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Na vinobraní dorazilo
dvaadvacet tisíc lidí

15. října 2018 - 21 (735)

Cena výtisku 7 Kč

SŽDC opět plánuje tunel,
možná skončí v Řevnicích

S LÁĎOU. Moderátor FTV Prima Láďa Hruška přijel do Řevnice (Viz strana 2)

Vlak přiveze Masaryka
Dobřichovice - »Presidenta Osvoboditele« T. G. Masaryka přiveze 28.
října do Dobřichovic speciální historický vlak. Místní si tím připomenou
sté výročí vzniku Československa.
Vlak s TGM a jeho doprovodem má
na dobřichovické nádraží dorazit ve
13.45. Vítat ho tu budou nejen obyvatelé města v čele se starostou, ale
také kapela Motovidlo. Ve 14.15 se
všichni společně vydají průvodem
přes lávku a ulicí 5. května k parku,
kde bude od 15.00 připraven kulturní program. Vystoupí soubor Kukadýlko, Sokol, Dámská vokální skupina Kabinet a další. Zasazen bude
strom republiky.
(mif)

Foto Tomáš CHABERA

Poberouní - Přetíženou železniční trať z
Prahy do Berouna má spasit tunel. Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC) aktuálně posuzuje tři varianty nového železničního spojení mezi těmito městy. Všechny
s tunelem počítají.
O tunelu, který by cestu z Prahy do Berouna zkrátil asi o patnáct minut a výrazně ulevil přetížené trati stávající, už se
uvažovalo několikrát. Pokaždé však projekt narazil na nedostatek peněz. SŽDC
podle Aktuálně.cz řeší tři varianty vedení
nové trati. První, nejdražší, která počítá s
nejdelším tunelem ze Smíchova až do Berouna, by stála více než 50 miliard korun.
Druhá varianta zpracovává verzi kratšího
tunelu z Radotína. Ve třetí, nejlevnější variantě, jež částečně využívá stávajících
kolejí, je tunel veden mezi Radotínem a
Řevnicemi. SŽDC podle ředitele odboru
strategie Radka Čecha preferuje varianty
s tunelem až do Berouna.
(mif)

Noví starostové? Jen málokde!
VOLEBNÍ ÚČAST BYLA V NAŠEM KRAJI NADPRŮMĚRNÁ, PO ZMĚNÁCH VOLIČI NETOUŽÍ
Poberouní, Podbrdsko - V dolním
Poberouní a na Podbrdsku volilo v
komunálních volbách, jež se konaly 5. a 6. 10., více lidí, než byl republikový a krajský průměr. Zatímco ve Středočeském kraji dosáhla
účast 48,53 %, na Berounsku volilo 49,68 % a na Praze-západ dokonce 52,5 % voličů. V mnoha obcích, kde vycházejí Naše noviny,
ale účast překročila hranici 60 %!
Jasnými premianty co do účasti jsou
obce Vižina, kde volilo 80,65 % lidí,
a Korno, kterému s volební účastní

81,72 % patří prvenství v rámci okresu. Ve Vinařicích a Velkém
Chlumci přišlo volit 70 % lidí. Naopak nezájem voličů zaznamenala
obec Skuhrov (39,45 %).
Ve většině obcí na Praze - západ, kde
vycházejí NN, ke změně na postu
starosty nejspíš nedojde. V Černošicích jasně zvítězilo uskupení stávajícího starosty Filipa Kořínka s devíti
mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Kořínek navíc získal absolutně nejvíce hlasů – 1419. Druhý
Trojlístek bude mít mandáty 4, ODS

Svatý Petr musí svíčkovou omáčku milovat
Pátý ročník Festivalu svíčkové
omáčky se za krásného, slunečného
počasí konal 13. října v Dobřichovicích. Kolem druhé odpolední zaplnily nádvoří místního zámku stovky lidí, kteří se přišli podívat na klání kuchařů amatérů i profesionálů.
Někteří z nich se ovšem i aktivně
zapojili, protože se jim v předprodeji podařilo včas zakoupit degustační
pásky. Pátý ročník a pátá krásná sobota: svatý Petr musí svíčkovou
omáčku milovat. Sluníčko a teplo
provází festival od jeho vzniku.
Pořadatelé letos louskali složité organizační oříšky. Zprvu museli od-

Porotkyně Iva Hüttnerová s jedním
z kuchařů.
Foto Jiří GEISSLER

mítnout řadu zájemců, aby na poslední chvíli sháněli nové soutěžící,
protože - ti zapsaní se totiž houfem
začali omlouvat. Místo tradičních
16 nakonec soutěžilo jen 13 omáček, včetně na poslední chvíli uvařené omáčky mojí. Ve čtvrtek ráno už
bylo definitivně jasné, že nahlášení
účastníci nepřijdou, a tak jsem přivezl ze řevnické masny špalík květové špičky, tašku kořenové zeleniny a jal se vařit. Svíčkový festival
před léty vlastně vznikl z mé hospodské furiantské sázky. Dostal
jsem tehdy na frak a tak, tak nebyl
poslední. (Dokončení na straně 2)

stejně jako TOP 09 získala mandáty
3, dva věkově nejmladší zastupitele
budou mít Piráti.
Také v Dobřichovicích jasně dominovalo stávající vedení. ODS doplněná nezávislými kandidáty, jejíž
barvy hájil dosavadní starosta Petr
Hampl, dosáhla jednoho z nejlepších
výsledků v našem regionu – získala
48,02 %, v patnáctičlenném zastupitelstvu jí tak bude patřit 7 křesel.
V Letech tentokrát kandidovala dvě
uskupení – ODS a Letovští nezaslaví kandidáti. (Dokončení na straně 2)

V Neumětelích padly
dva teplotní rekordy
Neumětely - Tři dny po sobě padly
v první polovině října v Česku teplotní rekordy. Dva dny z toho, 10. a
12. 10., byly nejvyšší teploty naměřeny v našem kraji - v »Horymírových« Neumětelích.
Ve středu 10. 10. byly dlouhodobé
teplotní rekordy pokořeny na 43
místech v Česku. Nejtepleji bylo v
Neumětelích, kde naměřili 24,9
stupně Celsia. V pátek 12. 10. si ves
bájného vladyky Horymíra připsala
další republikový primát 25,2 stupňů Celsia. Rekord ten den padl na
49 stanicích po celé ČR.
(mif)

Naše noviny 21/18

VOLBY, OD ČTENÁŘŮ, Strana 2

Noví starostové? Nejspíš jen málokde!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Nezávislí v čele se stávající starostkou Barborou Tesařovou získali 4
mandáty, a tím i nadpoloviční většinu v sedmičlenném zastupitelstvu.
Tesařová je ale současně jediným
zastupitelem, který post obhájil.
Zbývajících šest jsou nováčci.
V Řevnicích sice v komunálních
volbách získalo nejvíc hlasů opoziční uskupení Pro Řevnice vedené Liborem Kvasničkou, stávající koalici
(Perspektiva pro město, TOP 09 a
Nezávislí, Naše Řevnice) se ale podařilo obhájit 8 mandátů z celkových
15 křesel, a tak lze očekávat, že starosta Tomáš Smrčka ve vedení města
zůstane. Zastupitelstvo v Řevnicích
bude »nejpestřejší« v dolním Poberouní. Usednou v něm zástupci 6 uskupení. Kromě výše zmiňovaných
budou mít po jednom zastupiteli i
ODS a Svobodní, jejichž kandidátku
Evu Hanykýřovou voliči do zastupitelstva vynesli ze 13. místa!
Změny lze očekávat ve Všenorech.
Ze stávajících zastupitelů nekandidoval ani jeden. Na vlastní kandidát-

VOLIT CHODÍME. Nadprůměrná účast byla v letošních komunálcních volbách v Karlštejně i Letech.
Foto Alena VANŽUROVÁ a NN M. FRÝDL
ce bodovala knihovnice Alena Sa- cent hlasů sice získalo Sdružení za
hánková, jež získala nejvíce hlasů.
lepší Karlštejn se starostou Petrem
Zajímavá situace je v Karlštejně, kde Rampasem – 37, 35 % před druhou
se do zastupitelstva dostala všechna ODS 32, 44 % a třetím uskupením
tři kandidující uskupení. Nejvíc pro- Poučník, Budňany s 30, 20 %. Jejich

výsledek byl ale tak těsný, že při přepočtu na mandáty budou mít všechna uskupení po 3 zastupitelích. O
postu starosty tak rozhodnou koaliční jednání.
Nový starosta by mohl vést Hlásnou
Třebaň. Rychtář Vnislav Konvalinka
sice post zastupitele obhájil, nicméně v anketě před volbami přiznal, že
předávat zkušenosti nemusí z pozice
starosty. Nejvíce hlasů získal jeho
kolega z kandidátky Tomáš Snopek.
Změna ve vedení obce se díky znovuzvolení stávajících starostů nedá
očekávat v Zadní Třebani, Svinařích,
Podbrdech, Srbsku či v Litni. Tam
Nezávislí v čele s Filipem Kaštánkem, který se starostou stal teprve v
lednu, dokázali přesvědčit 62,31 %
voličů. Druhá kandidující ČSSD získala 37,68 %. Její lídry dokonce přeskočili kandidáti z 5., 6. a 7. místa.
Na Mořince pokračují v »dámské«
jízdě. Stejně jako po minulých volbách budou v pětičlenném zastupitelstvu 4 ženy včetně stávající starostky.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Svatý Petr musí svíčkovou omáčku opravdu milovat
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Od té doby jsem se do té omáčky moc nepouštěl,
až letos. Soutěž se konala dle již zaběhlého scénáře. Ve 14 hodin ji odstartoval starosta Petr Hampl
a veřejní ochutnávači i odborná porota začali plnit
své úkoly. Vpodvečer bylo jasno a - nečekané problémy na světě. Starosta nejen soutěž zahájil, ale
také při přebírání vzorků určoval jejich startovní
čísla a tedy jediný věděl, jaký kuchař se pod tím
kterým číslem skrývá. U pořadatelského stolku
bylo vidět, které vzorky se umístnily, ale nikdo
nevěděl, kdo je jejich autorem.
Potíž nastala u vzorku č. 13, který odborná porota, letos v čele se známou herečkou, kuchařkou a
moderátorkou Ivou Hüttnerovou, jednoznačně označila za ten nejvydařenější. Poté, co starosta položil na stůl seznam se startovními pozicemi, ukázalo se, že třináctku připravil jako nouzový záskok hlavní organizátor, že by si tedy měl dojít
pro cenu, a tu si udělit sám sobě. Tedy v podstatě
nemyslitelná věc. Vzorek byl proto obratem označen za nesoutěžní a pořadí ostatních se posunulo o
jeden stupínek směrem nahoru.
Veřejní ochutnávači ocenili nejvíce následující
účastníky. Bronzovou medaili získal Lukáš Gragoun - restaurace Chalupa, druhý skončil Tomáš
Krpec - Jez Dobré naděje a vítězem se stal Pavel
Macák, jehož pokrmy můžete ve všední dny konzumovat v rychlém občerstvení v budově dobřichovického COOP.

