V tomto čísle Našich novin
* Jahelka rozchechtal sál - strana 8
* Fotbalové jaro začíná - strana 12

Dětem zpívala youtuberka

11. března 2019 - 5 (745)

Cena výtisku 7 Kč

XXX. MASOPUST. Jubilejní, třicátý Poberounský masopust se konal první březnový víkend v Zadní Třebani. (Viz strany 2 a 3)

Místo vlaků pojedou
z Karlštejna autobusy

Karlštejn - Pokud se chystáte od 12
do 17. března vlakem do Berouna,
obrňte se trpělivostí. Čekají vás výluky, zpoždění a v úseku Karlštejn –
Beroun se svezete autobusem.
Omezení provozu spojené s modernizací berounského nádraží začne
12. 3. v 16.00 a skončí 17. 3. ve
21.00. V této době bude doprava vlaků z Řevnic do Beroun organizována podle výlukového jízdního řádu viz www.cd.cz/jizdni-rad/tratovejizdni-rady/files/cz-k171-2019vyluka04.pdf. Všechny osobní vlaky mezi Karlštejnem a Berounem nahradí
od 4.50 do 21.00 autobusy.
(mif)

Třebaňské čeká čtvrtrok hrůzy
SOUBĚŽNĚ BUDE UZAVŘENA SILNICE ZE ZADNÍ TŘEBANĚ DO ŘEVNIC I SVINAŘ
Zadní Třebaň - Ze Zadní Třebaně
do Řevnic jsou to po silnici dva kilometry. Od začátku dubna do
konce června, minimálně, se motoristům tato trasa prodlouží pětinásobně. Krajská správa a údržba
silnic (KSÚS) naplánovala souběžné uzavření silnic ze Třebaně do
Řevnic i Svinař.
„Na jednání se zástupci KSÚS ohledně uzavírky ulice Třebaňské v
Řevnicích nám bylo 7. 3. sděleno, že
silnice mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi bude neprůjezdná od 18. 3. do

konce června, a to v plném rozsahu,
i když jsme požadovali omezený
provoz,“ uvedla zadnotřebaňská starostka Markéta Simanová.
Její slova potvrdil rychtář Řevnic
Tomáš Smrčka: „Stavba je naplánovaná od půlky března do konce června a pod úplnou uzavírkou. První
část rekonstrukce se bude týkat Třebaňské s tím, že Komenského bude
od prodejny slepá s možností parkování, druhá etapa se bude týkat ulice
Komenského.“
V případě této uzavírky povede

František Šedivý se stal Rytířem české kultury
Řevnice - Rytířem české kultury
se na sklonku února stal bývalý
politický vězeň, dlouholetý kronikář Zadní Třebaně, obyvatel Řevnic František Šedivý. vyznamenání mu s dalšími osobnostmi bylo slavnostně předáno v pražském
divadle Na vinohradech.
Rytířem se člověk nestává každý
den. Jaké to je být vyzdvižen do
»šlechtického stavu«?
Byl to pocit opravdu zvláštní, neboť
jsem nečekal, že by se mi někdy
mohlo dostat takové pocty. Moji
předkové prý kdysi patřívali do
stavu svobodných sedláků, ale to je

Foto Vladimír kasl

František Šedivý při přebírání vyznamenání.
Foto Jiří NEDVĚD

s tímhle oceněním nesrovnatelné.
když jste na jevišti vinohradského
divadla přebíral ocenění, co se vám
honilo hlavou, na co, případně na
koho jste myslel?
V takových okamžicích vám hlavou
prolétnou vzpomínky na ty, kteří se
zasloužili o to, jaký jste, kteří vás
vlastně formovali. Uvědomil jsem
si, že tato pocta patří především mamince, která tíhu mého života nesla
do posledních chvil svého života.
stejného vyznamenání se dostalo i
dalším politickým vězňům a také
výrazným a všeobecně známým
osobnostem. (Dokončení na straně 6)

objízdná trasa ze Zadní Třebaně přes
Bílý Kámen a Svinaře. Jenže...
„Při zmíněném jednání 7. 3. vyplynula na povrch i další stavba - rekonstrukce mostu na silnici mezi Zadní
Třebaní a Svinařemi. Práce jsou prý
naplánovány od 1. 4. a mají trvat pět
měsíců,“ sdělila Simanová.
To znamená, že od začátku dubna minimálně do konce června povede nejkratší trasa ze Z. Třebaně do Řevnic
kolem hřbitova směr Liteň, před liteňským přejezdem doleva a dolů,
přes Svinaře. (Dokončení na straně 11)

Nejdřív planý poplach,
pak dům v plamenech
Řevnice - Hned dvakrát byl řevnickým profesionálním hasičům vyhlášen 8. března poplach kvůli ohni.
Zatímco do Zadní Třebaně jely cisterny i velitelský vůz zbytečně, v
Černolicích o něco později vzplál
rodinný dům. Oheň způsobil škodu
za bezmála milion korun.
Cestu do Zadní Třebaně si kolona
hasičských aut mohla ušetřit. „Na
Ostrově si pouze někdo udělal ohníček, stál u toho, avšak někdo viděl
kouř a zavolal nás,“ uvedl řevnický
profesionální hasič Pavel Vintera.
(Dokončení na straně 11)
(mif)
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Jubilejní třebaňský masopust: procesí
TŘICÁTÉMU POBEROUNSKÉMU »FAŠAŇKU« V ZADNÍ TŘEBANI KRALOVALI MEDVĚDI A FLINTSTONEOVI,
Zadní Třebaň – Jubilejní třicátý
Poberounský masopust je minulostí. Doslova festival hodování,
veselí a muziky se konal 2. března
na návsi, v ulicích i v prostorách
Společenského domu v Zadní Třebani. Opět ho vyhledalo obrovské
množství návštěvníků.
Masopust se letos po dlouhé době
slavil nejen během celého sobotního
dne, ale pokračoval také večerním
plesem, který uspořádala místní Základní a mateřská škola. Její učitelský sbor v čele s ředitelkou Terezou
Macourkovou i její žáci se ovšem
zapojili také do kulturního programu. A nejen oni!
Oslavy začaly v brzkých ranních hodinách příjezdem desítek stánkařů,
hasiči chystali zabijačkové pochoutky, organizátoři kulturní program a
tombolu. Když v 9.30 začala hrát kapela Třehusk, byly už na návsi stovky lidí a další stále přicházeli.

ně zvítězila parta místních mladých
mužů (Petr Hejlek, sourozenci Malých a spol) ustrojených jako Flintstoneovi. Druzí byli Vodníci z Hlásné
Třebaně s Holkami v rozpuku a třetí
Jezeďáci ze Svinař, u nichž na voze
seděli také Mimoni. Porotě se líbila i
mobilní kancelář Obecního úřadu v
Zadní Třebani, Cirkus Vižina nebo
pohádkové postavičky z Osova.
Pak už se vydal vsí průvod, který
vedly tradiční postavy Policajt, Masopust a medvěd s medvědářem, nechyběla kapela Třehusk ani Jana
Červená s koňmi a kočárem. Končilo se po šesté v hospůdce U Mlýna,
kde ještě musel krátce zahrát Třehusk. Mnozí obyvatelé obce pak dorazili i na Masopustní školní ples do
Společenského domu, kde se s kapelou Boss Band skvěle bavili do půl
třetí ráno. Lucie HOcHmaLOvá

Bohatý program
Jako každý rok byl k vidění bohatý
program, o jehož koordinaci se postarala Pavla Nováčková. Vystoupení
na jubilejním masopustu si nenechaly ujít dětské soubory Notičky, Klíček i Proměny ze sousedních Řevnic, písničku o včelce Máje předvedly děti z místní školy v maskách včeliček. Místní pěvecký Třebasbor pobavil i poučil návštěvníky o vyjme-

Naše noviny děkují všem, kteří jakkoliv pomohli při přípravě a organizaci jubilejního XXX. Poberounského masopustu i dětského karnevalu. Speciální poděkování patří
Obecnímu úřadu v Zadní Třebani i
zdejší škole za skvělou spolupráci,
vystupujícím souborům i jednotlivcům, posádkám alegorických vozů,
starostovi Tochovic Radku Waltrovi
za ozvučení návsi, Josefu Plachému
za zapůjčení pojízdného »jeviště« a
štědrým dárcům, kteří přispěli do
masopustní tomboly. Pomoci vás
všech si upřímně vážíme, bez vás by
to opravdu nešlo... DÍKY!
(mif)

KRÁLOVÉ. Vítězové soutěže o nejoriginálnější masopustní převlek na XXX.
Poberounském masopustu: Šest medvědů s Cibulkou. Foto NN M. FRÝDL
novaných slovech – v tomto duchu pinové masce Petry Neubauerové a
se také nesla jeho maska a píseň, kte- spol. s názvem Šest medvědů s Cirou premiérově uvedl. Poté následo- bulkou, na druhém místě skončily
vala fraška Obušku, z pytle ven, tra- včeličky ze školy i školky a na třetím
diční pochování Masopusta a oblíbe- místě manželé Zavadilovi v masný kejklíř PET, neboli Petr Theimer. kách Spejbla a Hurvínka. Líbila se
Nakonec přišla na řadu soutěž maš- také maska Vajíček s pánví nebo
kar, letos obohacená o konvoj na- Radka Jahelková, dcera mnohonázdobených alegorických vozů. Titul sobného Krále masopustu Josefa JaKrál masopustu porota udělila sku- helky, vystrojená jako tablo s fotografiemi významných otcových přeSpeciální cenu pak získal RáVážení a milí Třebaňáci, zasloužíte obdiv... vleků.
kosníček neboli Petr Tatušek z KoniS kapelou Třehusk hrajeme rok co rok na 15-16 masopustech v blízkém i klece Suchomasty.
dalekém okolí. Poberounský masopust, který se už třicet let koná v Zadní Mezi alegorickými vozy jednoznačTřebani, se od všech v mnohém liší: bohatým stylovým jarmarkem, množstvím zúčastněných masek, desítkami účinkujících v pestrém programu,
stovkami diváků a - štědrostí místních obyvatel. Průvodu maškar letos připravilo pohoštění 43 domácností!!! O jednu více, než loni i předloni, čili rekord byl překonán. Některá vrata a vrátka, před nimiž nás obvykle vítají
s nějakou tou dobrotou, sice letos zůstala zavřená, jiná se ale naopak otevřela úplně poprvé či po několikaleté přestávce. Porota rozhodla, že ocenění
za nejlepší masopustní občerstvení obdrží: Zelňáky Radky Jahelkové, chlebíčky Marie Malé i kombinace obložených chlebů a ořechovky u Hanky a
Vítka Tučkových. Speciální cenu dostanou autorky každoročních doslova lukulských hodů Stanislava Frýdlová, Dana Hejlková a Ema Malá.
(mif)

