
Řevnice - Neuvěřitelných dvacet a
půl metru měřila čarodějnická
vatra, která 30. dubna vzplála nad
Řevnicemi. „Máme radost, že je
český rekord zpátky doma, tvrdí
jeden z organizátorů řevnických
»čarodějnic« Pavel JÍLEK.
Takže platný rekord - 16,999 metru
- překonán. Jak vysoká letos čaro-
dějnická hranice oficiálně byla?
Přesně 20,47 metru, tak to změřil
komisař pelhřimovské agentury
Dobrý den Tomáš Hrábek.
Už jste překonání rekordu i dvaceti-

metrové výšky pořádně oslavili?
Pár dnů po čarodějnicích pokaždé
pořádáme takzvanou dožernou. Se-
zení, při kterém se účtuje, platí dlu-
hy ze stavění a konzumuje to, co by-
lo nakoupeno na pálení a nesnědlo
se, popřípadě nevypilo. Tady jsme
rekord pořádně zapili.
Kolik dní vám zabralo stavění hra-
nice a kolik vás na to bylo?
Přípravou dřeva jsme během tří dnů
strávili 17 hodin, stavěli jsme ještě o
hodinu déle, dva dni. Lidí se zapojlo
kolem třiceti včetně jeřábníka a řidi-

če nákladního auta na odvoz. Zpra-
covali jsme necelých dvě stě stromů.
Jakým způsobem se tak vysoká hra-
nice vlastně staví? Jak se dostanete
do nejvyšších pater a jak potom
zpátky dolů?
Stavělo se za pomocí jeřábu, mani-
pulátoru a několika motorových pil.
Základna se odvíjí od nejdelší klády,
kterou máme a zamýšlené výšky
hranice. Nejvyšší patra staví tzv. vr-
cholový tým - letos oba Vráťové
Hrubí, Vladimír  Fuchs, Jan Vyleta a
Petr Hartmann. (Dokončení na str. 3)

V tomto čísle Našich novin
* Kácet stromy? Nekácet? - strana 2
* »Zázrak« na Ostrově - strana 13

Dobřichovice, Srí Lanka - Víc než
tři stovky životů mají na svědomí
islámští teroristé, kteří o Veliko-
nocích zorganizovali na Srí Lance
sérii sebevražedných atentátů
namířených proti křesťanům. V
době, kdy na ostrově po výbuších
bomb umírali lidé, zde pobýval
starosta Dobřichovic Petr Hampl.
„Je to obrovská tragédie!“ říká.
Hampl do jihovýchodní Asie vyjel
za rekreací. „Byl jsem tu od 15.
dubna do časného rána 2. května, v
turistickém resortu, který spravuje
kamarád z Dobřichovic,“ popisuje
rychtář. Do Kolomba, kde se většina

atentátů odehrála, je to z místa jeho
pobytu přibližně 260 km. „Teroristé
zaútočili i na východním pobřeží,
odtud to k nám bylo o něco blíž, asi
150 kilometrů,“ doplňuje starosta s
tím, že ho sebevraždené útoky, byť
se odehrály relativně daleko, přimě-
ly změnit plány. „Poslední 4-5 dní
pobytu na Srí Lance jsem chtěl vy-
razit do hor a na čajové plantáže,“
popisuje. „Vzdal jsem to, protože se
nedoporučovalo jezdit do míst, kde
je větší koncentrace lidí. A taky za-
čal platit zákaz vycházení, nejdříve
od 8 večer do 6 ráno, pak od 22 do
4.00,“ dodává. (Dokončení na str. 11)

DRAČÍ LODĚ. Závod dračích lodí se posedmé konal na Berounce v Dobřichovicích. (Viz strana 12) Foto Jakub KLÍMA

PŘED STÚPOU. Petr Hampl na
Srí Lance.           Foto Petr HAMPL

Rekordní vatru zapili na dožerné
ŘEVNICKÁ ČARODĚJNICKÁ HRANICE LETOS MĚŘILA 20,47 METRU!

6. května 2019 - 9 (749) Cena výtisku 7 Kč

Cyklističtí šampioni 

závodili v našem kraji

V době atentátů byl na Srí Lance i rychtář Dobřichovic Začátek folklorního
festivalu překazil déšť
Beroun, Vinařice - Tři sta kilometrů
tam, tři sta kilometrů zpátky. Osm
hodin na cestě z Kunovic a zase zpět
strávili muzikanti i tanečníci folk-
lorního souboru Lintava, vystoupení
na poberounském folklorním festi-
valu Staročeské máje se ale 4. 5. ne-
dočkali. Kvůli dešti a zimě byl pro-
gram v Berouně předčasně ukončen,
ve Vinařicích redukován. Většina
souborů ale naštěstí své umění před-
vést stihla a také diváků dorazilo ne-
málo. Festival pokračuje 11. 5. ve
Svinařích a 12. 5. v Mokropsech.
(Viz strany 5, 8, 11 a 14)                   (mif)

Školu zamořil zápach,
žáci byli evakuováni
Liteň - Manévry hasičů, policistů i
techniků vyvolal únik plynu v Naší
ZŠ Liteň nahlášený 30. dubna. Šede-
sát dětí bylo z budovy evakuováno
ještě před jejich příjezdem.
„K údajnému úniku plynu v ZŠ byli
kromě nás 30. 4. po poledni přivolá-
ni i místní dobrovolní hasiči, poli-
cisté a plynařská pohotovost,“ uvedl
řevnický profesionální hasič Pavel
Vintera. „Výrazný a nepříjemný zá-
pach však nepocházel z plynu, ale z
přípravku na čištění odpadů, který
byl v objektu použit,“ dodal s tím,
že po odvětrání se žáci vrátili zpět
do svých tříd. (mif)
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Chceme provětrat zaběhlé praktiky!
POLEMIKA NA TÉMA KÁCENÍ STROMŮ V OKOLÍ ŘEVNICKÉHO LESNÍHO DIVADLA

Spolek Srdce Řevnic a 450 petentů,
žádá o zrušení rekonstrukce cesty,
Lesní cesta-Lesní divadlo. A to z
těchto důvodů:
1) V této oblasti se jedná o význam-
ný krajinný prvek (VKP), je to velmi
exponované rekreační místo, a proto
je nutné je chránit, aby zde byl za-
chován charakter tohoto jedinečného
místa. Lesní divadlo vs. les.
2) Vykácením dnes již cca 300 stro-
mů je dle našeho názoru i názoru KÚ
Středočeského kraje, odboru životní-
ho prostředí a zemědělství cílené a
účelové. V přezkoumávaném spise
chybí konkrétní údaj o zásahu do
VKP lesa rozšířením a zpevněním
cesty, oproti stávajícímu stavu.  Od-
volací orgán nesouhlasí s tvrzením
města Řevnice, že kácení cca 230 st-
romů proběhne v rámci těžby dle
schváleného lesního hosp. plánu.
Důvodem nesouhlasu je skutečnost,
že navrhované kácení je prováděno v
souvislosti s rekonstrukcí Lesní ces-
ty-Lesní divadlo, proto je těžba cíle-
ná a účelová. Toto nelze zaměňovat s
běžným hospodařením v lesích dle
LHP. Pro posouzení dopadu kácení
dřevin na VKP je důležité znát po-
čet, umístění a druh kácených dře-
vin. Což ve spise chybí.
3) Jedna z plánovaných cest není ani
zanesena v katastrální mapě a obvod
plánované stavby zasahuje do dvou
privátních pozemků. Dle přiložené-
ho výkresu je evidentní, že údaje v
textové části jsou v rozporu s mapo-
vým podkladem.
4) Rozšíření cest, jejich zpevnění a
dokonce vyrovnání má za cíl umož-