MISTŘI SVÍČKOVÉ. Vítězní kuchaři spolu s porotci.
Foto Jiří GEISSLER
Pořadí určené odbornou porotou, po té již zmíně- poděkovat všem, kdo s organizací a přípravami
né úpravě, bylo následující - třetí místo Tomáš pomohli. Za finanční pomoc pak zejména KrajBřezina - Panská zahrada, druhé místo Střední skému úřadu Středočeského kraje a městu Dobřiškola hotelnictví a gastronomie Klánovice a první chovice. A protože nedávné komunální volby pomísto Jez Dobré naděje - Tomáš Krpec.
tvrdily u nás názorovou i personální kontinuitu ve
Zřejmě jedna z posledních venkovních akcí je za vedení města, můžeme se těšit na další příjemné
námi, léto je definitivně pryč a už pomalu může- sportovní i společenské akce a jejich podporu také
me začít přemýšlet o vánočních dárcích. Je třeba napřesrok.
Jiří Geissler, Dobřichovice

»Nové« řevnické náměstí otevřel Primáček a Láďa Hruška
Krásné páteční odpoledne 12. 10.
bylo pro Malé náměstí v Řevnicích

sváteční. Za účasti starosty města,
FTV Prima a dobrovolníků kolem

náměstí bylo veřejnosti otevřeno
hřiště pro děti. »Plácek« nyní nabízí osvětlenou fotbalovou plochu, záchytné sítě za brankami, lavičky, ohniště a další mobiliář. Budování
hřiště trvalo poměrně dlouho právě
proto, že vše dělala skupina dobrovolníků ve svém volném čase.
Ale vše se podařilo a malé sportovce na náměstí v den otevření přivítala FTV Prima, která se na realizaci podílela jak např. výsadbou keřů
či osazováním laviček, tak finančně.
Město zajistilo moderní LED osvětlení hřiště. Maskot televize Primáček nabídl dětem občerstvení a mohly si v jeho stánku zahrát deskové
hry. Pro každého byly připraveny
upomínkové předměty. Příjemnou

odpolední atmosféru podpořila skupina Kapičky country hudbou.
Na otevření »plácku« dorazil i Ladislav Hruška z FTV Prima se štábem. Hezké prostředí a atmosféru
využil k natočení úvodu pořadu Vychytávky Ládi Hrušky, který bude
odvysílán zkraje listopadu. Druhý
štáb pak vyzpovídal malé fotbalisty,
starostu a dobrovolníky, kteří se na
vybudování hřiště podíleli. Záznam
bude odvysílán ve zpravodajství televize. Podle názoru rodičů a dětí se
odpoledne velmi vydařilo. Mnohá
přání již byla řečena. Co tedy popřát
hřišti? Snad aby dlouho dělalo radost dětem, rodičům i kolemjdoucím.
Text a foto Tomáš Chabera,
Řevnice
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Výsledky voleb v obcích našeho kraje
Černošice, účast 59,84 %
ToP 09: Petr Wolf 721 hlasů
Martina Řehořová 520
Petr Ullrich 478
Piráti: Marek Jeřicha 460
Michal Trešl 458
oDS: Michal Strejček 581
David Otava 572
Jiří Pergl 563
Trojlístek: Tomáš Jandura 661
Jakub Špetlák 648
Ondřej Pařík 648
Simona Kysilková Šnajperková 597
Věci černošické: Filip Kořínek 1419
Šimon Hradilek 1371
Lenka Kalousková 1325
Tomáš Hlaváček 1297
Jan Fara 1322
Milena Paříková 1302
Tomáš Kratochvíl 1266
Karel Müller 1306
Josef Kraus 1274
DobřichoVice, účast 54,81 %
Sdružení oDS a nezávislých kandidátů: Petr Hampl 902
Michael Pánek 776
Jan Abel 761
Jan Neubert 758
Filip Kándl 744
Josef Ježek 675
Petr Kaplan 638
Fórum občanů Dobřichovic: Zdeňka Klimková 440
Martina Tunková 434
Tomáš Knaibl 392
Veronika Kremsová 352
Společně pro Dobřichovice: Jiří
Růžek 528
Daniel Havlík 492
Jakub Knajfl 447
Vladimír Bezděk 438
KarlíK, účast 67,56 %
Sdružení nezávislých kandidátů
Karlík 2018: Marie Sommerová 120
Jan Kořán 118
Olga Ungerová 117
Společně pro Karlík: Monika Hurtová 120
Jana Svobodová 114
Martina Ambrožová 114
Tomáš Tesner 113
leTy, účast 60,61 %
oDS: Petra Flasarová 347
Jiří Hudeček 230
Jiří Kárník 247
letovští nezávislí kandidáti: Barbora Tesařová 435
Petr Slavík 377
Markéta Huplíková 355
Marek Stránský 344
řeVnice, účast 57,30 %
Pro řevnice: Jaroslava Dercová 592
Libor Kvasnička 556
Kateřina Šupáčková 486
Pavel Černý 449
Jan Chroust 488
naše řevnice: Petr Kozák 291
Jan Klimt 225
Perspektiva pro město: Tomáš
Smrčka 507
Petr Hartmann 459
Vratislav Hrubý 417
Iveta Kovářová 393
Svobodní řevnice: Eva Hanykýřová 209
oDS: Miroslav Cvanciger 215
ToP 09 a nezávislí: Alice Čermáková 253
Josef Tlustý 218
Všenory, účast 42,50 %
alena Sahánková 396
Všenory 2020: Martin Mašát 329
Lenka Nejedlíková 295
Michal Butovič 314

ZVESELA. Mnohým voličům, a nejen v Letech, nechyběl u volební urny
úsměv na tváři.
Foto Alena VANŽUROVÁ
Tomáš Švec 299
Roman Štěrba 291
Michaela Formánková 312
Kateřina Samojská 291
Helena Jahelková 277
hláSná Třebaň, účast 65,87 %
Třebaň je krásná: Kateřina Gregorová 183
Jan Valenta 180
Jiří Krátký 166
hlásná Třebaň a rovina, moderní
i tradiční: Tomáš Snopek 328
Vnislav Konvalinka 315
Miroslav Stříbrný 304
Vojtěch Musil 284
Michal Knor 253
Tomáš Přibyla 254
KarlšTejn, účast 66,11 %
Sdružení za lepší Karlštejn: Petr
Rampas 208
Eva Knopová 198
Václav Karkoš 167
oDS: Petr Weber 205
Pavel Staněk 185
Janis Sidovský 158
Poučník, budňan: Petr Pekárek 188
Josef Čvančara 175
Miroslav Ureš 156
Korno, účast 81,72 %
Sdružení nezávislých kandidátů:
Pavel Šmolcnop 56
Lucie Mandová 50
Václav Profant 50
Miroslav Prokš 48
Bohumil Čipera 41
Lukáš Jícha 38
Yvona Jonášová 29

liTeň, účast 50 %
nezávislí liteň: Hana Lukešová 251
Zdeněk Moureček 230
Filip Kaštánek 223
Miloslav Kliment 216
Jan Čech 200
Jiří Vodička 190
ČSSD: Lenka Jelenová 182
Tomáš Jurajda 157
Martin Homola 153
MořinKa, účast 67,46 %
Sdružení nezávislých kandidátů
Mořinka: Martina Barchánková 70
Lucie Chroustová 69
Kateřina Smoterová 63
Michaela Kneiflová 64
Martin Gart 46
oSoV, účast 50,89 %
obec osov: Markéta Vaňatová 117
Lenka Šmejkalová 117
Jiří Hošťálek 113
Marcela Čabounová 112
František Sklenář 104
Daniel Červenka 103
Jana Červená 102
PoDbrDy, účast 61,02 %
Pavel Ševčík 95
Hana Netíková 88
Pavel Kisling 84
Lenka Klimtová 77
Jindřich Bašek 77
Patrik Gottfried 65
Martin Čermák 49
SKuhroV, účast 39,45 %
Martina Zálomová 110
Vladimír Linhart 105
Emil Doležel 98

Miloslav Plzenský 96
Martin Mottl 92
Lucie Živná 88
Lukáš Krtek 86
Michal Vosáhlo 84
Radek Borovka 78
SrbSKo, účast 44,42 %
Srbsko 2022: Svatava Biskupová 125
Jana Antlová 116
Jaroslav Bastl 108
Martina Kasíková 106
Kamil Kučera 99
Luboš Zikán 98
Martina Nováková 92
Vratislav Morda 87
Bořek Marcín 85
SVinaře, účast 62,70 %
SnK Svinaře: Vladimír Roztočil 237
Martin Hrubý 230
Petr Procházka 222
Martin Zíma 209
Iveta Černá 199
Živý spolek: Jan Kuklík 133
Jiří Kylar 116
TMaň, účast 51,91 %
náš domov Tmaň: Antonín Kiml 260
Pavel Pavlásek 233
Zdeněk Vinš 231
Roman Sudík 220
Tereza Cholevová 177
Milan Kopačka 183
Sport a mládež se spolkem ViZZe
2022: Petr Krejčí 240
Martina Ježková 231
Jan Plátěnka 219
Jaromír Frühling 209
Josef Sakáč 192
Tomáš Procházka 176
Kultura a tradice se spolkem ViZZe 2022: Hana Laňová 171
Vít Hofmann 136
Jarmila Rysová 134
VelKý chluMec, účast 79,88 %
cesta změny: Jan Ladman 191
Dušan Eliášek 189
Ilja Rozsypal 183
Lenka Kocourová 175
Marek Kukrle 170
Za obec krásnější: Josef Rendl 126
Václav Frajer 87
Vinařice, účast 76,54 %
nezávislí Vinařice: Pavel Fejfar 52
Karel Kouklík 48
Jiří Duchoň 44
David Kaiser 40
Radek Florek 35
ViŽina, účast 80,65 %
Sdružení pro obec Vižina: Milan
Randák 74
Dagmar Pešicová 64
SNK: Pavel Průcha 119
Drahuše Jílovcová 109
Jaroslav Hůla 88
VšeraDice, účast 62,87 %
SnK za rozvoj obce: Bohumil Stibal 80
Miroslava Suchá 75
Sdružení občanů Všeradic: Martin
Kunc 161
Luděk Kulhavý 125
Eva Mičunková 113
Pavel Biskup 112
Martin Šebek 108
ZaDní Třebaň, účast 64, 67 %
Společně pro Třebaň: Jiří Petříš 128
Petr Přívora 115
SnK - Sbor dobrovolných hasičů:
Josef Ševčík 119
Jiří Nikodým 112
Sdružení nezávislých kandidátů
Třebaně: Markéta Simanová 282
Petra Frýdlová 256
Michal Zámečník 138
Jan Krúpa 160
Salto: Jan Hovorka 82
(pan)
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Závrať, jazzová kapela bez kapelníka
ORIGINÁLNÍ ČESKO-SLOVENSKÁ SKUPINA VERTIGO ZAHRAJE V ŘEVNICKÉM KINĚ 21. ŘÍJNA
řevnice - Vertigo, jedna z nejoriginálnějších česko-slovenských hudebních skupin, která má na kontě
dva Zlaté anděly v kategorii jazz a
blues, se chystá do řevnic. Ve
zdejším kině zahraje v neděli 21.
října od 18 hodin.
„Kapela nemá kapelníka, lídrem je
ten, kterého skladba se aktuálně hraje,“ říká v rozhovoru jeden ze zakládajících členů Daniel Šoltis.
Kdy padlo rozhodnutí, že se stanete
hudebníkem?

