hlavní
chodník v ulici Třebaňská a podél
Jednoty, podařilo se pouze získat jednu cenovou nabídku, vyřešit problém
s parkováním v obci, pořídit nový
územní plán – i když prodlevy nebyly způsobeny naší vinou, nepovedlo
se zabránit několika bizarním stavbám, které jsou někdy jako »pěst na
oko«. (Dokončení na straně 12) (sim)

Posvícení letos oslavíme »republikově«

VE SKŘÍTKOVĚ. Festivalu Skřítkov
na zámku se 13. září v Králově Dvoře
zúčastnily i děti ze zadnotřebaňské
málotřídky. Zhlédly několik divadelních představení, pobavil je kejklíř
PET. (Viz strana 12)
Foto ARCHIV

Zadnotřebaňští se chystají na Havelské posvícení. Oslavy jsou naplánované na 13. října od 14.00 na návsi v
Zadní Třebani. Jejich součástí bude
Balíčkova vařečka, kuchařská soutěž pojmenovaná po zesnulém starostovi Stanislavu Balíčkovi.
Vzhledem k tomu, že si letos připomínáme 100. výročí vzniku ČSR,
pojali jsme oslavy »republikově«.
Staročeské písně nám zahraje kapela
Třehusk, tématem Balíčkovy vařečky je česká, staročeská kuchyně.
Pokrmy můžete nosit od 14.00, kdy

bude porota hodnotit. Ochutnávat a
hlasovat mohou i všichni ostatní.
Pokrm je nutno přinést uvařený,
upečený, případné doladění uskutečníme na místě, po dohodě. Zájemci
se mohou hlásit na mailu pet.frydlova@seznam.cz, nosit můžete i koláče do soutěže o Nejlepší posvícenský koláč. Putovní pohár letos výherci předá Maruška Ziková, která
zvítězila v ročníku 2016 i 2017.
V zahradě na vás budou čekat tvořivé dílny, dlabání dýní, dobroty, pivo,
víno. Kromě Třehusku uslyšíme a

uvidíme místní děti z MŠ a ZŠ dále
Třebasbor.
Tečku za posvícením udělá posvícenská tancovačka, na které zahraje
oblíbený a prověřený Šarm. Prodej
vstupenek v ceně 100 Kč na OÚ, tel.
č.: 702 286 923.
Druhý den - 14. 10. - se od 19 hodin
ve Společenském domě koná divadelní představení Sudí, Ladislav
Hampl - monodrama o fotbale, ale
nejen o něm. Rezervace a prodej vstupenek na jirkapetris@seznam.cz.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
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Co potřebuje Třebaň? Hezčí náves...
DOKONČENÍ ZE STRANY 11
1) Proč jste si vybral/a Zadní Třebaň k bydlení?
Jak dlouho tu žijete?
2) Co se vám v Zadní Třebani líbí, co byste naopak zlepšil/a co zde postrádáte?
3) S čím jdete do voleb?
Marie JANDOVÁ (48 let), Společně pro Třebaň:
1) V Zadní Třebani jsem se narodila, část života
jsem prožila s rodinou v Praze, ale stejně jsem
podvědomě patřila do Zadní
Třebaně, kam jsme nikdy jezdit nepřestali. Děti už odrostly, mají své životy, a tak jsme
se zase vrátili zpět tam, kde
mám rodiče a kde to mám ráda - do Zadní Třebaně
2) Zadní Třebaň je krásná
vesnička, hlavně neponičená
satelitní výstavbou. Má výhodu v dostupnosti - je
na trati, blízko do Berouna a v podstatě i do Prahy,
když jezdí vlaky dobře. Výhodou je prostředí zeleň, možnost výletů, krásné místo jak pro bydlení, tak trávení dovolenkového času. Za poslední
roky se toho v Zadní Třebani hodně udělalo, změnilo k lepšímu. Zaměřila bych se na zlepšení neutěšené návsi, tam vidím nedostatky. A postrádám
chodník do Řevnic, momentálně je úsek pro chodce i cyklisty velmi nebezpečný.
3) Do voleb jdu s nadšením a odhodláním, ráda
podpořím dobrou vůli.
Markéta SIMANOVÁ ml. (28), Společně pro
Třebaň:
1) Jsem tu doma od dětství, nechtěla bych se stěhovat jinam.
2) Co bych zlepšila? V rámci
možností obce vzhled veřejných prostranství, ochranu životního prostředí - údržbu veřejné zeleně, odpady. Více
možností společenského vyžití a zapojení občanů do vzhledu obce. Eliminace negativní zátěže vlivem velkého
počtu rekreačních objektů a rekreantů – odpady,
legislativní rámec.
3) Do voleb jdu s jasnou představou, jaké možnosti má tak malý úřad a jaká náročnost je kladena z hlediska legislativy na jeho vedení. Vlastně
se to dá shrnout: Poprat se s úředním šimlem tak,
aby se něco nového podařilo a bylo to ku prospěchu občanů naší obce.