Pošlete nám pohled, odměníme vás mikinou
Nejen soutěž o nejnápaditější alegorický vůz a večerní školní ples »vylepšily« program letošního XXX. Poberounského masopustu v Zadní Třebani.
Na počest jubilejního ročníku této vyhlášené akce se pořadatelé rozhodli
vydat »památeční« masopustní pohledy. Pokud jste si je nestihli pořídit přímo na masopustu, jsou stále k dostání či objednání v redakci Našich novin
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň). Pohledy si můžete schovat na památku, ale také nám je můžete do 31. 12. 2019 poslat zpět na adresu NN. Z
čím originálnějšího místa nám pohled doručíte, tím lépe. Tři »nejexotičtější« destinace, resp. ty, kteří nám odtud pozdrav pošlou, odměníme sportovní mikinou, turistickým batohem a souborem cestopisných knih.
(mif)

Děkujeme za pomoc!
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diváků, alegorické vozy, rekordy, ples...
POHOŠTĚNÍ PŘIPRAVILO REKORDNÍCH 43 (!) DOMÁCNOSTÍ, ZATANČIT SI PŘIŠLO PŘES DVĚ STĚ LIDÍ
Na tak velkolepé události jako je 30. ročník Poberounského masopustu, který se tradičně konal v
Zadní Třebani, nemohla chybět ani zdejší škola a
školka. Již několik týdnů před akcí chystali žáci,
pracovníci i příznivci školy výrobky k prodeji ve
školním stánku, aby tak mohli do pomyslné kasičky přihodit další korunky, které budou použity na
výstavbu venkovní učebny.
K prodeji byly keramické knoflíky či přívěsky, vlněné figurky a chobotničky, originální rámečky
na fotky či látkové květiny. Do velké dálky voněly čerstvě smažené koblihy a škvarkové zelňáky,
kvůli kterým zaměstnanci školy neváhali vstávat
již za rozbřesku a zadělávali, smažili a plnili ostošest. Ani tak se na všechny nedostalo, celá plata
koblih a placek mizela doslova před očima. Nemalý zájem byl též o jedinečné ručně vyráběné
pamětní medaile.
Mnoho času jsme všichni věnovali rovněž přípravě vystoupení, které jsme kolem poledne předvedli na zaplněné návsi. Bylo třeba pečlivě nachystat choreografii, vyrobit kostýmy a rekvizity a v
neposlední řadě nazdobit alegorický vůz pro včelí
královnu, naší ředitelku. Všichni se spojili a zapracovali, jak nejlépe mohli - proto jsme si odnesli nejen ocenění za společnou masku, ale rovněž
nesčetně pochval za skupinový tanec na českou i
německou verzi Gottovy písně Včelka Mája. Ško-

Masopust oslavila i školka

Ani děti z Mateřské školy v Zadní Třebani nezůstaly v přípravách na místní masopust pozadu.
Povídali jsme si o masopustních zvycích, tradičních maskách či pokrmech. V úterý 26. 2. si pak
školka uspořádala vlastní masopustní karneval,
na kterém jsme si povídali o svých kostýmech,
společně jsme si zatančili a zasoutěžili, vyrobili si
škrabošky a masky zvířátek, kterými jsme vyzdobili budovu. Děti i jejich učitelky si den moc užily
a už se velmi těšíme, až k nám koncem měsíce zavítá Matýsek, loutka proslavená v pořadu Československo má talent. Na snímku školkové i školní
děti při vystoupení na Poberounském masopustu.
Klára PešKová, Mš Zadní Třebaň
Foto vladimír KASL

ŠEK PRO ŠKOLU. Senátor Jiří Oberfalzer při předávání šeku zástupkyním školy. Foto NN M. FRÝDL
lkáčci s učitelkami vyletěli jako včeličky z úlu,
Tereza Macourková jako včelí královna vznešeně
poletovala kolem a školáci se svou učitelkou zazářili v roli květin. Mnohým tento taneček vehnal
slzy do očí - až tak roztomilí jsme prý byli...
Den však tímto vystoupením zdaleka nekočil, ba
naopak. Pilně, jako ty včeličky, jsme pokračovali
v chystání premiérového školního masopustního
plesu, do jehož organizace se zaměstnanci školy
vrhli doslova po hlavě. Žaci za velké podpory učitelek vytvářeli dekorace k zútulnění Společenského domu, za pomoci rodičů jsme nachystali velkolepou tombolu i další krásné ceny, které se v
půlnoci losovaly. Nechyběl uvítací přípitek či pohoštění na stolech. O předtančení se postarala
děvčata z taneční skupiny P. Kellerové s choreografií Anety Nejedlé. Učitelky ze školy i školky
secvičily půlnoční překvapení, čtvrthodinové divadelní představení s tancem Mise na Mars, v
němž jednu z rolí sehrál i senátor Jiří Oberfalzer,
čestný host večera. Dalšími vzácnými hosty byli
starostka Zadní Třebaně Markéta Simanová, zastupitelé obce či zástupci Našich novin. Vážíme si
přítomnosti všech rodičů i přátel školy a hostů z
okolních obcí, kteří během plesu změřili síly v
nevážné soutěži družstev Král Masopustu 2019.
Vítězství patřilo zástupcům Svinař, kteří na ples
zavítali ve skotských krojích, druhá byla výprava
z Osova s názvem Podbrdský výběr, třetí reprezentanti Čenkova.
Jelikož program plesu byl nabitý a atmosféra fantastická – za doprovodu kapely BossBand přes
dvě stovky diváků tančily od prvního tance až do
úplného závěru –, utekl ples jako voda a nezbývalo nic jiného než vyhlásit, o jakou sumu se roz-

rostla sbírka na vysněnou učebnu. Díky desetitisícovému šeku od J. Oberfalzera, za nějž toutou
cestou ještě jednou děkujeme, i výnosu ze stánku,
vstupného na ples, prodeje tomboly, dámské volenky... se tato částka vyšplhala na gigantických
45.000 korun! Dohromady už máme téměř sto tisíc, což je právě tolik, kolik potřebujeme na pořízení vytoužené víceúčelové zahradní stavby. Do
jejího budování bychom se proto chtěli společně
se zručnými rodiči pustit co nejdříve.
Ještě jednou děkujeme VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem na získání této sumy podíleli.
Ivana NájemNíKová, ZŠ Zadní Třebaň

VÍTĚZNÍ SKOTI. Reprezentanti Svinař, kteří vyhráli soutěž družstev okolních obcí na masopustním školním plese. Uprostřed starostka Zadní Třebaně Markéta Simanová.
Foto NN. FRÝDL

Děti řádily na masopustním karnevalu s youtuberkou Verčou

DĚTSKÝ KARNEVAL. Jedna z vítězných masek,
malý tučňák s maminkou...

Zadní Třebaň – Konec masopustního víkendu
v Zadní Třebani obstaral tradičně dětský karneval. Do Společenského domu se v neděli 3.
března přišlo pobavit několik desítek dětí, které si zábavu jaksepatří užily.
Caparti v rozmanitých maskách řádili na parketu
při hudbě kapely Třehusk, jež zahrála mimořádně také písničky z pohádek a dětských filmů, líbila se jim rovněž produkce zpěvačky a youtuberky Veroniky Spurné z Karlštejna. Kromě toho si
všichni mohli zasoutěžit a vyhrávat ceny v bohaté tombole. Nakonec byly vyhlášeny nejlepší a
nejnápaditější maškary. Porota ocenila zvláště ty
ručně vyrobené - nejvíce se líbil ježek, robot z
Transformers nebo tučňák. Další ocenění získali
kuchtíci, muchomůrka, Bezzubka, vosička, vlak
či Indián. Speciální cenu si odnesla skupinová
maska postaviček z komiksového Čtyřlístku. Děti dostaly hru, plyšáky, dětské šampaňské a krásné dorty, které věnoval místní Obecní úřad i pan
Horáček ze Srbska, jež se postaral o občerstvení
na karnevale i sobotním plese. Ostatní si pak smlsli na bonbónech...
(lh)

... a youtuberka Veronika Spurná na masopustním dětském karnevalu.
Foto NN M. FRÝDL

Naše noviny 5/19

KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4

Slavnosti Morany letos hostí Černošice
SVŮJ ORIGINÁLNÍ VÝTVOR MŮŽE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT KDOKOLIV, ŠKOLY, ŠKOLKY, SKUPINY...
Zveme vás na šestý ročník Slavností
Morany, který se koná 6. dubna v
Černošicích. Můžete se přijít jen
podívat, nebo také vytvořit postavu
Morany a zapojit se do soutěže!
Soutěžit mohou školy, školky, skupiny lidí nebo jednotlivci.
Jste škola, školka, spolek nebo jen
parta kreativních lidí, kteří rádi
tvoří? Máte rádi lidové tradice a rádi
se bavíte? Jste z regionu Dolní Berounky nebo nejbližšího okolí? Pokud ano, přihlaste se, vytvořte Moranu, přineste ji na slavnosti a získejte
pohár i ceny. Přihlášky můžete posílat do 30. 3. na email petra.stehliko-

Kina v okolí

va@dobnet.cz nebo se můžete přihlásit telefonicky na: 605 205 755. K
obci nebo městu uveďte název soutěžního týmu, jméno zástupce, telefonní kontakt a email. Pro více informací klikněte na web iDOBNET.cz.
Autoři tří nejlepších Moran získají
krásné keramické Morany, všichni
účastníci si odnesou drobné dárky.
Slavnosti Morany jsou kulturně zábavní akcí, která se každý rok koná v
různých obcích Dolního Poberouní.
Po loňských Všenorech pomyslnou
štafetu převezmou Černošice. Připraven bude bohatý kulturní program, stánkový prodej, prezentace

regionálních firem a atrakce pro děti.
Nebude chybět tradiční přehlídka
Moran, po vyhlášení té vítězné se
všechny zapálí a vhodí do řeky. Za
pěkného počasí vzlétnou i horkovzdušné balony.
Morana je stylizovaná postava ženy,
vyrobená například ze slámy nebo
podobného materiálu (prosíme, myslete na to, že bude spálena, proto by
měla být vyrobena z ekologických
materiálů), oblečená do ženských šatů s namalovaným obličejem. Hodnotí se originální zpracování, umělecký dojem, zvláštní uznání může
získat výtvor, který bude charakte-