nit dle normy (stavby lesních cest)
vjezd těžké těžební technice v roz-
měrech 16-21 m délky stroje. To vše
se děje, nebo by mělo dít, v těsné

blízkosti itravilánu. Máme podezře-
ní, že tyto stavební úpravy mají slou-
žit spíše pro jednodušší obsluhu a or-
ganizaci velkých hudebních akcí ty-
pu Slunovrat a Porta. Nejsme zásad-
ně proti organizování kulturních a
hudebních akcí, pokud ale odpovída-
jí kapacitě unikátního prostoru Les-
ního Divadla a okolí.
5) Dle zjištění na místě dotčené Les-
ní Cesty dne 21. 4. 2019 zde již do-
šlo ke kácení stromů označených a
určených ke kácení v souvislosti s
plánovanou rekonstrukcí Lesní Ces-
ta-Lesní Divadlo. Tento fakt považu-
jeme za hrubý přestupek, jelikož ješ-

tě nebyla schválena realizace stavby.
O této skutečnosti budeme informo-
vat orgány ministerstva zemědělství.
6) Cesty nejsou vymleté po povod-

ních (jsou vysoko v kopci), žádné
kaluže zde nejsou a když, tak niko-
mu to v lese nevadí. Naopak v dneš-
ním suchém období je nutné v lese
zadržovat maximum vody, aby ni-
kam neodtékala.
7) V kratičké době, v červnu 2018,
podepsalo 450 občanů Petici proti
zničení významného krajinného cel-
ku - Petice proti kácení stromů v
okolí Lesního divadla v Řevnicích.
Akceptujeme to? Dosud totiž nebyla
ze strany města Řevnice tato skuteč-
nost vypořádána. Nebylo žádné pro-
jednání s petenty a petičním výbo-
rem, tak, jak bylo slíbeno starostou

Smrčkou v dopise ze dne 31. 10.
2018 adresovaném Jaroslavě Vyleto-
vé předsedkyni spolku Srdce Řev-
nic. Žádáme proto, abychom našli
nejbližší možný společný termín pro
toto projednání s občany.
8) Tato dotace se nám jeví jako zby-
tečné mrhání evropskými penězi.
9) Zásahy tohoto typu do lesa a v té-
to konkrétní lokalitě je hazard s na-
ším dědictvím. Lesní Divadlo vloni
oslavilo 100 let. Jsme na toto místo
právem hrdi, a proto si ho musíme
vážit, chránit a zachovat dalším ge-
neracím v této podobě. Chráníme
nejen stromy, ale i finanční prostřed-
ky Státního rozpočtu a rozpočtu
města Řevnice.
10) Obáváme se, aby vymýcená ob-
last nesloužila jen pro akce Porta či
Slunovrat. Více aut v lese (kam je
vjezd zakázán), stanování návštěvní-
ků v okolí, velký počet stánkařů.
Okolí Lesního divadla slouží jako
krásná kulisa, ale nám zůstává jen
hluk, špína a nepořádek. Co přináše-
jí tyto akce do městské pokladny? 
11) Řevnice vlastní 500 ha lesa. Proč
právě okolí Lesního divadla bylo vy-
bráno ku svozu pokácených stromů?
Významný krajinný celek nesmí být
zrušen a jeho ekologicko-stabilizač-
ní funkce nesmí být ohrožena!
Doufáme, že tyto pádné argumenty,
proč v této lokalitě zachovat vše na
svém místě, s přihlédnutím na malé
nutné opravy stávající lesní cesty bu-
dou vyslyšeny a zvítězí zdravý rozum
nestavět v lese asfaltovou silnici pro
nikoho.     Jaroslava VYLETOVÁ, 
předsedkyně spolku Srdce Řevnic

Hned několik příspěvků kriticky
se vyjadřujících ke kácení stromů
v okolí řevnického Lesního diva-
dla dorazilo na adresu redakce
Našich novin. O vyjádření jsme
požádali také starostu Řevnic To-
máše Smrčku. (NN)

Snažíme se o provětrání zaběhlých
praktik panujících na řevnické radni-
ci. Občané už dále nechtějí jen při-
hlížet tomuto dění a požadují ráznou
změnu. Nechtějí být postaveni před
hotové věci, ale chtějí (hlavně ti, co
vidí věci v souvislostech) upozorňo-
vat na ničení krajiny, plýtvání dota-
cemi ze státních peněz a městskými
financemi, které jsou třeba k výstav-
bě kanalizace, opravám komunikací
a chodníků. Proto jsme napsali dopis
starostovi Řevnic ing. T. Smrčkovi -

viz níže. Jsme to dlužni 450 obča-
nům, kteří podepsali Petici proti ká-
cení stromů v okolí Lesního divadla
Řevnice. Tato akce nebyla účelová
před volbami, ale navazovala na os-

lavy 100 Lesního divadla, které mi-
nulé vedení již za starostování Ing.
Smrčky oslavovalo, čímž se ještě ví-
ce probudil zájem o »Lesňák« a jeho
okolí. Politiku, kdy a kde se nám to

momentálně hodí, nezaměňujte s
přáním občanů na zachování vý-
znamného krajinného celku.

Jaroslava VYLETOVÁ,
předsedkyně spolku Srdce Řevnic

Dopis spolku Srdce Řevnic starostovi města Tomáši Smrčkovi

V roce 2018 schválilo zastupitelstvo Řevnic na doporučení městské rady při-
jetí dotace 2,759 mil. Kč (80 % celkových nákladů) na rekonstrukci cesty
přiléhající k Lesnímu divadlu a uhrazení 20 % ceny z rozpočtu města. Dvě
třetiny povrchu cesty bude tvořit kamenivo, v délce jedné třetiny bude obno-
ven asfaltový povrch. Součástí výstavby bude navíc provedení dvou výhy-
ben, příkopů a propustků na odvod vody z tělesa cesty do lesního porostu. 
Město Řevnice zadalo zpracování projektové dokumentace u autorizované-
ho projektanta a v současné době je projednáváno povolení s dotčenými or-
gány veřejné správy (úřady Černošic a Středočeského kraje). 
Město uspořádalo loni na podzim v Modrém domečku a letos na jaře ve
školní jídelně veřejné projednání a představení staveb lesnické infrastruktu-
ry včetně lesních cest a zmíněné lesní cesty nad Lesním divadlem. Na obou
veřejných prezentacích přednášel Karel Zlatuška, profesor Lesnické fakulty
České zemědělské univerzity, který je autorem projektu této lesní cesty. 
Spolek Srdce Řevnic bohužel nepředložil žádný odborný argument na pod-

poru svých laických tvrzení. Autoři textů z tohoto spolku pracují s emocemi
a strachy vyvolanými diskuzemi nad klimatickou změnou a doprovodnými
jevy (dnes sucho a lýkožrout) a používají falešné a zavádějící argumenty.
Například zmíněné kácení 21. 4. 2019 vůbec s lesní cestou nesouvisí, bylo
nařízeno odborným lesním hospodářem z důvodů napadení stromů nemoce-
mi a hmyzem. Toto nutné kácení probíhá na celém polesí.  
Zrušit rekonstrukci této cesty a nevyužít již přiznané dotace by bylo nehos-
podárné a nesmyslné. Lesnická infrastruktura investice potřebuje, protože v
řevnickém lese byla dlouhodobě potřeba těchto investic podceňována. Měs-
to Řevnice se snaží dotací na modernizaci lesní infrastruktury využít dlou-
hodobě. V minulosti byla z těchto peněz zrekonstruována nádrž na Pišťáku,
nyní se dokončuje s dotací 100% druhá etapa cesty Burešovka a začne vý-
stavba nové hospodářské cesty pod Strážným vrchem. Město dále plánuje za
pomoci dotací revitalizaci Sochorových rybníčků i nová přehrazení na poto-
cích za účelem zadržení vody v lese.     Tomáš Smrčka, starosta Řevnic