Vyrůstal jsem v hudební rodině, rozhodnutí o hraní na hudební nástroj
padlo přirozeně. V sedmi jsem začal
s violoncellem, v osmi s bicími.
Která hudba vás nejvíce formovala
v dospívání?
V tom období mi učarovaly hlavně
nahrávky Chick Corea Elektric/Akoustic Bandu a Stinga.
Kdo vás inspiruje nyní?

Aktuálně Gabriel Kahane, Brian
Blade (Fellowship Band), James
Blake, Mark Giuliana, Bill Frissell a
mnoho dalších.
Jak se Vertigo dalo dohromady? A
co vlastně znamená název?
Vertigo znamená závrať. V roce
2002 kapelu založili pianista Vojtěch
Procházka, saxofonista Marcel Bárta, kontrabasista Rastislav Uhrík a

Tipy NN

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

17. a 26. 10. 20.00 (Pá 20.00) TOMAN
18. 10. 19.00 LÉKAŘI BEZ HRANIC
19. 10. 17.30 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
19. 10. a 27. 10. 20.00 ZRODILA SE
HVĚZDA
20. 10. 13.45 VILÍK: RYCHLE A VESELE
20. 10. 15.30 ČARODĚJOVY HODINY
20. 10. 17.30 HOVORY S TGM
20. 10. 20.00 TICHO PŘED BOUŘÍ
24. 10. 20.00 A DĚLO BYLO JEŠTĚ
ŽHAVÉ
27. 10. 13.45 MALÁ ČARODĚJNICE
27. 10. 15.30 KDYŽ DRAKA BOLÍ
HLAVA
27. 10. 17.30 JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
KINO CLUB ČERNOŠICE

(vš)

16. 10. 19.00 PŘÍPAD LICHÉHO STŘEVÍCE
17. 10. 19.00 SMRT V SEDLE
18. 10. 19.00 VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
16. 10. 17.30 PREDÁTOR: EVOLUCE
16. 10. 20.00 ZLODĚJI
17. 10., 22. 10. a 24. 10. 13.45 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
17. a 26. 10. 17.30 (Pá 20.00) VENOM
17. 10. 20.00 SESTRA
18. 10. 15.30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
18. 10., 22. 10. a 28. 10. 18.30 (Po 20.00)
HOVORY S TGM
19. 10. 19.00 ANDRÉ RIEU: AMORE HOLD LÁSCE
20. 10. 15.30 ÚŽASŇÁKOVI 2
20. 10. a 30. 10. 17.30 TOMAN
20. 10. a 24. 10. 20.30 (St 20.00) HALLOWEEN
21. 10. 15.30 ČARODĚJOVY HODINY
21. 10. 18.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
22. 10. a 30. 10. 17.30 (Út 20.30) KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
23. 10. 17.30 PRVNÍ ČLOVĚK
23. 10. 20.30 NINA
24. 10. a 29. 10. 17.30 JAK SE MOŘÍ
REVIZOŘI
25. 10. 15.30 MISS HANOI
25. 10. a 27. 10. 18.30 (So 17.30)
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
26. 10. a 27. 10. 17.30 (So 20.00) JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
27. 10. a 28. 10. 15.30 KDYŽ DRAKA
BOLÍ HLAVA
29. 10. 20.00 NA CHESILSKÉ PLÁŽI

BUBENÍK. Daniel Šoltis z kapely Vertigo.

Foto ARCHIV

V parku budou děkovat stromům
Happening pro stromy a lidi se uskuteční 20. října od 14.00 do setmění v dobřichovickém parku. Návštěvníky akce Stromům aneb Radovánky pro stromy a lidi čeká vystoupení
místních kapel a tvořivé dílny s tématikou stromů pro děti i dospělé.
„Dobřichovický park nabízí útočiště
pro nás i naše děti, které si tam od
malička chodí hrát. Dlouho jsem v
sobě nosila myšlenku nějakým způsobem jej oživit a za tu péči poděkovat. Proto jsme se rozhodli uspořá-

dat tuto akci,“ říká herečka a zpěvačka Barbora Valentová. Kromě ní
v parku zahrají kapela Kafka a ŽenaBand. Mezi koncerty bude na pódiu tzv. otevřený mikrofon. „Kdokoli
se ho může chopit a zazpívat, přednést báseň, příběh, vše, co má na
srdci. Samozřejmě na téma Stromy,“
dodává výtvarnice Marie Snášelová
Štorková. Občerstvení bude organizováno formou společného stolu nezapomeňte si přinést své hrníčky
a skleničky. Pavla KRátKá, lety

Gaudium přiveze do Řevnice oceněné Tchyně

Představení Tchyně v domě uvede spolek Gaudium z Radotína 4. listopadu
od 17 hodin v Kině Řevnice.
Divadelní spolek Gaudium (latinsky radost) existuje od září 2006. Po mnoha letech tvorby převážně pro děti máme na repertoáru komedii z anglického venkova Tchyně v domě. Po opakovaně úspěšných představeních na
domovské scéně i úspěšném uvedení hry v Činoherním klubu chceme překročit hranice Radotína a oslovit diváky proti proudu Berounky. Za herecké výkony v této hře byly oceněny všechny tchyně na letošní soutěžní přehlídce POPAD. Jinak je činnost spolku zaměřena hlavně na dětského diváka. Velice úspěšně nabízíme dramatizaci veršů Jiřího Žáčka Jak se chodí do
světa aneb Lyžařská a Bajky i nabajky. S komorním pořadem navštěvujeme
žáky prvního stupně v základních školách. Nově jsme učinili zkušenost i s
Žáčkovou poezií pro dospělé. Café Robinson, sbírka, která byla vydána letos v dubnu, měla v našem podání premiéru 25. září ve Slivenci s nebývalou odezvou.
Vlasta PilařoVá, Gaudium, Radotín

KINO RADOTÍN
16. 10. a 24. 10. 17.30 (St 20.00) PO
ČEM MUŽI TOUŽÍ
16. 10. 20.00 TURNÉ
17. 10. 10.00 SKOROSESTRY
17. 10. 14.00 DÁMSKÝ KLUB
17. 10. 17.30 DOMESTIK
17. 10. 20.00 ASEXUALOVÉ
18. 10. 20.00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
19. 10. 17.30 ČARODĚJOVY HODINY
19. 10. 20.00 HALLOWEEN 2
20. 10. 15.30 PRINCEZNA A DRÁČEK
20. 10. 17.30 PRVNÍ ČLOVĚK
20. 10. a 26.10. 20.00 JAK SE MOŘÍ
REVIZOŘI
23. 10. 17.30 HOVORY S TGM
23. 10. 20.00 WHITNEY
24. 10. 17.30 THE OPERA HOUSE
25. 10. 17.30 SPOLU TO DÁME

já. Postupně se přidali trumpetista
Oskar Török a zpívající violoncellistka Dorota Barová (2007). Kapela
nemá kapelníka, lídrem je ten, kterého skladba či kompozice se aktuálně
hraje. Já se zároveň starám o managment a koncerty.
Co vás čeká v dohledné době?
V plánu je nová deska a další koncerty v Čechách i na Slovensku. Příští rok v létě míří Vertigo do studia.
Pavla NoVáČKoVá

Řevničtí zpívali v patře »eiffelovky«
Z šestidenní výpravy do Paříže se
15. 10. vrátil řevnický smíšený pěvecký soubor Canto Carso posílený
členkami dívčího sboru Chorus Puellaris z Černošic a několika členy
pražského sboru Vocalissimo. Iniciátorem a organizátorem zájezdu
byl Jan Flemr - jednatel sboru Canto
Carso a paní Tigridová, jež před
dvěma lety přivezla do Prahy smíšený pařížský sbor Atout Choeur. Po
pražském setkání pozvala pí Tigridová náš soubor do Paříže v roce,
kdy oslavujeme 100 let od vzniku

československé státnosti. Toto výročí inspirovalo sbormistra Romana
Michálka, aby sestavil repertoár z
českých , moravských, slezských i
slovenských skladeb, představil naše hudební skladatele Antonína
Dvořáka, Bohuslava Martinů, Zdeňka Lukáše, úpravy lidových písní Jaroslava Krčka a nastudoval se sborem i dvě francouzské skladby. Canto Carso vystoupil spolu s Francouzi
ve 2. patře Eiffelovy věže, v Českém
centru v Paříži i v chrámu v Choisy.
Hana lacmaNoVá, Karlštejn

* Beseda s lékařem a členem misí
Lékaři bez hranic Tomášem Šebkem
se koná v řevnickém kině 18. 10. od
19.00. Součástí besedy je promítání
filmu Směr: Válečná zóna. Výtěžek
dostanou Lékaři bez hranic. (pan)
* Skupina Víko bude hostem »dotočné« filmové retropřehlídky Krimifest 19. 10. v Clubu Kino Černošice. Koncert začne od 19.00. (vš)
* Hru Robinson uvede loutkář Víťa
Marčík 19. 10. od 19.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín.
Vstupné 170/150 Kč.
(dar)
* oslavy keltského svátku Samhain
v areálu zámku Nižbor začnou 20.
10. v pravé poledne. Pro děti bude
přichystána archeologická dílna,
zahrají kapely Dick O’Brass, Kelteens a Coventina, zatančí skupina
Gall-Tír, chystá se i ohňová show.
Vstupné 100, děti 50, rodinné 200
korun.
Veronika PUHaČoVá
* Hru Plaváček vhodnou pro děti
od 3 let sehraje 21. 10. od 15.00 v
sále Dr. Fürsta Dobřichovice Dětské
divadélko ELF.
(ak)
* Pohádku Královna koloběžka 1.
uvede soubor Křoví 21. 10 od 15.00
v KS U Koruny Radotín.
(dar)
* Divadelního pořadu sestaveného
z písniček z repertoáru šansoniérky
Ljuby Herrmannové se můžete zúčastnit 21. 10. od 19.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Sólový pořad kytaristy Štěpána
Raka ke stému výročí vzniku Československa hostí 23. 10. od 19.30
zámek Dobřichovice.
(ak)
* Promítání filmu Skryté zločiny
osmašedesátého a debata s pamětníky událostí v srpnu 1968 se uskuteční 25. 10. od 18.00 ve velkém sále
zámku Dobřichovice.
(ak)
* Kapela Jawbone vedená bluesovým kytaristou a zpěvákem Marcusem Bonfatim z Ten Years After
zahraje 26. 10. od 19.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Nový hudební festival pořádá
černošický Club Kino 27. 10. Na
pódiu se od 18.00 do půlnoci vystřídají kapely Zrezlej řetěz, 008, Inkoust pana Broučka, Daily Coffee a
Nežfaleš.
(vš)
* Písničkář Vlasta Redl s kapelou
Tichá parta koncertují 29. 10 od
19.30 v řevnickém kině.
(pan)
* australská zpěvačka Michelle
Nicolle a její kvartet zahrají ve stylu
vocal jazz 29. 10. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Představit malebnou brdskou krajinu vám chtějí Zdeněk Valeš, Petr
Váňa a Renata Kolečkářová. Jejich
souhrnná výstava nazvaná Krajinou
brdskou je na Skalce přístupná do
konce října. V kostelíku sv. Máří
Magdalény představí svá díla Valeš
s Váňou, v klášteře jsou k vidění
malby i akvarely Kolečkářové. (pan)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