Dětem vyhrával Michal Kozák s krtečkem

KINO ŘEVNICE
13. 3. 20.00 JIŽNÍ VÍTR
15. 3. 19.00 TRABANT: VELKÁ
CESTA DOMŮ - beseda
16. 3. 13.45 PSÍ DOMOV
16. 3. a 23. 3. 15.30 (So 13.45)
KOUZELNÝ PARK
16. 3. 17.30 ŽENY V BĚHU
16. 3. 20.00 SKLENĚNÝ POKOJ
20. 3. 20.00 RADŮZA - koncert
22. 3. 17.30 CAPTAIN MARVEL
22. 3. 20.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI?
23. 3. 15.30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
23. 3. 17.30 LOVENÍ
23. 3. 20.00 ZELENÁ KNIHA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
12. 3. 17.30 VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
13., 18., 20., 25. a 27. 3. 13.45 ASTERIX
A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
13., 15., 17., 20., 23. a 25. 3. 17.30 (Pá +
So 20.00, Ne 18.30) ŽENY V BĚHU
13. 3. 20.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
14. 3. 15.30 FAVORITKA
14. 3., 18. 3. a 27. 3. 18.30 (Po 20.00, St
17.30) SKLENĚNÝ POKOJ
15. 3., 16. 3., 22. 3. 17.30 (So 20.00)
CAPTAIN MARVEL (22. 3. 3D)
16. 3. 15.30 LEGO PŘÍBĚH 2
16. 3., 21. 3. a 26. 3. 17.30 (Čt 15.30)
BOHEMIAN RHAPSODY
17. 3. a 24. 3. 15.30 JAK VYCVIČIT
DRAKA 3 (24. 3. 3D)
18. 3. 18.30 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
19. 3. a 26. 3. 17.30 (Út 20.00) ÚHOŘI
MAJÍ NABITO
19. 3. 20.00 ŠŤASTNÝ LAZZARO
20. 3. 20.00 ALITA BOJOVÝ ANDĚL
21. 3. 18.30 LOVENÍ
22. 3. a 27. 3. 20.00 PAŠERÁK
23. 3. 15.30 PSÍ VELIČENSTVO
23. 3. 17.30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
24. 3. 18.30 LÉTO S GENTLEMANEM
25. 3. 20.00 TICHO PŘED BOUŘÍ

KINO RADOTÍN
12. i 20. 3. 17.30 BOHEMIAN RHAPSODY
12. 3. 20.00 BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S
MAFIÍ
13. 3. a 26. 3. 17.30 ŽENY V BĚHU
13. 3. 20.00 VŠICHNI TO VĚDÍ
14. 3. 17.30 DENÍK STROJVŮDCE
14. 3., 19. 3. a 27. 3. 17.30 (Čt 20.00)
SKLENĚNÝ POKOJ
15. 3. 17.30 KOUZELNÝ PARK
15. 3. 20.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI?
16. 3. 17.30 CAPTAIN MARVEL
16. 3. 20.00 ZELENÁ KNIHA
17. 3. 16.00 MACBETH - záznam opery
19. 3. 20.00 WIND RIVER
20. 3. 10.00 ŽENY V BĚHU
20. 3. 20.00 METALLICA - KONCERT
21. 3. a 23. 3. 17.30 (So 20.00) LOVENÍ
21. 3. 20.00 ŠŤASTNÝ LAZZARO
22. 3. 17.30 LEGO PŘÍBĚH 2
22. 3. 20.00 ZRODILA SE HVĚZDA
23. 3. 17.30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM

Již počtvrté připravili svinařští mopeďáci karneval pro děti. Konal se v sobotu 23. února v sále hospody U Lípy ve Svinařích. Hned při příchodu dostávaly děti malý dárek. Byly pro ně také připraveny různé soutěže, např.
vrh míčkem na klauna, podlézání tyčky, nebo velice zajímavý rychlostní
běh v pánských holinkách kolem kužele. Vyhráli všichni, takže také všichni obdrželi připravené odměny, perníkové medaile a další drobnosti. Dobře se bavili caparti i jejich dospělácký doprovod. Odpolední akcí děti provázel klaun a kočka. U soutěží asistoval medvěd s krávou i mopeďácké ženy, k tanci a zpěvu zahrál DJ Michal Kozák s krtečkem. Na rozloučenou
pak malí návštěvníci dostávali malé pozornosti s hračkou. Účast byla
větší, než předcházející roky. Poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravou i organizací hezkého odpoledne a také sponzorům za dary. Těšíme
se na další akce!
Text a foto Jitka a Karel VeVerKoVi, Svinaře

Klíček se školou pořádají ples, už devatenáctý

XIX. Ples tanečního souboru Klíček a ZŠ Řevnice se koná 30. března od
19.30 v řevnickém Lidovém domě.
Melodie v tanečním rytmu hrají světové orchestry, o předtančení se postarají děti z Klíčku. Hostem večera bude staropražská kapela Třehusk. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, slosovatelné vstupenky, dámskou
volenku i tanec podle tanečního pořádku. Vstup ve společenském oděvu,
rezervace vstupenek na tel.: 604 702 569.
Ludmila CHROUSTOVÁ,
Klíček, Řevnice

Řevnická ZUŠ zve na Koncert vítězů
Řevnice – Již poněkolikáté se divákům představí vítězové hudebních soutěží ze řevnické ZUŠ. Na
Koncertě vítězů mezinárodních
soutěží vystoupí žáci z houslové
třídy Lenky Kolářové, klavírní třídy Marcely Škabroudové a flétnisté ze třídy Kristýny Němečkové.
Nejčerstvější úspěchy má za sebou
kvarteto zobcových fléten, které se
stalo absolutním vítězem okresního
kola soutěže komorní hry s převahou dechových nástrojů. Uskupení
ve složení Kamila Kolářová, Barbo-

ra Stará, Kristin Kuthanová a Vojtěch Brenner přednese soutěžní skladby. Se Sonátou G. P. Telemanna
se představí trio ve složení Tereza
Petrová (housle), Kamila Kolářová
(flétny) a Alice Divišová (cembalo),
které se take zúčastní okresní soutěže v komorní hře. Hlavní čas bude
patřit ostřílené houslistce Magdě
Routové, která předvede Koncert a
moll Alexandera Glazunova a Koncert G dur W. A. Mozarta. Vystoupení se koná 26. 3. od 18.30 v Zámečku Řevnice. Pavla PeTROVÁ

ristický pro obec nebo místo. Do
soutěže nebudou připuštěny Morany,
které budou:
• vyrobeny z umělých hmot, obtížně
spalitelných nebo nebezpečných
materiálů
• mít obscénní či provokující námět
• dehonestovat nebo zesměšňovat
kohokoli (nechceme nikoho urážet
nebo vyvolat jakýkoli spor).
Pětičlenné hodnotící komisi bude
předsedat režisér a dramatik David
Drábek.
Petra STeHLíKOVÁ,
Dobnet, Lety

Tipy NN

* Vernisáž výstavy Dobrodružství
cyklistiky - éra vysokého kola v Čechách pořádá 14. 3. od 17.00 Muzeum Českého krasu Beroun. Výstava bude k vidění do 5. 5.
(vlk)
* Vernisáž výstavy Stavební vývoj
Dobřichovic, III. etapa hostí 14. 3.
od 17.30 zámek v Dobřichovicích.
Expozice potrvá do 15. 4.
(ak)
* Koncert rockových kapel Decolt,
OurA.S. a Victorie se koná 15. 3. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Tomáš Kočko & Orchestr představí 16. 3. od 20.00 publiku v černošickém Clubu Kino desku Sadné
zrno, kterou vzdává hold básníkovi
Ladislavu Nezdařilovi.
(vš)
* Komedii Neprodejné manželky
uvedou řevničtí ochotníci 17. 3. od
19 hodin v místním kině.
(pan)
* Repertoár Niny Simone přiveze
do Černošic francouzsko-americká
zpěvačka Nina Van Horn 17. 3. Její
trio ve složení zpěv-klávesy-bicí v
Clubu Kino zahraje od 20.00. (vš)
* Britská kapela Tom C Walker
Band zaměřená na blues, funk a soul
koncertuje 18. 3. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Písničkářka Radůza zahraje 20.
března od 19.30 v kině Řevnice. Vstupné 400/450Kč.
(pan)
* Největší pecky českých i zahraničních interpretů 60. - 80. let budou
znít černošickým Clubem Kino 22.
března od 20.00. Hraje skupina The
Blue Moon.
(vš)
* Uměleckého kursu s malířkou
Lucií Crocro určeného milovníkům
umění a přírody, kteří se rádi nechají inspirovat rostlinami, se začátečníci i pokročilí mohou zúčastnit 23.
3. od 14 do 17.00 v Muzeu Českého
krasu Beroun. Cena 150 Kč. (vlk)
* Hollywood párty se koná 23. 3.
od 19.30 v sokolovně Hlásná Třebaň. Hraje DJ Flux, v programu poker, šantánové tanečnice, umělecké
tancování u tyče... Vstupné 250 Kč,
převleky ve stylu filmových hvězd
či filmových postav vítány.
(vev)
* Bluesový koncert Michael Fridrik
tria z Rakouska hostí 23. 3. od 19.30
sál MUDr. Fürsta v Dobřichovicích.
Vstupné od 100 do 180 Kč.
(ak)
* Skupiny Vosí Hnízdo a Echonaut
zahrají 23. 3. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice.
(vš)
* Pohádku Kvak a Žbluňk o dvou
žabích kamarádech sehraje 24. 3. od
15.00 v dobřichovickém sále MUDr.
Fürsta Divadlo Tondy Novotného.
Vstupné 70 Kč.
(ak)
* Díla řevnické malířky Alby Bedřichové, první starostky města vystavuje do 7. 4. Památník národního
útlaku a odboje v Panenských Břežanech.
(pan)
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Koupaliště budeme
čistit 23. března
Vážení Všeraďáci!
Jaro nám klepe na dveře a po zimě
nás čeká příprava zahrádek na novou sezonu. Ostříhat stromky, zrýt
záhonky pro zeleninu a sázení nových kytiček, to jsou práce, které
nás v blízké době čekají. Při těchto
činnostech je jisté, že nám vznikne
nějaký ten bioodpad. Proto ke konci března bude za budovou všeradického obecního úřadu otevřeno
sběrné místo pro ukládání bioodpadu. Otevřeno bude vždy v sobotu
v dopoledních hodinách.
Dále nás čeká čištění koupaliště.
Naplánováno je na sobotu 23.
března, proto žádám obyvatele naší obce, kteří budou mít chuť pomoci, aby dorazili. Pro brigádníky
bude připraveno občerstvení v podobě buřtů opečených na ohni a
nějaká ta limonáda. Sledujte naše
webové a facebookové stránky!
Martin KuNC, starosta všeradic

V DOLANECH. Starosta SDH Všeradice Bohumil Stibal (vlevo) při jednání s hasiči v chorvatské obci Dolany, kterou
Foto lenka STIBAlová
obývají čeští krajané.

