
Lety - Dvacátým držitelem Ceny
Našich novin, ocenění určeného li-
dem, kteří se nezištně snaží o to,
aby se v našem kraji žilo lépe, se
stal starosta Sokola Dobřichovice
Jaroslav Čermák. Dekorován byl
10. 11. během oslav Svatomartin-
ského posvícení v Letech.
Čermáka na ocenění navrhl laurát

Ceny NN za loňský rok, dobřicho-
vický ochotník, organizátor různých
akcí a také Sokol Jiří Geissler. „To-
lik práce zadarmo, tolik skromnosti
a tolik velkých výsledků pohromadě
- nemohu najít konkurenci,“ uvedl
na Čermákovu adresu. 
Konkurence letos byla opravdu veli-
ká - na ocenění bylo navrženo bez-
mála čtyřicet lidí, bodové rozdíly
mezi tuctem finalistů minimální. O
majiteli Ceny NN nakonec rozhodly
preferenční hlasy. Letos jich dorazi-
ly nevídané dvě stovky, z toho celé
tři čtvrtiny (!) právě pro J. Čermáka.

Ten byl po vyhlášení výsledků sou-
těže viditelně dojatý a při veřejném
poděkování jen těžce hledal slova.
Kromě diplomu a věcných darů si
odnesl 29 stokorun (za každý rok
existence NN jednu) z rukou Petra
Kozáka reprezentujícího partnera
ceny, firmu K&V Elektro. Kozák ta-
ké daroval tisíc korun Jiřímu Junko-
vi z Vižiny, vylosovanému majiteli
jednoho z preferenčních hlasů.
Oslavy Svatomartinského posvícení
v Letech, jejichž součástí předávání
Ceny NN tradičně bylo, se vydařily.
(Viz strana 2)            Miloslav FRÝDL

Živnostnici roku se
ve finále třásla kolena
Lety - Středočeským Živnostníkem
roku 2018 je Pavla Krátká z Letů.
Prestižní ocenění získala za psaní a
tvorbu originálních knih. 
„Mám z »vítězství« velkou radost,
vůbec jsem to nečekala,“ svěřila se
Krátká. „Potěšilo mě, že porota slo-
žená z reprezentantů významných
českých firem i novinářů vybírala a
debatovala pečlivě nad každým z
nás. Porotci se na finalisty připravo-
vali, měli zjištěny detaily z našeho
podnikání a hodně o nás věděli,“
dodala. Letovanka triumfovala v
konkurenci 193 živnostníků, kteří
se letos ve Středočeském kraji o
titul ucházeli.  „Myslím, že ve finá-
le hrála velkou roli prezentace, při-
rozenost a schopnost zaujmout. To
se mi asi povedlo, i když musím
říct, že se mi pěkně třásla kolena,“
uvedla Krátká. (Dokončení na str. 11)

V tomto čísle Našich novin
* Cukroví vybere Zedníček - strana 8
* Nejdřív lípa, pak draci - strana 9

Vinařice - Na podzim 2017 se teh-
dy jedenadvacetiletá Magdaléna
FEJFAROVÁ z Vinařic zúčastni-
la prvních závodů v bikiny fitness.
Na konci letošního října už repre-
zentovala Českou republiku na
mistrovství světa.
Co to vlastně je – bikiny fitness?
Bikiny fitness je ženská kategorie
kulturistiky. Velké osvalení není žá-
doucí - důraz je kladen spíše na cel-
kovou symetrii postavy, jež by mě-
la připomínat tvar přesýpacích ho-
din. Závodnice bikiny fitness by te-
dy měla mít úzký pas a svalnatější
zadek, nohy, ramena a záda, což ve

výsledku tento tvar dá. Do bodové-
ho hodnocení ale spadá celkový
dojem od vstupu na pódium, hodno-
tí se tedy pózování, úprava pokožky,
vlasů, make-upu, plavky a doplňky.
Jak dlouho tento sport – Dá se
vůbec říkat sport? Případně mne
opravte... - provozujete? A jak jste
se k němu dostala?
Vezmu vás s sebou na trénink do fit-
ka, abyste posoudil sám, jestli je to
sport... I když možná máte pravdu:
je to více než sport, je to životní styl.
Závodění zasahuje do všech oblastí
mého života, na přípravu myslím 24
hodin denně. (Dokončení na straně 3)

STOKORUNY PRO VÍTĚZE. Petr Kozák předává finanční prémii letošnímu držiteli Ceny Našich novin, starostovi
dobřichovického Sokola Jaroslavu Čermákovi (vpravo).              Foto NN M. FRÝDL

M. Fejfarová.             Foto ARCHIV

Cenu NN převzal starosta Sokola
ČTENÁŘI SVÝM FAVORITŮM POSLALI DVĚ STOVKY PREFERENČNÍCH HLASŮ

12. listopadu 2018 - 23 (737) Cena výtisku 7 Kč

Strom života pokřtila
Taťána Brzobohatá

Nejsme žádné květinky, zvládnu dřep se sto kilogramy!

V Letech shořela hala,
kouř byl cítit až v Praze
Lety - Třetí ze čtyř možných stupňů
poplachu vyhlásili hasiči v sobotu
10. 11. večer kvůli rozsáhlému po-
žáru v Letech. Před 20.00 tam zača-
la hořet hala na zpracování elektro-
odpadu. Z místa se podle svědků
ozývaly výbuchy. Silnice na Karlš-
tejn musela být uzavřena. Plameny
hasiči dostali pod kontrolu až po
téměř deseti hodinách od nahlášení,
v 5.41 ráno. Neštěstí se obešlo bez
zraněných. „Vraceli jsme se z hraní
a jeli kolem. Ničeho jsem si nevši-
ml, ale zrovna spustila siréna a le-
tovští hasiči vyjížděli,“ popsal člen
kapely Třehusk Ondřej Nováček.
(Dokončení na straně 11) (pan)

Nehodu v Černošicích
nepřežili dva motorkáři
Černošice - Dva mrtví. Takový je
»účet« vážné nehody, která se stala
první listopadový den odpoledne v
Černošicích. Na silnici vedoucí do
Radotína se tu srazilo osobní auto s
motorkou.
„Po střetu zůstali v bezvědomí na
místě nehody muž a žena středního
věku, kteří cestovali na motorce,“
uvedl ředitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Motorkář i přes ho-
dinovou resuscitaci nehodu nepře-
žil, jeho spolujezdkyně byla v kri-
tickém stavu přepravena vrtulníkem
do nemocnice v pražských Střešovi-
cích. Den po nehodě zde zemřela.
„Řidička osobního vozu byla s leh-
kým zraněním převezena do motol-
ské nemocnice,“ doplnil Bulíček s
tím, že  k tragické události byli při-
voláni také profesionální hasiči z
Řevnic, jejich dobrovolní kolegové
z Mokropes i »státní« a městští poli-
cisté. Příčinou dopravní nehody by-
lo pravděpodobně nedání přednosti
v jízdě. (mif)
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Bohoušek už má bezbariérový pokoj
DÍKY! VZKAZUJE LENKA RUMLOVÁ, MAMINKA TĚŽCE NEMOCNÉHO CHLAPCE, TĚM, KTEŘÍ JÍ POMÁHAJÍ
Bezbariérový pokoj pro svého těžce
nemocného syna Bohouška, který se
pohybuje na vozíku, buduje Lenka
Rumlová ze Lhotky. Pomáhá jí s tím
spousta lidí - ať už tak, že přiloží ru-
ku k dílu, nebo tím, že věnuje nějaké
peníze.
„Díky všem, kteří s přestavbou a vy-
bavením pomohli,“ vzkazuje matka
malého epileptika. „Pavlu Dvořáko-
vi, Vladimíru Švejdovi, Farní charitě
Řevnice, která pořídila okno a uhra-
dila pobyt Bohouškovi ve stacionáři
v době přestavby, rodině Urianko-
vých z Hatí, která pořádá různé akce
a vždy na Bohouška myslí. V nepo-
slední řadě patří velké poděkování
Bille, která věnovala pět tisíc korun
na vybavení pokoje.“
Jedenáctiletý Bohoušek Ruml žije s
maminkou a psem Montíkem ve
Lhotce mezi Zadní Třebaní a Litní.
Od jeho porodu, při němž došlo ke
komplikacím, je nemocný - trpí epi-
lepsií. Postupem času se přidala také
alergie, astma, respirační infekty s
častým zápalem plic, aspirace a
chronické zahlenění. Byl mu vope-

rován vývod, kterým je krmen teku-
tou stravou - tu »klasickou« už ne-
přijímá. Navštěvuje speciální školu
v Berouně, která je spojena se staci-
onářem Dobromysl.
„Pokud to zdravotní stav Bohouška
dovolí, jezdíme na výlety, nebo si

jen tak vyjdeme na procházku i s je-
ho psím kamarádem Montíkem,“
říká maminka Lenka s tím, že je čas-
to navštěvují nejen babičky, ale i
tatínek a přátelé. Protože je již z Bo-
houška »mladý muž«, rodina mu
namísto kočárku pořídila vozík. Ce-

lý dům museli upravit na bezbariéro-
vý a došlo i na chlapcův pokoj - po-
třeboval větší postel a spoustu dal-
ších věcí. Zvětší části je hotovo, ale
leccos ještě zbývá, hlavně místnost
dovybavit. „Z peněz od Billy jsem
pořídila televizní stolek se zásuvka-
mi, za zbytek koupím police na Bo-
houškovi knížky a zašupovací dveře
do pokoje,“ uzavírá Lenka Rumlová.

Petra FRÝDLOVÁ,
Zadní Třebaň

Učili se zachraňovat
Kurz první pomoci absolvovali na
konci října vedoucí a nejstarší člen-
ky dětské muziky Notičky z Řevnic. 
Vyslechli jsme zajímavé, několika-
hodinové povídání o úrazech, zlo-
meninách, popáleninách a hlavně
dostali spoustu užitečných rad, jak
se chovat, postupovat při první po-
moci. Čekala na nás i praktická část
- resuscitace dospělého a dítěte.
Účastníci kromě spousty informací
obdrželi také certifikát o absolvová-
ní kurzu. (pef)

Desátá Drakiáda se konala 3. 11. v
Hlásné Třebani Na Klouzavce. Hasi-
či přivezli vše potřebné: stoly, lavi-
ce, sporák, ceny, dorty... Okolo půl
desáté se začali trousit první účastní-
ci. Počasí nám sice moc nepřálo, vítr
nefoukal, ale aspoň přestalo pršet.
Všichni se museli pekelně snažit,
aby  se jejich draci vznesli k obloze.
Po louce se to jen hemžilo. Děti i do-
spěláci lítali jak splašení a výsledek
byl fascinující: nakonec byla obloha
plná draků. Před polednem se hod-
notilo. Darina Kandráčová a Iva Ma-
tějková velmi pečlivě, svědomitě
sledovaly dopolední zápolení s dra-
ky. Hodnotil se nejkrásnější domác-
ky vyrobený drak + let, domácí vý-
roba bez letu, nejvytrvalejší letec a
dospěláci. V první kategorii zvítězil
Samík Knížek, ve druhé Natálka Mi-
kešová, ve třetí Sára Rajevská a z
dospěláků Petr Juránek. Všichni byli
odměněni krásnými cenami. Nej-
větší radost byla z překrásných dortů
od Anety Soldánové a její mamky
Dariny Kandráčové. 
Honza Kalhaus přišel se super nápa-

dem: rybářský prut s navijákem a na
něm drak, kterého dostal do takové
výšky, že nebyl skoro vidět. Úžasný
nápad! Taky získal v poslední kate-
gorii druhé místo za nej zlepšovák.
Všichni, i ti, kteří se nedostali na
stupně vítězů, obdrželi spoustu slad-
kostí i dalších zajímavostí - nikdo

neodcházel s prázdnou, a to se všem
dětem moc líbilo. Veselo bylo též u
opékání buřtů. Hasiči připravili jako
obvykle bezva pohoštění, bábovky,
různé sladkosti, čaj i svařák. Nako-
nec si všichni pochutnali na dortech.
Na závěr  Vladimíř Dohnal všem po-
děkoval za účast i za slušné chování.