Zadnotřebaňské novoty

* Veřejné zasedání zastupitelstva obce Zadní
Třebaně se koná 18. září od 18 hodin v místním
Společenském domě.
(pef)
* Sbírku použitého ošacení vyhlašuje OÚ Zadní
Třebaň s Diakonií Broumov. Zabalené věci můžete nosit na obecní úřad od 8. do 19. 10.
(sim)
* Nábor fotbalových žáků (ročník 2005 - 2007)
i dorostenců (2003-2004) pořádá Ostrovan Zadní
Třebaň. Zájemci se mohou hlásit každé úterý a
čtvrtek na hřišti na Ostrově od 17.30 nebo na tel.:
731 801 153 a 730 542 088.
(stk)

Školáci navštívili Skřítkov

Na divadelní festival do Králova Dvora vyrazili 13.
září zadnotřebaňští školáci. Jezdíme tam každý rok
a vždy se program našim dětem líbí. Letos nesl
název Skřítkov na zámku. Cesta do »Králováku«
byla tentokrát dobrodružnější než obvykle. Když
jsme jeli tam, vlak ve stanici vůbec nezastavil, při
cestě zpět nám zastavil rychlík, se kterým jsme zase
vůbec nepočítali. Prostě: České dráhy umějí člověka překvapit!
Na zámku jsme zhlédli Pohádku z hvězd s poutavým vyprávěním o vesmíru pracovníka hvězdárny
v Žebráku, pohádku Krejčíka Honzy Co se vleče,
neuteče a také jsme si vyzkoušeli žonglérské umění
s kejklířem PETem. U vchodu do velkého stanu
jsme si mohli zakoupit doma upečené dobrůtky a
ovocné nápoje. Program se nám moc líbil, velký dík
hlavní organizátorce a věčné optimistce Evě Knopové.
Pavlína FIAlOVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