21/2018 (264)

Z podbrdského kraje
* Zájezd do Polska pořádají 17. 10. všeradičtí zahrádkáři. Ve městě Kudowa-Zdrój si hodlají nakoupit věci k ozdobě hrobů a vánoční dárky.
(stp)
* Pátý ročník setkání obcí na Čtyřmezí
v Brdech se uskuteční 27. 10. V pravé poledne se v Kuchyňském sedle setkají obyvatelé Hostomic, Rosovic, Bukové a
Dobříše, připraven je kulturní program i
občerstvení.
(dol)
* Výstava obrazů Ivety Jiroušové a Ladislava Kulhavého je instalována v Galerii M. D. Rettigové ve Všeradicích. (sdv)
* Sváteční bohoslužba, kterou vedl
pražský biskup David Tonzar, se konala
28. září ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve
Tmani. Vzpomněli jsme též společně stého výročí, kdy tmaňský farář Antonín
Koula 28. září 1918 vyzval po bohoslužbě věřící k slibu věrnosti národu. Čin to
byl v té době velmi odvážný. Slavnostní
bohoslužbu na varhany doprovázel Stanislav Dušek, pěvecký vstup měla Aneta
Špačková, houslovým sólem přispěl Štěpán Lauda. Jana Šmardová KOuLOVÁ

POMNÍK NA NÁDRAŽÍ. Říjnová výprava navštívila místa spojená s boji legionářů v ruském městě Penza a na
Foto ARCHIV
nádraží uctila památku padlých bratrů u pomníku, který zde byl odhalen před třemi lety.

Legionáři uctili legionáře
NA VZPOMÍNKOVÉ POUTI DO RUSKA BYLA ZASTOUPENA I TMAŇ
Vzpomínkové pouti do Ruska pořádané Československou obcí legionářskou s Ministerstvem obrany se 5. - 10. října účastnila též zástupkyně Církve
československé husitské z Tmaně. Stejně jako v
září v italském Doss Altu uctila památku bratří
legionářů.
Před sto lety, na podzim 1918, ustupovaly československé pluky I. divize v boji s bolševiky z Povolží. Na různých místech v Rusku bojovali naši
muži proti obrovské přesile. Bylo až mrazivé stát
na půdě, kde prolévali krev muži z pluku se jménem Mistra Jana Husa a dalšími slavnými jmény

Fotbalistům se blíží dokopná

Malí fotbalisté Všeradic se pomalu blíží ke konci podzimní sezóny. Dvakrát v týdnu trénuje naše
školička - prcci ve věku od 3 let. Poprvé »naostro« nastoupila od září k mistrovským zápasům
mladší přípravka, ročník 2011 a mladší. Hráči se
v soutěži rozkoukávají, ale leckdy jsou jejich zápasy infarktové a výsledky těsné. Starší přípravka sehrála v neděli poslední ze série mistrovských utkání skupiny D. Jsem ráda, že začali pravidelně chodit všichni kluci. Fotbal je týmová
hra, absence na trénincích je vidět a odráží se na
hře. Všechny naše zápasy jsou dost vyrovnané - i
když na turnaji končíme pravidelně na 4. místě (z
6 týmů), tak je to většinou o gól, nebo kvůli lepšímu skóre soupeře. Ve skupině A válí naši mladší žáci. Dosud všechny duely s přehledem vyhráli a dělí se o 1. místo s Karlštejnem. Ve čtvrtek
změří síly právě tato dvě družstva. Sezonu ukončíme domácím zápasem s Litní. Pak už jen dokopná a plánování zimní přípravy. Bohužel nám
vypadla tělocvična v Hostomicích, kam chodíme
již několik let přes zimu trénovat. Intenzivně hledáme náhradu, což vzhledem k termínu a omezeným možnostem našeho okolí je těžké. V polovině listopadu čeká mladší i starší přípravku turnaj
Partnerských klubů na Slavii. Mladší žáci jsou již
přihlášeni do Zimní ligy a na turnaje do Černošic,
starší přípravka má v plánu několik halových turnajů a přátelská utkání s FK Liteň.
Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

husitského hnutí. Silný zážitek umocnil fakt, že na
těchto místech s námi stáli potomci slavných generálů! Vzpomněli jsme, poděkovali, vzdali úctu
minutou ticha a zazpívali naši hymnu. Modlili
jsme se za všechny i za to, abychom již nemuseli
nikdy stát bratr proti bratru. Děkujeme legionářům i ministerstvu obrany za pořádání těchto
poutí a pražské diecézi CČSH za duchovní podporu a možnost pouť vykonat.
Náboženská obec ve Tmani je s legionáři silně
propojena. Sbor Jiřího z Poděbrad je zasvěcen
»husitskému králi Jiřímu z Poděbrad a bratřím
legionářům« - podle zápisu v kronice. Legionáři
byli u zrodu náboženských obcí naší církve na
různých místech ČSR. I prsť ze Zborova z první
pouti z roku 1927, jež je uložena ve sboru, je součástí naší historie, jež nás vybízí i zavazuje tuto
tradici a kořeny ctít. Nebýt legionářů, nebylo by
Československa, nebýt Československa, nebyla by
Církev československá husitská. Bože, dej ať se
již nikdy nestane, aby ti, co nejvíc udělali pro svůj
národ, byli špiněni, umlčováni a hnáni do zapomnění.
Jana Šmardová KOuLOVÁ, Tmaň

Vznik Československa budou
ve Tmani oslavovat dva dny

Sté výročí vzniku samostatného Československého státu si připomeneme také ve Tmani.
V sobotu 27. 10. začnou v 9.00 oslavy Dnem otevřených dveří v ZŠ a MŠ Tmaň i v hasičské zbrojnici. Od 11 do 12.00 zve Církev československá husitská do Sboru Jiřího z Poděbrad na tři výstavy: Vznik a historie CČSH ve Tmani; Česko,
náš domov v proměnách času - práce dětí; Československé legie - výstava fotografií a dokumentů zapůjčená Československou obcí legionářskou.
Ve 13.15 bude V Lipkách v Louníně slavnostně
vysazena lípa a odhalena pamětní deska. Ve
14.00 se odtud vydá slavnostní průvod obcí za
doprovodu kapely Třehusk. Od 20.00 se v kulturním domě koná taneční zábava a od 22.00 je na
programu slavnostní ohňostroj
V neděli 28. 10. se od 13.00 koná pietní akt na
hřbitově s historickým spolkem SOS Falknov
nad Ohří. Ve 14.00 bude ve Sboru Jiřího z Poděbrad promítnut film Nahodilá armáda o vzniku
Československých legií. Ve 14.50 uložíme pietně
prsť z pouti do Zborova a v 15.00 začne ve sboru
Sváteční bohoslužba.
Martina JEŽKOVÁ,
Jana Šmardová KOuLOVÁ, Tmaň

Vižinského Trotlíka vyhráli Zbirožští bukanýři
Netradiční cyklistický závod pro celou rodinu,
který již několik let nese název Vižinský Trotlík,
se konal ve Vižině. Původně byl naplánovaný na
poslední víkend o prázdninách, ale kvůli dešti byl
odložen. Loňský vítězný tým Hájků vymýšlel disciplíny a zajistil odměny. Trasa vedla vsí a lesem
nad Vižinou. Závodníci na startu obdrželi mapu,
hrací kartu a syrové vejce, které museli dovézt do
cíle. Po trase bylo 7 disciplín, na nichž se hrálo o
velké množství bodů, které pak rozhodly v závěrečném hodnocení. Na prkně museli vytlačit mokré mýdlo, házeli vejcem na nejdelší vzdálenost,
hráli ruletu, kimovku, poznávali chutě se zavázanýma očima, u rybníku plnili nádoby z propíchnutého pytle a stříleli z gumového praku na plyšáky. Jinde hledali schované obrázky. Závodu se
zúčastnilo osm týmů. Vyhráli přespolní Zbirožští

bukanýři - získali putovní pohár a řadu odměn.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

11/2018 (83)

Volby v Karlštejně
skončily remízou
PO TŘECH MANDÁTECH ZÍSKALA VŠECHNA USKUPENÍ
Karlštejn - remíza. Plichta. Lépe
a stručněji výsledky komunálních
doleb v Karlštejně charakterizovat nejde. Tři mandáty v devítičlenném zastupitelstvu získalo Sdružení za lepší Karlštejn, tři oDS
a tři uskupení Poučník, budňany.
„Čekal jsem to!“ říká starosta
městyse Petr ramPaS, jinak lídr
prvně jmenovaného sdružení.
Volby v Karlštejně skončily remízou«. Co tomu říkáš?
Volby dopadly podobně jako v roce
2010, kdy jsem kandidoval jako nováček a těšil se do zastupitelstva.
Nakonec to skončilo mým starostováním... Letošní výsledek jsem
předpokládal, všichni věděli, že
ODS hodně posílila, a tak jsme vlastně spokojení. I když někteří kandidáti našeho Sdružení za lepší Karlštejn byli překvapeni.
Co podle tebe rozhodlo o tom, že voliči rozdali karty právě takto, že některý z kandidujícíh subjektů nedo-

stal výrazně více hlasů a tudíž i
mandátů, než zbylé dva?
My, Sdružení za lepší Karlstejn,
jsme počtem hlasů zůstali na stejné
úrovni jako v roce 2014, což je dobré. Další subjekt si ale výrazně pohoršil, získal přibližně o 300 hlasů
méně, naopak jasný narůst měla
ODS, která proti minulým volbám
posílila o nějakých 500 hlasů.
Předpokládám, že vyjednávání o
budoucím uspořádání karlštejnské
radnice je v plném proudu. Jednali
jste už se zástupci obou »konkurenčních« sdružení?
Nevím, zda je jednaní v plném proudu, pravda ale je, že nás ODS po
volbách oslovila. Netuším ovšem,
zda se kontaktovaly ostatní subjekty
mezi sebou. Na příští týden, pravděpodobně na 19. 10., kdy už budeme
vědět od krajského soudu, že se nikdo proti výsledku voleb neodvolal,
svolám pracovní poradu zvolených
zastupitelů. (Dokončení na straně 8)