Hasiči schůzovali v Dolanech
VÝPRAVA ZE VŠERADIC SE ZÚČASTNILA JEDNÁNÍ V CHORVATSKÝCH OBCÍCH
Zástupci výboru SDH Všeradice,
vedení starostou sboru Bohumilem
Stibalem, vyjeli pozdravit své kamarády hasiče v chorvatské obci Dolany u příležitosti jejich výroční
členské schůze.
Do Dolan jsme dorazili v pátek 1. 3.
odpoledne, po srdečném přivítání
následovala krátká debata. Pak rychle do uniforem a vzhůru na schůzi,
která se konala v místním kulturním
domě. Jak se blížila 19. hodina a čas
zahájení jednání, sál se začal zaplňovat uniformovanými hasiči. S ohledem na skutečnost, že převážnou
většinu místních hasičů známe, vrtalo nám hlavou, kde se vzali ostatní.

Děti budou číst Bibli

Jak jsme se však v průběhu večera
dozvěděli, navštívili tuto schůzi i zástupci dvanácti okolních sborů - prý
je to tak tady dobrým zvykem.
Po státní a hasičské hymně jsme minutou ticha uctili památku zemřelých kolegů a už začalo standardní
jednání členské schůze. Pár věcí nás
zaujalo, například práce s mládeží,
kde místní dětský oddíl do 12 let je
okresním přeborníkem. V letošním
roce budou hasiči investovat do úprav své zbrojnice a zazněla i důležitá informace, že se letos v červnu zúčastní již VI. ročníku mezinárodní
hasičské soutěže, tentokrát v rumunském Gerniku. Po ukončení schůze
následovala společná večeře a družná zábava do pozdních hodin. Dokonce si někteří z nás i zatančili.
V sobotu po snídani jsme si jeli prohlédnout některá místa v okolí Daru-

varu, kde se v době chorvatské války
za nezávislost odvíjely urputné boje
a bylo ukončeno mnoha životů. I po
skoro třiceti letech jsou tato místa
opuštěná a jsou zde vidět stopy hrůz,
které se tu tehdy odehrávaly. Poté
následovala regenerace v místním
termálním bazénu, před další schůzi,
která se konala v nedalekém Lipovci. Zde je zajímavé to, že přestože
má obec asi 250 stálých obyvatel,
mají místní hasiči téměř 100 členů!
Na tomto shromáždění jsme se zdrželi jen do 23. hodiny, a pak již rychle spát, neboť domů jsme odjížděli
druhý den časně zrána.
Celá »mise« se velice vydařila, navázali jsme nová přátelství, a hlavně
doladili letošní ročník soutěže v rumunském Gerniku, kde se opět sejdeme se svými kamarády.
Lenka StibaLOVá, Všeradice

Podbrdské aktuality

* Sportovní karneval SK Horymír
Neumětely se uskuteční 16. 3. od
20.00 v místním Kulturním domě.
Hraje Gong, pořadatelé lákají na bohatou tombolu.
(kan)
* Vladyka Horymír se 2. 3. vydal
na koni a s doprovodem z Radotína
přes Řevnice do Neumětel! Družina
do cíle dorazila kolem 16.00 a byla
přivítána místními v čele se starostou Luďkem Kuniakem.
(pb)
* Oslavu MDŽ pořádal OÚ Všeradice v sobotu 9. března v místní restauraci Na Růžku. Na programu bylo vystoupení dětí z místní mateřské
školy i dámské skupiny Baby group.
Každá žena dostala občerstvení a
malý dárek.
Martin KUnC
* Obecní úřad Všeradice připomíná obyvatelům, že poplatky za svoz
komunálního odpadu je nutné zaplatit nejpozději do konce dubna 2019.
Do tohoto termínu musí být také
vylepeny nové samolepky na popelnicích.
Martin KUnC

Do Dvora přijedou Bohemians i žižkovská Viktorka
Dětské centrum Světlušky ve Tmani
se třetím rokem zapojuje do celonárodního Čtení Bible. Minulý rok
to bylo na berounském náměstí,
kde děti představily svá výtvarná
díla a zazpívaly několik písní s velikonoční tématikou. Letos se chystáme opět číst i zpívat ve »své« obci Tmaň. Tentokrát náš obraz nejen
vystavíme, ale i převedeme do 3D
podoby. Velikonoce jsou největším
křesťanským svátkem, proto bychom rádi veřejně přiblížili jejich
zapomínaný význam. Text a foto
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

Rok 2019 otevírá dveře v pořadí již šestému ročníku
»špagetového« turnaje fotbalových přípravek a mladších
žáků pro ročníky 2006, 2008, 2011, 2012 a 2013.
Jeden z největších fotbalových turnajů na Berounsku se
uskuteční koncem března a začátkem dubna, přesněji 30.
- 31. 3. a 7. 4.2019 v areálu všeradického Dvora Všerad.
Pro obrovský zájem jsme museli z původně dvoudenní
akce, kde se odehrály čtyři turnaje, udělat akci třídenní s
celkem šesti turnaji. Již teď je zaregistrováno 59 týmů.
Mimo jiné Bohemians Praha, Viktoria Žižkov, SKP Rakovník, Slaný, Rokycany, Ústí nad Labem a třeba i Baník Sokolov. Domácí FK Všeradice 1932 postaví hned
tři družstva.
Opět dorazí bývalý prvoligový brankář Bohemians Praha Radek Sňozík se svojí brankářskou školou a pozvání
snad přijme i další prvoligový fotbalista, reprezentant
ČR. Jméno ale neprozradím, nechte se překvapit. V jed-

nání je také další doprovodný program, včetně například
skákacího hradu. Určitě se přijďte podívat, čeká vás skvělá podívaná.
Michal Vitner, Všeradice

Mistrovské turnaje začnou v dubnu
Všeradice - S hezkým počasím opustili všeradičtí fotbalisté tělocvičny a tréninkové přípravě se již naplno
věnují na venkovních hřištích. Mladší žáci se blíží k finále Zimní žákovské ligy, kterou od ledna hrají ve Zličíně. Starší přípravku čeká ještě poslední přátelský turnaj ve Zbuzanech, poté změří svoje síly na tradičním
Špagetovém turnaji ve Dvoře Všerad. Na tomto turnaji
se představí také naše mladší přípravka, tedy ročník
2010 a mladší. Mistrovské turnaje začnou naostro všem
kategoriím v dubnu.
(box)
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František Šedivý, Rytíř české kultury
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Rytíři kultury 2019 se mj. stali Karel Kryl in memoriam, Karol Sidon,
Libor Pešek... Jak se cítíte v takto
vybrané společnosti?
Každá z těchto osobností se nějak,
svým vlastním způsobem, vymyká
ze všednosti. Myslím, že to samé
platí i v mém případě. Tak nějak,
řekl bych, k sobě patříme.
Rytíř české kultury je vyznamenání
určené tvůrcům, jejichž umělecká
cesta byla násilně přerušena totalitní mocí. Co znamená pro vás - zadostiučinění, satisfakci, bolestné
připomenutí let ztracených v komunistických vězeních a lágrech...?
Rytíř české kultury je vyznamenání
určené nejen tvůrcům uměleckých
děl, ale i těm, jejichž tvůrčí vývoj
byl zmařen totalitní mocí. To je můj
případ. Je pro mne satisfakcí za to,
čím násilnický režim krutě poznamenal léta mého raného mládí.
Než vás v roce 1952 zatkli, studoval
jste obchodní akademii, ale také
přispíval do novin. Měl jste novinářské, nebo snad dokonce literární
ambice?
Před zatčením jsem studoval obchodní akademii a po ní Vysokou
školu hospodářských věd. Od roku
1946 jsem dopisoval do mutací Svobodného slova a Práce. Spíše jsem se
připravoval na novinářské povolání,
své literární pokusy jsem nezveřejnil. Nejspíš také proto, že přišel únor
1948, po kterém už byly obsahově
nežádoucí.
Kdysi jste mi vyprávěl, že dvanáct
let strávených z politických důvodů
za mřížemi tak úplně ztracených nebylo. S ostatními »mukly« jste se vzdělávali, četli, psali... Jak to, že jste
unikli pozornosti bachařů? Nebo to
bylo s jejich vědomím?
Záleží na tom, jak se to »úplně ztracených« vezme. Když člověka intelektuálně založeného zbavíte násilně
svobody, snaží se všemi možnými
způsoby dál vzdělávat. Jakékoliv
studium, vzdělávání se ale bylo v
komunistických žalářích trestné. Někteří hoši strávili měsíce v korekci
např. za učení se cizím jazykům.
Přesto bylo několik statečných, kteří
za 10 let ve vězení zvládli docela
slušně dva jazyky. Na barácích byly
drženy služby. Když se blížil bachař,

VZPOMÍNKA NA UMUČENÉ. František Šedivý při loňské ekumenické bohoslužbě za popravené, umučené a zemřelé politické vězně.
Foto Jiří NEDVĚD
všechen studijní materiál se musel
schovat.. Mimo to na lágrech i ve
věznicích bylo mnoho lidí s vysokoškolským vzděláním, ba i profesoři
z universit, takže bylo z čeho čerpat.
Jak tento ilegální vzdělávací systém
fungoval? Kdo ho organizoval, kdo
přednášel? Kde jste brali literaturu,
kde třeba papír, tužky...
Literatura byla do lágrů pašována,
přičemž na Příbramsku byla situace
lepší než na Jáchymovsku. Např. na
šachtu Bytíz dojížděly denně na každou směnu čtyři až šest autobusů civilních zaměstnanců, většinou štvanců režimu. Ti byli ochotni vězněným
opatřit to, co bylo třeba. Papír býval
prodáván v kantýně, i když v omezeném množství. Studijní činnost ale
nikdo neorganizoval, skupiny vznikaly spontánně.