Chtějí se Řevnice založením pralesních zakoutí pokusit o další rekord?
Cestu od zatáčky silnice k Lesnímu divadlu v Řevnicích lemují krásné vzrostlé borovice. Rovné, zdravé. Pokácené.
Na Velký pátek se nad Řevnicemi místo velikonočních řehtaček rozezvučely motorové pily. Přívětivý pán v oranžo-
vé reflexní vestě nadšeně vysvětloval, že stromy kácejí na čarodějnickou vatru.  Copak nevíte, že letos chtějí Řevni-
ce pokořit celorepublikový rekord ve výšce hranice?  
Pokud silnici přejdete, vydáte se lesní cestou na opačnou stranu směrem na Pišťák a po nějakých dvou stech met-
rech sejdete pěšinkou k potoku, ocitnete se v líbezné divočině. Místy je tu neproniknutelné habrové houští, o kus dál
vysoké smrky a jedle, z nichž některé neodolaly silným větrům a těžké sněhové pokrývce. Mnohé jsou zlomené,
vyvrácené, zaklíněné korunou mezi své vytrvalejší bratry a sestry. Jiné popadané. V těchto místech jich napočítáte
nejméně deset. Vzrůstem i majestátem zcela srovnatelných s borovicemi ležícími úhledně podél cesty k divadlu.
Kdo rozhodl o tom, že na oheň je třeba kácet zdravé stromy? A kdo naopak po léta ignoruje mrtvé stromy, postiže-
né lesní kalamitou? Nebylo by ideální spojit příjemné s užitečným a zabít dvě mouchy jednou ranou? Vyčistit les a
přitom získat palivo na oheň? Nebo se založením pralesních zákoutí ve Středočeském kraji chtějí Řevnice pokusit o
další rekord? Gisela KubRichtová, Řevnice

Autoři textů ze spolku používají falešné a zavádějící argumenty

U LESŇÁKU. Okolí Lesního divadla v Řevnicích.         Foto NN M. FRÝDL
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Rekordní hranici zapili na dožerné
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Při stavbě je vrcholový tým neustále
uvnitř hranice, která se plní, přidáva-
jí se klády. Dolů se svezou jeřábem. 
Kdo vám jeřáb půjčuje a z čeho ho
platíte?
Za ta léta máme už několik jeřábní-
ků, kteří to s námi vydrží, platí je
město, jako příspěvek na akci. Kro-
mě jeřábu využíváme také manipulá-
tor, několik motorových pil a nákla-
ďák na svoz dřeva z lesa.
Kdo měl tu čest takhle velkou hra-
nici zapálit?
Zapalují pokaždé všichni, co stavěli
a jsou 30. dubna ve 21.00 na Vrážce.
S nimi také starosta města.
Kolik diváků odhadem dorazilo na
letošní řevnické pálení čarodějnic? 
Odhadovali jsme to asi na tři tisíce
lidí. Podle humbuku, který přípravy
provázel na Facebooku, jsem se bál,
že jich bude ještě mnohem víc. Na-
štěstí nebylo...
Zato si vás letos »vzali na mušku«
novináři....
To je pravda. TV Nova přijela nato-
čit negativní reportáž, aby koláč sle-
dovanosti neubýval. Přijela ČT, kte-
rá měla na kopci přenosový vůz a
vysílala odtud živé vstupy. Její re-
portáž byla seriozní a nestranná.
Vím, že dorazil fotograf Mladé fron-
ty Dnes, přes FB messenger se mi
hlásil Blesk... 
Zdálo se mi, že hranice hořela rych-
leji, než v jiných letech. Bylo to tak,
nebo se mi to opravdu jen zdálo?
Ano, hranice hořela rychleji - bylo to
zapříčiněno suchou borovicí, kterou
jsme při stavbě vatry využili. Ráno
1. 5. už zbyla z hranice jen hromada
popela a pár napůl přehořených klád. 
Jak jste u ohně vydrželi dlouho?
Až do konce zůstalo okolo ohně asi

patnáct lidí. Poslední odcházeli oko-
lo páté ráno... 
Museli jste při samotném pálení
řešit nějaký problém, nebo bylo vše
v pohodě  a bez komplikací?
Letošní pálení jsme kvůli výšce po-
jali opravdu velmi zodpovědně. Byla
natažena páska, aby diváci byli v do-
statečné vzdálenosti kvůli možnému
pádu polen, v přilehlém lese vždy
někdo chodil a kontroloval odlétáva-
jící jiskry, aby nevznikl požár. Letoš-

ní »čáry« byly v naprostém klidu.
Jak velký byl zájem o turistické
známky s motivem řevnických čaro-
dějnic, které jsi nechal vyrobit?
Tři sta kusů je prodaných a kdyby
jich bylo 500, zmizely by taky. Tři
neděle před akcí jsem mohl prodat
65 kusů najednou, ale neudělal jsem
to - řekl jsem si, jak k tomu přijdou
ti, co dorazí na kopec...
Chystáš dotisk?
Dotisk letošního motivu asi ne, ne-

vím určitě. Přemýšlím ale nad zbru-
su novou známkou pro rok 2020.
Máte nějakou reakci »konkurentů«
z Mnichovic, s nimiž se o rekord
přetahujete? Nebyl se třeba někdo z
nich na Vrážce podívat?
Kluci říkali, že při stavbě se byl
někdo z Mnichovic na kopci podí-
vat. Žádnou reakci ale od nich nemá-
me, v kontaktu nejsme
A nějaké jiné reakce na rekord?
Na FB stránce Řevnické pálení čaro-
dějnic byla reakce na rekord obrov-
ská: 1371 pozitivních lajků oproti 49
negativním! Sdílelo to 2400 lidí, ko-
mentářů byly stovky. Byly pochval-
né, veselé - že se lidi těší, že je to su-
per stavba, že jsou rádi, že se ještě
někde drží tradice... A pak taky ne-
gace: hnus, honění si ega, plýtvání
dřevem, vraždění zvířátek, ničení
všeho možného až po upalování ča-
rodějnic ve středověku, vynucené
převozy rodících matek k porodům...
Na FB bylo foto, kde je naše hořící
hranice vidět z rozhledny Máminka
u Hudlic, podle autora 22 km daleko.
Jaké máš teď, bezprostředně po
překonání rekordu pocity? 
Máme všichni radost, že rekord je
opět doma v Řevnicích. Také jsme
rádi, že se nikomu nic nestalo, že by-
lo vše v naprostém klidu, že shořelo
jen to, co mělo, přišli lidi, kterým se
to líbilo a dle reakcí přijdou znovu.
Je to paráda, když se sejdou lidi,
mají společný cíl a jdou za ním.
Co za rok?
No, zase ohníček. Jak velký? To si
necháme na přemýšlení v roce 2020.

miloslav FRÝDL

Nejkrásnější čarodějnice dostala dort

Stříkali vodu, lezli
na střechu, stříleli...
I letos připravil SDH Zadní Třebaň
na 30. duben pro všechny zábavy-
chtivé děti Čarodějnické soutěžní
odpoledne. V areálu hasičské zbroj-
nice i okolí se plnily disciplíny na
téma Řemesla. Malí i větší soutěžící
se mohli na několik okamžiků pro-
měnit v poštmistry, stavebníky, za-
hradníky, šperkaře, policisty... Mezi
nejatraktivnější disciplíny patřilo st-
říkání vody ze džberovky (v roli ha-
siče), lezení na střechu garáže (ko-
miník) či střílení na jelena ze vzdu-
chovky (myslivec). Za každou spl-
něnou disciplínu si děti odnášely
dárky - gelová pera, tetovačky, mas-
ky na obličej, přívěšky atd. Všechny
navíc dostaly pamětní list.
Jako každoročně byla vyhlášena i
kreativní soutěž – O nejkrásnější ča-
rodějnický pytlík. Tohoto úkolu se v
kategorii školáků nejlépe zhostila
Natálka Moukazi, v kategorii mlad-
ších dětí Mareček Nájemník. Během
odpoledne všichni příchozí udělova-
li body k obrázkům čarodějnic a ča-
rodějů dětí z místní školní družiny.
Neúspěšnější malíři byli odměněni.
Soutěžení bylo zakončeno opéká-
ním buřtů za hasičárnou, které byly
stejně jako limonády pro děti zdar-
ma. Dle ohlasů malých účastníků i
jejich rodičů se čarodějnické odpo-
ledne vydařilo, a tak doufáme, že si
ho příští rok opět zopakujeme.  