Občánky poprvé vítali v nové obřadní síni
V sobotu 22. září odpoledne poprvé v
nové obřadní síni císařského paláce
na hradě Karlštejně přivítal městys
svoje nové občánky. Jsou jimi Viktorie Vilikovská, Jiří Mácha, Petr Weber, Emílie Němcová a Filip Janů.
Krásnými básničkami a říkadly doplnily děti z místní mateřské školy tuto
malou slavnost a patří tedy i paní učitelkám velký dík za jejich přípravu.
Ze srdce přejeme jménem svým i
Úřadu městyse Karlštejn rodičům a
jejich dětem klidný a spokojený život, hodně krásných společných
chvil!
Hana Lacmanová,
Jana Lívancová, sociální
a kulturní komise, Karlštejn

AŽ DO DOMU. Za některými obyvateli městyse vyrazily členky volební komise s volební urnou domů.
Foto NN M. FRÝDL

Na vinobraní přijelo dvaadvacet tisíc návštěvníků
Jako již tradičně se během posledního zářijového víkednu konalo Karlštejnské vinobraní. Letošní již dvaadvacátý ročník se zařadí mezi ty skutečně podařené, na které budeme rádi vzpomínat. Burčák tekl proudem, v restauracích i stáncích se vařily a připravovaly rozličné dobroty a hlavně – návštěvníci se bavili! Bohatý kulturní
program v kombinaci se slunečným počasím jich do
Karlštejna přilákal téměř 22 tisíc!
Letošní ročník provázela skutečně přátelská atmosféra s velkým potěšením mohu konstatovat, že množství nenávistných e-mailů a telefonátů kvůli platbě vstupného
do zabrané části obce kleslo na absolutní minimum.
Myslím si, že i tento fakt je důkazem vysoké kvality a
profesionality naší práce a námi pořádané vinařské slavnosti. Na závěr bych rád poděkoval všem partnerům a
členům Karlštejnského kulturního sdružení, obzvláště
pak Jaromírovi Kubů, dlouholetému kastelánovi zdejšího hradu, který letos ve své funkci končí a odchází na
zasloužený odpočinek. Mirku, děkujeme!
Petr Weber, Karlštejnské kulturní sdružení

NAPOSLED. Jaromír Kubů se o vinobraní svezl na
hrad v roli kastelána naposledy.
Foto Petr WEBER

Lípy vysadí hned dvě
Karlštejn - Hned dvě lípy vysadí na
počest stého výročí vzniku Československa v Karlštejně. Program oslav naplánovaných na 28. 10. je ale
mnohem bohatší.
„Už v 11.15 bude v arkádách hradu
vystavena kronika a fotografie. O
slavnostní proslovy se postarají Petr
Rampas a Naďa Kubů,“ uvedla Hana
Lacmanová, která se na organizaci
oslav podílí. Ve 13 hodin zasadí zastupitelé v areálu úřadu městyse Lípu
století. Současně bude odhalena pamětní deska. „Děti z místní školy zazpívají Ach, synku, synku, já přidám
Čechy krásné, Čechy mé,“ doplnila
Lacmanová s tím, že následně se
všichni přesunou k Muzeu lehkého
opevnění na druhé straně řeky, kde
bude vztyčena státní vlajka a zazní
hymna. (Dokončení na straně 8) (mif)

Naše noviny 21/18

KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

ZŠ se chystá na oslavy narozenin ČSR
VYSTOUPENÍ BUDE PŘIPOMENUTÍM TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO VE STOLETÉ HISTORII REPUBLIKY
v areálu OÚ Karlštejn, budou zpívat
státní hymnu u řopíku, pokládat kytičky u pomníku padlým... Od 16.00
nás pak všechny čeká samotné vystoupení v karlštejnské sokolovně.
Zveme na všechny akce, které se v
tento významný den uskuteční. Doufáme, že společně důstojně oslavíme
kulaté narozeniny naší krásné vlasti.
Šárka KOLÁčKOVÁ,
ZŠ Karlštejn

Začátek nového školního roku v ZŠ
Karlštejn se nese ve znamení příprav
na oslavy výročí založení Československé republiky.
Stejně jako loni, kdy jsme si přípomínali 180 let od založení naší školy,
ani letos není start školního roku
vůbec pozvolný - všech 42 dětí mezi
nimi i 10 nových prvňáčků se intenzivně připravuje na program, který
se bude konat v neděli 28. října.
Samotné přípravy začaly již na jaře,
kdy P. Weber z KKS Karlštejn požádal ředitelku školy J. Janovskou o
pomoc při zajišťování oslav. Ta během několika dní začala pracovat na
scénáři vystoupení, jež by mělo být
průřezem, připomenutím toho nejdůležitějšího, čím naše republika pro-

Lípy vysadí hned dvě

Karlštejnské aktuality

* Geologickou exkurzi pořádá 27.
10. Správa CHKO Český kras. Sraz
je v 9.15 na zastávce MHD Vráž
rozcestí. Účastníci navštíví několik
paleontologických lokalit, vyhlídku
nad Svatým Janem i muzeum lomové techniky. Exkurzi bude řídit geolog Karel Drábek. Info na www.ces(hah)
kykras.ochranaprirody.cz.
* Dva kroužky keramiky provozuje
od října v ZŠ Karlštejn středisko volného času Domeček Hořovice. Každý nový keramik si vyrobí vlastní podobiznu, která je zavěšena na stěnu.
Okolí školy je vyzdobeno keramickou řekou Berounkou, kterou jsme
vyráběli loni. Společné téma na letošní školní rok není zatím zcela jasné.
Pozadu nezůstávají ani děti z MŠ, jež
pod vedením Evy Machové získávají první dovednosti v oblasti keramické tvorby.
Eva KNOPOVÁ

U NÁSTĚNKY. Sté výročí založení Československa dětem v karlštejnské
základní škole připomínají tematické nástěnky. Foto Šárka KOLÁČKOVÁ
šla v uplynulých sto letech. Ve stejné
době se začaly konat porady, kdy
každý z pedagogických pracovníků
školy mohl přispět svými nápady.
V současné době je ve škole opravdu
živo. Nejen, že se »klasicky« vyučuje, ale současně se pilně zkouší na
vystoupení, vyrábějí se kulisy, kolemjdoucí si mohou všimnout vý-

zdoby oken a třepotajících se trikolor na školním plotě. Samozřejmě se
snažíme dětem co nejzajímavěji vysvětlit, o jak významné výročí v naší
historii se jedná, například tématickými nástěnkami v patře školy.
Naši žáci se zapojí i do dalšího programu stoletého výročí české státnosti. Zúčastní se sázení Lípy století

Do školky přilétlo Letadlo s průzkumníky

Volby v Karlštejně...

Po letních prázdninách se děti v Mateřské škole Karlštejn mohou těšit na
představení divadla Letadlo. Svou první hru nám nabídlo hned v září. Velice pěkně zpracované vyprávění dvou cestovatelů, kteří se pustili do putování po vzdáleném kontinentu. Co vše v Austrálii prožili a viděli, se děti
dozvěděly z představení s názvem Průzkumníci po Austrálii. Západočeský
divadelní soubor Letadlo nás během školního roku navštíví ještě čtyřikrát,
a to s představením Roční období. Myslím, že se děti mají na co těšit.
Text a foto Marcela HaŠLerOVÁ, MŠ Karlštejn

(Dokončení ze strany 7)
Potom uvidíme, jak se vše bude
dohadovat.
Už jste se stačili domluvit, kdo bude
další čtyři roky starostou a místostarostou?
To by se mělo dohodnout právě na
zmíněné poradě.
Kdy se bude konat ustavující zasedání zastupitelstva městyse?
Předpokládám, že se dohodneme a
ustavující zasedaní by se mohlo konat 1. listopadu.
Co považuješ pro nadcházející čtyři
roky pro městys za nejdůležitější?
Už jsem to říkal před volbami: nejvíce nás zavazují chodníky a cesta k
hradu. Chodníky zastupitelé ovlivní,
pokud je budou chtít, a to si myslím,
že by měli. Co se týče cesty k hradu,
to je otázka pro kraj. Pokud budou
zastupitelé pracovat, jak říkají, bude
to přínos pro občany. Ostatní věci k
řešení v obci beru jako samozřejmost.
Miloslav FRÝDL

Kdo upeče nejlepší
vánoční cukroví?

Sice máme stále »teprve« říjen, ale
přípravy Karlštejnského královského adventu jsou v plném proudu. O
první i poslední adventní neděli, tj.
2. a 23. 12., se návštěvníci mohou
těšit na příjezd královny, vystoupení
šermířů, muzikantů, metačů ohně i
dětí z místní školy a školky. Alžbětu
Pomořanskou přijdou pozdravit také
»hvězdy« - třeba Míša Nosková, nebo Pavel Zedníček, možná dorazí i
Pavel Vítek.
Součástí Zlaté adventí neděle bude
soutěž o nejlepší vánoční cukroví.
Věřím, že hospodyňky, cukrářky a
pekařky z Karlštejna, Srbska, Zadní
i Hlásné Třebaně a dalších obcí v
okolí začnou už teď vymýšlet ten
nejfajnovější recept. Své výrobky
budou moci přinášet do Muzea betlémů v Karlštejně do 22. 12. Na
vítěze samozřejmě čekají hodnotné
ceny.
Prvního ročníku soutěže se v roce
2016 zúčastnilo 9 místních »závodníků«. Tříčlenné porotě předsedal
slavný televizní kuchař Jiří Babica.
Vyhlašování výsledků bylo poznamenáno mohutným deštěm se sněhem - navzdory tomu byla spokojenost přítomných s akcí velká. Vítězkou se stala Alena Nová. Na vyhlašování nebyla přítomná a pro obří
vařečku s Babicovým podpisem si
doběhla doslova na poslední chvíli.
Romana TREŠLOVÁ,
Muzeum betlémů Karlštejn, (mif)

(Dokončení ze strany 7)
Ve 14.30 bude položen věnec i malé
kytičky u pomníku padlým v 1. a 2.
světové válce. Oslavy pak vyvrcholí
v sokolovně, kde od 16.00 děti ze základní i mateřské školy uvedou slavnostní vystoupení. „Během odpoledne bude vysazena také druhá lípa - na
místě budoucího parku v nově vzniklé části obce,“ řekla Hana Lacmanová s tím, že místo vybrali zastupitelé
Josef Čvančara a Petr Pekárek. „Zažádali jsme o zápis výsadby obou Lip
století do celorepublikového seznamu a vydání certifikátu,“ dodala.
Na karlštejnské oslavy stého výročí
vzniku republiky dorazí také čtyřčlenná delegace z italského partnerského města Montecarlo vedená starostou Vittoriem Fantozzim.
(mif)