RYTÍŘ KULTURY. Cenu Rytíř české kultury 2019 převzal František Šedivý
z rukou ředitele festivalu Mene Tekel Jana Řeřichy.
Foto Jiří NEDVĚD

Když jste v roce 1964 konečně vyšel
z vězení, oženil jste se, založil rodinu, postupně se vrátil k »normálnímu« životu. Na své někdejší žurnalistické pokusy jste ale nenavázal,
byť jste byl zaměstnancem slavného
vydavatelského domu Melantrich.
Nebo ano? Psal jste..?
Ještě dříve, než jsem se stal zaměstnancem Melantrichu, pracoval jsem
více než sedmnáct let u Staveb silnic a železnic. Začínal jsem zde jako
manuální dělník, ale po roce 1968
jsem byl přeložen do oddělení technických informací, kde jsem třináct
let psal a vedl technický zpravodaj.
V Melantrichu jsem byl na pozici
ekonoma. Již v roce 1980 jsem začal
shromažďovat materiál na knihu Legie živých, která měla být vydána v
Kanadě, v Torontu. Byl jsem ve spojení s redakcí časopisu K 231, kam
jsem se snažil také přispívat.
Všechny své čtyři knihy jste vydal až
po listopadu 1989. Ve třech z nich
vzpomínáte na léta strávená ve vězení, resp. pracovních táborech.
Měl jste potřebu se z těchto tragických zážitků »vypsat«, nebo jste
chtěl zanechat svědectví o tom, co
se za zdmi komunistických »nápravných zařízení« dělo?
Důvodem, proč jsem začal psát, byl
pocit povinnosti seznámit veřejnost
a hlavně mládež s tím, co se dělo za
koridory z ostnatých drátů především jáchymovských koncentráků.
Kam až může spadnout tvor, který si
také říká člověk. Nechtěl jsem předvádět hrůzy, ale varovat před nimi.
V tomto tónu se nesly všechny moje
novinové články a vlastně vše, co
jsem po roce 1989 napsal.
Ví se podle vás dostatečně, co byl
komunistický režim zač, nebo už
zase lidé zapomínají a hrozí, že by
se něco podobně hrůzného mohlo v
budoucnu opakovat?

O tom, jak hrůzný a zločinný byl komunistický režim, toho bylo napsáno
velmi málo. Pamětníci vymírají. Při
svých přednáškách na školách jsem
zjistil, že o této době mají značné
mezery i sami učitelé. A není divu stačí si otevřít současné učebnice dějepisu. Odkud mají čerpat?
Chystáte nějaký další literární počin, nebo byla kniha, v níž vzpomínáte na svého čtyřnohého přítele
Bleska, vaší poslední?
O další knize skutečně uvažuji. Rád
bych se věnoval památce statečného
muže, generála Číly, o němž se toho
ví velmi málo. Zatím shromažďuji
materiál, který připravila rodina.
Kniha by byla společným dílem.
Miloslav FRÝDL

František ŠEDIVÝ
- narodil se 2. 7. 1927 v části Zad-

ní Třebaně, která byla v 60. letech
20. století připojena k Řevnicím
- za války se zapojil do protinacistického odboje, po komunistickém puči v únoru 1948 distribuoval letáky, organizoval ilegální
skupiny a pomáhal při útěcích do
zahraničí
- v roce 1952 byl zatčen a za velezradu i vyzvědačství odsouzen na
14 let odnětí svobody; v únoru
1964 byl podmínečně propuštěn
- první místopředseda Konfederace politických vězňů, předseda
Klubu dr. Milady Horákové
- autor čtyř vzpomínkových knih
- nositel Řádu T. G. Masaryka II.
třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
- čestný občan Zadní Třebaně i
Řevnic
- od února 2019 držitel titulu Rytíř
české kultury udělovaného ministerstvem kultury
(mif)
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

3/2019 (88)

Úřad vybírá poplatky
Karlštejn - Poplatky za komunální
odpad a za psy vybírá Úřad městyse
Karlštejn.
Poplatek za jednu osobu nebo majitele trvale neobydlené stavby činí
500 Kč na rok. Dvě osoby zaplatí
1.000 Kč, tři 1.500 Kč a každá další
osoba pak 500 Kč. Za jednoho psa
zaplatí obyvatelé Karlštejna 100 Kč,
za každého dalšího 150 Kč.
Peníze můžete převést na účet obce
(363766339/0800 - variabilním
symbolem je číslo popisné domu),
nebo zaplatit v hotovosti v pokladně
úřadu městyse. Splatnost poplatků
za odpad je 31. března, za psy 30.
června 2019.
Ti, kteří uhradí poplatek v hotovosti, obdrží nálepku na popelnici při
placení na úřadu městyse, ti, kteří
obnos pošlou bankovním převodem,
ji dostanou do poštovní schránky.
Od 1. dubna je nutné označit popelnici novou nálepkou pro aktuální
rok 2019.
(per)

HRÁLI PRO KARLŠTEJN. Miroslav Paleček a Ivo Jahelka koncertovali v Karlštejně. (Viz str. 8) Foto Jitka ŠVECOVÁ

Karlštejn představí nový web
ZDEJŠÍ RADNICE POŘÁDÁ ZÁJEZD DO PRAŽSKÉHO DIVADLA PALACE
První jarní den, 21. března, městys
Karlštejn představí nový design své
webové stránky. Bude mnohem současnější, než stávající a poslouží nejen občanům, ale také turistům.
Na tvorbě obsahu stránek se podíleli
sami občané, když posílali fotografie
z nejrůznějších koutů městyse. Spuštění nového webu je součástí koncepce modernizace komunikace obce,
která nedávno začala zavedením mobilního rozhlasu. Ten během třech
týdnů používá už 25 % domácností
městyse Karlštejn.
Do divadla za Vetchým
Městys Karlštejn zve na představení
Velká zebra do pražského divadla Palace. Úřad pořádá zájezd pro občany
16. 4. za 250 Kč včetně dopravy. Na
programu je brilantní komedie o

Pod hradem se děti
pobaví na karnevale

Dětský karneval pod hradem Karlštejnem pořádá v neděli 17. března
místní pobočka střediska volného
času Domeček Hořovice.
Zábava pro nejmenší v restauraci U
Janů vypukne v 15 hodin a potrvá až
do 17.00. Na programu jsou taneční
soutěž, soutěž o krále i královnu,
tance a další hry pro »královské
panstvo«. Vstupné činí 40 Kč, případné dotazy zodpoví pořadatelé na
telefonním čísle 725 482 037.
Na stejném čísle se můžete informovat také o výletě do plzeňské Techmánie, který Domeček pořádá v neděli 24. března. Akce je určena dětem od 1. třídy ZŠ a stojí 480 Kč na
osobu.
Eva KNOPOVÁ,
Domeček Karlštejn

sňatkovém podvodníkovi, který nejraději chodil na ryby. V hlavních rolích se představí Ondřej Vetchý,
Kateřina Hrachovcová, Jaromír Dulava nebo Martina Hudečková. Rezervace vstupenek u pí Brandejsové
na úřadu městyse do 30. března.

V hlavní roli komedie Velká zebra exceluje Ondřej Vetchý. Foto ARCHIV

Odstávka vody
Ve dnech 18. a 25. 3. od 8 do 15.00
nepoteče v obci Karlštejn pitná voda.
Plánovaná odstávka se 18. 3. týká celé obce, 25. 3. oblasti od restaurace U
Královny Dagmar směrem na Mořinu. Bližší informace občané obdrží
mobilním rozhlasem, k jehož odběru
se lze přihlásit na webu městyse.
Janis SIDOVSKÝ,
místostarosta Karlštejna

Karlštejnské aktuality

* Příspěvek na dopravu i doprovod pro seniory a imobilní osoby na
cestě k lékaři poskytuje od února
obyvatelům Karlštejna úřad městyse.
(jas)
* Přihlašte se k odběru emailů přes
mobilní rozhlas! vyzývá obyvatele
Karlštejna úřad městyse. Postupně
budou úřední emailové zprávy rozesílány pouze tímto způsobem. Email dostanete do počítače či do telefonu, nebo se zobrazí v aplikaci
Mobilní rozhlas. Pro používání Mobilního rozhlasu není nutné mít tzv.
chytrý telefon, stačí počítač a emailová schránka. Pokud chcete poradit
s nastavením Mobilního rozhlasu,
kontaktujte úřad městyse.
(jas)
* Závod Běhej lesy 2019 se letos v
okolí Karlštejna a běžně nepřístupným lomem Amerika uskuteční v
sobotu 18. května.
(riv)

První dotaz na bále správně zodpověděl Olda Burda
Již poosmé se konal 2. března v
karlštejnské Kolibě Eliška Vinařský
bál. Tentokrát jsme se museli obejít
bez moderátora Petra Jančaříka,
kterého pracovní povinnosti zavály
do Prahy. Richard Kolek, bývalý
vedoucí Výzkumná stanice vinařské
v Karlštejně se ale od Petra hodně
naučil, a tak bál zvládl odmoderovat
sám... K poslechu, ale především k
tanci hrála kapela Premium band,
která vloni měla velký úspěch. I letos byl stále plný parket a tančilo se
až do jedné hodiny po půlnoci. Samozřejmě ani tentokrát nechyběl
kvíz se třemi otázkami, které byly
hudebního rázu. Měli jsme velkou
radost, že hned první dotaz správně
odpověděl vzácný host, další moderátor a »dýdžej« Olda Burda. (mm)
(Dokončení na straně 8)

PREMIUM BAND. Návštěvníkům Vinařského bálu vyhrávala kapela Premium band.
Foto Martina MOTTLOVÁ
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Jahelka rozchechtal sál, tekly nám slzy
MÍSTNÍ KULTURNÍ SDRUŽENÍ ZORGANIZOVALO JEDENÁCTÝ KONCERT PRO KARLŠTEJN
Již pojedenácté jsme se sešli v karlštejnské restauraci U Janů, abychom
si poslechli Miroslava Palečka. Známý písničkář tento Koncert pro
Karlštejn ve spolupráci s místním
kulturním sdružením organizuje.
Vždy se těšíme, jakého hosta Mirek
přivede. Tentokráte to byl Ivo »zpívající právník« Jahelka, který vlastně
s Mirkem koncertoval při prvním
setkání. Byl to nádherný večer! Sál
byl zcela zaplněn, Míra zářil, nejen
jeho písničky, ale i tzv. »Ježkárny«

nás vždy osloví. Je opravdu stále vynikající písničkář. A Ivo Jahelka zase

rozchechtal celý sál. Z očí nám tekly
slzy a nemohli jsme ani popadnout

Děti si prohlédly autoservis i kadeřnictví

dech, jak perlil. Nevím, čím to je, ale
zdá se mi, že hoši, čím jsou starší,
tím jsou lepší. Anebo my si to víc
užíváme, bůh ví. Byli jsme tak nádherně naladěni, že se nám ani nechtělo jít domů. Tak jsme pokračovali v
popíjení karlštejnského vínečka,
smáli se a povídali až do pozdních
hodin. Musím pochválit obsluhu restauračky a velké díky patří též Karlštejnskému kulturnímu sdružení, které tyto akce podporuje. Dobré muziky není nikdy dost! Hlavně ale děkuji Mirkovi a Ivovi Jahelkovi, že nás
tak krásně naladili. Těšíme se na
příští, dvanácté setkání. Hlavně pochopitelně na to, s kým Mirek přijde.
Jitka ŠvECová, Hlásná třebaň

První dotaz na bále...