Velké díky patří hasičům a vlastně
všem, kteří se na této akci podíleli a
přiložili ruku k dílu. Také rodičům,
kteří vždy něco napečou a připraví
pro děti pohoštění. Nejen děti, ale i
my, dospěláci, jsme si toto sobotní
dopoledne krásně užili. Příští rok za-
se naviděnou - doufám, že k nám bu-
de vítr trošku shovívavější a zaduje. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V NOVÉM. Bohoušek Ruml ve svém novém bezbariérovém pokoji.
Foto lenka RUMlOVÁ

Všichni se museli pekelně snažit, aby draci vzlétli...

Na školu v přírodě se koncem října
vydala do Pece pod Sněžkou v Krko-
noších 7. A ZŠ Řevnice. Při pláno-
vání jsme si uvědomovali, že babí
léto už zřejmě nezažijeme, ale chtěli
jsme, aby mohli jet všichni žáci - v
předchozích týdnech bohužel všich-
ni nemohli. Počasí se nám hned v
úterý trochu pokazilo, ale na druhou
stranu jsme byli určitě první v repu-
blice, kdo letos stavěl sněhuláky!
Děti se pilně učily, když venku hvíz-
dala meluzína, ale jak vylezlo slun-
ce, běželi jsme ven. Byli jsme po-
chváleni paní domácí, jak dobře se
chováme, že děti slušně zdraví a do-
bře jedí - to se prý s pražskými ško-
lami nedá srovnat... Domů jsme se
vrátili plni dojmů - děti už plánují,
že až sem, na Lesní boudu, pojedou
příští rok, nezapomenou si s sebou
vzít boby. Text a foto 

Gábina GalbaVÁ, ZŠ Řevnice

Sedmáci v Krkonoších
stavěli sněhuláky

S DRAKY. Účastníci hlásnotřebaňské Drakiády.            Foto Jitka ŠVECOVÁ

Lety - Pěkný podzimní den přilá-
kal v sobotu 10. 11. na letovskou
náves mnoho lidí. Důvodem bylo
zdejší Svatomartinské posvícení,
které má v Letech dlouhou tradici
a každoročně nabízí dobré jídlo a
pití i pestrý kulturní program.
Posvícení začalo po poledni, kdy
náves zaplnili stánkaři s nejrůzněj-
ším zbožím, pro děti byl připravený
kolotoč a soutěže. Před obecním
úřadem se tradičně prodávaly zabi-
jačkové pochoutky, kremrole, kolá-
če i víno, na pódiu zněla hudba.
Jako první vystoupily s tanečky děti
z místní mateřské školy a Školinky
NONA, na pódiu kapela Třehusk ro-
zehrála své písně o jídle. Poté Re-
dakční rada Našich novin pozvala
na jeviště tucet letošních uchazečů o
Cenu NN - Cenu Arnošta Tučka.
Vítězem se stal starosta dobřicho-

vického Sokola Jaroslav Čermák.
Pak už zazněla trubka a na náves
přijel svatý Martin, letos na bílém
koni. Sníh opět nepřivezl, ale to ni-
komu z přítomných určitě nevadilo.
Světec pozdravil návštěvníky a při-
pil na zdraví letošním prvním svato-
martinským vínem.
Oblíbenou částí posvícení je soutěž
v pojídání posvícenských koláčů.
Soutěžilo se v několika dětských ka-
tegoriích i v kategorii pro dospělé a
opět to byl tvrdý boj o to, kdo se ja-
ko první prokouše doprostřed posví-
cenských koláčů. Na pódiu se mezi-
tím přichystala kapela Five Foxies a
po ní zahrály ještě skupiny After
Forty a Harry band Honzy Drašnara.
O tečku za oslavou posvícení se p-
starala ohňová show a lampionový
průvod.    Lucie HOCHMALOVÁ

Foto Alena VANŽUROVÁ

Svatý Martin sníh na letovskou náves nepřivezl
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Můj rekord? Dřep se sto kilogramy!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Nejenže musíte trénovat v posilov-
ně, 80 % úspěchu je právě to, co dě-
láte mimo ni. Musíte mít perfektně
nastavené jídlo a potraviny, vypočí-
tané makroživiny - bílkoviny, sacha-
ridy, tuky. Důležité je i načasování
jídel. Musíte mít pohlídané mikroži-
viny (vitamíny a minerály) i další
doplňky a regeneraci, hlavně spánek.
Kulturistika a s ní i bikiny fitness je
odlišná od ostatních sportů také tím,
že na soutěži děláte něco jiného, než
v přípravě – na pódiu neukazujete,
kolik zvedáte či jakou máte techniku
provedení cviků, nýbrž výsledek to-
ho všeho dohromady: tréninků, jí-
delníčku, hodin pózování, líčení, úp-
ravu pokožky a vlasů... Pódiová pre-
zentace mnohdy rozhoduje, je tedy
důležité umět se ladně pohybovat a
zaujmout rozhodčí.
Cvičit jsem začala asi v patnácti, kdy
jsem chtěla zhubnout - byla jsem
dost silná. Na vysoké škole jsem se
dostala do posilovny, na sociálních
sítích jsem sledovala závodnici Evu
Havelkovou a přes ní jsem do tohoto
světa začala pronikat. Finální roz-
hodnutí přišlo při studiích ve Fran-
cii, kdy jsem potřebovala nějaký no-
vý cíl, předchozí – dostat se do Fran-
cie – jsem si splnila a já potřebuji
pořád někam růst, mít něco, za čím
jdu. Oslovila jsem tedy trenérku a v
červnu 2017 začala příprava.
Jak taková příprava vypadá, jak se
trénuje bikiny fitness?
Bikiny fitnesska trénuje v posilovně
stejně jako kulturista. Tréninky jsou
však přizpůsobené specifikům žen-
ského těla a kategorii – zaměřujeme
se na jiné svalové partie a jinak in-
tenzivně. Tréninky se jako vše ostat-
ní během přípravy mění, několik
měsíců jsou to komplexnější cviky s
velkými váhami a menším počtem
opakování, další týdny či měsíce na-
opak zařazujeme převážně izolované
cviky o váze, se kterou zvládneme
opakování více; vždy ale záleží na
typu postavy a cílech jednotlivé zá-
vodnice, sestavení tréninku je indivi-
duální záležitost. Pro představu: můj
osobní rekord je dřep se 100 kilogra-
my a mrtvý tah se stejnou váhou. To
tedy není typická příprava bikiny fit-
nessky, nicméně nejsme žádné kvě-
tinky... Nedílnou součástí přípravy je
strava a sestavení jídelníčku. Každý
den vím, co budu jíst, a mám to na-
vážené v krabičkách. Pokud mě prá-
vě nečeká soutěž, není potřeba to
mít na gramy vypočítané denně.
Jsou dny, kdy nic neřeším a jím, co
se mi zlíbí. Mně ale vyhovuje jíst
»dietní« jídlo, užívám si ho. Můj
jídelníček sestává z potravin jako je
maso, rýže, vajíčka, ovesné vločky,
brambory, ořechy, zelenina a ovoce. 

Co vašemu snažení říkají doma?
Ťukají si na čelo, nebo s vámi jezdí
po závodech...?
Co se týče rodiny, mám to štěstí, že
se s mým koníčkem sžili a neskuteč-
ně mě podporují. Maminka se mnou
objíždí závody, tuto sezonu mě do-
konce natírala závodní barvou, po-
máhala mi s úpravou vlasů v zákuli-
sí před nástupem na pódium – za-
stala roli trenéra, kterého nyní ne-
mám. Taťka se ségrou se na mě jezdí
dívat a fandit, kam můžou. Babičky
se také již naučily vozit mi místo
sladkostí zeleninu a ovoce.
Jak to vypadá na závodech? 
Závody se konají ve dvou sezonách,
jarní a podzimní, na různých místech
po Čechách i po celém světě. V den
soutěže vždy závodí více kategorií –
bikiny fitness, kulturistika, men’s
physique, bodyfitness... Každá kate-
gorie je rozdělena do podkategorií
podle věku a podle výšky, respektive
váhy. Každá z kategorií má několik
kol porovnávání – eliminace, semifi-
nále, finále a superfinále o absolutní-
ho vítěze. Je to časově náročné, není
výjimkou čekání od ranní prezentace
do večerního prvního kola, pokud
jdete na řadu jako poslední.
Je vám dvaadvacet, co všechno už
máte za sebou? Pochlubte se...
Závodím od podzimu 2017 a od té
doby jsem stihla 13 závodů. Mým
největším úspěchem je absolutní
vítězství na mistrovství Čech juniorů
v Mladé Boleslavi letos na jaře, dále
mám na kontě dvě stříbrné medaile,
dvě bronzové medaile, dvě čtvrtá
místa a dvě pátá místa. 
Závodíte v juniorské kategorii. Kde
jste se najednou vzala na mistrov-
ství světa dospělých?
Jako juniorka mohu na všech závo-
dech startovat i v dospělácké katego-
rii, pokud si na to troufnu. Naopak to
ale neplatí – jakmile jednou dosáh-
nete 23 let, už můžete startovat jen
ve »své« dospělácké kategorii.
Jak jste si svůj první šampionát
užila?

Mistrovství světa trvalo od pátku do
pondělí. Celou dobu jsme byli sou-
částí národního týmu - pokud jsme
zrovna neměli závodní bikiny, byli
jsme oblečeni v úboru reprezentace.
Doprovázela nás delegace státních
trenérů a rozhodčích ze Svazu kultu-
ristiky a fitness ČR, kteří se o nás
starali. Nakonec se podle úspěchů
jednotlivých členů vyhlašovaly nej-
lepší národní týmy. 
Atmosféra každých závodů je úžas-
ná a nabíjející, ale zážitek z mistrov-
ství byl znásobený tím, že jsem naži-
vo potkávala nejlepší závodnice bi-
kiny fitness, které jindy pouze obdi-
vuji na fotografiích. Dokonce jsem s
nimi sdílela jedno pódium. Prostě
sen! Ty nejlepší momenty se ale tý-
kají lidí. I proto tak miluji tento sport
– »fitnessáci« jsou skvělá komunita
a já zbožňuji být v jejich přítomnos-
ti, povídat si s nimi, poslouchat je-
jich příběhy. Spojuje nás víc než jen
láska k železu: všichni chápeme, jak
náročné je projít si přípravou plnou
odpírání, bolesti, únavy i všeho os-
tatního, co k dietám a tvrdým trénin-
kům patří. Člověk musí mít neuvěři-
telnou disciplínu a skálopevnou vůli.