Tomáš HOZNAUER (25), Sdružení nezávislých kandidátů Třebaně:
1) Moji prarodiče kdysi v šedesátých letech koupili parcelu v údolí Bělečského potoka. Pak sem
jezdili můj táta s bratrem. Později už jen moji
rodiče. Trávili jsme tu čas od jara do podzimu.
Před pár lety se sem můj táta nastěhoval, já si tu
před pěti lety udělal trvalé bydliště s tím, že se
chata postupně předělává.
Tento proces stále probíhá a
já tu trávím hodně času.
Věřím, že zakrátko to bude k
pohodlnému bydlení. Moje
odpověď tedy je: Mám k
tomuto místu pěkný vztah od
dětství. Dnes, díky zájmu o
veřejné dění a politiku, jdu
do komunálních voleb zkusit obstát a udělat něco
dobrého pro obec, na které mi záleží. Můj zájem o
veřejné věci se projevil výběrem studia na Vysoké
škole ekonomické, kde jsem se zabýval fungováním veřejných financí, a tak věřím, že mohu zúročit získané znalosti i dobré kontakty.
2) Na Třebani se mi líbí, jak je schovaná v údolí
řeky Berounky, v údolí Svinařského potoka i Bělečského potoka. To samo o sobě má své kouzlo.
Jako malí kluci jsme si s kamarádem nejradši hráli
okolo opuštěného přejezdu vedoucího k osamocené lesní chatě. Vede tam cesta z hlavní silnice, kde
parkuje autobus naproti škole. Také mám rád cestu vedoucí po hřebeni kopce Chyba, odkud je výhled na Řevnice.
Když za mnou někdo do Třebaně přijede, řekne
mi, že se mu moc nelíbí náves a prostranství před
vstupem na Ostrov. Dávám jim zapravdu. Nikdy
to nebyla místa, kde by se chtěl někdo déle zdržovat. S výjimkou kulturních akcí. Snad v minulosti to vcelku žilo díky drobným živnostníkům. Na
návsi bývaly dvě hospody, u Hotelu pro psy bývala cukrárna, nedaleko přejezdu byla drogerie a
ještě malý koloniál u Roubalů. Ze strany obce by
se tedy měly ozývat nápady, jak situaci řešit. Za
mě by to bylo alespoň položení dlažby a lepší úprava zeleně. Určitě by se dalo snížit množství odpadků, které se válejí po cestě podél řeky. Právě
těmito místy prochází nejvíce turistů a cyklistů,
což je pro obec ostuda.
Na otázku Co ve Třebani postrádám? odpovídám
tak, že je Třebaň perfektně časově dostupná. A to
jak do Berouna, tak do Prahy, kde se nacházejí
veškeré úřady, služby či dostatek pracovních příležitostí. Nemyslím si, že by tady člověku něco
existenčně chybělo. Pro starší občany ale může

být situace jiná. Těm bych nabídl možnost si objednat oběd s rozvozem ze školní jídelny ve Třebani. Tato služba by se nakonec mohla nabízet
všem občanům, kteří by o to projevili zájem s ohledem na kapacitu kuchyně.
3) Chtěl bych, aby byla Třebaň hezčí a bezpečnější, aby to byla obec, která prosperuje. Udělal jsem
si šest konkrétních bodů, na které bych se zaměřil. Napojit chodník na Řevnice, a to i přes velmi
málo místa podél silnice. Jsem pro otevřený a
transparentní úřad, který bude podrobně zveřejňovat rozpočet. Zahájil bych jednání s Českými drahami ohledně osudu pozemku za nádražím. Pokud
by obec pozemek získala, mohla by zde vybudovat parkovací stání. Navrhl bych zrušení poplatku
ze vstupného a z užívání veřejného prostranství,
aby se tím podpořily kulturní události a příležitostné trhy. Zavedl bych harmonogram na opravu
a asfaltování ulic. V něm by se vytipovaly nejvytíženější úseky ulic, které by si zasloužily nový
povrch. Cílem by bylo zvýšení bezpečnosti občanů kvůli průjezdnosti hasičů a záchranářů. Obec
by také měla dohlédnout na zastřihávání větví,
které zasahují ze soukromých zahrad - mohou
znemožnit průjezd například záchrance. A šesté
velké téma: úprava návsi. Ekonomicky přijatelné
by bylo odstranit plot u pomníku, udělat kolem
něj nové záhony a namísto asfaltu položit dlažbu,
pro příjemnější vzhled. Zkrátka - aby byly jakékoli změny prováděny mírně a rozumně.
(pef)