POJEDENÁCTÉ. Miroslav Paleček
na jedenáctém Koncertu pro Karlštejn.
Foto Jitka šveCová

Dvě poznávací exkurse absolvovaly v minulých dnech děti z Mateřské školy v Karlštejně. Aby se seznámily s některými povoláními dospělých, navštívily místní autoservis pana Vilikovského (na snímku) i kadeřnictví Martiny Janečkové.
Text a foto Marcela Hašlerová, Mš Karlštejn

(Dokončení ze strany 7)
Malá změna byla u půlnočního losování ze vstupenek. Losovalo se šest
výherců a každý získal láhev růžového vína. Byla to zároveň pozvánka na Slavnost růžových vín, která
se bude konat 11. května v karlštejnské restauraci U Janů
Věříme, že se příští rok opět v hojném počtu sejdeme a pořádně si užijeme devátý Vinařský bál!
Martina Mottlová, Karlštejn

Byla to pohádka - čerstvý sníh, sluníčko, foťák a já...
Karlštejn - Příspěvek o »pohádkovém« výletu do Svatého Jana pod
Skalou i s několika fotografiemi
dorazil na adresu redakce od čtenářky z Karlštejna.
(NN)
Dobrý den, posílám pár řádků a fotografií ze Sv. Jana. Chodím tam
často a ráda, ale pod sněhem jsem
ho ještě nefotila. Využila jsem toho,
že konečně napadl a k tomu ještě svítilo sluníčko. Byla to pohádka - čerstvý sníh, sluníčko, foťák a já. Nikde
nikdo, potkala jsem tam jen jednu
dívku s hůlkami, která šla ke kříži.
Docela odvážná! Já jsem se jen kochala tou krásou a klidem. Nejdřív
jsem se zastavila u pramene s léčivou vodou. Na začátku 20.století tu

byly vodoléčebné lázně, kde působil
jako lázeňský lékař otec bratří Čapků. Při další procházce jsem došla
ke hřbitovu s pseudogotickou kaplí.
V kryptě se nachází rodinná hrobka
Bergerů. Maxmilián Berger byl
předseda (někde se uvádí místopředseda...) spolku pro postavení Národního divadla v Praze. Při zpáteční
cestě jsem se ještě chtěla zastavit v
INFU ale bylo bohužel zavřené, a
tak jsem jen pořídila poslední snímek restaurace Obecná škola se
skálou, na kterou lezu radši než ke
kříži . Tak snad se mi to někdy na jaře povede a pošlu nějakou fotku také
tam odtud...
Text a foto
eva Jůnová, Karlštejn

Fotbalisté vyhlížejí začátek jarní části mistrovské sezony
V PRVNÍM »OSTRÉM« ZÁPASE ZMĚŘÍ 23. BŘEZNA SÍLY S B-MUŽSTVEM BEROUNA
Zimní příprava je na svém konci a
karlštejnští fotbalisté už netrpělivě
vyhlížejí začátek mistrovské části.

Během přestávky došlo k několika
změnám v kádru. Tým z podhradí
bohužel zaznamenal spíše odchody.

Áčko Karlštejna při podzimním zápase s Cembritem Beroun. Foto arCHIv

K Jiřímu Čermákovi se připojil i golman Roman Faist, jehož si mateřská
Choteč stáhla zpět. Mezi třemi tyčemi by však měla v jarní části pomoci bývalá opora Jiří Humpolík. Soupiska týmu ještě řeší poslední jména,
vše by mělo být ustálené k poslednímu přípravnému utkání...
Zimní příprava se také bohužel neodehrála podle přestav. Problémem
byla malá účast na trénincích a dokonce i na prvním přáteláku se Strašnicemi B, který Karlštejn prohrál
0:3. O týden později to bylo mnohem lepší a vítězství 5:2 nad soupeřem z krajské 1. B třídy Unhoští velmi potěšilo. Ve třetím přáteláku prohrál Karlštejn s Holoubkovem 0:2.
Generálkou na jaro bude na domácím hřišti derby s Mořinou.
Borci z podhradí jsou po polovině
soutěže se 17 body v klidných vodách okresního přeboru. Klíčové
však budou hned úvodní zápasy, po-

kud Karlštejnští uspějí, mohou jaro
odehrát s klidem na kopačkách a poprat se o horní polovinu tabulky.
Michal ŠAMAN, Karlštejn

Rozpis jarních zápasů
fotbalistů Karlštejna
23. 3. 15:00 Karlštejn - Beroun B
30. 3. 15:00 Stašov - Karlštejn
6. 4. 16:30 Karlštejn - N. Jáchymov
13. 4. 16:30 Žebrák - Karlštejn
20. 4. 17:00 Karlštejn - Březová
24. 4. 17:00 Trubín - Karlštejn
Čtvrtfinále Poháru OFS Beroun
28. 4. 17:00 Komárov B - Karlštejn
4. 5. 17:00 Karlštejn - Neumětely
11. 5. 17:00 Karlštejn - Tlustice
19. 5. 17:00 Broumy - Karlštejn
25. 5. 17:00 Karlštejn - Chyňava
2. 6. 10:15 Cembrit - Karlštejn
8. 6. 17:00 Karlštejn - Drozdov
16. 6. 17:00 Trubín - Karlštejn
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 3/2019 (165)
Roztodivné bytosti ve škole
zažily novinovou koulovačku
Celý únor byl ve
znamení převleků a
všemožných karnevalů. Ve většině
okolních vesnic se
konaly masopustní
průvody a veselí.
I osovská škola se
zaplnila roztodivnými bytostmi. Společně si zařádili při
tanci, vzali do kola
koště a zasoutěžili
si. Během soutěží si
všichni zažili pořádnou novinovou
koulovačku nebo
mohli zkusit taneční kreace podle členů tanečního kroužku. V bonbonovém
dešti si každý mohl
ulovit nějakou dobrotu...
Soňa Kocmanová,
ZŠ osov
Foto aRcHIv

MEDVĚD S KASIČKOU. V čele osovského masopustního průvodu pochodovali medvěd s šaškem a vybírali do kasičky.
Foto marie PLEcITá

Program odstartovala fraška s večerníčky
OSOVSKÝ MASOPUST NA KONCI ÚNORA POBAVIL A POTĚŠIL DESÍTKY LIDÍ
Období masopustu by mělo patřit k nejveselejším
v roce. Konají se (nebo spíše konaly se) bály, zábavy a zabíjačky a jeho završením je úterý před
Popeleční středou s pochováváním basy. To vše tu
kdysi bývalo, ale dnes už je v naší obci minulostí.
I tak ovšem místní masopust s průvodem umí pobavit a potěšit desítky lidí.
Letos se tu uskutečnil 23. února odpoledne a zorganizoval ho spolek KOS ve spolupráci s Obecním úřadem Osov. Sraz byl stejně jako v několika
minulých letech v Osovci u kapličky, kde se shromáždilo na 130 diváků, včetně asi 45 krásně nápaditých a vtipných masek. Další se přidávali cestou. Ve 13.30 odstartoval program fraškou inspirovanou televizními večerníčky a sehráli ji naši ši-

kovní ochotníci v rolích Krtečka, brouka, medvěda, Rákosníčka, víly Amálky a »opravdového«
Večerníčka. Starostka poté udělila právo koledy
masopustní a pozvala všechny na občerstvení v
podobě výtečných jitrnic i dalších dobrot sladkých i slaných, které připravily místní ženy.
Záhy se na dlouhou trasu obcí vydal ozdobený
vůz s muzikanty, před ním samozřejmě nezbytný
medvěd s medvědářem a za ním dlouhá řada účastníků. Bylo zajímavé sledovat reakce osazenstva
projíždějících aut, z něhož část se tvářila zatvrzele, neráčila ani stáhnout okénko a vyslechnout
medvědáře s prosbou o malý příspěvek na medvěda. Další část raději rychle otočila a ujela, ale naštěstí byli i tací, kteří se situací dobře bavili a do

kasičky šoupli pár korun, aby medvěd nestrádal
hladem. První zastávka byla u obecního úřadu,
kde se i chvíli tančilo, druhá u obchodu a třetí u
Rejsků, kde unavené chodce čekaly vynikající koblihy, které paní Rejsková každoročně pro masopustní průvod smaží. Dlouhá trasa končila již v
podvečer u hasičské zbrojnice, kde paní Marková
stejně jako v minulých letech nabízela svůj výborný guláš. Ti, kdo měli ještě dost energie pokračovat, se odebrali do hospůdky u kostela a zábava tu
za zvuků hudby pokračovala do pozdních večerních hodin. Nejpovedenější maskou byla vyhlášena dokonalá skupina Kiss. Poděkování patří všem,
kdo se na přípravě mimořádně úspěšné akce podíleli.
Marie PLECITÁ, Osov

Starostka přivítala nové občánky, Františka, Matěje a Prokopa
V sobotu 2. 3. odpoledne se v osovské mateřské
škole konalo vítání nových občánků. Tentokrát by-

li tři a všichni chlapečci: František, Matěj a Prokop. Starostka pronesla slavnostní uvítací řeč a
školáčci Barunka, Linduška i Jiřík zarecitovali
básničky. Program doplnilo hudební vystoupení
Aleny Packové s dcerkou - nadanou malou zpě-

vačkou Petruškou, následoval přípitek, předání
dárků a zápis do pamětní knihy. Tak ať ti naši malí
občánkové rostou k všeobecné radosti všech a ať
jsou šťastní!
Marie PLECITÁ, Osov
Foto Markéta VaňaTOVÁ