Takoví lidé jsou prostě specifičtí a
vytváří tu krásnou energii.
Když jste v minulých NN hodnotila
své premiérové účinkování na nej-
větší amatérské soutěži, napsala
jste, že vám „... ještě schází nějaká
ta hmota...“ Co to znamená »schází
mi hmota«, přeložte nám to. 
»Hmotou« jsem měla na mysli svaly.
Mou zaostávající partií jsou nohy a
zadek, které mám geneticky menší a
musím trénovat sakra tvrdě, abych v
této části těla svaly nabrala a hezky
je vytvarovala. Aby mi »hmota« ne-
chyběla, čekají mě velmi těžké silo-
vé tréninky a kvalitní strava v obdo-
bí po soutěžní sezoně.
Také jste napsala, že na juniorské
mistrovství světa, které se na přelo-
mu listopadu a prosince bude konat
v Ekvádoru, nejedete pouze sbírat
zkušenosti. S čím tam tedy jedete?
I když ještě netuším, jaká bude kon-
kurence a kolik nás bude v kategorii,
chtěla bych bojovat minimálně o fi-
nále, tedy dostat se mezi nejlepších 6
závodnic světa. Samozřejmě si ale
pomýšlím i na víc..
Jak dlouho se takové bikiny fitness
nechá provozovat a čeho byste v
něm chtěla dosáhnout?
Jak dlouho se dá bikiny fitness pro-
vozovat, záleží na hodně faktorech.
Mimo velkou fyzickou a možná ještě
větší psychickou náročnost je závo-
dění náročné i finančně, pokud jej
člověk dělá na vrcholové úrovni. Je s
tím také spojeno spoustu cestování.
Plánuji závodit, dokud mi to zdraví
dovolí a dokud mě to bude naplňo-
vat. Chtěla bych být v tomto sportu
známá jako jedna z ikon, jejíž jméno
se lidem vybaví, když se řekne biki-
ny fitness. Líbilo by se mi také vy-
hrát mistrovství světa. Z krátkodo-
bějších cílů plánuji získat do roku
2020 profesionální kartu. 
A v životě? Jaké máte plány?
Studuji magistra na Vysoké škole
ekonomické, v lednu odlétám studo-
vat do Kanady. Pak bych si ráda na-
šla práci, která mě bude naplňovat.
Zatím se hledám, nevím, zda zůstanu
v oboru, který studuji, nebo převáží
fitness a já uplatním nově nabytou
trenérskou licenci. Zatím se vidím
někde ve středním managementu
velké mezinárodní firmy s trenér-
stvím jako vedlejší prací a koníčkem
zároveň. Ráda bych hodně cestovala
a po čase samozřejmě plánuji založit
rodinu. Chtěla bych být vzorem sk-
vělé mámy, která se stále udržuje v
kondici. Miloslav FRÝDL

Magdaléna Fejfarová
- původně z Vinařic, nyní bydlí v
hlavním městě
- studuje magisterský stupeň Mezi-
národního obchodu na Vysoké škole
ekonomické v Praze
- kromě fitness jí baví cizí jazyky,
četba a kolečkové brusle
- oblíbeným jídlem je mléko s cere-
áliemi, kachna s knedlíky a se zelím
- má devítiletou sestru Nikolu
- životní krédo: Ať už si myslíte, že
něco dokážete, nebo si myslíte, že to
nedokážete, v obou případech máte
pravdu. (mif) S RODIČI. Gratulace po úspěšném závodě.     Foto ARCHIV

NA ZÁVODECH. Magdaléna Fejfarová v akci. Foto ARCHIV
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Monika s Taťánou křtily Strom života
OBYVATELKA ČERNOŠIC MONIKA KOPŘIVOVÁ VYDALA KNIHU URČENOU K ZAZNAMENÁNÍ RODOKMENU
V úterý 6. listopadu byl pokřtěn nej-
novější počin Moniky Kopřivové,
obyvatelky Černošic a autorky zná-
mých knížek Babičko, vyprávěj i
Dědečku, vyprávěj. 
Nová originální knížka s názvem St-
rom života naší rodiny je určena pro
zaznamenání rodokmenu a rodinné
historie. V Paláci knih Luxor na
Václavském náměstí v Praze ji au-
torka slavnostně pokřtila společně s
modelkou a herečkou Taťánou Gre-
gor Brzobohatou, která se stala její
kmotrou. 
Knížka je velmi chytře propracovaná

- je možné do ní pohodlně zanést své
předky až do pátého kolene, ale zá-
roveň i všechny potomky. Ke každé-
mu členovi rodiny se dají přidat zají-
mavé informace o něm a jeho životě
včetně fotografie. Zároveň kniha na-
bízí prostor pro napsání vzkazů od
příbuzných jako do památníku pro
další generace. V knížce se lze vý-
borně orientovat, připomíná velký
rodinný atlas. Pěkné ruční ilustrace
Linh Dao dodávají knížce tu pravou
atmosféru rodinné pospolitosti a úc-
ty k našim kořenům. 
„Mnoho lidí se mě ptalo, jestli by šlo
vytvořit knížku, kam by se dala za-

chytit historie celé rodiny včetně
pěkně a přehledně vyobrazeného
rodokmenu. Nebyl to snadný úkol,
ale věřím, že se to podařilo. Budu
ráda, když se knížka stane inspirací
pro rodinná setkávání a pátrání v
rodinné historii,“ uvedla Monika
Kopřivová. 
Knížka má velký formát 30  x 30 cm,
vysokou gramáž papíru a díky repre-
zentativnímu vzhledu může sloužit
jako unikátní dárek k Vánocům,
svatbě, narozeninám i dalším vý-
znamným příležitostem.  
Jedenačtyřicetiletá Monika Kopřivo-
vá, matka tří dětí, je vystudovanou

doktorkou farmacie, původně praco-
vala v lékárně. Od malička jí bylo
blízké téma seniorů a mezigenerač-
ních vztahů. Zasloužila se o to, že řa-
da českých babiček a dědečků sepsa-
la své paměti a vzpomínky a pomo-
hla je tak uchovat pro budoucí gene-
race.    Barbora DUšKOVÁ, Praha

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
14. 11. 20.00 ASOCILOGIE
16. 11. 17.30 TEN, KDO TĚ MILOVAL, 
16. 11. 20.00 CLIMAX
17. a 25. 11. 13.45 (Ne 16.00) GRINCH
17. a 24. 11. 15.30 FANTASTICKÁ ZVÍ-
ŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
17. 11. 17.30 ZLATÝ PODRAZ
17. 11. 20.00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
21. 11. 20.00 BALÓN
23. 11. 17.30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
23. 11. 20.00 ONI A SILVIO
24. 11. 13.45 PAT A MAT: ZIMNÍ RA-
DOVÁNKY
24. 11. 17.30 ZRODILA SE HVĚZDA
24. 11. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
25. 11. 18.00 HOVORY S TGM

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
13. 11. 17.30 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
13. 11. 20.00 SVĚDKOVÉ PUTINOVI
14., 19. a 21. 11. 13.45 HOTEL TRAN-
SYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
14. 11. a 21. 11. 17.30 ZLATÝ PODRAZ
14. 11. 20.00 VENOM
20. 11. a 26. 11. 17.30 TOMAN
15. 11. a 19. 11. 15.30 (Po 17.30) PO
ČEM MUŽI TOUŽÍ
15. 11. a 21. 11. 18.30 (St 20.00) BALÓN
16. 11. a 24. 11. 17.30 TEN, KDO TĚ
MILOVAL
16. 11. 20.00, 17. 11. 17.30, 19. 11. 20.00,
24. 11. 20.00, 25. 11. 18.30, 28. 11. 20.00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDEL-
WALDOVY ZLOČINY (Pá+Ne 3D)
17. 11. a 25. 11. 15.30 GRINCH (So 3D)
17. 11. 20.00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
18. 11. 15.30 KDYŽ DRAKA BOLÍ
HLAVA
18. 11. 18.30 BOHEMIAN RHAPSODY
20. 11. 20.15 ONI A SILVIO
22. 11. 15.30 ČARODĚJOVY HODINY
22. 11. a 28. 11. 18.30 (St 17.30) ÚTOK
Z HLUBIN
23. 11. 19.00 AIDA - záznam opery
24. 11. 15.30 PRINCEZNA A DRÁČEK

KINO RADOTÍN
13. 11. 17.30 VRATISLAV EFFENBER-
GER ANEB LOV NA ČERNÉHO
ŽRALOKA
13. 11. 20.00 BALKÁNSKÝ MASAKR
PAINTBALLOVOU PISTOLÍ
14. 11. 10.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
14. 11. 14.00 CHATA NA PRODEJ
14. 11. 17.30 SVĚDKOVÉ PUTINOVI
14. 11. 20.00 JOHNNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE
15. 11. 17.30 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
15. 11. a 17. 11. 20.00 FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA:GRINDELWALDOVY ZLOČINY
16. 11. 17.30 GRINCH
16. 11. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
17. 11. 15.30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI
ŘÍŠE 3D
17. 11. 20.00 THE PERFECT KISS
20. 11. 17.30 ONI A SILVIO
20. 11. a 28. 11. 20.00 (St 17.30) DÍVKA
21. 11. 17.30 SOUMRAK
21. a 27. 11. 20.00 (Út 17.30) BALÓN
22. 11. 17.30 CHVILKY
22. 11. 20.00 CREED II

NA KŘTU. Autorka knihy Strom Života Monika Kopřivová (vlevo) s kmot-
rou Taťánou Brzobohatou. Foto FAMILIUM.CZ