Ivana NÁJEmNíkOVÁ,
SDH Zadní Třebaň

Pálení bylo letos klidné
Poberouní - Letošní čarodějnice se
všude po okolí odbývaly bez komp-
likací. Klid hlásili řevničtí i černo-
šičtí strážníci, stejně jako řevničtí
profesionální hasiči a záchranáři.
„Jen u železničního přejezdu v Řev-
nicích jsme po desáté večer ošetřo-
vali asi patnáctiletou dívku v bezvě-
domí způsobeném zřejmě vypitím
velkého množství alkoholu,“ uvedl
ředitel záchranky Bořek Bulíček.
„Dívka byla napojena na umělou
plicní ventilaci a převezena do ne-
mocnice v Motole,“ dodal s tím, že
událost vyšetřuje policie.“         (mif)

Jako každým rokem se také letos se-
šli 30. 4. obyvatelé Hlásné Třebaně i
přespolní na Pálení čarodějnic.
Program začal ve 14 hodin. Místní
hasičky připravily pro děti zábavné
odpoledne, plné soutěží a her.  Ská-
kání v pytli,  házení kroužkem na
cíl,  kopání do branky. Zde mne zau-
jal malý černoušek, který se hrozně
snažil a dlouho u této atrakce vydr-
žel... Za splnění  úkolů si děti odná-
šely  pěkné dary. Musím poděkovat
hlavně Lucině Batíkové, jak vše při-
pravila, koordinovala a s dětmi líta-
la od jednoho místa soutěže k druhé-
mu. A také vybírala nejhezčí čaro-
dějnickou masku - do soutěže se při-
hlásilo rekordních 28 dětí. Vyhrála
Bára Povýšilová, druhá skončila
Mařenka Václavíková, třetí Daniel-
ka Krejčíková. Mezi hochy triumfo-
vali Eda a Teo Pekárkovi, třetí byl
Cyril Havelka. Všechny děti si od-

nesly pěkné dary a Barunka navíc
dostala čokoládový dort. Její ma-
minka ho rozkrájela a všechny děti
podělila.  
Hasiči tradičně připravili plno dob-
rot: klobásy, smažené sýry, pivo,
limo a jiné pochutiny. Hrála repro-
dukovaná muzika a děti řádily v po-
sekané trávě. Všude byl slyšet smích
a vřískot.  U jezu byl též připraven
oheň, kde si děti i dospěláci mohli
opékat buřty. Spíš dospěláci pro dě-
ti, protože to byl docela velký žár.
Kolem 20.00 hasiči zapálili obrov-
skou vatru i s několika krásně vy-
zdobenými čarodějnicemi. To se
všem dětem vždy moc líbí. Pak za-
čal večerní program pro dospěláky.
Děkuji hasičům, dobrovolníkům i
všem, kteří pro tuto akci přiložili ru-
ku k dílu a také všem, kteří na ní při-
šli a dobře se bavili.          Text a foto
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

S PILOU. Pavel Jílek při stavění čarodějnické hranice.  Foto Josef BENEŠ



Naše noviny 9/19 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Zámeček hostí koncerty absolventů
BĚHEM TŘÍ KVĚTNOVÝCH VEČERŮ SE V ŘEVNICÍCH PŘEDSTAVÍ NADĚJNÍ MÍSTNÍ UMĚLCI

V květnu se v sále Zámečku v Řev-
nicích bude konat hned několik ab-
solventských koncertů.
První termín - 14. 5. od 18.30 hodin
- bude patřit Tereze Koňasové, Ma-
rianně Krutské (housle), Vojtěchu
Brennerovi (zobcová flétna), Tereze
Součkové a Kryštofu Lorencovi
(klarinet).
Na to dalším se 24. 5. od 18 hodin v
Zámečku představí Kamila Kolářo-
vé hrající na klavít i zobcovou flétnu
a houslistka Tereza Petrová. Obě
slečny se mohou pochlubit tituly z
mnoha mezinárodních soutěží. Po-
myslnou třešničkou na dortu bude
jejich vystoupení v triu s cembalist-
kou Alicí Divišovou. 
Kamila, dcera vedoucí dětské lidové
muziky Notičky Lenky Kolářové,

doprovodí o týden starší Terezu na
klavír, a představí se také v sólovém
klavírním recitálu.
Diváky čeká i »překvapení« - býva-

lý člen Notiček, houslista Sebastian
Habeš Kamilu doprovodí v solovém
koncertě na sopraninovou flétnu. A
doprovodí i koncert od A. Vivaldiho

pro 4 sólové housle, kde se sólových
partů zhostí Magda Routová, Tereza
Petrová, Marianna Krutská a Tereza
Koňasová. 
Květnové absolvenské koncerty uza-
vře  29. 5. od 18 hodin vystoupení
Petry Kalbáčové (zpěv), Kateřiny
Kovalové, Tadeáše Richtera i Petra
Čechmánka (kytara) a Tomáše Něm-
ce (bicí). Klavírní spolupráce na
koncertech Marcela Škabroudová.

Petra FRÝDLoVÁ,
Zadní Třebaň

Několikanásobný držitel ocenění
Czech press photo Robert Sedmík
vystavuje snímky se sportovní tema-
tikou v Obchodním centru Lety. 
„Je to skromný výběr fotografií z
Olympijských her a Mistrovství svě-
ta,“ říká Robert Sedmík, fotograf
časopisů Týden, Instinkt a Inter-
view. „Pro tuto specifickou, komor-
ní výstavu jsem volil snímky nála-

dové, které mě samotného stále těší.
Sportovní, reportážně laděné foto-
grafie mám rád, a rád je pořizuju. Je-
jich kouzlo je nejen v neopakovatel-
nosti okamžiku, ale i v pohybu a jis-
té intimitě,“ dodává. Snímky pode-
psané autorem a vystavené v kavár-
ně J&E Café je možné zakoupit.