Osovští školáci se učí pečovat o své zdraví
Osovští školáci se učí pravidelně pečovat o
své zdraví. Učí se své zdraví i chránit. Prvňáčci se pravidelně zapojují do projektu Veselé zoubky, v rámci kterého se učí správně
pečovat o své zuby a zabránit tak tvorbě zubního kazu. Pro všechny děti byl připraven
projekt První pomoc s Markem. Do školy zavítal záchranář Marek se svým medvědem
Filipem a záchrankou. Společně dětem názorně ukázali, jak na řeznou ránu, zlomeninu
nebo i na zástavu dechu. Nechyběla ani prohlídka sanitky a její siréna.
Text a foto
Soňa Kocmanová, ZŠ osov
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Pochutnali si na brazilských bonbónech
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE PŘIPRAVILI DRUHÝ DÍL PŘEDNÁŠKOVÉHO PÁSMA BESEDY S OTCI
Ve čtvrtek 28. března do zadnotřebaňské málotřídky zavítala v rámci
přednáškového pásma Besedy s otci
vzácná návštěva v čele s tatínkem
dvou zdejších žáků - Anežky a Josífka Frýdlových.
Miloslav Frýdl st. žákům vyprávěl o
kapele Třehusk – o původu jejího
názvu, reportoáru i zahraničních cestách, včetně té poslední, do Brazílie.
Milda Frýdl junior poutavě a vesele
vylíčil pobyt v této pro nás exotické
zemi. Historky byly doplněny obrazovou prezentací, v níž nechyběly
fotky pláže Copacabana, lanovky na
Cukrovou homoli či letadel. Spolu s
Ondrou Nováčkem zahráli Mílové
dětem ze školy a školky i zaměstnancům několik písní, při nichž zejména nejmladší děti nemohly spustit oči z Mildíka Frýdla, který nejenže překrásně zpíval, ale navíc báječně hrál na trubku.

Na závěr se konala autogramiáda.
Děti si pyšně odnášely podepsané
fotky malého Mildy z pořadu ČT D
Wifina, který moderuje, a všichni
jsme si pochutnali na pravých brazilských bonbónech. Za správně zodpovězenou kvízovou otázku jsme
byli odměněni dvěma CD s písněmi

Třehusku, ze kterých máme rovněž
velkou radost - jejich tóny nám teď
zpříjemňují každé ráno. Slíbili jsme
si, že v muzicírování a povídání budeme pokračovat i někdy příště. Za
příjemně strávenou hodinku moc děkujeme a těšímě se na další. Protože
i dětičky z mateřinky zaujatě poslou-

Zápis se koná 9. dubna

V úterý 5. 3. jsme v ZŠ Zadní Třebaň
odstartovali projekt s názvem Hurá
do školy. Je určen budoucím prvňáčkům a účast nabízíme všem zájemcům, kteří uvažují o tom, že by
jejich dítě absolvovalo 1. stupeň povinné školní docházky v naší málotřídce. Náplní je matematická a čtenářská pregramotnost, adaptace na
školní prostředí, kamarády i seznámení se s učitelkami. Máte-li zájem,
doražte 12. či 19. 3. v 15.00 na další
setkání. Na všechny předškoláky se
těší učitelky u zápisu do 1. ročníku
9. dubna od 13.30 do 18.00.
Při Dnu otevřených dveří 6. 3. do
školy zavítalo mnoho rodičů s budoucími prvňáčky i rodiče našich
žáků. Podívali se do hodin, prohlédli si prostory školy, ochutnali dobroty připravené ve školní jídelně. Jako
suvenýr si někteří rodiče odnášeli
foto svých dětí ve školních lavicích.
Tereza MACOURKOVÁ,
ředitelka ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

V ALPÁCH. Z týdenního pobytu v rakouských Alpách se vrátili žáci řevnické základní školy - lyžaři i snowbordisté si pod vedením ředitele Tomáše
Řezníčka, jeho zástupkyně Lucie Adamcové Kneidlové a Josefa Svobody vedli ve Schladmingu skvěle. Užili si báječně upravené sjezdové tratě, lyžovaní,
sluníčko, poznali nová místa. Všichni se vrátili plni dojmů a hlavně ve zdraví zpět do Řevnic! Foto archiv
Petra FrÝDLOvÁ, Zadní Třebaň

Pes nechtěl nikoho pustit k pokoji č. 17

Ve čtvrtek 28. 2. dopoledne bylo hlídce Městské policie Řevnice oznámeno,
že do hotelu Grand vběhl pes jednoho z hostů a ohrožuje personál i návštěvníky. Jednalo se o plemeno Americký Stanfordský teriér v majetku F. K.,
který byl již v nedávné minulosti na nevhodné chování ke psu upozorněn a
byl dvakrát oznámen za přestupek proti Zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Pes se nacházel v prvním patře před dveřmi pokoje č. 17 a nechtěl k sobě
nikoho pustit. Byla použita odchytová tyč a pes byl následně uzavřen v kotci
městské policie. I v tomto případě bude proti majiteli psa postupováno podle zmíněného zákona.
Jiří DlAsK, Městská policie Řevnice

VÍKEND S FILHARMONIÍ. Doslova celý víkend s Českou Filharmonií strávily řevnické houslistky Magda Routová, Tereza Petrová a Anežka Krutská
(první, druhá a pátá zprava) doprovázené svojí učitelkou Lenkou Kolářovou
(uprostřed). Děvčata byla vybrána ke společnému projektu Asociace základních uměleckých škol a České Filhamonie. Druhý březnový víkend absolvovala další ze společných zkoušek. „Jsem na holky moc pyšná, vedou si velice dobře!“ pochválila houslistky Kolářová. Koncert se uskuteční 16. června. Foto Kristýna KOLÁŘOvÁ
Petra FrÝDLOvÁ, Zadní Třebaň

Zadnotřebaňští budou uklízet 5. dubna
Necelý měsíc zbývá do dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Ani Zadní Třebaň nezůstane pozadu - už je přihlášena na stránkách
organizátora kampaně.
V Zadní Třebani jsme se poprvé k
akci připojili v roce 2014, sešlo se
nás jen 9 včetně dětí. V roce 2016
nás už bylo šedesát, stejně jako rok
následující. Za odměnu jsme se mohli svézt po trati »lokálky« historickým vláčkem, který vypravil bývalý

Z našeho kraje

* Besedy Jiřího Grygara, popularizátora astronomie a astrofyziky,
čestného předsedy České astronomické společnosti, se můžete zúčastnit 12. 3. od 18.00 v sále MUDr.
Fürsta Dobřichovice. Vstupné
100/50 Kč. Andrea KUDRNOVÁ
* Debata o územním plánu Letů i
zhodnocení diskuse k dotazníku Strategický plán obce jsou na programu veřejného zasedání zastupitelstva obce Lety, které se koná 13. 3. od
19.00 v obecním sále U Kafků. (bt)
* Finanční úřad pro Středočeský
kraj nabízí veřejnosti službu poskytovanou v souvislosti s podáváním
daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob 2018. Pracovník FÚ
pro Středočeský kraj bude přítomen
14. 3. od 13 do 18.00 v klubovně
Domu s pečovatelskou službou v
Černošicích.
(pan)
* O rozšíření pražského příměstského parku Soutok či o součinnosti
obcí při správě lesů budou 14. 3. v
Řevnicích jednat zástupci Regionu
Dolní Berounka.
(wep)
* Psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák uvede 24. 3. od 17.00 v
Clubu Kino Černošice svůj program
Humor jako lék na duši.
(vš)
* Do Černošic, kde se mělo v zahradním bazénku topit asi dvouleté
dítě, byli 4. 3. dopoledne voláni řevničtí záchranáři. Po příjezdu na místo bylo dítě mimo vodní plochu a při
vědomí. I když lékař neshledal žádnou zdravotní indispozici, bylo děcko převezeno do nemocnice Motol
ke speciálnímu vyšetření.
(bob)

Čeká je čtvrtrok hrůzy

Nejdřív planý poplach...

(Dokončení ze strany 1)
Odpoledne téhož dne už se o planý
poplach nejednalo. „Krátce po 16.00
byl ohlášen požár rodinného domu v
Černolicích,“ uvedl Vintera s tím, že
kromě Řevnických byly na místo
vyslány jednotky z Radotína, Mníšku, Jíloviště a Dobřichovic. „Šlo o
požár obytného podkroví rodinného
domu, který hasiči likvidovali pomocí čtyř vodních proudů v dýchací
technice. Současně rozebírali konstrukce a vyhledávali ohniska termokamerou,“ dodal. Příčina je v šetření, předběžnou škodu vyšetřovatel
vyčíslil na 800 tisíc Kč.
(mif)

chaly, rozhodly se učitelky oslovit
jejich rodiče, požádat je, aby zavítali do školky a mrňouskům vyprávěli
o sobě, svých povoláních či koníčcích.
Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,
MŠ Zadní Třebaň

starosta Všeradic Bohumil Stibal.
V Zadní Třebani žije spousta lidí,
jimž není lhostejná čistota naší malebné vísky. Proto prosím dobrovolníky, aby se přihlásili na obecním
úřadě nebo na mail pet.frydlova@seznam.cz. Sraz účastníků je v
pátek 5. 4. v 16.30 na OÚ v Zadní
Třebani. Letos plánujeme úklid cest
od návsi k nádraží kolem řeky (jezu)
a dále od obce k nádraží, kolem
lokálky, dle počtu účastníků... Od-

pad budeme dávat do připravených
pytlů, které odvezou zaměstnanci
úřadu. Odměnou všem bude pivo a
limo dle vlastního výběru v hospůdce Na Nádraží.
Pokud chcete uspořádat úklid v některé části obce jindy, protože se
vám 5. 4. nehodí, i toto mi prosím
napište, dohodneme podrobnosti.
Budu se na vás těšit 5. 4. v 16.30
hodin!
Petra FRýDlOVÁ,
zastupitelka Zadní Třebaně