Tipy NN
* Vernisáž výstavy 25 let farní cha-
rity v Berouně se koná 13. 11. od
10.30 v kostele sv. Jakuba na Huso-
vě náměstí v Berouně. Po vernisáži
následuje mše svatá vedená bisku-
pem Václavem Malým. Výstava bu-
de veřejnosti přístupná do 9. 12. (iv)
* Přednášku Oldřicha Tůmy z
Ústavu pro soudobé dějiny Akade-
mie věd ČR nazvanou Konec nadějí
Pražského jara 1968 hostí 13. 11. od
18.00 Muzeum Českého krasu
Beroun.         Petra ZEIDLEROVÁ
* Dánský kytarista a skladatel Alex
Jønsson vystoupí se svým jazzovým
triem 16. 11. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Černošický ples se v místní Hale
Věry Čáslavské koná 17. 11. od
19.00. Vstupné 250 Kč.  Jan FÁRA
* Tři kapely Nevereasy, Amberlane
a Rampa hrající muziku od grunge
přes klasický rock až k cover rocku
vystoupí 17. 11. od 20.00 v černo-
šickém Clubu Kino.                  (vš)
* Kurz Vitráž Tiffany pořádá 18.
11. od 10 do 15.00 Klub U Emy
Lhotka. Cena 580 Kč, rezervace na
tel.: 777 288 890. (ebu)
* Hru Labyrint světa v podání Víti
Marčíka můžete navštívit 18. 11. od
19.00 v Kulturním středisku U Ko-
runy Radotín.          Dana RADOVÁ
* Brazilská zpěvačka Kel do Nas-
cimento doprovázená Markem No-
votným, Ondřejem Štajnochrem a
Jiřím Slavíčkem přiveze jazz, pop a
brazilskou hudbu do Černošic. Kon-
cert Nascimento Quarteta začíná 18.
11. od 20.00 v sále Clubu Kino.  (vš)
* Koncert Ondřeje Rumla Na hubu
se koná 20. 11 od 19.30 v kině Řev-
nice. Lucie KUKULOVÁ
* Křest knihy Zločin jak ho pama-
tuju spisovatele a reportéra Josefa
Klímy hostí 20. 11. od 19.30 zámek
Dobřichovice. Zahraje skupina PKS
s hostem Janem Hrubým. Vstupné
150/200 Kč. Andrea KUDRNOVÁ
* Miroslav Táborský se představí v
hlavní roli hry Odvolání, která bude
k vidění 21. 11. od 19.00 v KS U
Koruny Radotín.    Dana RADOVÁ
* Benefiční ples dobré vůle pořádá
Charita Beroun 24. 11. od 19.00 v
místním kulturním domě Plzeňka.
Hraje 2+1, předtančení, losovací
soutěž o ceny. Vstupné 200 Kč. (iv)
* Bio blues fest 2018 se koná 24.
11. v Clubu Kino Černošice. Justin
Lavash, Dirty Deep a Gwyn Ashton
si zahrají od 20 hodin. (vš)
* Fotografie Alfreda Šupíka - Hle-
dání duše krajiny a srdce měst jsou v
zámku Dobřichovice vystaveny do
20. 12.           Andrea KUDRNOVÁ
* Malířka Iva Fialové, která žije a
tvoří v Řevnicích, vystavuje na 70
svých olejomaleb a akrylů ve Špej-
charu Želeč. Výstava potrvá do 22.
prosince. Karel ČECH
* Litografie amerického písničkáře
Boba Dylana můžete v dobřichovic-
ké Galerii Bím vidět do 5. 1.       (ak)

U KAPLIČKY. Řevnický farář Robert Hanačík při modlitbě před oprave-
nou kapličkou v Leči. Foto Hana JAKOUBKOVÁ

Opravené kapličce požehnal řevnický farář

Vysazení národní lípy, krátká po-
božnost a požehnání opravenému
zvonu i kapličce se konalo 27. října
na návsi v Leči. Kolem čtyřiceti
místních občanů se zde sešlo a vy-
slechlo si krátké povídání o historii
této sakrální památky, společně s
řevnickým farářem Robertem Ha-
načíkem se pomodlilo a nakonec s
Václavem Klimentem a panem
Baštou zapělo část  svatováclavské-
ho chorálu.
Kaplička na lečské návsi stojí od

roku 1905 - byla postavena pro kří-
žek posvěcený roku 1875 tehdejším
liteňským kaplanem a spisovatelem
Václavem Benešem Třebízským.
Obyvatelé Leče ji před stým výro-
čím konce Velké války opravili,
opatřili novým nátěrem, nechali
opravit i zvon a v kapličce byla
umístěna destička se jmény 17 míst-
ních rodáků, padlých na frontách
Velké války 1914 – 1918.
Po slavnosti se všichni sešli v míst-
ním klubu na kus řeči.              (JoK)
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Všeradův kurýr

V sobotu 10. listopadu byl slavnost-
ně předán nový dopravní automobil
zásahové jednotce SDH Všeradice.
Na slavnostním předání nám bylo ctí
mezi námi přivítat vzácné hosty –
Milana Nováka, ředitele územního
odboru HZS Beroun, Luboše Navrá-
tila, vedoucího oddělení IZS a obra-
ny a Martina Kunce, starostu obce
Všeradice. 
Slavnostnímu aktu předcházela
dlouhá doba příprav, práce a starostí,
které však nakonec byly korunovány
úspěchem. Nové vozidlo v hodnotě
937.000 Kč se podařilo pořídit v
rámci programu Dotace pro jednot-

ky SDH obcí. Generální ředitelství
HZS přispělo částkou 450.000 Kč,
Středočeský kraj 300.000 Kč, obec
Všeradice dofinancovala zbývají-
cích 187.000 Kč. Všem za to patří
obrovské poděkování. 
Nový dopravní automobil Ford tran-
zit DA L1Z nahradil již zastaralé
vozidlo AVIA; zároveň se jedná his-
toricky o první nové vozidlo, které
kdy naše jednotka získala. V minu-
losti jsme se vždy museli spokojit s
různými staršími stroji, které byly a
jsou udržovány v chodu jen díky po-

ctivé práci a nadšení našich členů.
Nové vozidlo je současně i velkým
povzbuzením, motivací a závazkem
do další práce a činnosti naší hasič-
ské jednotky.
Naše radost z nového vozidla by by-
la o to větší, pokud by se ho podaři-
lo garážovat již v nových prostorách.
Ale i zde se blýská na lepší časy. Již
máme schválenu dotaci na výstavbu
nové zbrojnice a věříme, že díky
podpoře a pochopení obce se nám i
tuto akci podaří realizovat. 
Právě díky nové technice, zapálení a

poctivosti našich členů se snažíme
být dobrým partnerem jak pro obec
Všeradice, tak pro obce okolní, kte-
rým zajišťujeme požární ochranu.
Samozřejmě vyvíjíme i maximální
snahu o to, abychom svojí činností
potvrdili, že jsme zodpovědný part-
ner v rámci celého IZS.  
Co si přát do budoucna? Snad jen to,
abychom nové vozidlo využívali
převážně k cvičným účelům - nejen
k mimořádným událostem a ostrým
zásahům. Tomáš ČERVENÝ, 

SDH Všeradice

Hasiči převzali nový dopravní automobil
SCHVÁLENA JIŽ JE TAKÉ DOTACE NA VÝSTAVBU MODERNÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 23/2018 (266)

VŮZ ZA MILION. Slavnostní předání nového automobilu všeradickým hasičům.                 Foto Tomáš ČErVENÝ

Z podbrdského kraje
* Kapela Los fotros zahraje k tanci i po-
slechu 17. 11. od 19.00 ve Dvoře Všerad
Všeradice. Vstupné dobrovolné. (sdv)
* Na velkou výstavu Československé le-
gie v Itálii, která byla zahájena při osla-
vách 100. výročí vzniku ČSR, zve do
svého sboru v Tmani Církev českoslo-
venská husitská. Na návštěvě se veřej-
nost i školy mohou  domluvit na tel.: 602
766 899.    Jana Šmardová KOULOVÁ
* Výstava obrazů Ivety Jiroušové a La-
dislava Kulhavého je k vidění v Galerii
M. D. Rettigové ve Všeradicích.       (sdv)
* Lampionového Martinského průvodu
pořádaného 8. 11. hasiči ve Tmani se s
vlastnoručně vyrobenými lampióny zú-
častnili členové Dětského centra Svět-
lušky. Dětem se práce velice povedla a
měly radost z originálních výrobků.
Průvod byl zakončen v požární zbrojnici
čajem a koláči. Děkujeme hasičům a těší-
me se na průvod opět za rok. (jšk)

Výprava na Čtyřmezí

V sobotu 27. října jsme si udělali
procházku z Malého Chlumce. Vy-
razili jsme do lesa na Čtyřmezí u
Kuchyňského sedla, kde jsme se se-
šli s výpravami z Hostomic, Buko-
vé, Rosovic a Dobříše. Každá ze
skupin si přinesla vlajku své obce
či města. V cíli nás čekalo občer-
stvení a vystoupení Dobříšského
pokleslého orchestru lidových nást-
rojů, který nám zahrál i státní hym-
nu. Na místě se nás sešlo asi 150,
včetně pejsků. Bylo to příjemné set-
kání. Cestou zpět jsme navštívili
pomníčky padlých partyzánů. 

Text a foto Pavla HoráKoVá,
Malý Chlumec

Chceme rozšířit čističku a upravit náměstíčko!
Všeradice - Ustavující zasedání
Obecního zastupitelstva Všeradic
se konalo poslední říjnový den.
Starostou byl znovu zvolen jede-
natřicetiletý Martin KUNC, který
v komunálních volbách dostal nej-
vyšší počet hlasů.
Jak jsi byl spokojen s výsledky
komunálních voleb? Co podle tebe
rozhodlo o tom, že lidé »rozdali
karty« právě takto?
S výsledky voleb jsem byl spokojen,
respektive udělalo mi radost, že mi
lidé dali takovou důvěru. Pevně pro-
to věřím, že obyvatele naší vesničky
nezklamu. 
Co rozhodlo? Myslím, že rozhodují-
cí bylo to, že kandidáti byli všeobec-
ně známí a oblíbení. Výsledkem vo-
leb jsem byl ovšem překvapen, oče-
kával jsem, že poměr mandátů bude
4:3 či obráceně - obě kandidátky by-
ly dle mého názoru silné.
Vzhledem k tomu, že tvoje kandi-
dátka získala 5 ze 7 mandátů, před-
pokládám, že nebylo ani složité
dohodnout, kdo bude obci »šéfo-
vat«. Jak jste si tedy rozděli práci
»na obci«? Kdo je tvým místosta-
rostou?

Máš pravdu, vzhledem k tomu, že z
naší kandidátky byla zvolena větši-
na, byla volba vedení snažší. Ale na
případném rozdělení funkcí v přípa-
dě výhry jsme byli dohodnutí, už
když jsme kandidátku sestavovali.
Starostou jsem tedy já, místostaros-
tou Martin Šebek. Ten má na staros-
ti veškerou agendu a provoz vodo-
vodu i kanalizace. S ostatními zastu-
piteli se o zbytek prací na obci podě-
líme. Všichni se chtějí aktivně zapo-
jit do chodu obce a nemají zájem být
jen »hlas« v zastupitelstvu.
Jaké jsou tvoje plány pro nadcháze-
jící období? Co považuješ za nejdů-

ležitější, co bude potřeba udělat nej-
dřív?
Hlavním plánem pro následující
období je rozvoj vodovodu a kanali-
zace. A to jak rozšíření ČOV, na kte-
rou mají zájem připojit se i Vinařice
a Podbrdy, tak připravit a poštěstí-li
se, případně i vybudovat úpravnu
vody - změkčení vody.
Dalšími plány je úprava vzhledu ná-
městíčka a vybudování sběrného
místa na odpady. Výhledově je uva-
žováno se zrušením skládek - s od-
pady bude do budoucna problém a
bylo by dobré se na tuto skutečnost
připravit.                Miloslav FRÝDL
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702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  

!"#$%"&'(

ADVENT 
PŘED STO LETY...