Blíží se volby, je čas bilancovat

(Dokončení ze strany 11)
Nepovedlo se rozpracovat cestu přes Vrážku a
chodník či stezku alespoň trošku bezpečnou při
hlavní silnici do Řevnic. Zůstává věčný boj s odpady, dopravou, obrovským »úředním šimlem« a
penězi, i když končíme s hotovostí na účtech ve
výši 10,77 mil. Zvláštní poděkování patří městu
Řevnice, vzhledem k návaznosti skoro na všem, ať
se týká škol, dopravy, obchodů, služeb, zdravotní
péče, vodovodu či kanalizace, za vstřícnou spolupráci. Děkuji všem, kteří nám dávali najevo podporu a aktivně pracovali pro dobrý život našich
lidí: zaměstnancům školy, obchodu, úřadu, zastupitelům, spolkům i jednotlivcům. Děkuji těm, kteří
dokázali pochválit a pomoci, nebo dokázali pronést konstruktivní kritiku humánním způsobem,
protože to snad nabíjí člověka nejvíc. Tak vzhůru
do voleb a volte moudře i zodpovědně. Vždyť je to
na další čtyři roky!
Markéta SIMANOVÁ,
starostka Zadní Třebaně
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Sezona startuje, cíle jsou vysoké!
DOBŘICHOVIČTÍ VOLEJBALISTÉ »NAOSTRO« ZAČÍNAJÍ 24. ZÁŘÍ PRVNÍM KOLEM ČESKÉHO POHÁRU
Dobřichovičtí volejbalisté se již měsíc pilně připravují na nadcházející
ligový ročník. Z důvodu rekonstrukce haly probíhá tradičně nepříjemná
část soutěže, fyzická příprava, pouze
venku - čímž se stává ještě méně příjemnou.
Po loňské finálové účasti jsou cíle
opět vysoké. Postup do play-off je
téměř povinností, semifinále pak naplněním a vše dál již úspěchem.
Než samotná sezona začne, je ještě
třeba informovat o letošním mistrovství Evropy sokolů. To se konalo v
České Třebové při příležitosti letošního XVI. Všesokolského sletu. Česko nedělalo klasický výběr z hráčů
hrajících za TJ Sokol - rovnou na
mistrovství poslalo nejsilnější a sehraný tým z Dobřichovic. Tento po
prohraném semifinále s polským výběrem nakonec vybojoval bronzové
medaile, když dokázal zvítězit nad
výběrem Rakouska.

kého poháru. To se uskuteční 24. září v dobřichovické hale.
O týden později začne nový ligový
ročník. Začne opravdu stylově, neboť se v prvním zápase potkají minulí finalisté. Dobřichovice změří síly s týmem Black Volley Beskydy,
kterému se nepodařilo loni uspět v
baráži o extraligu a budou to tak
zkoušet letos zase. Diváci se skutečně mají na co těšit - lepší pozvánka
na nadcházející ročník už být nemůže. Jan PoDušKa, Dobřichovice

Sport po okolí

V TŘEBOVÉ. Dobřichovičtí volejbalisté na mistrovství Evropy sokolů, které
se konalo v České Třebové, uhráli třetí místo.
Foto Jan PODUŠKA

Mopeďáci na Spanilé jízdě letos promokli

Jako každý rok na začátku září se sjely do Svinař mopedy na svou pravidelnou Spanilou jízdu. Zima a vytrvalý déšť je 1. září provázely od rána až do
konce setkání. Poděkování patří všem promáčeným 48 jezdcům i jejich strojům za účast v těchto podmínkách a dojetí do cíle. Trasa původně měla měřit
56 km, ale vzhledem k počasí byla zkrácena. Ze Svinař vedla přes Halouny,
Lhotku, Běleč, Liteň, Měňany, Tobolku, Bítov, Tmaň, Suchomasty, Bykoš a
Všeradice zpět do Svinař. Z největší dálky (z Rakovníka) přijel Luboš
Staněk, nejstarším mužem (74 let) byl vyhlášen Eda Císař z Hlásné Třebaně,
nejmladším účastníkem (21) domácí Jan Kurenda a nejtěžším jezdcem
(126kg) Ota Štanc z Kublova. Poděkování obdržely i tři ženské účastnice,
všechny ze Svinař: Ludmila Petáková, Alena Kokošková a Alena Roztočilová. Na příští rok máme objednané hezčí počasí a - u ž se těšíme nashledanou!
Karel a Jitka VeVerKoVI, Svinaře

Zpátky k letošnímu ročníku. Trenérovi Jakubovi Kolouškovi se podařilo udržet tým celkem beze změn.
Naopak družstvo ještě posílilo: přišel blokař Daniel Kohlmann, který
poslední roky hrál v extraligové Příbrami a na post libera další extraligový borec Martin Pondělíček z Ústí
nad Labem. Jediná změna nastala na
postu univerzála - odešla dlouholetá
opora Jakub Kubíček, místo něj přišel Dominik Grus z Nymburka.
Zda trenér připravil volejbalisty dobře, se ukáže hned při první větší
zkoušce, kterou je úvodní kolo čes-