Nové majitele našlo sedm koček a dva pejsci
Výstava koček a psů, která se konala předposlední zářijovou sobotu v
Karlštejně, se vydařila. Na výstavu
jsme přivezli 32 koček a 7 pejsků.
Nový domov našlo devět z nich: 7
koček (Harry, Raymond, Nessie, Paleček, Malíček, Mikeš a Valda) i 2
pejsci. Moc a moc děkujeme novým
majitelům našich kočiček i pejsků,
že jim poskytli svůj domov, svou náruč a že je budou mít rádi.
Děkujeme všem návštěvníkům, že
za námi přišli a užili si s námi výstavu. Děkujeme Romaně Trešlové za
poskytnutí krásných prostor Muzea
betlémů - moc nám tím pomáhá. Těšíme se zase za rok na shledanou.
Text a foto Dana Javůrková,
Spolek na ochranu zvířat
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Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 11/2018 (161)
Děti se bavily a hádaly
české lidové písničky
Už se stalo tradicí, že na svatého
Václava, 28. září, pořádá Obecní
úřad v Osově za pomoci spolku
KOS, hasičů a sportovců na zahradě
místní základní školy zábavné »posvícenské « odpoledne pro děti. To
letošní bylo ve znamení lidových
písní.
Děti na deseti stanovištích hádaly
české lidové písničky a plnily úkoly
inspirované textem těchto písní např. skákaly přes oves, pletly housky, stavěly pec, zahrály si na poštovního panáčka či vrané koně. Pro
děti, které prošly všech deset stanovišť, byly připravené odměny a osvědčení znalce lidových písní. Komu zbyla ještě energie, mohl si zaskákat na nafukovacích hradech.
Pro všechny bylo zajištěno malé občerstvení. Počasí nám přálo a akce
se i díky tomu opravdu povedla.
Marie PLECITÁ, Osov

POŠTOVNÍ PANENKA. Děti na posvícenském odpoledni plnily úkoly a hádaly písničky.

Foto Marie PLECITÁ

Ve staré škole u kostela se opět vyučuje
DOMEČEK HOŘOVICE ZDE POŘÁDÁ KURSY ANGLIČTINY, BREAK DANCE I VÝTVARNÝ A CHEMICKÝ KROUŽEK
Od počátku nového školního roku
začala budova bývalé školy u kostela v Osově opět zčásti sloužit svému
původnímu účelu. Ve dvou již zrekonstruovaných třídách se budou ve

K urně přišla půlka
osovských voličů

školním roce 2018/2019 konat ve
spolupráci s Domečkem Hořovice
kursy angličtiny pro žáky ZŠ (pondělí 17 – 18 hod.), break dance (čtvrtek 18 – 19 hod.), cvičení a moderní
tanec (pondělí 16 – 17 hod.), chemický kroužek – malý chemik (pondělí 16 – 17 hod.) a výtvarný kroužek (čtvrtek 16 – 18 hodin). Tak se
stará škola znovu zapojí do vzdělávacích aktivit, které zde byly naposledy provozovány ve školním roce
1982/1983. Poté se vyučování přesunulo do nové školy vybudované mezi Osovem a Osovcem.
Co se týká historie vyučování v Osově, jeho počátek spadá podle růz-

ných záznamů do roku 1738 a místní škola je jednou z nejstarších na
okrese. Původní budova stávala v
místech dnešního čp. 33 v Osově. V
ní se učilo do roku 1810, poté hrabě
Vratislav přidělil za učebnu místnost
v zámku, kde se vyučovalo čtyři roky. V letech 1814 až 1869 se učilo v
budově na severní straně parku, kde
byly již dvě učebny, ale ta postupně
zchátrala a žáků navíc bylo tolik, že
se sem nemohli vejít. Proto držitel
panství K. Schwarzenberg koupil
jednopatrovou hostinskou budovu
čp. 3, z níž nechal upravit prostornou
školu, která sloužila výhradně k účelům vyučovacím a k ubytování uči-

Lid na plošině vozu volal Sláva!
VZNIK ČSR ZAZNAMENÁVÁ TAKÉ OSOVSKÁ KRONIKA

Volby do zastupitelstva obce Osov
se, stejně jako v celé republice, konaly ve dnech 5. - 6. října. Byla zde
jedna kandidátní listina, ze které
zvoleni byli: Markéta Vaňatová,
Lenka Šmejkalová, Jiří Hošťálek,
Marcela Čabounová, František Sklenář, Daniel Červenka a Jana
Červená. Náhradníky jsou Petr
Kočí a Hana Veselá. Z celkového
počtu 281 oprávněných voličů se
voleb zúčastnilo 143 občanů, což
je těsně nad 50 % účasti. Celkově
toto sdružení nezávislých kandidátů získalo 826 hlasů.
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov

Již za pár dnů – 28. října – vzpomeneme a oslavíme 100. výročí vzniku samostatné Československé
republiky. Tuto významnou událost zaznamenává i osovská kronika, z níž jsem vybrala následující
pasáž:
„V pondělí 28. 10. prohlášena již v
Praze naše samostatnost, ale u nás
jsme ničeho nevěděli. K večeru toho
dne kdosi z Hostomic přinesl zprávu, že válka ukončena a náš stát je
svoboden. Čekali jsme tedy na lokálku a když vlak se přibližoval,
rozléhalo se z dálky radostné volání
Sláva! a národní hymna. Lokomotiva ozdobena národními praporečky
a českým znakem. Lid na plošině
vozu drží se kolem krku a nadšeně
volá: Sláva! Jsme svobodni, máme
Československou republiku. Ač byla již tma, přece lid se shromáždil,
táhl v průvodu osadou a zpíval ná-

rodní písně. Na oslavu uspořádala
obec za spoluúčasti všech spolků
zdejších i z vůkolních obcí dne 3.
11. slavnostní průvod z Vižiny. Nejdříve šla školní mládež se svými
učiteli, pak hudba, dívky v národních krojích, hasiči a pak veškeré
občanstvo. V čele průvodu nesen
byl školní národní prapor. Za Osovcem čekalo na průvod 21 Srbů – zajatců, kteří dáni byli do Skřiple na
polní práce. Průvod ubíral se za zvuků hudby do Osova kolem bývalé
továrny, pak po hrázi rybníka
Osovem ke škole, kde o významu
slavnosti promluvil řídící učitel J.
Neuberg, pak za osadníky farář V.
Synek a za sbory hasičů J. Kubec.
Nato pak za doprovodu hudby zapěna nadšeně naše česká národní hymna Kde domov můj a Hej, Slované,
čímž slavnost zakončena.
Marie PLECITÁ, Osov

telstva. Ve školním roce 1885/1886
zde bylo např. v 1. třídě neuvěřitelných 159 žáků. Od roku 1923 byla
škola pětitřídní. V roce 1944 zde byly všechny třídy v poschodí zabrány
pro výuky německých školou povinných dívek, které s sebou měly i učitelky.
Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality
* Na Drakiádu, která se bude konat 20. 10. od 14.00 na louce nad
Osovcem, zvou Obecní úřad a KOS
Osov. Čekají vás soutěže o nejvyšší
dračí let, nejhezčího vyrobeného draka a nejmenšího létajícího draka.
Odměnu obdrží všechny děti s drakem.
(map)
* Malá slavnost s povídáním a hudbou se odehraje po zahájení Drakiády 20. 10. od přibližně 14.30 hodin
na louce mezi Osovem a Osovcem.
Při příležitosti 100. výročí založení
naší republiky zde bude vysazena
památeční lípa.
(map)
* 100. výročí ukončení velké války
a vznik samostatného Československa si u pomníku padlým vojínům
před kostelem v Osově připomeneme 28. 10. po skončení mše, v cca
11.15. Odhalíme také pamětní kámen u Lip svobody.
(map)
* V den Dušiček 2. 11. se uskuteční modlitba za zemřelé a průvod hřbitovem. Předběžný začátek 15.00 ještě bude upřesněn. Přijďte vzpomenout a uctít památku našich zesnulých!
(map)
* Na Slavnost světel, jež se uskureční 3. 11. od 17 hodin, zvou malé
i velké Obecní úřad Osov se spolkem KOS. Sraz u hasičárny, průvod
obcí s lampiony zamíří ke hřbitovu,
na závěr bude ohňostroj.
(map)
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Diváci na hrázi nadšeně povzbuzovali
V LETECH SE »NA SVATÉHO VÁCLAVA« KONAL 11. ROČNÍK PODZIMNÍHO OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU
V pátek 28. září pořádal Kynologický klub Lety již 11. ročník obranářského závodu. Za deset let, co ho organizujeme, doznal již několik změn
- ne jinak tomu bylo i letos. Závod
byl vždy oblíbený a jezdilo k nám
hodně závodníků, ale to, co se dělo
letos, nemělo obdoby. Přihlásilo se
56 dvojic! Zpočátku panovaly obavy, že závod bude trvat dlouho, ale
nakonec to tak kupodivu nebylo…
Každý rok jsme postupně disciplíny
dolaďovali a vylepšovali, až jsme letos na jaře došli k tomu, že nastal čas
vše radikálně změnit a zkusit něco
úplně jiného. Závodilo se v šesti kategoriích, pouze v obranářských disciplinách. Dvě kategorie byly podle
zkušebního řádu, zbylé »speciální«
discipliny jsme si vymysleli.
Asi nejatraktivnější byla kategorie
Překážková dráha, která se běhala na
čas. Běhali samozřejmě zejména psi,
a to uzavřeným koridorem 40 metrů
dlouhým a 4 metry širokým. V koridoru byly rozestavěné různé překážky, například lávky, skokové překážky do výšky i do dálky. Zbytek překážek se skládal z velkých kartonových krabic, které probíhačku doplňovaly. Na konci překážkové dráhy
dostal pes za odměnu zákus na rukáv
figuranta. Každá dvojice měla tři běhy, z nichž se do soutěže počítal nejrychlejší čas. Do této kategorie bylo
přihlášeno 14 dvojic.
Další kategorií byl samostatný útok
figuranta na psa nazývaný kontrolní
zadržení (neboli kontrolák), v délce

NA BEDNĚ. Vítězové jedné z disciplin podzimního kynologického závodu v
Letech.
Foto Alena VANŽUROVÁ
přes celý cvičák. Do této kategorie povzbuzovali a výkony závodníků
odměňovali spontánním potleskem.
bylo přihlášeno 10 dvojic.
Velmi zajímavou kategorií byla si- Další atraktivní disciplínou byla likmulace likvidace výtržnosti. Tady vidace výtržnosti, kde nás někteří psi
měli psi provádět samostatně dva překvapili razancí a opravdovostí,
zákroky k ochraně a obraně psovoda
na figuranta. I do této kategorie bylo
přihlášeno 10 dvojic, stejně jako do
Město Černošice vyhlašuje
kategorie zbývající - kombinace posledních tří disciplín.
Po ranním zahajovacím nástupu psovodů byl kolem deváté hodiny odstartován závod. Dva rozhodčí posuzovali střídavě výkony dvojic a až na
několik desetiminutových přestávek
se »jelo« až do 14.30 v kuse. Při běhání překážkové dráhy diváci usazení na protipovodňové hrázi nadšeně