... aneb Stromeček roku 1918
II. ročník vánočního představení pro všechny, kdo mají rádi Ježíška.

Hra o vánočních zvycích, novinách a trampotách jedné městské rodiny 
+ degustace vánočních nápojů, ukázky a prodej stylových ozdob.

Kde: OC LETY - J&E Café
Kdy: Neděle 2. 12. 2018 ve 14.00 a 16.00 hodin

Pořádá: OC LETY
Hrají: Členové DSŘ

Vstup: ZDARMA
***

V kavárně J&E Café přijímáme objednávky na vánoční cukroví.
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Ráno 28. října nás přivítalo tmavými mraky a
deštěm. Přesto nás to neodradilo od slavnostní ná-
lady, abychom nejdříve přivítali čtyřicetičlenný
dětský sbor ze Zaječova pod vedením učitelky
Erazimové, který průběžně doplňoval celodenní
program oslav 100. výročí republiky. Později
jsme přivítali delegace našich spřátelených měst -
italského Montecarla a německého Mylau vede-
ných starostou Vittoriem Fantozzim a Lurze
Quellmalz, představeným obce a zastupitelem
městské rady. 
Slavnost zahájil Jaromír Kubů, kastelán hradu. Se
svojí ženou Naďou, přáteli oblečenými do histo-
rických sokolskych uniforem, národního kroje i
představitelkou Alice Masarykové přivítali chle-
bem a solí v arkádách hradu  přítomné. Před pro-
hlídkou minivýstavy kroniky s podpisem TGM,

jeho osobních věcí a dobových fotografií promlu-
vili delegáti spřátelených měst. Slavnost na hradě
jsem zakončila citací odkazu TGM k politikům.
Děti ze Zaječova zazpívaly pár lidových písní. 
V 10.30 byla za přítomnosti minulých i součas-
ných zastupitelů a přibližně dvaceti občanů zasa-
zena první Lípa století na místě budoucího parku
nové čtvrti obce Poučník. Slavnost pokračovala v
areálu obecního úřadu, kde tentokráte za zpěvu
dětí z naší školy byla vysazena druhá Lípa století
a odhalen památníček s odkazem J. A. Komenské-
ho: Ať mír zůstává s touto krajinou. Výsadby se
účastnili nejen zastupitelé obce, spřátelených
měst, ale i děti, rodiče a obyvatelé obce. Místo
výsadby v sobě nese symboliku. Je zde úřad obce
- zástupce státu, mateřská škola i dětské hřiště -
budoucnost národa a zdravotní středisko - jen

zdraví občané mohou státu a národu přispět svojí
prací. Přítomní pak obdrželi odznáček z registru
Lip století nadace Partnerství - na památku, že se
výsadby zúčastnili. Po projevech starosty a zás-
tupců spřátelených měst se všichni přemístili k
lehkému vojenskému opevnění. Zde promluvil
pan Červenka, správce objektu, o ochotě občanů
naší země položit i svůj život za naši svobodu. Po
dobu vztyčovani státní vlajky zazněla z úst dětí
ZŠ Karlštejn i všech přítomných hymna. Následo-
vala prohlídka »řopíku«. (Dokončení na straně 8)

Díky všem, kteří přišli volit!
Děkuji všem voličům, kteří v říjnu dorazili k
volbám do zastupitelstva, a zvláště těm, kteří
podpořili naše Sdružení za lepší Karlštejn.
Díky vašim hlasům jsme získali opět největ-
ší počet hlasů, jako před 4 lety. Musím ale
také poblahopřát místní ODS, která se proti
volbám minulým ohromně zvedla.
Ustavující schůze zastupitelstva 31. 10. ne-
přinesla žádná překvapení a vše, co bylo v
koalici předjednáno, se potvrdilo.
Osobně se těším na každodenní spolupráci s
místostarostou Janisem Sidovským a věřím v
posun věcí k rychlejšímu vyřízení. Práce nás
čeká mnoho a i přítomnost nových zastupi-
telů přinese určitě mnoho pozitivních nápa-
dů pro zlepšování obce. 
Také vás musím pozvat na Karlštejnský krá-
lovský advent, jehož první oslava se bude
konat 2. prosince na náměstí pod hradem.
Připraven je bohatý program, vystoupí děti
z naší ZŠ Karlštejn, přijede nás pozdravit i
královna Eliška a na závěr si rozsvítíme vá-
noční strom. Přeji všem hlavně zdraví!  

Petr RaMPas, starosta městyse 
třetí volební období

Základní škola v Karlštejně oslavila 100 let repub-
liky. Před rokem, při oslavách 180 let výročí míst-
ní školy, předvedly učitelky s dětmi neuvěřitelné -
letos to zopakovaly.
V neděli 28. října bylo v karlštejnské Sokolovně
možno zhlédnout divadelní hru v podání žáků 1. -
5. třídy na téma 100 let republiky. Ač bylo času na
přípravy méně než v loňském roce, výsledek byl
opět neskutečný. Vstupenkami na toto vystoupení
byla pomalovaná dřívka s datem 1918 – 2018, kte-

ré obecenstvo později využilo jako doprovodný
nástroj při zpěvu českých lidových písniček. Čeka-
lo nás představení plné emocí. Byly chvíle, kdy
běhal mráz po zádech - to když se na pódiu obje-
vila scéna z Ležáků či z Lidic, nebo se ozval Karel
Kryl a sbor dětí zpíval Bratříčku zavírej vrátka. V
tu chvíli ani oko statného hasiče v první řadě ne-
zůstalo suché, stejně tak při scéně, kdy sálem zně-
la Modlitba pro Martu. Spojením dětské nevinnos-
ti a vážnosti historie emoce jen prýštily... Učitelky
připravily vystoupení s dokonalými kulisami a s
výzdobou Sokolovny, nemluvě o kostýmech dětí.
Celý projekt byl úžasnou myšlenkou, jak dětem
přiblížit historii, naši minulost a posílit v nich po-
cit vlastenectví, který byl cítit na závěr, kdy při za-
znění státní hymny sál povstal a společně s dětmi
zazpíval naši nejkrásnější písničku.
Chtěla bych poděkovat ředitelce Janovské, učitel-
kám Koláčkové a Topolové i školnici Jagiellové za
jejich nekonečnou práci s dětmi a za čas navíc,
který věnují naší škole v Karlštejně.

Lenka MihaLíková, karlštejn
Foto Petr WEBER

Oko statného hasiče nezůstalo suché...

Královský advent
Karlštejn, náměstí, 2. 12. 

13.00 – ČENKOMOR
- hudební skupina z Čenkova

13.55 – AJETO, Praha
- pohádkové písničky

14.15 – SHŠ ALOTRIUM
- šermíři a šermířky z Berouna

14.35 – KAPIČKY
- country skupina z Karlštejna

15.25 – DVŮR SOFIE, Karlštejn
15.40 – SHŠ ALOTRIUM
- šermíři a šermířky z Berouna

16.00 – TŘEHUSK
- písničky ze staré Prahy

16.40 – Michaela NOSKOVÁ
- muzikálová herečka a zpěvačka

17.00 - Příjezd královny Elišky
- slavnostní fanfáry
- přípitek karlštejnským vínem i pivem
- děti ZŠ Karlštejn
- rozsvícení vánočního stromu

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     12/2018 (84)                

PRŠELO. Karlštejnské oslavy stého výročí vzniku Československa provázel déšť.                     Foto Petr WEBER

Karlštejnští oslavili narozeniny republiky
SLAVNOSTI SE ZÚČASTNILI I ZÁSTUPCI SPŘÁTELENÝCH MĚST Z ITÁLIE A NĚMECKA

Karlštejnský zpravodaj



Naše noviny 23/18 KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, REKLAMA Strana 8

Nejlepší cukroví vybere Pavel Zedníček
V neděli 23. 12. vstoupí soutěž o
nejchutnější vánoční cukroví do
svého druhého ročníku. Soutěž spa-
dá do kategorie Karlštejn Open, což
znamená, že není omezená pouze na
karlštejnské účastníky, zúčastnit se
mohou zájemci odkudkoliv. Cukroví
mohou soutěžící přinášet do Muzea
betlémů již v týdnu od 17. do 23. 12.
Příjem vánočního cukroví do soutě-
že bude končit poslední adventní ne-
děli v 10.00 hodin.
Soutěž bude mít dvě roviny – divác-
kou a odbornou. Cukroví bude vy-
staveno na stánku ve dvoře Muzea
betlémů, aby i příchozí návštěvníci

mohli ohodnotit jeho vizuální strán-
ku, tedy jak je nazdobené a jak umně
je poskládané na prezentačním tác-
ku. Z tohoto hlasování vzejde vítěz
divácké soutěže, který obdrží lahev
karlštejnského vína. Diváci budou
hlasovat formou lístečků, kam napí-
šou číslo vánočního cukroví, které je
nejvíce oslovilo, dále své jméno a te-
lefonní číslo. Po skončení soutěže se
bude losovat 5 výherců, kteří obdrží
kupon pro dvě osoby na kávu zdar-
ma v muzejní Kavárně U betléma.
Hlavní slovo připadne odborné po-
rotě, která bude cukroví hodnotit ne-
jen po stránce vizuální, ale hlavně ho

bude ochutnávat a vyhlásí celkového
vítěze. Předsednictví se ujal Pavel
Zedníček, dalšími členy budou dlou-
holetá předsedkyně KKS Helena
Kolářová a starosta Karlštejna Petr
Rampas. Vítěz obdrží obří vařečku s
podpisem P. Zedníčka. Doufejme, že
letos vyjde počasí lépe, než minule,
a účast soutěžících i hodnotitelů bu-
de hojná. Romana TREŠLovÁ,

Muzeum betlémů Karlštejn

Slavnost pokračovala pokloněním se
padlým u pomníku a uctěním jejich
památky  položením kytic (včetně
zahraničních delegací) a kytiček
všech dětí z obou základních škol.
Děti ze ZŠ Zaječov zazpívaly něko-
lik národních písní, všichni přítomní
pak národní hymnu. Dění u památní-
ku jsem zakončila citací odkazu
TGM k politikům. 
Vrchol celodenní slavnosti nastal v
sokolovně, kam se všichni přemísti-
li. Děti z obou ZŠ vystoupily s při-
praveným programem. V první půli
dětský sbor ze Zaječova zazpíval ná-
rodní písně a skladby z pera Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře, v druhé
půli předvedly děti ZŠ v Karlštejně
náročné a velmi poutavé i poučné
představení z naší historie. Na závěr
pak zazněly písně z celé naší vlasti a
hymna. Mnohým z nás se objevily v
očích slzy dojetí a snad i neuvěřitel-
ná hrdost, co vše dokážeme, když se

spojí naše nápady, um a pracovitost,
ať jsme děti či dospělí. Tak ať se
nám všem daří i do budoucna takto
spolupracovat a za dalších sto let dů-
stojně oslavíme výročí českosloven-
ské státnosti. Velký dík patří všem! 