* Celky Bakova přivítají 22. 9. na
svém hřiští »národní« házenkáři
Řevnic. Postupně se utkají od: 9.00
starší žáci A, 10.05 mladší žáci,
11.10 dorostenci, 12.25 starší žáci B
a od 13.30 muži.
(frz)
* VI. ročník závodu malých motorek zn. Stadion Svinařských 38 zatáček se koná 22. 9. ve Svinařích.
Soutěžit se bude v kategoriích Klasik, Klasik-R a Special. Sraz ve 12
hodin před hospodou U Lípy, start
závodu ve 14 hodin.
(box)
* Václavský turnaj rodinných párů
v tenise pořádá 28. 9. na kurtech u
Liďáku v Řevnicích místní Sportclub. Přihlásit se mohou děti s rodiči i další dvojice v blízkém příbuzenském vztahu, kde mezi hráči je
věkový rozdíl minimálně jedné generace a mladšímu v páru maximálně 18 let. Přihlášky do 20. 9. na treneri@sport-clubrevnice.cz.
(šv)

FESTIVAL
SVÍ ČKOVÉ omáčky
Brdský

sobota 13. 10. 2018 od 14.00 hodin
na nádvoří zámku v DoBřIChoVICÍCh
Přijďte se pochlubit svojí zaručeně nejlepší svíčkovou v soutěži pořádané Agenturou GEI-ŠA
s finančním přispěním Krajského úřadu Středočeského kraje a Města Dobřichovice.
Zbývá posledních pár volných soutěžních míst!

Pravidla a podrobnosti na www.gei-sa.cz,
jiri.geissler@aukcredit a na tel.: 605 231 332
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Letovští bez bodu a ještě jim nakopali
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Jak pověstní sedláci
dopadli v Chlumci fotbalisté Letů.
Odvezli si šest žlutých karet a jednu červenou, bod však ani jeden.
To Řevničtí z Drahelčic importovali všechny tři.
(mif)
LETY, krajská I. B třída
Chlumec - FK Lety 1:0
Slabí rozhodčí umožnili domácím,
aby se z fotbalu stala okopávaná.
Hosté obdrželi šest žlutých karet a
jednu červenou za protesty jen ve 2.
poločase! Domácí vstřelili gól z jediné šance v 56. minutě. Příčinou porážky ale nejsou jen rozhodčí a domácí kopáči, ale i neschopnost Letů
vypracovat si šance a vsítit gól. (jik)
Olympie Zdice - FK Lety 1:0
Hosté se museli od 16. minuty obejít
bez vyloučeného brankáře. Gól inkasovali půl hodiny před koncem. (mif)

Utkali se s Čakovicemi

V sobotu 15. září hráli »národní«
házenkáři Řevnic v Čakovicích.
Řevnice A st. žáci - Čakovice 29:14
Musíme pochválit Honzu Kočího,
který se nebál postavit do brány za
nemocmého Pepu Pokorného.
Řevnice B st. žáci - Čakovice 10:18
Řevnice muži - Čakovice 16:13 (šj)

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Štěchovice - Dobřichovice 1:0
O vítězství domácích rozhodla jediná branka z 12. minuty utkání. (mif)
Dobřichovice - Dobrovíz 1:3
Branka: Mistoler
Domácí postrádali několik hráčů ze
»základu«, přesto měli půl hodiny
převahu. Z pěti šancí ale využili jen
tu první: ve 4. minutě Mistoler přehodil gólmana. Hosté vyrovnali ve
35. minutě. Dobřichovice se vrhly
do živelného útočení, čehož soupeř
ve 44. minutě využil k rychlému
protiútoku do otevřené obrany - 1:2!
Ve 2. poločase domácí odpadli fyzicky, hrací plochu opanovali hosté a v
85. minutě přidali třetí gól.
(oma)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Nový Jáchymov - Karlštejn 2:6
Branky: Rulf 2, Slowik, J. Čermák, V. Čermák, Chvojka
Utkání, které převýšilo úroveň okresního přeboru, vyšlo hostům.
Dvoubrankový náskok si vytvořili už
v první půli. Za stavu 0:3 byl vyloučen karlštejnský Fiala, domácí snížili na rozdíl jediného gólu, ale hosté i
v oslabení přidali další branky. (miš)
Karlštejn - Žebrák 0:1
Karlštejn se nedokázal vyrovnat s
důraznou hrou soupeře. Navíc často