Michaela ŠMERGLoVÁ,
Černošice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
8. 5. 20.00 ŽENY V BĚHU
10. 5. a 18. 5. 17.30 (So 16.00) POKÉ-
MON: DETEKTIV PIKACHU
10. 5. 20.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI
11. 5. 16.00 AVENGERS
11. 5. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
15. 5. 20.00 MODLITBA
17. 5. 17.30 UGLYDOLLS
17. 5. 20.00 ZELENÁ KNIHA
18. 5. 20.00 TERORISTKA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
7., 10., 11., 15. a 19. 5. 18.30 (Pá 20.00,
So 17.30) AVENGERS: ENDGAME 
8. 5., 14. 5. a 18. 5. 17.30 (So 20.00)
TERORISTKA
8. 5. 20.00 THE BEACH BUM
9. 5. 15.30 ZELENÁ KNIHA
9. 5., 11. 5., 12. 5., 17. 5. a 19. 5. 15.30
(Čt 18.30, Pá 17.30) POKÉMON: DE-
TEKTIV PIKACHU (Pá 3D)
10. 5. a 20. 5. 17.30 TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
11. 5. a 22. 5. 20:30 (St 20.00) TRHLINA
12. 5. 18.30 ŽENY V BĚHU
13. 5. 17.30 LÁSKA NA DRUHÝ PO-
HLED
13. 5. 20.00 HŘBITOV ZVIŘÁTEK
14. 5. 20.00 TRANZIT
16. 5. 15.30 PAŠERÁK
16. 5. a 20. 5. 18.30 (Po 20.00) MILOST
17. 5. a 18. 5. 20.00 (So 17.30) JOHN
WICK 3
18. 5. 15.30 UGLYDOLLS
21. 5. 17.30 AFTER: POLIBEK
21. 5. 20.00 DADDY COOL

KINO RADOTÍN
7. 5. 17.30 VŠECHNO BUDE
7. 5. 20.00 BALKÁNSKÝ MASAKR
PAINTBALLOVOU PISTOLÍ
8. 5. 15.30 OVEČKA SHAUN VE FILMU
8. 5. a 14. 5. 17.30 (Út 20.00) KLIMT A
SCHIELE - ERÓS A PSYCHÉ
8. 5. 20.00 ŽENY V BĚHU
9. 5., 11. 5. a 17. 5. 17.30 (So+Pá 20.00)
SNĚŽÍ
9. 5. 20.00 TRHLINA
10. 5. a 18. 5. 17.30 POKÉMON: DE-
TEKTIV PIKACHU (So 3D)
10. 5. 20.00 LÁSKA NA DRUHÝ PO-
HLED
11. 5. 15.30 UGLYDOLLS
11. 5. a 17. 5. 17.30 MIA A BÍLÝ LEV
14. 5. 17.30 CHVILKY
15. 5. 10.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI?
15. 5. 17.30 HIGH LIFE
15. 5. 20.00 BEACH BUM
16. 5. 17.30 DADDY COOL
16. 5. a 18. 5. 20.00 JOHN WICK 3
18. 5. 15.30 V OBLACÍCH
21. 5. 17.30 HASTRMAN
21. 5. 20.00 KNIHA OBRAZŮ

ABSOVENTKY. Tereza Petrová a Kamila Kolářová se na absolventském
koncertě v Zámečku představí 24. 5. Foto Barbora KUKLÍKOVÁ

Otec Hovorka přednášel dětem o ovzduší
Kde se berou v atmosféře mikročás-
tice, které dýcháme? Je kvalita ov-
zduší v Zadní Třebani a jinde v re-
publice stejná? Jaké jsou příčiny
zhoršení kvality ovzduší? Kolik váží
vzduch? Takovéto vcelku kompliko-
vané otázky přišel s dětmi v ZŠ Zad-
ní Třebaň rozebrat Jan Hovorka, mí-
stní zastupitel, přednášející na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Kar-
lovy. Také tatínek dvou dětí, které
již díky věku nejsou našimi žáky;
přesto jsme ho rádi do našeho cyklu
Besedy s otci zařadili. Svým poví-
dáním dokázal vtáhnout do diskuse
žáky od 1. do 5. ročníku. Téma děti
zaujalo a měly k němu co říci.
Během několika zimních týdnů byly
ve třídě, na školní zahradě i na dal-
ších čtyřech místech v Zadní Třeba-
ni umístěny monitory, které měřily

koncentrace mikročástic menších
než 2,5 tisícin milimetru. Tak veliké
částice při vdechnutí vnikají hlubo-
ko do plic a způsobují zdravotní po-
tíže. Kvalita ovzduší v naší obci by-
la dobrá až na situace, kdy poblíž
monitoru nadmíru kouřil komín ro-
dinného domu. Tehdy koncentrace
mikročástic v ovzduší vyskočily i na
padesátinásobek a více limitní hod-
noty - kouř mikročástice obsahuje!
Děkujeme za zajímavé informace i
ochotu se s námi o ně podělit. Chce-
me-li dýchat čistý vzduch, bez ne-
čistot a škodlivin, je dobré vědět,
čím si ho znečišťujeme. Věřím, že
po tom, jaké obrázky mohli žáci bě-
hem prezentace zhlédnout, je ani ne-
napadne, dávat do ohně třeba plas-
ty...          Tereza MACouRKoVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Tipy NN
* Happening Čekání na  beroun-
skou  tramvaj inspirovany ́dobovou
pohlednicí  Beroun   v budoucnosti
z   roku   1904 se uskuteční 8. 5. od
14.00 na Husově náměstí v Berou-
ně. Vlastimil KERL
* Koncert Hraje celá rodina  pořádá
10. 5. od  18.00 ZUŠ Řevnice. „Re-
pertoár i nástrojové obsazení nechá-
vám na rodině, koncert je pro radost
a fantazii se meze nekladou,“ uved-
la organizátorka  Kristina Němečko-
vá s tím, že po koncertě bude s po-
mocí maminek, tatínků, babiček...
nachystáno malé občerstvení.   (pef)
* Pražská rocková skupina Orient
zahraje 10. 5. od 20.00 v dobřicho-
vické restauraci Na Schůdkách. (rk)
* Divadelní festival ochotnických
souborů se koná 10. - 17. 5. ve Spo-
lečenském sále KD Dobříš. Začátky
představení od 19.30, podrobný pro-
gram na www.kddobris.cz.         (jik)
* Výstava Arteradky Bylo... nebylo
v zámku Dobřichovice potrvá do 12.
května.          Andrea KuDRnoVÁ
* Výstavu Stavební vývoj Dobři-
chovic hostí od 15. do 30. 5. místní
zámek. Andrea KuDRnoVÁ
* Vernisáž výstavy Acháty a křeme-
ny se koná 16. 5. od 17.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun.               (vlk)
* Swingový koncert Jitky Vrbové a
Stáni Čížkové s doprovodnou skupi-
nou Nocturno se koná 16. 5. od
19.30 v zámku Dobřichovice. Vs-
tupné 100, 150 a 200 Kč.             (ak)
* Přednášku Jindřišky Jelínkové o
návratu vlků do české krajiny si mů-
žete vyslechnout 17. 5. od 19.00 v
klubu U Emy ve Lhotce. (ebu)
* První česká dámská bigbeatová
kapela Zuby Nehty zahraje 17. 5. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Skupina Long Silence koncertuje
na venkovní scéně Clubu Kino Čer-
nošice 18. 5. od 18.00. (vš)
* Kapely Tajné slunce, Přetlak věku
a Oswald Schneider vystoupí na
Lhoteckém Rozjaření 18. 5. od
18.00 v klubu U Emy Lhotka.  (ebu)
* Hudební cestopis 17. věku hostí
21. 5. od 19.00 zámek Dobřichovi-
ce. Jan Kvapil (zobcové flétny) a
Jan Čižmář (loutna) přednesou sk-
ladby G. Frescobaldiho, A. Scarlat-
tiho, H. Purcella,  J. van Eycka  aj.
Vstupné 150/100 Kč. (ak)
* obrazy dobřichovického malíře
Tomáše Bíma jsou instalovány v
Městské galerii Beroun. Výstavu s
názvem Plácky tu můžete navštívit
do 24. května. (tb)
* Výstavní sezona byla zahájena v
barokním areálu Skalka nad Mníš-
kem pod Brdy. V kostelíku jsou k vi-
dění obrazy Věry Mačkové, v kláš-
teře kreativní výstava Vanessy Sari a
Terezy Čeledové.                          (sm)