Obec Hlásná Třebaň vyhlásila
výběrové řízení na pracovní pozici:

ale také ovladatelností. Našlo se
ovšem i pár psů, kteří si však s touto
situací nevěděli rady.
Akce byla velmi zdařilá, závodníci i
diváci byli nadšení a všichni se moc
bavili. Vyšlo i počasí, i když jsme ráno trochu podupávali a klepali se zimou, potom jsme se zahřáli na sluníčku a dokonce jsme se převlékali
do šortek. Krásný podzimní den byl
pro závod jako stvořený.
Klání byla ukončena v 16 hodin závěrečným slavnostním nástupem a
dekorováním vítězů. V každé kategorii vždy první tři nejlepší získali
poháry, medaile, hodnotné věcné ceny a diplomy. Všichni účastníci získali na památku malou trofej a drobné věcné ceny. Vyhlášeni byli nejmladší a nejstarší závodník, drobnou
pozornost si odnesl také nejstarší psí
účastník závodu. Závod se konal bez
organizačních problémů v příjemné
atmosféře. Zkrátka, bylo to fajn a už
se těšíme na další ročník.
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

výběrové řízení na pozici

TAJEMNÍK Městského
úřadu ČERNOŠICE
Bližší informace naleznete
na www.mestocernosice.cz - volná pracovní místa,
Mgr. Šárka Slabihoudková, tel: 221 982 522,
sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz

Samostatná/ý administrativní
pracovnice/pracovník
Obecního úřadu Hlásná Třebaň
Základní informace: pracovní poměr na dobu
určitou 11/2018 – 5/2020, úvazek 50 – 100%,
8 platová třída
Náplň práce: zpracování a příprava účetních podkladů, vedení spisové služby, vedení pokladny, zpracování statistických hlášení, obsluha CzechPoint,
výběry poplatků, vedení evidence osob aj.
Požadujeme: pečlivost, loajalitu, spolehlivost, samostatnost, dobré komunikační schopnosti, dobrá
znalost práce s PC (MS Office, Windows, Internet),
částečná znalost účetnictví

Bližší informace o podmínkách výběrového
řízení na www.hlasnatreban.cz.
Přihlášky je možné podávat do 2. 11. 2018
do 12 hodin na OÚ Hlásná Třebaň,
Karlštejnská 150, Hlásná Třebaň.
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Na diskotéce to někteří pořádně rozjeli
ŽÁCI ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY SE SBLIŽOVALI V BŘEZOVÉ, ŠKOLKOVÉ DĚTI NAVŠTÍVILY LITEŇ
Do zadnotřebaňské školy nám v září
přibylo devět prvňáčků. Proto jsme
vyrazili na společný pobyt, kde se
žáci nejen seznámí, ale zároveň i
stmelí do funkčního kolektivu.
Od 1. do 3. října jsme pobyli v Březové u Rokytnice nad Rokytnou.
Děti byly rozděleny do dvou skupin:
prvňáčci a druháci plnili program
Angry Birds, starší děti Strážce buše.
Týmové aktivity podnikaly všechny
ročníky společně. Naučili jsme se
sledovat stopy zvířat, věnovali se třídění odpadu, projeli se na čtyřkolkách i na koních, orientovali se po-

dle mapy. Čekaly nás discipliny jako
Bungee Running (kdy jsme se pokoušeli sebrat předmět ze země, ale
opačným směrem nás táhlo lano)
nebo Bungee trampolíny (to jsme zase vytrvale zkoušeli salta), lezecká
stěna a lezení po lanovém okruhu.
Ten, kdo se ještě nenabažil, mohl se
vyřádit v Lanáčku, Bongu, Nottinghamu nebo na velké vzduchové »bublině«. Na třídenním výletě nechybělo ani večerní promítání filmů a
diskotéka, na níž to někteří opravdu
roztočili! Děti se vracely z pobytu
nadšené, některým se ani nechtělo

domů. Škoda jen, že nebylo tepleji...
Pavlína FIALOVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň
Sbírali kaštany
Se začátkem nového školního roku
přichází hodně starostí i radostí. Jednou z nich jsou pro děti z mateřské
školy v Zadní Třebani výlety. Ve středu 3. 10. jsme společně s několika
školáky navštívili liteňský zámek.
Při prohlídce jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí o životě operní
pěvkyně Jarmily Novotné, která se
provdala za Jiřího Daubka, velkostatkáře a podnikatele z šlechtického

Průkaz cyklisty dostali
ze školáků ti nejlepší

Na dopravní hřiště do Berouna se
10. 10. vypravili školáci ze Zadní
Třebaně. Zábavné i poučné dopoledne si pro ně připravil Tomáš
Kvasnička z berounské autoškoly.
Praktické části předcházela teoretická v naší škole. Proto jsme byli připraveni k doplňování testových otázek i k řešení křižovatek. Třeťáci,
čtvrťáci i páťáci absolvovali náročnou jízdu zručnosti, dopravní testy a
jízdu na dopravním hřišti. Úkoly byly bodované a průkaz mladého cyklisty získali jen ti nejlepší! Drobný
dárek od BESIP si ale odnesli úplně
všichni!
Pavlína FIALOVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň

Restaurátor bude
vyprávět o relikviáři

Besedu Za tajemstvím korunovačních klenotů a relikviáře svatého
Maura s akademickým sochařem a
restaurátorem Andrejem Šumberou
pořádá 18. října od 17.30 v sále U
Kafků Letovská akademie.
Významný restaurátor, jehož rukama prošly vzácné památky, například korunovační klenoty, nás seznámí s deset let trvající rekonstrukcí jedné z nejvzácnějších evropských památek – relikviáře svatého
Maura. V jedinečném videu se seznámíme s detaily tohoto unikátního
posvátného předmětu, nalezeného
před dvaceti lety na zámku v Bečově
nad Teplou. Barbora TESAŘOVÁ,
starostka Letů

Z našeho kraje

NA POSVÍCENÍ. Několik stovek lidí si nenechalo 13. října za krásného podzimního počasí ujít na návsi v Zadní Třebani oslavy svatohavelského posvícení. Vítězkou kuchařské soutěže Balíčkova vařečka se stala Marie Ziková.
Na snímku uprostřed mezi starostkou obce Markétou Simanovou (vlevo) a
Kateřinou Balíčkovou.
Foto NN M. FRÝDL

* Beseda s novinářkou Silvií Lauder
se koná 18. 10 od 18.00 v pivovaru
Berounský medvěd v Berouně. (lk)
* Sbírku použitého ošacení pořádá
OÚ Zadní Třebaň s Diakonií Broumov. Zabalené věci můžete odevzdávat na OÚ do 19. 10.
(sim)
* Zavírání Ameriky se uskuteční
28. 10. Sraz je v 9.30 na parkovišti u
lomu nad Mořinou. Na programu je
úklid okolí lomu i žluté turistické
značky, opékání buřtů a exhibice
otužilců. Buřty s sebou!
(hz)
* Strom republiky vysadí u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR 28. 10.
ve 13.00 u hřbitova v Hlásné Třebani. Týž den bude v 15.00 odhalen
a vysvěcen zrekonstruovaný křížek
na křižovatce ulice Na Návsi a Formanská na Rovinech.
(hz)
* K požáru v rodinném domě v
Dobřichovicích vyjeli řevničtí profesionální hasiči 7. 10. krátce po půlnoci. Povolány byly i dobrovolné
jednotky z Dobřichovic, Mokropes a
Řevnic. Jedna byla osoba z objektu
vyvedena, ostatní opustili dům před
příjezdem cisteren. Požár oblečení v
předsíni, částečně likvidovaný majitelem, hasiči ulili vodou.
(pav)
* Na louce u lomu Malá Amerika
zasahovali 7. 10. odpoledne řevničtí
záchranáři. Starší muž zde spadl z
koně a po úrazu hlavy byl v bezvědomí. Po nezbytném ošetření byl pacient letecky transportován do pražské nemocnice.
(bob)

Náruč otevřela dveře

Škola zve na návštěvu

V pátek 26. října se ráno v ZŠ Liteň
jako každý den otevřou dveře žákům i pedagogům, přivítá je školník
a - pak už bude všechno jinak. Dveře zůstanou otevřené až do 17.00 a
všichni se mohou jít do školy podívat. Připomínáme si nejen 100. výročí vzniku samostatného Československa, ale také uplynulo 150 od založení školy. Zveme srdečně rodiče i
příbuzné našich současných žáků,
také všechny žáky minulé a budoucí. Pozvali jsme také učitele, kteří na
liteňské škole působili. Zváni jsou
všichni, koho zajímá, co se děje uvnitř. Budete mít možnost nahlédnout
do výuky, užít si ruchu o přestávkách, případně si zvolit klidnější variantu v odpoledních hodinách. V
jednotlivých třídách bude návštěvníky čekat zajímavý program, výstava
a drobné občerstvení. Těšíme se vaši návštěvu. Hana HAVELKOVÁ,
ZŠ Liteň

rodu Daubků. Role průvodce se s
radostí ujala ředitelka školy Tereza
Macourková. V rámci zajímavého
výkladu nezapomněla zmínit ani to,
že Jarmilu Novotnou podporoval
prezident T. G. Masaryk, jehož nejoblíbenější písní byla píseň Ach synku, synku, právě v jejím podání.
V zámeckém parku jsme pak i přes
nepříznivé počasí společnými silami
nasbírali velké množství kaštanů pro
lesní zvěř. Chtěli bychom takto poděkovat řevnickým myslivcům za
bohaté programy, které pro naše děti
pořádají. Velké poděkování patří i
majitelům zámku manželům Leidlovým, kteří nám prohlídku umožnili.
Klára PEŠKOVÁ, MŠ Zadní Třebaň

TUDY NE! Výstavba dešťové kanalizace v ulicích Komenského a Třebaňská
znemožní až do 30. 11. přímé silniční spojení Řevnic se Zadní Třebaní. Oficiální objížďka vede přes Svinaře, ti odvážnější si cestu zkracují po poli přes
kopec Vrážka.
Foto NN M. FRÝDL

Kvůli nám se cesta neupravuje!
Rádi bychom reagovali na vzniklou
petici ohledně kácení stromů kolem
Lesního divadla v Řevnicích. Stávající příjezdové cesty by se měly podrobit celkové rekonstrukci, což znamená, že se rovněž budou prořezávat
stromy kolem obou krajů cesty. Rádi
bychom se k celé věci vyslovili jménem Rockového Slunovratu a našeho
spolku Rockovrat. Po celou dobu nové éry festivalu s příjezdovou cestou
nemáme problém a respektujeme
klid obyvatel okolí Lesního divadla.
Chceme, aby se na pravou míru
uvedlo, že kvůli nám se cesta rozhodně nerekonstruuje a za nás se ne-

musí nic měnit. Je pravdou, že na
místo je potřeba zajet např. při zásahu hasičů a jiné těžké techniky. Za
poslední desítky let se o cestu nikdo
nestaral a není divu, že je v dezolátním stavu. Je však otázkou, o jak velký zásah v připravovaném projektu
půjde. Budeme rádi, když toto naše
stanovisko vezmete na vědomí a s
daným problémem nás nebudete
spojovat. Pevně věříme, že nová radnice bude téma ochrany přírody lépe
osvětlovat a bude se snažit dělat nutné zásahy do řevnické přírody s citem a péčí.
Adam LANgR,
Rockovrat Řevnice