chyboval v kombinaci, což hosté využívali k rychlým brejkům.
(miš)
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Zaječov 1:4
Branka: Suchý
Na vedoucí gól hostů domácí ještě
dokázali odpovědět, ale celkově byl
lídr III. třídy nad jejich síly.
(mif)
Svatá - OZT 0:2
Branky Petr Šebek, Suchý
Zasloužené vítězství a první tři body
Ostrovanu ve III. třídě.
(Mák)
FK VŠERADICE, III. třída
Všeradice - Svatá 3:0
Branky: Silbernágl O., Kulhavý,
Silbernágl M.
Domácí dobře kombinovali a po
čtvrthodině vedli už 2:0. Ve druhé
půli se jim podařilo přidat třetí gól a
spoustu dalších šancí zahodit. (stš)
Újezd - Všeradice 0:1
Branka: Silbernágl
První půli jsme se bez úspěchu snažili kombinovat, ale pak jsme zbytečně znervózněli. Na začátku 2. půle jsme se dostali do vedení a podařilo se nám ho udržet.
(stš)
Všeradice - Trubín 3:5
Branky: Silbernágl, Petr Jakoubek, Kulhavý
Druhé kolo okresního poháru. Lehce

SKVĚLÝ ÚSPĚCH. Úspěšní minitenisté Řevnic...

jsme se dostali do vedení, ale Trubín
dokázal skóre otočit.
(stš)
ŘEVNICE, IV. třída
Drahelčice - Řevnice 2:3
Branky: Průša 2, Pastorek
Řevnice už do poločasu vedly 2:1 a
krátce po změně stran náskok ještě
navýšily.
(mif)
Řevnice - Roztoky B 1:1
Branka: Průša

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída

22. 9. 16:30 Králův Dvůr B - FK Lety
29. 9. 16:00 Sokol Choteč - FK Lety

DOBŘICHOVICE, okres. přebor

22. 09. 16:30 Čisovice - Dobřichovice
29. 09. 16:30 Dobřichovice - Zlatníky

KARLŠTEJN, okresní přebor
22. 9. 13:30 Březová - Karlštejn
29. 9. 10:15 Karlštejn - Komárov B

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
22. 9. 16:30 OZT - D. Újezd
29. 9. 16:00 Podluhy - OZT

VŠERADICE, III. třída

22. 9. 16:30 Všeradice - Podluhy
30. 9. 16:00 Hudlice - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída

23. 9. 16:30 Hostivice B - Řevnice
7. 10. 10:15 Dobříč B - Řevnice

...a babytenisté Letů.