Pardubičtí filharmonici se vrátí do »lesňáku«
Po úspěšné loňské premiéře zavítá 25. května do řevnického Lesního diva-
dla opět Pardubická komorní filharmonie. Pod dirigentskou taktovkou
Debashishe Chaudhuriho se můžete těšit na výběr árií  Mozarta, Verdiho či
Offenbacha. O jejich interpretaci se postarají dvě sólistky - nevidomá sopra-
nistka Eva Blažková a řevnická mezzosopranistka Ester Pavlů.
Úvod bude patřit předehře k opeře Lazebník sevillský, závěr obstará Italská
symfonie od Mendelssohna-Bartholdyho. Dojde i na jedno hudební překva-
pení k 30. výročí Sametové revoluce, kterému je celý koncert věnován. 
„Mám obrovskou radost, že se nám podařilo založit tradici velkého filhar-
monického koncertu pod širým nebem v Poberouní,“ říká tvůrce programu
Debashish Chaudhuri a dodává: „Loňský premiérový koncert byl úžasný.
Pardubičtí filharmonici byli nadšení z úžasného prostředí Lesního divadla.
Je pro ně ctí zde vystupovat a už se těší na letošní repertoár.“
Vstupenky v ceně 270 Kč (zlevněné pro seniory a děti do 15 let za 170 Kč)
můžete zakoupit na webových stránkách GoOut.cz. K mání jsou i v infor-
mační středisku v ulici 5. května.                    Veronika STARÁ, Řevnice

Oceněný fotograf vystavuje v Letech 
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Všeradův kurýr

vinařice - Staročeské máje se v sobotu 4. květ-
na konaly ve vinařicích. Nadšení a vytrvalost
místních obyvatel nezlomilo ani mizerné poča-
sí. Máje si deštěm »ukrást« nenechali.
Když se v jednu hodinu odpoledne formoval na
návsi průvod k obchůzce vsí, začínalo pršet. Déšť
netrval dlouho, po chvíli ho vystřídalo sluníčko.
A takto se to opakovalo několikrát. Až kolem půl
čtvrté se obloha definitivně zatáhla a před vodou
padající z nebe už nebylo úniku. Teplota spadla
někam ke 3-4 stupňům Celcia. Ale...
Místním to vadilo pramálo. Průvod poctivě abslo-
voval celou několikahodinovou trasu. Muzikanti
z Třehusku vyhrávali, dešť nedéšť, před většinou
domů, u všech se také podle starého zvyku tanči-
lo s hospodyní či hospodářem. Všude, kde otevře-
li, bylo nachystáno bohaté pohoštění. Chlebíčky,
jednohubky, chleby s uzeným, řízky, koláče... A

kořalka, ta nechyběla u žádného stavení! »Mýto«
museli zaplatit i řidiči všech aut, kteří tou dobou
Vinařicemi projížděli.
Před pátou byl průvod zpátky na návsi. Vystoupe-
ní folklorního souboru Lintava z moravských Ku-
novic se organizátoři rozhodli vzhledem k neustá-
vajícímu dešti zrušit, cimbálovka Motáku vyhrá-
vala v roubence a diváci ji poslouchali u otevře-
ných oken. Došlo i na žádání o právo, dražení
májky a jejímu kácení. Kytku ze špičky v krátkém
souboji poté, co máj padla, získal pětašedesátile-
tý místní hasič František Houba. Dojalo ho to až
k slzám, stejně jako následné sólo uprostřed ná-
vsi. Nechal si zahrát Pod tou naší starou lípou...
Tečku za letošními Staročeskými máji ve Vinaři-
cích, které se konaly v rámci poberounského folk-
lorníh festivalu, obstaralo vystoupení dechovky
12 Plzeň. Miloslav FRÝDl 

Folklorní festival StaročeSké máje
Všeradice u hospody, 25. května 2019

Majiteli »kytky« tekly slzy
VINAŘIČTÍ SI STAROČESKÉ MÁJE DEŠTĚM PŘEKAZIT NENECHALI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 9/2019 (278)

POD DEŠTNÍKEM. Letošní Staročeské máje ve Vinařicích provázel déšť. Foto NN M. FRÝDL

Chlapci i dívky pilně cvičí tance
Vážení Všeraďáci! Nastal květen a ač o tom ny-
nější počasí nesvědčí, dle dlouhodobých předpo-
vědí nás čekají teplé dny. Spousta z vás si začne
napouštět bazény. Chtěl bych tímto na všechny
apelovat, aby vodou zbytečně neplýtvali a v pří-
padě napouštění bazénu z vodovodního řadu, jej
napouštěli spíše přes noc a menším průtokem.
Povedlo se nám za pomoci pana Anděla koupit
stoly na ping pong, které jsou umístěny v prvním
patře obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že p.
Anděl by byl ochotný vést dětský oddíl stolního
tenisu, prosím o informaci, kdo by měl zájem do
tohoto kroužku chodit. Stoly samozřejmě nebu-
dou jen pro děti, zahrát si ping pong bude moct
každý, nyní ještě dáváme dohromady pravidla
provozu. Věřím, že do májí bude vše připraveno.
V sobotu 11. května budou místní hasiči pořádat
hasičské závody. Konat se budou na louce pod
Psinkem od 9.00. Přijďte podpořit naše borce!
Týden nato, 18. 5., se od 14.00 za budovou obec-
ního úřadu uskuteční očkování psů. Poslední
květnovu sobotu, tedy 25. 5., nás čekají Staročes-
ké máje. Chlapci a dívky pilně cvičí lidové tance,
tak věřím, že si uděláte čas a přijdete se spolu s
nimi pobavit.    Martin KUNC, starosta Všeradic

12.15 - SEDMIHORKA, nejmenší
chodská dechovka 
12.55 – PRŮVOD OD KOSTELA
13.00 – Ceremoniál žádání o právo
13.05 – MŠ Všeradice
13.20 – ČESKÁ BESEDA, všeradická
chasa
13.45 – PRŮVOD OBCÍ, hraje DO-
MAŽLIČANKA, Domažlice
18.00 – FS VERPÁN, Praha
18.40 – BONBON, pěvecký sbor
19.15 TŘEHUSK, Poberouní
19.45 – ČESKÁ BESEDA, všeradická
chasa

20.00 – DRAŽENÍ A KÁCENÍ MÁJE
20.00 – TANEČNÍ ZÁBAVA v hospo-
dě Na Růžku – hraje DJ Míra Petr

Jako ve většině obcí v okolí se i ve Všeradicích
poslední dubnový den pálily »čarodějnice«. Na
přípravě této akce se podíleli členové FK Všera-
dice 1932, kteří zajistili materiál na pálení i figu-
rínu čarodějnice, a místní hasiči, kteří obstarali
bezpečné zapálení i dohled nad ohněm. Na men-
ším ohni vedle fotbalových kabin si bylo možné
při poslechu kytary opéct buřta. Text a foto 

Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Koncert připomene Koulu,
přednáška Štefánika
Koncert k výročí ukončení II. světové války se
koná 8. 5. od 17.00 ve Tmani. Spoluzakladatel
této tradice, zdický učitel Ivan Koula, přijel loni,
ve svých 95 letech, na koncert naposledy. Vla-
stním vozem, který sám řídil. Naposledy jsme mu
předali růži jako poděkování za vše, co pro Nábo-
ženskou obec CČSH ve Tmani učinil.
Na letošním koncertě, který bude právě Koulovi
věnován, vystoupí smíšený pěvecký sbor Bonbon
z Berouna vedený Bohumilou Vokáčovou. Na
programu je též přednáška s názvem Splněný sen
podle stejnojmenné knihy slovenského historika
Ferdinanda Vrábela. Přiblíží osobnost jednoho ze
zakladateků Československa Milana Rastislava
Štefánika. Těšíme se na krásný kulturní zážitek,
nad nímž převzali záštitu pražský biskup David
Tonzar a starosta Tmaně Jaromír Frühling. Vs-
tupné je dobrovolné.  