Hana LacMaNovÁ, 
místopředsedkyně KKS

Mateřská škola Svinaře
přijme zaměstnance na pozici

kuchař/
kuchařka.

Pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr 
na dobu neurčitou. Praxe v oboru výhodou.
Požadujeme spolehlivost a zodpovědnost.

Platové zařazení: Podle Nařízení vlády ČR 
č. 564/2016 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů – 6. platová třída, 

po zapracování osobní příplatek. 
Datum nástupu: 1. 1. 2019.

Zájemci se mohou hlásit na tel: 731 771 453
nebo na e-mailu: skolka@mssvinare.cz

Karlštejnští slavili narozeniny ČSR
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Krupná, druhá neděle v říjnu. Krás-
né podzimní, slunečné počasí a na
společném stole sousedů koláče
všech velikostí a chutí. Kdo dorazil,
měl šanci ochutnat koláče hruškové,
borůvkové, jablečné, ořechové, ma-
kové i tradiční tvarohové. Na posví-
cenském stole ovšem nechyběl ani
výborný bramborák či krásně barev-
né dětské pečivo. Atmosféra u kap-
ličky na Krupné je při této příleži-
tosti vždy velice příjemná. Soused-
ské setkání a pohodové popovídání
jsme spojili s posvícením. Děti si

hrály s koťaty, sbíraly kaštany a bě-
haly kolem otevřené kapličky. Dos-
pělí si popovídali a ochutnávali
dobroty. V přátelské náladě jsme se
rozešli až za soumraku. Děkujeme
Evě Pastorkové za tradiční technic-
ké zázemí a podporu. Těšíme se na
další sousedské setkání, jež se na
Štědrý den bude konat již podesáté.
Poprvé jsme se u kapličky sešli v ro-
ce 2008, a tak sledujeme, jak nám
rostou děti a máme z každého další-
ho setkání nové, veselé vzpomínky.

Eva KnoPová, Krupná

BABICA. Prvního ročníku vánoční soutěže se v Karlštejně zúčastnil známý
kuchař Jiří Babica.  Foto Romana TREŠLová

Karlštejnské aktuality
* Uvolněným starostou městyse
Karlštejn byl na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva 31. 10. znovu zvo-
len Petr Rampas. Místostarosty bu-
de mít tři: Janise Sidovského (uvol-
něný), Petra Webra a Josefa Čvan-
čaru (oba neuvolnění).                (mif)
* Naháňky na černou zvěř organi-
zuje myslivecké sdružení Český
kras Karlštejn. Konat se budou 24.
11. v části honitby Vysoká stráň,
Pláně a 8. 12. v části honitby Barví-
nek, Dřínová hora a Javorka.    (pm)
* 6. ročník Čertovského putování se
uskuteční 4. 12. Děti budou putovat
od radnice v Karlštejně, podél Be-
rounky k hotelu Mlýn. Na trase je
čekají čertovské nástrahy, překážky
a soutěže, na konci pak samotné
peklo a brány nebeské. Účastníci
získají za statečnost a šikovnost za-
slouženou odměnu. Informace a při-
hlášky na 725 482 037.                 (ek)
* Karlštejnská andělská cesta se
bude konat 13. 12. Účastníci společ-
ně vystoupají k hradu, kde se potka-
jí s králem Herodesem, na trase je
čeká několik andělských zastavení.
Informace na 725 482 037.          (ek)

Ochutnávali posvícenské dobroty
SOUSEDÉ SI V KRUPNÉ PŘIPRAVILI SETKÁNÍ U KAPLIČKY

AŤ MÍR ZŮSTÁVÁ. Děti z karlštejnské školky u pomníčku s citátem J. A.
Komenského: Ať mír zůstává s touto krajinou...                Foto Eva Jůnová
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Osovský PROVAS

V letošním roce si připomínáme
100. výročí vzniku naší republiky a
ve stovkách obcí i měst se konají ak-

ce spojené s tímto jubileem. My
jsme při této sváteční příležitosti na-
vázali na tradici sázení památných
stromů, kterých nám tu od roku 1919
přetrvalo šest. Dvě lípy u kostela, tři
nad Osovcem a jedna nad hasičskou
zbrojnicí. Spolek KOS se souhlasem
obecního úřadu zvolil místo mezi
Osovem a Osovcem, kam byla naše
nová lípa vsazena a 20. října odpo-
ledne se zde konal malý slavnostní
akt. Zahájili ho dva mladí trubači in-
terpretací dobových písní, poté Jana
Červená pohovořila o významu této
akce připomínající vzrušenou dobu
před sto lety. Tehdy většina dospě-
lých mužů byla ve válce a bojovala
za nenáviděné Rakousko. V hospo-
dářstvích i domácnostech chyběli ži-
vitelé, přetěžká situace ležela na be-
drech žen a dětí; bída stále rostla a
lidé se začínali bouřit. I toto nakonec

vedlo po konci války ke vzniku svo-
bodného Československa. J. Červe-
ná popřála lípě, aby pěkně rostla a
poskytovala lidem stín, ptákům úto-
čiště a včelám med. Josef Kozák při-
pomněl tragickou dobu 1. světové
války, do které odešel milion našich
mužů, z nichž sto tisíc se již nevráti-
lo domů. V každé vesnici můžeme
vidět pomníky se jmény padlých v
bojích velké války. Měli bychom si
jejich osudy připomínat, aby jejich
památka stále žila. Závěrem se pří-
tomní chopili konví a čerstvě zasaze-
nou lípu zalili. Místo bylo opatřeno i
velkým kamenem s pamětní deskou. 

Po sázení Drakiáda

Na stejném místě a v tu samou dobu,
jako sázení lípy, se konala i tradiční
Drakiáda. Organizátorům trochu dě-
lalo vrásky počasí, jehož předpověď

nebyla příliš příznivá, ale naštěstí se
vše odehrálo ke všeobecné spokoje-
nosti malých i velkých účastníků.
Přišla spousta dětí přinášejících si
draky, kterých se tu nashromáždilo
na pětadvacet, občas zafoukal pořád-
ný vítr, takže nebe se chvílemi skvě-
lo všemi barvami. Bylo to veselé a
bezstarostné odpoledne, korunované
pěknými cenami pro vlastníky nej-
schopnějších draků. Obdarovány by-
ly i všechny ostatní přítomné děti a
všichni si na úplný konec mohli u
ohýnku opéci buřta.

Marie PLECITÁ, Osov   

V sobotu 13. října se družstva žen,
mužů i dětí SDH Osov účastnila
Memoriálu zasloužilých hasičů ve
Tmani. Počasí připomínalo spíš po-
zdní léto než podzim, a tak ani rá-
chání se v kádi plné vody nebylo
úplně nepříjemné. 
Úvod obstarala ukázka požárního
útoku družstva dětí ze Tmaně. Ter-
čem pro proudy vody byl opravdový
oheň rozdělaný na cvičné dřevěné
boudičce. Děti byly šikovné a oheň
brzy uhasily. Ač to bylo mimo pro-
gram, Tmanští nám vyšli vstříc a do-
volili i našim osovským dětem vy-
zkoušet si požární útok a dokonce
jim půjčili i vlastní vybavení. Malí

osovští hasiči se činili, za chvilku už
měli hadice sešroubované, roztaže-
né a také jim se podařilo oheň brzy
uhasit. Pro děti to byl ohromný záži-
tek a ještě dlouho si o podařeném
požárním útoku povídaly.
Úspěch slavila i družstva žen a mu-
žů. Po netradiční štafetě následovaly
požární útoky, tentokrát již bez oh-
ně. Po sečtení časů ze štafety a úto-
ku skončily ženy z Osova na krás-
ném druhém místě, muži byli třetí.
Nálada byla výborná a cesta zpět na-
ším »plachťákem« přímo super.
Touto vydařenou akcí jsme se roz-
loučili s letošní hasičskou sezónou.  

Markéta VaňaTOVÁ, Osov 

Nejdřív zasadili lípu, pak pouštěli draky
OBYVATELÉ OSOVA I OSOVCE SI PŘIPOMNĚLI STÉ VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  12/2018 (162)

U pomníku vzpomínali na padlé
Stejně jako v minulých letech, i letos jsme si u
pomníku vojínům padlých v 1. světové válce při-
pomněli jejich památku. V neděli 4. 11. před po-
lednem se zde shromáždili občané místní i pře-
spolní, členové zastupitelstva, zástupci SDH
Osov v uniformách a s prapory i členové spolku
KOS. Nejprve farář Karel Biško hovořil o svobo-
dě, o níž se zasloužili i naši padlí, a zdůraznil, že
svoboda s sebou musí nést i zodpovědnost. Poté
jsme se pomodlili a Josef Kozák promluvil o oh-
romných obětech, které válka přinesla. Následo-
valo vystoupení pí Fišerové s básní Sbohem a
šáteček. Poté, co zástupci obce za zvuků hudby
položili k pomníku věnec a zapálili svíci, zakon-
čila vzpomínání Jana Červená básní R. Kiplinga
Umírající. Dalším bodem programu bylo odhale-
ní kamene s pamětní deskou u dvou Lip svobody
vysazených v roce 1919 u východní strany koste-
la. Jeho získání a instalace je dílem KOS Osov.
Oslavili jsme tím 100. výročí vzniku naší svo-
bodné republiky a připomněli si s pomocí obecní
kroniky, jak u nás dřívější oslavy tohoto dne pro-
bíhaly. Zástupci obce, místostarostka Markéta
Vaňatová a Jiří Hošťálek, kámen odhalili a farář
požehnal. Program provázel pěvecký soubor Pet-
ra Kafky, s nímž si přítomní zazpívali i českou a
slovenskou hymnu.          Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality
* Tvořivé setkání se uskuteční 18.
11. od 13.30 ve staré škole v Osově. 
Dětské vánoční tvořeníčko, na němž
se budou šít kostýmy pro kroužek
moderního tance, je zdarma. Prosí-
me o potvrzení účasti z důvodu zaji-
štění dostatečného množství materi-
álu - do 15. 11. pošlete SMS na tel.
736 749 678.         Marie PLECITÁ
* Tradiční setkání s hudbou Luxu-
riosa res se koná 1. 12. od 16.00 v
kostele Narození sv. Jana Křtitele v
Osově. Účinkovat budou Barokní
harmoniky, žáci ZUŠ Dobříš ze tří-
dy P. Kafky, soubory Kolorit a Ká-
men, David Smrž a španělské fla-
mengo. Marie PLECITÁ
* Čekání na Mikuláše se můžete
zúčastnit 1. 12. od 17.00 před ob-
chodem v Osově. Program: zpívání
vánočních koled, rozsvěcení vánoč-
ního stromku, čekání na Mikuláše s
dárečky. Ochutnávka vánočního cu-
kroví, vlastní vzorky vítány.   (map)

U LÍPY. Osovští si sté výročí vzniku Československa připomněli zasazením lípy. Foto Marie PLECITÁ

Tečku za průvodem
obstaral ohňostroj

Děti si vyzkoušely požární útok

V sobotu 3. 11. se v 17 hodin Osov
zahalil do tmy a u hasičské zbrojni-
ce se začali shromažďovat účastní-
ci lampionového průvodu, který se
zde už několik let pořádá pod ná-
zvem Slavnost světel. I letos byl
hojně navštíven dětmi a jejich do-
provodem. Lampiónů byla spousta,
jeden krásnější než druhý; za ně-
kterými okny svítila světýlka, čímž
se i další domácnosti symbolicky
připojily k akci. Pochod prošel
Osovem ke hřbitovu. Zde byly při-
praveny kovové koše, v nichž plál
oheň. Zlatým hřebem podvečera
byl malý, ale krásný ohňostroj, kte-
rý rozzářil oblohu a byl velkým po-
těšením nejen pro přítomné děti.
Řada lidí využila příležitosti a ro-
zešla se po hřbitově zapálit svíčky
na hrobech svých blízkých.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Start ve 12.00 hodin na návsi v Letech u Prahy,  
prezence na místě od 8.00 do 11.00 hodin. 