(Dokončení ze strany 1)
„Oficiální informace o těchto uzavírkách zatím obecnímu úřadu nedorazila, takže se k nim ani nemůžeme vyjádřit,“ sdělila 8. 3. NN Simanová. „Zatím se můžeme jen podivovat, jakým způsobem funguje tzv.
koordinace staveb KSÚS a informovanost o tak zásadních dopadech na
obyvatele dotčených obcí,“ dodala s
tím, že přeje řidičům pevné nervy.
Na dotaz NN, proč jsou uzavírky
obou silnic naplánovány souběžně a
zda se někdo zabýval tím, kolik lidi
vinou tohoto způsobu (ne)koordinace prací ztratí zbytečně času i peněz,
kolik benzínu a nafty se zbytečně
projede a jak bude zatěžováno životní prostředí, vedoucí Technickosprávního úseku KSÚS Karel Motal
odpověděl: „V případě silnice
III/11517 v Řevnicích se jedná o rekonstrukci silnice včetně dešťové
kanalizace, která byla zahájena loni
a přes zimu přerušena. S dokončením počítáme v I. pololetí letošního
roku. Další stavbou v této lokalitě je
rekonstrukce mostního objektu na
silnici III/11522 v úseku Svinaře Zadní Třebaň. Most je ve velmi
špatném stavu a vyžaduje okamžité
zahájení rekonstrukce. To je důvodem souběhu obou staveb, což generuje delší objízdnou trasu.“ (mif)
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Mistrovská sezona začíná
FOTBALISTÉ ROZEHRAJÍ DRUHOU POLOVINU SVÝCH SOUTĚŽÍ 23. BŘEZNA
Lety, Zadní Třebaň - Zimní fotbalová přestávka je u konce. Jarní
mistrovská sezona začne mužstvům našeho kraje 23. března.
Zimní příprava vrcholí fotbalistům
FK Lety, účastníkům krajské 1. B třídy. Zbývá jim sehrát 16. 3. poslední
přípravné utkání se Sokolem Braškov; 23. 3. v prvním mistráku přivítají Rudnou. V dosud odehraných
přátelácích remizovali s AFK Slive-

Na Bakovské neměli

V sobotu 2. 3. sehráli starší žáci řevnických »národních« házenkářů základní kolo Zimního halového poháru. Bohužel, i vinou jarních prázdnin se sešlo pouze sedm kluků.
Dokázali porazit papírově slabší
soupeře ze Spojů a Čakovic, ale na
vyspělejší Bakovské sílu neměli. I
proto, že fyzicky a herně nejvyspělejší obránce se musel přesunout na
pomoc do útoku. Naši sice nepostoupili do moravského finále, ale
mohou se 23. 3. zúčastnit kvalitního
turnaje v Čakovicích. Výsledky:
Řevnice - Spoje Praha 24:6
Řevnice - Avia Čakovice 24:11
Řevnice - Sokol Bakov 9:23
Sestava: Pokorný, Sudek, J. Kolomazník, Palička, Zavadil, Kočí
František ZAVADIL, NH Řevnice

nec 2:2 (branky Čermák, Chalupa),
podlehli Čechii Smíchov 0:4 a remizovali na hřišti Dobřichovic 0:0.
Kvalitu slušně hraného sousedského
derby ovlivňoval silný vítr. Domácí
měli mírnou převahu i více šancí,
neboť hosté nastoupili s dorostenci,
gól ale žádný nepadl. Kádr posílil
Jiří Čermák, který se vrátil ze Sokola
Karlštejn, Jaroslav Nejepsa naopak
odešel do Sokola Vonoklasy.
Do zbrusu nových a čerstvě zkolaudovaných šaten se fotbalisté přestěhovali v únoru, nyní se v nich postupně zabydlují a dokončují drobné
úpravy. Kvůli rekonstrukci areálu
hráli Letovští na podzim všechna ut-

kání na hřištích soupeřů, na jaře budou naopak hrát jen doma.
V sobotu 23. 3. vstoupí domácím zápasem se Všeradicemi do jarních bojů ve III. třídě okresní soutěže i Ostrovan Zadní Třebaň. Cílem je jednoznačně záchrana, vždyť OZT patří
12. příčka ve čtrnáctičlenné tabulce!
Bohužel, zimní příprava nebyla právě ideálně. „Měli jsme velké problémy s docházkou na tréninky, některé
jsme dokonce museli zrušit,“ řekl
člen týmu Petr Hejlek a dodal, že jediné přátelské utkání sehrají Třebaňští v sobotu 16.3. na hřišti Tmaně.
Řevničtí fotbalisté začínají až 7. 4.
Jiří KÁRNÍK, (Mák, oma)

Volejbalistky Dobřichovic vyhrály 1. ligu

LETY, 1. B třída

23. 3. 15:00 FK Lety - FK Rudná
30. 3. 15:00 FK Lety - Rožmitál
6. 4. 16:30 FK Lety - SK Chlumec
13. 4. 16:30 FK Lety - Olympie Zdice
20. 4. 17:00 FK Lety - Králův Dvůr B
27. 4. 17:00 FK Lety - Sokol Choteč
4. 5. 17:00 FK Lety - Daleké Dušníky
11. 5. 17:00 FK Lety - SK Černolice
18. 5. 17:00 FK Lety - Hořovicko B
25. 5. 17:00 FK Lety - AFK Loděnice
1. 6. 17:00 FK Lety - Ligmet Milín
8. 6. 17:00 FK Lety - SK Nový Knín
15. 6. 17:00 FK Lety - MFK Dobříš B

DOBŘICHOVICE, okr. přebor

23. 3.15:00 Měchenice - Dobřichovice
30. 3. 15:00 Dobříč - Dobřichovice
6. 4. 16:30 Dobřichovice - Štěchovice
13. 4. 16:30 Dobrovíz - Dobřichovice
20. 4. 17:00 Dobřichovice - Čisovice
27. 4. 17:00 Zlatníky - Dobřichovice
4. 5. 17:00 Dobřichovice - D. Břežany
11. 5. 17:00 Tuchoměřice - Dobřichovice
18. 5. 17:00 Dobřichovice - Psáry
25. 5. 17:00 Hostivice - Dobřichovice
1. 6. 17:00 Dobřichovice - Krňany
8. 6. 17:00 Jinočany - Dobřichovice
15. 6. 17:00 - volno

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
23. 3. 15:00 OZT -Všeradice
30. 3. 15:00 OZT - Mořina
6. 4. 16:30 Zaječov - OZT
13. 4. 16:30 OZT - Svatá
20. 4. 17:00 Újezd - OZT
27. 4. 17:00 OZT - Podluhy
5. 5. 17:00 Hudlice - OZT
11. 5. 17:00 OZT - Cerhovice B
18. 5. 13:30 Hostomice – OZT
25. 5. 17:00 OZT - Loděnice B
1. 6. 17:00 Nižbor - OZT
8. 6. 17:00 OZT - Osek
15. 6. 17:00 Tetín - OZT

Sport po okolí

* Turistický pochod 8. Turbanské
Černošice se koná 16. 3. Start od
6.00 do 11.00 na nádraží v Mokropsech, cíl tamtéž. Pro zájemce budou připraveny trasy měřící 9, 15,
38 a 50 km. Info na 739 147 514 a
kravcikm@centrum.cz.
(mak)
* 19. ročník turnaje ve stolním tenisu PING-PONG Open 2019 pořádají turisté v Zadní Třebani 16. 3.
Prezence v místním Společenském
domě od 9.30, hrát se začne v 10.00
hodin. Jaroslava ZAVADILOVÁ

Jarní mistrovská utkání
mužstev našeho kraje

ŘEVNICE, IV. třída
Volejbalistky A-družstva TJ Sokol Dobřichovice mohou již nyní, čtyři kola
před koncem soutěže slavit titul mistra I. ligy. První březnový víkend porazily na domácí palubovce tým VK Hlincovka 3:2 a 3:1, čímž si zvýšily
náskok na současně druhý celek v tabulce - VK České Budějovice na 14
bodů a nemohu již být překonány. Ve dnech 15. 3. - 16. 3. vyjíždějí děvčata do Českých Budějovice a soutěž uzavřou 22. 3. - 23. 3. doma s Lokomotivou Plzeň, která je jako jediná v jednom utkání na domácí palubovce
porazila 3:2! Foto ARCHIV
Ivana CALDOVÁ, Dobřichovice

7. 4. 16:30 Řevnice - Drahelčice
14. 4. 16:30 Roztoky B - Řevnice
21. 4. 17:00 Řevnice - Hostivice B
5. 5. 17:00 Řevnice - Dobříč B
12. 5. 17:00 Rudná B - Řevnice
19. 5. 17:00 Řevnice - Kněževes
26. 5. 17:00 Řevnice - Tuchoměřice B
2. 6. 17:00 Statenice - Řevnice
9. 6. 17:00 Řevnice - Kazín B
16. 6. 17:00 Č. Újezd B - Řevnice

Neporažený! To je talent Bělohlávek v Řevnické lize
Řevnice – Zimní soutěž mladých
tenistů z Řevnic a okolí získala letos nového vládce. Sedmiletý Petr
Bělohlávek si po čtvrtém turnaji
jako jediný ze všech drží vítěznou
šňůru ve své kategorii. I když je o
několik let mladší, než někteří jiní
účastníci, vládne žákovské přípravce. Jeho bilance je parádní:
čtyři turnaje = čtyři vítězství.
Naposledy vyhrál v neděli 10. března, kdy Řevnická tenisová liga mládeže pokračovala tradičně na kurtech místního Liďáku. Pořádající
Sportclub opět potěšila slibná účast
22 hráčů i nadějné výkony řady z
nich. To platí zvláště o žákovské pří-

pravce, kde se prosazuje silná generace Sportclubu, loňská parta, která
se stala středočeskými šampiony a
na mistrovství republiky minitenistů
obsadila senzační čtvrté místo za
Spartou, Prostějovem a Libercem.
Uplynulou neděli právě z této party
hned tři kluci (Petr Bělohlávek, Hugo Hovorka a Daniel Matura) postoupili mezi čtyři nejlepší v žákovské přípravce. „Pozadu nezůstal ani
Oskar Nejedlý, který si udělal cenný
skalp ve skupině, kde porazil Hovorku,“ řekla pořadatelka turnaje
Daniela Švédová.
Hlavní kategorii tentokrát ovládl
Karel Rychtařík, i když se v zápa-
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sech hraných na jeden set hodně nadřel. To platí o finále s Davidem Procházkou (6:4), nebo o bitvě s Čeňkem Šupáčkem ve skupině, kdy za
stavu 5:5 musel rozhodovat takzvaný smrťák, čili jedna výměna ve stylu buď anebo. Šupáček, vítěz minulých dvou turnajů, tentokrát obsadil

až čtvrté místo, k čemuž přispěla jeho nerozehranost. Týden předtím totiž strávil na lyžařském výcviku.
Dvě nejmladší kategorie ovládli Ondřej Krejsa (minitenis), jemuž ve finále »zatopil« ve formě hrající Kryštof
Vávra, a bez porážky prošla soutěží
babytenistů Kristýna Kubátová. (šv)

ČTYŘNÁSOBNÝ VÍTĚZ. Nový vládce Řevnické tenisové ligy mládeže Petr
Bělohlávek (uprostřed).
Foto ARCHIV