Jana Šmardová Koulová, CČSH Tmaň

Figurinu zajistili fotbalisté
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Tak jako na většině míst České re-
publiky, i v Karlštejně se poslední
dubnový den pálily čarodějnice. Os-
lava Filipojakubské noci se uskuteč-
nila v areálu hasičské zbrojnice.
Po několika pošmourných dnech se
špatné počasí umoudřilo a přivedlo
na tradiční akci přibližně sedmdesát
dětí - a to nejen karlštejnských - s
doprovodem rodičů a přátel. Hasiči
pro dětské návštěvníky a jejich rodi-
če připravili kromě občerstvení
spoustu her - dobu, než bude zapále-
na hranice, bylo potřeba nějak zají-
mavě vyplnit....
Malým i velkým návštěvníkům byla
také předvedena hasičská technika a
vybavení, které má  jednotka dobro-
volných hasičů obce pro svou práci

při likvidování mimořádných udá-
lostí k dispozici.
Když byly opečeny a snědeny té-
měř všechny špekáčky a rozdány
vysoutěžené sladkosti, konečně na-
dešel čas zapálení hranice. Ta byla
letos ozdobena obzvláště povede-
nou figurinou čarodějnice.
Tím, že počasí tentokrát přálo, zdr-
želo se v hasičském areálu hodně
návštěvníků až do pozdních nočních
hodin.
Sbor dobrovolných hasičů tímto dě-
kuje všem návštěvníkům této akce
za účast. Věříme, že i nadále budete
navštěvovat a podporovat akce po-
řádané hasiči pro spoluobčany Karl-
štejna.                 Josef ČvaNČara,

velitel SDH  Karlštejn

Z nové obřadní síně
bude vidět na hrad
Městys Karlštejn otevírá novou ob-
řadní síň. Místnost v 1. patře úřadu
městyse bude od půlky května použí-
vána jako reprezentační prostor s vý-
hledem na hrad. Uskuteční se tu vítá-
ní občánků, svatební obřady či vý-
znamná společenská setkání, jako
třeba udělení čestného občanství.
Nová obřadní síň je obložena patino-
vaným dubovým dřevem a vybavena
stylovým nábytkem. Původní míst-
nost určená k obřadům bude sloužit
zájmové činnosti dětí ze školky, rádi
bychom ji otevřeli i pro společenské
aktivity seniorů. Janis SIDovSKÝ,

místostarosta Karlštejna

Městys bude patřit
pouličním umělcům
První červnová neděle bude v Karlš-
tejně ve znamení pouličních uměl-
ců. Před podvečerním příchodem
Královského průvodu městys otev-
řeme tzv. buskerům, pouličním
umělcům, kteří předvedou své umě-
ní na několika místech od centrální-
ho parkoviště přes náměstí až k hra-
du. Zájemci o vystoupení se mohou
hlásit do 15. května přes formulář
na webu městyse. 
Busking bude mít v Karlštejna daná
pravidla – nelze například hrát déle
než 1 hodinu na jednom místě a je
dovolena pouze akustická produkce
bez přídavných zesilovacích zaříze-
ní. Vystoupit mohou hudebníci, zpě-
váci, tanečníci, akrobaté, výtvarníci
i další kumštýři, již jeden den v ro-
ce oživí Karlštejn netradičním umě-
ním. Vstup na Festival v ulicích je
zdarma.  Janis SIDovSKÝ,

místostarosta Karlštejna

Duben byl pro osazenstvo karlštejn-
ské školky docela náročný. Pečlivě
jsme se připravovali na Velikonoce a
vytvářeli spoustu dárečků a dekorací
na tyto oblíbené svátky. Chodili
jsme na procházky a pozorovali pří-
rodu. Ve školce nás navštívilo Duho-
vé divadlo se svojí novou pohádkou
O neposlušných kůzlátkách.
Začátkem dubna jsme s dětmi vyro-
bili figurínu, se kterou jsme se zúča-
stnili Slavností Morany v Černoši-
cích. Sice jsme v soutěži o nejhezčí
symbol zimy nevyhráli, ale zato naše
Morana nejlépe a nejdéle hořela.
Dlouho jsme ji na řece pozorovali... 
Další akce, na kterou jsme vyjeli s
karlštejnskými předškoláky, byla zá-
bavně - naučná akce Naše planeta,
náš domov v areálu zámku v Králo-
vě Dvoře. Dozvěděli jsme se tu hod-

ně věcí na ekologické stezce, líbilo
se nám setkání se sokolníkem, se-
známili jsme se s prací včelaře, ná-
vštívili sférické kino, zookoutek...
Nejvíce ovšem všechny děti nadchla
výstava ryb z našich vod. Na ryby si
mohly děti i sáhnout, několikrát se
celá naše výprava ke kádím musela
vrátit. Zastihl nás tu i štáb České te-
levize, a tak »náš« Péťa poskytl roz-
hovor přímo do kamery. 
Poslední akce, kterou jsme v dubnu
navštívili, byl Čarodějnický rej. Za
čarodějnicemi jsme vyjeli »až« do
Berouna, kde jsme prožili prima
dopoledne.
Teď, v květnu, nás čeká spousta dal-
ších akcí. Besídka pro maminky,
Staročeské máje a celodenní výlet.

Marcela Hašlerová,
Mš Karlštejn

»Školkový« Péťa poskytl rozhovor reportérům České televize

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     5/2019 (90)                

U CISTERNY. Návštěvníci pálení ča-
rodějnic v Karlštejně si mohli pro-
hlédnout hasičskou techniku.

Foto Eva BOučkOVÁ

UŽ HOŘÍ. Čarodějnická vatra v
Karlštejně.    Foto Eva BOučkOVÁ

Čarodějnice se letos povedla!
OSLAVA FILIPOJAKUBSKÉ NOCI SE KONALA V AREÁLU HASIČSKÉ ZBROJNICE

Karlštejnský zpravodaj

V TELEVIZI. V Králově Dvoře karlštejnské děti natáčel štáb České televi-
ze. Péťa poskytl reportérovi rozhovor...      Foto Marcela HAŠLEROVÁ
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Folklorní festival STAROČESKé MÁJE
KARLŠTEJN náměstí, 26. května 2019

Trampové se opět po roce sešli v
karlštejnském kempu. Setkání prvně
svolal Pepa Fišer někdy před třiceti
lety a od té doby se koná vždy na
prvního máje.  
Tentokráte přijeli kluci z Kladna od
»Hvězdiček«, z Berouna, Kralup a
mnoho dalších. Je úžasné, jak se mu-
zikantská seskupení krásně střídají.
Každá skupina vždy zahraje pár pís-
ní, pak začne jiná skupina a takto se

střídají až do večerních hodin.  Pará-
da je, že když se začne hrát, vše
ztichne. Buď se zpívá s nimi, nebo

prostě jen poslouchá.  Letos jsme si
zazpívali i my s Vráťou Smržem. A -
světe div se - aplaus jsme měli ob-

rovský, což nás samozřejmě moc po-
těšilo. Odpolednem nás provázel  Li-
bor Bora Mach, kapelník od »Hvěz-
diček«. Kempem se nesly krásné
písničky, taková všehochuť - tramp-
ské, folk i country.  I ozvučení, které
si přivezli kluci z Kladna, bylo dob-
ré, protože bylo krásně rozumět.
Nádherný zážitek, ani prudký déšť,
který trval chvilku, nám náladu ne-
zkazil. Věřím, že se všichni velmi
dobře bavili a těšíme  se na další sh-
ledání. Díky patří i skvělé obsluze v
kiosku! Jitka šVeCoVÁ,

Hlásná Třebaň

Dorazili trampové z Kladna, Berouna...
V KARLŠTEJNSKÉM KEMPU SE VYSTŘÍDALO NĚKOLIK KAPEL HRAJÍCÍCH COUNTRY MUZIKU