Vyhlášení vítězů v 16.00 hodin.
Startovné - 500 Kč předem zaplacené, 600 Kč na místě.

Závodníci přihlášení předem s předem zaplaceným 
startovným obdrží dárek.

Trať vede po brdských Hřebenech, měří 39,5 km, 
převýšení činí 854 m.

V cíli bude připraven guláš, špekáčky a zabíjačkové 
pochoutky řeznického mistra Šimpacha, pivo 

z místního pivovaru MMX, čaj s rumem i griotkou. 

Podrobné info na www.transbrdy.cz 

GIANT Winter Trans Brdy 
14. ročník závodu horských kol

Lety u Prahy, 24. 11. 2018 
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Starostou Řevnic je opět Tomáš Smrčka
VÍTĚZ VOLEB, USKUPENÍ PRO ŘEVNICE VEDENÉ LIBOREM KVASNIČKOU, SKONČILO V OPOZICI

Řevnice - Řevnice po volbách po-
vede široká koalice napříč pěti us-
kupeními. Uzavřely ji dosavadní
koaliční strany Perspektiva pro
město, TOP 09 a Nezávislí i Naše
Řevnice, nově jejich řady doplnili
zastupitelé z ODS a Svobodných. 

Koalice tak má v nově zvoleném za-
stupitelstvu 10 křesel. Vítěz voleb,
uskupení Pro Řevnice vedené Libo-
rem Kvasničkou skončilo s pěti
mandáty v opozici. V poměru 10:5
byla schválena většina bodů ustavu-
jícího zasedání zastupitelstva, které
se konalo 5. listopadu a trvalo nece-
lou hodinu.

Starostou byl zvolen opět Tomáš
Smrčka (Perspektiva pro město). Je-
dinou místostarostkou se stala Alice
Čermáková (TOP 09 a Nezávislí). V
pětičlenné radě kromě nich usedne
zástupce Perspektivy Petr Hartmann,
za Naše Řevnice Petr Kozák a za
ODS Miroslav Cvanciger.
Předsedou finančního výboru byl

následně zvolen radní Petr Hart-
mann, v čele kontrolního výboru je
opoziční zastupitel Pavel Černý. Ko-
alice podpořila i vznik výboru zastu-
pitelstva pro územní plán a jeho
předsedou zvolila Josefa Tlustého.
Protinávrh, aby v čele stanul Libor
Kvasnička, neprošel; stal se »jen«
jedním z členů výborů. Zastupitelé
odhlasovali, že s výjimkou těch, již
mají funkci, nebudou pobírat finanč-
ní odměny.    Pavla NOVÁČKOVÁ

Řevničtí ochotníci znovu uvedou dvě komedie
Řevnice - Z Lesního divadla do tepla řevnického kina se v listopadu stě-
hují zdejší ochotníci. Po letní venkovní premiéře zde znovu uvedou ko-
medie Neprodejné manželky a Doktore, vy jste nenapravitelný.
Lechtivou komedii odehrávající se v luxusním pokoji Grand Hotelu v Lon-
dýně Neprodejné manželky secvičila Alice Čermáková. Dvojice provinčních
obchodníků se chystá prodat autodopravu zahraničním zájemcům, kteří si
pro oživení obchodního jednání přejí dvě dívky z eskort servisu. Nečekaně
se ale v apartmá objeví i manželky obchodníků. Jak vše dopadne, máte mož-
nost zjistit v neděli 18. listopadu. Představení začíná v 19 hodin.
O necelé dva týdny později se na prknech kina objeví mladá parta ochotní-
ků z Divadelního studia. Prvorepubliková veselohra polozapomenutého spi-
sovatele, dramatika a překladatele Jana Grmely Doktore, vy jste nenapravi-
telný bude k vidění ve čtvrtek 29. a v pátek 30. listopadu od 18.00.         (pan)

Rychlík na přejezdu 
srazil nezletilou dívku
Černošice - Obrovská tragédie se
stala 6. 11. v Černošicích. Rychlík
zde před sedmou hodinou srazil ne-
zletilou dívku! Na místě byla mrtvá.
Dívka podle informací ČTK vstupi-
la na železniční přejezd se sluchátky
na uších. Kvůli smrtelné nehodě byl
přerušen provoz a i poté, kdy se za-
čalo znovu jezdit alespoň po jedné
koleji, nabíraly vlaky na Prahu i Be-
roun velká zpoždění.
Přes prudké brždění se v rychlíku,
před který dívka vstoupila, žádný z
asi padesáti cetujících nezranil. Na
místě neštěstí zasahovali středočeš-
tí, pražští i drážní hasiči. Dorazila
také členka posttraumatického tý-
mu, která poskytla první psychickou
pomoc jiné nezletilé. (mif)

Soutěž Živnostník roku a Firma ro-
ku patří k největším podnikatel-
ským kláním v zemi. Vyhlašovate-
lem je deník Hospodářské noviny,
záštitu, odborný dohled zajišťuje
Hospodářská komora ČR.  
„Atmosféra středočeského finále,
které se konalo v pražském hotelu
Carlo IV., byla velkolepá,“ uvedla
Krátká. „Odnesla jsem si vzpomín-
ku, radost, že byznys reprezentanti
naší společnosti ocenili mou práci a
také podnikatelské konto na 5 let
zdarma. Což je vlastně výhra v hod-
notě 18.000 Kč,“ dodala. 
Republikové finále soutěže se koná
14. listopadu.       Miloslav FRÝDL

Nohejbal na házené
hráli nejlépe Draci
Nohejbalový turnaj se konal 10. 11.
na hřišti házené v Řevnicích. Za ide-
álního počasí se ho zúčastnilo deset
družstev. Začalo se hrát v půl desáté,
poslední zápas skončil za slušného
šera! Ve skupině A se utkali a skon-
čili v tomto pořadí: Draci, IQ Ouvey,
Torthuga, Kopyta a nepostupující
Petříšovci s jedinou hráčkou něžné-
ho pohlaví Monikou Sklenářovou.
Skupinu B vyhráli Bája pic před
Krtečkama, ZTP, Nevim; nepostou-
pil Boston. Do finále se probojovali
Draci a Bája pic. Prvně jmenovaní
byli nejlepším týmem, prohráli jedi-
ný set - ve skupině s Torthugou. Ta
si to v boji o třetí místo rozdala s IQ
Ouvey.         Petr HOLÝ, Řevnice

Divadelníci na učebnu vybrali pět tisíc korun

V Letech hořela hala...
kouř byl cítit až v Praze
(Dokončení ze strany 1)
Postupně na místo přijížděli profesi-
onální i dobrovolní hasiči z celého
okolí - dohromady jich tu zasahova-
lo 130 z 22 jednotek a více než čtyři
desítky kusů hasičské techniky.  Po-
dle Aktualne.cz na místě pomáhalo i
velkoobjemové kontejnerové čer-
padlo, jež dopravovalo vodu z více
než 900 metrů vzdálené Berounky. 
Informace o ničivém ohni se rychle
začala šířit i na sociálních sítích.
Místní například psali, že jim večer
přestala téci voda. „Vypouštěla jsem
na chvilku psa na zahradu, a to se
nedá. Cítím to snad už i v baráku,“
napsala na Facebook jedna z obyva-
telek Letů. „Smrad hlásím i z Čer-
nošic,“ komentovala jiná čtenářka a
další přidala: Jsem z Dolních Černo-
šic... a i zde je čmoud cítit...“  Dým
se podle hasičů naštěstí valil mimo
obydlenou oblast. Stav ovzduší mo-
nitorovala chemická laboratoř z Ka-
menice. Nebezpečnou koncentraci
škodlivin nenaměřila, ale zápach z
požáru byl cítit až v Praze. 
„Z preventivních důvodů žádáme
občany, aby kvůli požáru průmyslo-
vé haly během dneška, neděle 11.
11. nevětrali a omezili svůj pobyt
venku,“ vyzvala občany prostřed-
nictvím mobilního rozhlasu starost-
ka. Spojené fotbalové družstvo žáků
Letů a Dobřichovic kvůli jedovatým
zplodinám v ovzduší přesunulo plá-
novaný nedělní zápas o týden.
Před půlnocí prohlédl budovu statik
a rozhodl o její demolici. Protože
hrozilo zřícení, museli hasiči s
ohněm bojovat zvenku a s pomocí
výškové techniky. „Ještě ve dvě rá-
no neohlásili hasiči lokalizaci. Situ-
aci komplikuje spadlá střecha, která
přikryla hořící materiál a bránila pří-
stupu hasební vody,“ napsali na
svém profilu v neděli ráno hasiči z
Dobřichovic s tím, že jejich tým se v
neděli ráno prostřídal. Podle prvních
odhadů vznikla škoda jen na usklad-
něném materiálu za pět milionů ko-
run. Pavla NOVÁČKOVÁ