Den otevřených dveří Centra sociální rehabilitace Náruč v Dobřichovicích se konal 4. října.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit. Za slunečného počasí dorazilo
přes 200 návštěvníků, což předčilo
veškerá naše očekávání. Máme radost, že jsme mohli představit nejen
naši práci - své obrazy a fotografie
prezentovali i naši klienti. Pozvání
přijali hosté z neziskových organizací v regionu, škol, ale i státní správy.
S mnohými už plánujeme další spolupráci. Díky za jejich zájem i ochotu podílet se na zkvalitnění života
našich klientů.
Spolek Náruč působí v Dobřichovicích už 15 let a nabízí podporu lidem
s duševním onemocněním či mentálním postižením. Všem zájemcům
nabízíme příležitost setkat se s námi
každý pátek mezi 11 a 14.00 dobřichovickém Centru sociální rehabilitace. Simona PETrEjOVÁ, Náruč
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Hosté v »lisovkách« padali jako hrušky
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Dobřichovičtí fotbalisté se nechali zaskočit posledním
týmem tabulky. karlštejn neumětelské »šemíky« na jejich hřišti
jasně přehrával, na vítězství mu to
ale nestačilo.
(mif)
LETY, krajská I. B třída
Daleké Dušníky - Fk Lety 3:0
Lety potýkající se se zraněními a několika absencemi v sestavě neměly
šanci na úspěch. Domácí ve 2. poločase hru zcela ovládli a po chybách
obrany hostů nastříleli tři góly. (jik)
Černolice - Fk Lety 2:2 (Pk 4:5)
Branky: Chalupa, Jarolím
Domácí měli od počátku více ze hry,
ale šance se rodily na obou stranách.
Poté, co domácí převzali otěže hry,
zužitkovali ve 39. minutě tlak ve vedoucí branku. Druhý poločas začaly
Černolice náporem a zvýšily na 2:0.
V 75. minutě přihrál Jarolím Chalupovi, jehož střela skončila v síti. Pět
minut nato se uvolnil Jarolím a z 20
metrů překvapil brankáře - 2:2. Při
penaltách byli šťastnější hosté,
sedmou sérii rozhodl Sňozík. (jik)
DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Dolní Břežany - Dobřichovice 2:1
Branka: michal Smiovský
Hosté začali v pátek večer za umělého osvětlení aktivně a bylo jich plné
hřiště. Již ve 4. minutě se po sérii
rychlých, krátkých přihrávek zblízka
prosadil Smiovský a otevřel skóre.

Břežany postupně přebíraly aktivitu,
lépe se pohybovaly a začaly být lepší. Trávník s přibývajícím večerem
vlhnul a hosté, kteří nastoupili v »lisovkách«, padali jako hrušky. Ve 2.
poločase to bylo trápení a domácí,
kteří jsou poslední v tabulce, si dvěma góly zajistili první body. (oma)
Dobřichovice - Tuchoměřice 3:1
Branky: Šlapák, Smiovský, rašek
Za Tuchoměřice nastoupilo několik
Ukrajinců. V 18. minutě hosté zahrávali trestný kop, který sice bravurním skokem k tyči gólman Gaissler
vyrazil, ale dorážka skončila v síti.
Ve 33. minutě Marcel Šlapák obešel
stopera a vyrovnal. V 75. minutě se
pokutovým územím probil Smiovský a skóroval - 2:1! V 87. minutě
Rašek přehodil gólmana a stanovil
konečné skóre zápasu.
(oma)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Neumětely - karlštejn 1:1
Branka: rulf
Karlštejn byl lepším celkem, ale in-

kasoval jako první. Přes územní převahu vyrovnal až ve druhé části po
úniku Rulfa. Šancí na vítězný gól
bylo spoustu, ale domácí remízu s
vypětím všech sil ubránili.
(miš)
Tlustice - karlštejn 3:0
Karlštejn na lídra tabulky nestačil. V
úvodu inkasoval z penalty a pak po
chybě v obraně. Nejblíže kontaktní
brance byl J. Čermák, který trefil
břevno. Hosté druhou půli zlepšili,
ale utkání nezdramatizovali. (miš)
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Hudlice 1:1
Branka: Palička
Od začátku až do konce se hrál vyrovnaný zápas, kterému odpovídá i
výsledek. Utkání se nevyvíjelo pro
OZT dobře - už v 6. minutě prohrával. Pak to byl především boj o střed
hřiště. Ve 35. minutě našel Suchý
centrem ve vápně osamoceného Paličku, a ten se hlavou nemýlil. Ve 2.
půli byl o něco lepší Ostrovan, ale z
mála šancí nic nevytěžil. Na úplném

Pětiboj dvojic vyhrálo béčko Zagorek

Kdy a kde hrají příště

Sport po okolí

*Třiačtyřicátý ročník Lesního slalomu pořádá 3. 11. od 10.00 na
modré turistické cestě mezi řevnickou vodárnou a Lesním divadlem
SKI klub Řevnice. Prezentace začíná v 9.30. Závodníci budou rozděleni do 11 věkových kategorií od dětí
po dospělé. Na vítěze čekají hodnotné ceny. Všechny naše příznivce srdečně zveme.
Jan Čermák
* S družstvy Spojů změřili na
jejich hřišti 13. 10. síly »národní«
házenkáři Řevnic. Dařilo se jim:
Spoje - Řevnice st.žáci A 5:28
Spoje - Řevnice st.žáci B 11: 6
Spoje - Řevnice muži 24:25
Spoje - Řevnice dorost 11:36
V sobotu 20. 10. přivítají Řevničtí
na svém hřišti celky Modřan. (šj)

konci mohli hosté strhnout vítězství
na svoji stranu, ale nařízenou penaltu neproměnili.
(mák, peh)
Cerhovice B - OZT 2:0
FK VŠERADICE, III. třída
Všeradice - Cerhovice B 2:0
Branky: Artl, Pavel Jakoubek
V první půli byly Cerhovice vyrovnaným soupeřem, naštěstí jsme šli
po penaltě proměněné Artlem do vedení. Druhou půli nás ale Cerhovice
válcovaly a měli jsme štěstí, že své
šance neproměnily. My jsme přidali
druhý gól až v nastaveném čase z
přímého kopu. Hra byla hodně špatná, při takovém výkonu nás může
porazit kdokoliv! Stanislav ŠeBek
Hostomice - Všeradice 0:5
Branky: Černý 3, Silbernágl m.,
Linhart
Na derby jsme se sešli v nejsilnějším
složení a se soupeřem jsme si v klidu
poradili.
Stanislav ŠeBek
ŘEVNICE, IV. třída
Dobříč - Řevnice 4:1
Branka: Průša
První podzimní porážka byla jednoznačná. Domácí vedli v 52. minutě
už 3:0. Průša v 73. minutě sice snížil, ale o čtyři minuty později už to
bylo zase o tři branky.
(mák)
Řevnice - rudná B 5:0
Branky: Průša 2, matoušek, koštialik, Vácha

LETY, 1. B třída

21. 10. 15:00 Hořovicko B - FK Lety
27. 10. 10:00 AFK Loděnice - FK Lety

DOBŘICHOVICE, okres. přebor

20. 10. 15:30 SK Psáry - Dobřichovice
27. 10. 14:30 Dobřichovice - Hostivice

KARLŠTEJN, okresní přebor
20. 10. 15:30 Karlštejn - Broumy
27. 10. 14:30 Chyňava - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
V sobotu 13. 10. uspořádal v Halounech spolek Halesa 0. ročník pětiboje
smíšených dvojic v míčových sportech. Přihlásilo se jich 13. V ping-pongu
dominovalo místní duo Aplikace, v soft tenise svinařská dvojice SPS. Penaltovými mistry se staly Zagorky A, nohejbalový turnaj vyhrály Zagorky
B. Dvojkový volejbal šel nejlépe družstvu JIMA (Markéta a Jirka Rumlovi
z Haloun). To také celkově získalo bronzovou příčku, stříbrní byli SPS
(Lucka Boxanová a Petr Procházka), zlato patří místním Zagorkám B (Pavluša a Víťa Zátkovi). Foto ARCHIV
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

20. 10. 15:30 OZT - Hostomice
28. 10. 14:30 Loděnice B - OZT

VŠERADICE, III. třída

20. 10. 15:30 Všeradice - Loděnice B
27. 10. 14:30 Nižbor - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída

21. 10. 15:30 Kněževes - Řevnice
28. 10. 14:30 Tuchoměřice - Řevnice

Řevnický tenisový »Václavák« poprvé ovládli Froňkovi
Řevnice - Dramatické boje přinesl
letošní Václavský turnaj rodinných párů. Tradiční akci na zakončení letní tenisové sezony pořádal Sportclub Řevnice na kurtech u Liďáku a poprvé v historii
ji vyhrála Pavlína Froňková se
sedmnáctiletým synem martinem.
Velký pohár si tedy neodnesli šampioni z předchozích ročníků Schierovi, ti kvůli zranění syna Mikiho
tentokrát vůbec nenastoupili.
Populární »Václavák« má v Řevnicích více než dvacetiletou tradici,
hraje se na státní svátek svatého
Václava. Letos se termín výjimečně
posunul na neděli 30. září kvůli
účasti nejmladšího tenisového družstva Sportclubu na mistrovství republiky (zde skončilo na skvělém
čtvrtém místě za Spartou Praha, TK
Prostějov a LTK Liberec).
Hrálo se od nedělního rána až do

večerního šera, počasí i účast byly
na úrovni – přihlásilo se jedenadvacet párů. V nejmladší kategorii obhájili prvenství Adam Novák s otcem Vladimírem, který se vzápětí
vydal na kurt znova – tentokrát se
starším synem Viktorem a bylo z
toho stříbro ve střední (žákovské)
kategorii. V ní zavládly tuhé boje,
vítězové Natálie Langhammerové s
otcem Jaroslavem totiž postupovali
do hlavní soutěže až ze třetího místa
ve skupině!
Vrcholem turnaje rodin byla klání v
hlavní dorostenecké třídě. Vyrovnané zápasy zde musely rozhodovat
»smrťáky«, čili jedna jediná výměna
určovala postupujícího. Pouze finále
v podání Froňků přineslo hladší průběh 6:2, po němž se už odzátkovalo
dětské šampaňské na znamení konce
letošní letní tenisové sezony v Řevnicích.
(šv)

NEJLEPŠÍ ČTYŘI. Finalisté hlavní kategorie »Václaváku«, vpravo Martin
a Pavlína Froňkovi z Řevnic s vítězným pohárem.
Foto ARCHIV