Foto ARCHIV

Historický úspěch mládežnického tenisu Řevnic a Letů
Řevnice, Lety – Houby letos nerostou, nadějní
tenisté v Poberouní ano. Ve Sportclubu Řevnice mají nejlepší družstvo minitenistů (kategorie 6 až 7 let) ve středočeském kraji, Sokol Lety
zase druhé nejlepší v babytenisu (8 a 9 let). Tyto pohádkové příběhy se začaly rodit koncem
dubna, kdy týmové soutěže startovaly, a vyvrcholily na krajských finále zkraje září.
Pro řevnický Sportclub i letovský Sokol je to historicky největší úspěch v týmových soutěžích a
důkaz, že naučit děti hrát tenis se jim dlouhodobě
daří. V číslech: minitenisté Řevnic byli nejlepší ze
30 přihlášených týmů v kraji, babytenisté Letů
druzí dokonce ze 60!
Minitenis je pro caparty, kteří začínají se soutěžemi. Hrají přes nižší síť, na menším hřišti, s měkčími míči a sety se počítají do deseti bodů. Zápasy
mají spád a dramatické průběhy, což ukázal i finálový turnaj čtyř nejlepších celků 9. září ve Zdicích. Nad Hořovicemi Sportclub vyhrál 9:0, ale
tak jednoznačné to nebylo. Podobně i finále 7:2
nad pořádajícími Zdicemi. Kluci ze Řevnic však
bravurně zvládali koncovky setů, takzvané smrťáky, kdy za stavu 9:9 rozhodne o vítězi jediná výměna. „Je znát, že naši kluci poctivě jezdí na turnaje a hrají se staršími Řevnickou tenisovou ligu.

Jsou otřískanější a připravení na složité situace,“
uvedl trenér Michal Mottl, pod jehož vedením se
naděje připravují.
Kdo tvoří vítězný tým a v čem jsou výjimeční?
Hugo Hovorka nebojácný lídr, který umí soupeře
doslova rozebrat. Petr Bělohlávek ohromný dříč a
velký srdcař – nemohl ani dospat finálový den a u
Bělohlávků byl ráno první na nohou. Dan Matura
báječný kliďas a výkonnostní skokan posledních
dní. Oskar Nejedlý nekompromisní střelec, který
se na kurtě jen tak někoho nezalekne. Dohromady
báječná parta včetně rodičů, kteří jim fandí, oblékli je do stejných oděvů i jim do Zdic připravili
českou vlajku s nápisem Sportclub Řevnice, s níž
se pak juchající vítězové fotili po lahvi nealko
šampaňského. Koncem září čeká minitenisty
Sportclubu závěrečný turnaj o českého mistra na
Spartě, kde už budou hodně silní soupeři.
Skvěle si v soutěži vedli i minitenisté Letů ve složení Valérie Kabilková, Jan Vaněk, Samantha
Krásná, Barbora Plchová a Adam Hůlka. Ve skupině prohráli právě jen se Sportclubem a jejich
jízda skončila až na Kladně po výsledku 3:6.
Ještě dále se dostali babytenisté (hrají už na celý
kurt) – celkově druzí v kraji! Po hladkém postupu
ze základní skupiny před týmem stála výzva v

podobě krajského čtvrtfinále. Letovští se postavili favorizovanému celku Wilson tenis centra z
Modletic. Po dvouhrách bylo vyrovnáno 4:4 a díky výrazně lepšímu skóre stačilo jakkoliv vyhrát
jednu ze čtyřher. Páru Martin Šebek - Čeněk Šupáček se to podařilo, čímž dokonali letovskou parádu. Tím ale senzace nekončila. Na finálovém
turnaji nejlepší středočeské čtyřky v Čelákovicích
stál Letovským v cestě další z favoritů soutěže –
Lokomotiva Zdice. Po třech výhrách z dvouher
stačilo opět vyhrát jedinou čtyřhru. A stejně jako
ve čtvrtfinále se to povedlo - Lety postoupily do
finále středočeského kraje v babytenisu! Závěrečná porážka 1:5 s hegemonem středočeských soutěží, týmem TK Neridé, už radost nezmenšila.
„Příklad stříbrného týmu babytenistů ukazuje prospěšnost meziklubové spolupráce,“ shodují se Pavel Václavek a Michal Mottl, mládežničtí trenéři
Sokola Lety a Sportclubu Řevnice. Družstvo je
zkombinováno z hráčů Letů, Roztok a Řevnic
(Martin a Filip Šebkovi - Roztoky, Theo Druzescu
a Jakub Korbelář - Lety, Čeněk Šupáček a Tadeáš
Vávra – Sportclub Řevnice). Samostatně ve svých
klubech by nejspíš nedosáhli ani na postup ze skupiny. Dohromady dali sílu, na které si vylámaly
zuby mnohem věhlasnější kluby.
(šv)