Pavla Krátká při přebírání ocenění
Živnostník roku.        Foto ARCHIV

Živnostnici se ve finále třásla kolena
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Beseda s restaurátorem Andrejem
Šumberou o záchraně soch se koná
15. 11. od 17.30 v sále U Kafků v
Letech.         Marie HOLEČKOVÁ
* Přednášku Johany Hovorkové a
Pavla Šafra můžete navštívit 22. 11.
v černošickém Clubu Kino. O hoa-
xech, manipulacích, dezinformač-
ních webech, řetězových e-mailech i
vlivu médií vlastněných oligarchy
budou hosté hovořit od 19.00.     (vš)
* Poslední svoz bioodpadu se v
Zadní Třebani uskuteční 22. 11.
Oranžové kontejnery budou po obci
rozestavěny přibližně do konce lis-
topadu, v závislosti na vývoji počasí
a provozu kompostárny. (pef)
* Staronovou starostkou Zadní
Třebaně byla na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva obce 30. 10. jedno-
myslně zvolena Markéta Simanová.
Svoji funkci bude vykonávat jako
uvolněná. Neuvolněným místosta-
rostou byl jmenován Jiří Petříš. Do
školské rady byla za obec delegová-
na Petra Frýdlová. (pef)
* Ustavující zasedání zastupitel-
stva Letů se konalo 5. 11. Starostkou
zůstává Barbora Tesařová, místosta-
rosty byli zvoleni Markéta Huplíko-
vá a Jiří Hudeček. Dalšími zastupite-
li jsou Petra Flasarová, Jiří Kárník,
Petr Slavík a Marek Stránský.     (bt)
* Stále uzavřena je kvůli výstavbě
dešťové kanalizace silnice ze Řevnic
do Zadní Třebaně. Objízdná trasa až
do 30. 11. vede přes Svinaře.      (pef)
* Zraněnou osobu vyprošťovali z
tři metry hlubokokého koryta potoka
ve Svinařích řevničtí profesionální
hasiči. Pacienta pomocí transportní
vany přenesli do sanitky. (pav)
* Rok a půl staré dítě se zamklo 31.
10. v bytě v Mníšku p/Brdy. Řevnič-
tí hasiči se do bytu dostali přes bal-
kon s pomocí nastavovacích žebříků
a dítě v pořádku předali matce. (pav)

Benefiční představení uvedlo 10. listopadu v Zadní Třebani Divadlo za vo-
dou z Čenkova. V hlavní roli hořké komedie nazvané Bedřich Hrozný se
představil Luboš Krásný. Při představení režírovaném Lídou Boudovou,
které se odehrává na nádraží v Kňourech, se příjemně pobavilo na padesát
diváků! Hned dvě role si zahrála ředitelka místní ZŠ Tereza Macourková.
(Na snímku s Lubošem Krásným.) Právě od ní vzešel nápad sehrát bene-
fiční představení. Výtěžek bude věnován na stavbu venkovní učebny v míst-
ní škole. Příchozí mohli dobrovolně přispět a zároveň se občerstvit dobro-
tami. Kolik se vybralo?  Přesně 4.869 Kč! Velké poděkování nejen divadel-
níkům, ale i těm, kteří přišli podpořit dobrou věc. 

Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň



Naše noviny 23/18 SPORT, Strana 12 

Gól tři minuty před koncem? To bolí!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

V sobotu 3. listopadu uspořádal SKI
Klub Řevnice v lese mezi vodárnou
a Lesním divadlem 43. ročník tra-
dičního Lesního slalomu. Stavitelem
tratě byl i tentokrát zakladatel závo-
du Petr Holý. 
Přes chladné počasí a navzdory
tomu, že déšť ustal teprve hodinu
před závodem, přišlo na start 41 zá-
vodníků. Příslibem pro budoucnost
je rostoucí zastoupení mladších vě-
kových kategorií. Na účastníky če-
kaly hodnotné ceny od sponzorů ak-
ce; poděkování si zaslouží také
Městský úřad Řevnice, který se spo-
lupodílel na financování závodu.
V absolutním pořadí zvítězil Pavel
Knýbel velice hodnotným časem
40,4 s, v ženách se z vítězství rado-
vala Renata Kukačková, rovněž ve
skvělém čase 50,1. Nejmladší účast-
nicí byla Zuzanka Krejcárková, kte-
ré ještě nejsou dva roky. O tom, že
sportující rodiče vedou ke sportu i
své děti svědčí fakt, že obě rodiny

absolutních vítězů, Kukačkovi i
Knýbelovi, zvítězili ve třech věko-

vých kategoriích.          Jan Čermák,
SKI KlUB Řevnice

Poberouní - Podzimní finiš se fot-
balovým mužstvům našeho kraje
příliš nedaří. lety o remízu v Mi-
líně přišly tři minuty před koncem
zápasu, Řevnice si nechaly na vla-
stním hřišti dát tři branky, zad-
notřebaňský ostrovan dokonce
čtyři. Prohrály i všeradice, které v
domácím souboji s osekem neudr-
žely vedení 2:0.       (mif)

LETY, krajská I. B třída
Milín - FK lety 1:0
Dostat gól tři minuty před koncem,
to opravdu bolí. Domácí byli po celé 
utkání aktivnější a vypracovali si ně-
kolik gólových příležitostí, které ale
zlikvidoval výborně chytající Sňo-
zík. Dvě gólovky, jedna po sólovém
úniku a druhá hlavička z malého
vápna, skončily vedle branky. Když
už se zdálo, že utkání skončí neroz-
hodně, přetažený centr si zpracoval
domácí hráč a přízemní střelou přes
celou bránu rozhodl utkání.         (jik)
Nový Knín - FK lety 1:3
Góly: Jarolím, Koníček, Chalupa
Domácí vlétli do utkání jako uragán.
V úvodních minutách mohli dvakrát
skórovat, ale Sňozík v brance hostů
byl proti. V 5. minutě se v pokuto-
vém území opřel do míče domácí
útočník a jeho střela skončila v šibe-
nici! Knín byl po celý první poločas
důraznější a měli i další šance. Po
přestávce se obraz hry změnil, Lety
se tlačily před branku domácích. V
53. minutě se nadechl k nevídanému
sólu Hruška, obešel čtyři hráče a

před domácím brankářem byl postr-
čen - míč se odrazil k Jarolímovi,
který jej uklidil do branky - 1:1. V
63. minutě se na hranici pokutového
území dostal ke střele Jarolím, bran-
kář míč vyrazil a dobíhající Koníček
z ostrého úhlu nezaváhal - 1:2.
Definitivní podobu výsledku stano-
vil v 71. minutě Chalupa, který  do-
razil do branky  centr Koníčka.  (jik)

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Krňany - dobřichovice 2:0
Hosté bez několika opor sice začali
aktivně, jenže už v 10. minutě domá-
cí z rychlého protiútoku vsítili první
branku. Dobřichovičtí mohli brzy

vyrovnat. Když se ale jednomu z
malého vápna podařilo překopnout
odkrytou branku a druhému, který
sám běžel na gólmana, »umístit«
míč přímo do jeho náručí, bylo jas-
né, že skórovat tentokrát nejspíš bu-
de nesplnitelným úkolem. V 53. mi-
nutě přidali domácí druhý gól a bylo
rozhodnuto. Miloslav oMáČKa
dobřichovice - Jinočany 5:2
Branky: K. Šlapák 2, Zamrazil,
Rašek, Smiovský
Nejlepší podzimní výkon předvedli
fotbalisté Dobřichovic, když porazi-
li druhý celek tabulky. Dařilo se ze-
jména Karlovi Šlapákovi, jenž dvě-
ma pěknými brankami oslavil návrat
do sestavy po půlroční pauze. Díky
maximální bojovnosti a trefám Šla-
páka i Zamrazila vedli domácí už
3:0. Jenže hosté po změně stran bě-
hem dvou minut snížili na rozdíl je-
diné branky. Domácí ale zvrat nepři-
pustili a vítězství pojistili.       (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Cembrit Beroun 0:1
Karlštejnští nedokázali na vlastním
hřišti potvrdit roli favorita, když po
celý zápas nenašli recept na konsoli-
dovanou obranu berounského soupe-
ře. Ten se prosadil gólově v první
půli po rohovém kopu, což mu stači-
lo na tři body.           Michal ŠaMaN

drozdov - Karlštejn 3:0
Karlštejn nastoupil na půdě druhého
týmu přeboru v oslabené sestavě.
Domácí měli skvělý vstup a brzy
vstřelili všechny tři branky. O osudu
utkání tak bylo rozhodnuto už v prv-
ním poločase.          Michal ŠaMaN

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZT - Nižbor 0:4
V úvodu utkání uctili hráči minutou
ticha památku zesnulého dlouholeté-
ho vedoucího týmu OZT Miloše
Eliáška.
Výsledek zápasu je k domácím ještě
milosrdný, protože veterán Bouberle
chytil několik tutových příležitostí
soupeře. Ostrovanu se bohužel v zá-
věru podzimu vůbec nedaří. Nehraje
v ustálené sestavě, a to se negativně
odráží na výkonech. (Mák)
osek - oZT 2:0

FK VŠERADICE, III. třída 
všeradice - osek 2:3
Branky: Jakoubek Petr, Nájemník
Zápas jsme začali výborně. První
půli jsme vedli 1:0 gólem Petra Ja-
koubka a hned ze začátku druhého
poločasu přidal druhý gól Milan Ná-
jemník, který se přesunul z brány do
útoku. Pak ale Osek začal víc útočit,
nám se zranil stoper Pavel Jakoubek,
za kterého už bohužel nebyla na la-
vici náhrada... Početní oslabení jsme
nezvládli a během chvíle Osek otočil
na 2:3. My už jsme fyzicky vůbec
neměli na nějaký odpor.                (stš)
Tetín - všeradice 3:1
Branka: artl

ŘEVNICE, IV. třída 
Řevnice - Statenice 0:3
Ještě dvacet minut před koncem to
vypadalo minimálně na bod - stav
byl bezbrankový, hra vyrovnaná.
Během závěrečných dvaceti minut
však přišly tři přesné (a krásné) zása-
hy hostí a bylo hotovo. (Mák)
Kazín B - Řevnice 1:2
Branky: Novák, Pitauer

NAPOSLED DOMA. Fotbalisté Řevnic v posledním podzimním mistráku na
svém hřišti podlehli mužstvu Statenic 0:3. Foto NN M. FRÝDL
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Perfektní výkon, vítězství Přerova

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
18. 11. 13:30 MFK Dobříš B - FK Lety
DOBŘICHOVICE, okres. přebor
17. 11. 13:30 Úhonice - Dobřichovice

Předposlední říjnový den sehrály vo-
lejbalistky Dobřichovic první zápas
3. kola Českého poháru s extraligo-
vým družstvem VK Přerov. Téměř
zaplněné hale připravily hezký záži-
tek. Předvedly perfektní výkon –
první set vyhrály, další sety pak byly
velmi těsné. Při tom posledním se
nám, bohužel, za stavu 23:21 pro
soupeře zranila stěžejní hráčka a na
delší čas nebude moci startovat! Zá-
pas skončil výhrou hostů 3:1. Odve-
tu družstva sehrají v Přerově 22. 11.
V  ligové soutěži vyhrály ženy 2. a 3.

11. na Žižkově nad tamním Sokolem
3:0 a 3:1. A-celek mužů 26. 10. vy-
hrál po dobrém výkonu nad muž-
stvem Volejbal Brno 3:1, 27. 10. bez
problémů porazil Velké Meziříčí 3:0
a postoupil v tabulce na 3. místo.
V pátek 9. 11. ženy porazily Tatran
Střešovice 3:0, muži stejným rozdí-
lem VK Budějovice. V sobotu ženy
po urputném boji na domácí palu-
bovce zdolaly v odvetě Tatran Stře-
šovice 3:2, muži pak venku vyhráli
nad ČZU Praha B 3:0. 
Ivanka Caldová, dobřichovice 

PŘEDÁVÁNÍ CEN. Malí účastníci Lesního slalomu při přebírání cen od
sponzorů. Foto ARCHIV