Dívka spadla z kmene a zřítila se do rokle

Karlštejnské aktuality
* První degustaci růžových vín v
Karlštejně pořádá pod názvem Svá-
tek růžových vín 11. 5. od 11.00 v
místní restauraci U Janů  Karlštejn-
ské kulturní sdružení. (hk)
* Železný šrot budou 13. 5. od
16.00 sbírat karlštejnští hasiči. Věci
určené k odvozu stačí dát ke dveřím
nebo vratům domu. (pep)
* Výlet karlštejnských seniorů do
Veltrus pořádá 16. 5. úřad městyse.
Účastníci si prohlédnou zámek i je-
ho zahrady. Hlásit se do 13. 5. mů-
žete na tel.: 311 681 213.            (jas)
* Nebezpečný a velkoobjemový
odpad se bude odvážet 18. 5. od 9
do 10.00 ze sběrného místa u Vinice
v Karlštejně. Vezměte si s sebou ob-
čanský průkaz!   Janis SIDoVSkÝ
* Muzeum lehkého opevnění Karl-
štejn, které se nachází v předváleč-
ném bunkru nedaleko centrálního
parkoviště, je v květnu otevřeno
každou sobotu i neděli a o svátcích,
vždy od 10 do 18.00. (jač)
* Vloupání do pěti aut v Hlásné
Třebani, Rovinách, Vysokém Újez-
du a Bubovicích vyšetřovali 26. 4.
karlštejnští policisté. Celková škoda
poškozením je 33.000 Kč, ukradené
věci mají hodnotu 44.549 Kč.   (jad)
* k vážnému pádu cyklisty mezi
Karlštejnem a Mořinou byli 27. 4.
přivoláni záchranáři z Řevnic. Starší
muž z Prahy nezvládl jízdu a při
pádu si vážně poranil hlavu. V bez-
vědomí byl napojen na umělou plic-
ní ventilaci a letecky transportován
do nemocnice.                              (bob)

Historické průvody
přivítá císař Karel IV.
Dětský divadelní festival Podhradí
patří dětem se bude 7. 6. konat v
Karlštejně.  Historické průvody dětí
v 8.30 přivítá Karel IV. a pak už bu-
dou moci návštěvníci zhlédnout di-
vadelní představení Včelí medvídci
zpívají i Kozlík v Českých dějinách.
V 11.00 budou vyhodnoceny nejzají-
mavější historické průvody, vítězové
získají prohlídku hradu Karlštejna
zdarma. Celé dopoledne si mohou
děti vyzkoušet své umění na řemesl-
ném trhu, povozit se na dřevěném,
ručně poháněném kolotoči a koupit
stylové suvenýry.  eva kNoPoVÁ,

Domeček karlštejn

Běžci se podívají
i do Velké Ameriky
Trasy závodu Běhej lesy povedou 18.
května v okolí hradu Karlštejna. Běž-
ci se podívají i do běžně nepřístupné-
ho lomu Velká Amerika.
Dominanty závodu zůstávají, přesto
se oproti loňskému prvnímu ročníku
Běhej lesy Karlštejn leccos změní. V
první řadě to bude zázemí, které se
stěhuje z obce Mořina do mnohem
prostornější oblasti vedle lomu Malá
Amerika. Zde bude větší komfort pro
účastníky a návštěvníky i více parko-
vacích míst. Výhled z trati na hrad
Karlštejn zůstane, stejně jako trasa
vedoucí jindy uzavřeným vápenco-
vým lomem Velká Amerika. Atrak-
tivní novinkou pro běžce bude běh
dalším lomem, ve kterém se ve všed-
ní dny stále pracuje. 
Trasy měří 19 a 13 kilometrů, děti
poběží 500, resp. 1.000 metrů. Dět-
ské závody startují ve 12.30, závod
na 19 km v 15.00 a na 13 km v 15.05.

Richard Valoušek, Běhej lesy

Náročný zásah čekal 27. dubna pozdě odpoledne posádku řevnických zá-
chranářů v lesích u Karlštejna. Po riskantním pokusu o přechod kmene
spadlého přes rokli se asi ze čtyřmetrové výšky zřítila mladá dívka. Po-
sádce terénního sanitního vozu se podařilo po úzké cestě vedoucí z kopce
dolů přibližně po 4 kilometrech dojet až k pacientce. Hasiči, kteří museli
s celou výstrojí dojít pěšky, za pomoci lezecké techniky vytáhli zraněnou
ženu se zlomenou pažní kostí k sanitce. Po naložení již byla tma a proto-
že nebylo možné, aby se sanitka na úzké lesní cestě otočila, musela 4 km
do kopce couvat. Poté byla pacientka přepravena do nemocnice v Hořo-
vicích k dalšímu ošetření.             Text a foto Bořek BULÍČEK, Řevnice

13.00 – TŘEHUSK
staropražská kapela
13.55 – PRŮVOD 
S MÁJKOU NA NÁMĚSTÍ
14.00 – PŘEDÁNÍ PRÁVA 
K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
slavnostní zahájení festivalu
14.10 – MŠ KARLŠTEJN
karlštejnské děti
14.25 – DVŮR SOFIE
karlštejnské děti

14.55 – PRAŠTĚNKA
dudácká muzika z Černošic
15.20 – DOMEČEK
karlštejnské děti
15.45 – VONIČKA
valašský soubor z Čestlic
16.20 – KRUŠNOHORSKÁ
DUDÁCKÁ MUZIKA
originální kapela z Mostu
17.00 – KÁCENÍ MÁJKY
hraje Krušnohorská dudácká...

DOMÁCI. »Domácí barvy« při setkání trampů v karlštejnském kempu háji-
li autorka článku a Vráťa Smrž. Foto ARCHIV

SRAZ V KEMPU. Sraz karavanistů
se uskutečnil první květnový víkend v
karlštejnském kempu. Bylo sice hroz-
né počasí, ale účast byla obrovská.
Hlavní pořadatel nás oslovil, aby-
chom jim s místními muzikanty přišli
zahrát. Hráli jsme v pátek i v sobotu
a i když jsme se zimou třásli, hraná
se povedla a ohlas byl pořádný. Do-
konce jsme se tak líbili, že nás pozva-
li i na příští rok a navíc nás obdaro-
vali malými dárky. Tak za rok na-
shledanou, doufám, že za lepšího po-
časí.      Text a foto Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň
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Osovský PROVAS

Z důvodů nadměrného sucha byly
letošní Čarodějnice v Osově i všude
jinde ve velkém ohrožení. Ani dva
dny před nimi ještě nebylo jasné, zda
se budou vůbec konat, a čekalo se,
jak se situace vyvine. Naštěstí další
den hezky zapršelo, takže vše se mo-

hlo uskutečnit podle plánu. Opět se v
průvodu vycházelo od obchodu v
Osově a přes pole zamířilo k hranici
nad Osovcem. Scénář byl velmi po-
dobný těm v předchozích letech -
průvod nebyl nikterak mohutný, spíš
naopak, ale lidé přicházeli postupně
celý podvečer a nakonec se jich sešel
velmi slušný počet. 
Jako vždy se mimořádně vyřádily
děti, které chvíli sledovaly zapálený
oheň s čarodějnicí na jeho vrcholu,
ale pak se vrhly na prozkoumávání
terénu a svou vlastní zábavu. Také si
mohly vyzkoušet práci s hasičským
náčiním a proběhly se kolem malého
ohníčku připraveného pro pečení

buřtů. V soutěži o nejlepší malou ča-
rodějnici zvítězila Barunka Vaňato-
vá, dále se umístili Kája Culek a Va-
šík Tkáč. Barunčinu maminku Mar-
kétu čekalo nejvyšší ocenění mezi
dospělými - ovšem měla to tentokrát
pěkně ulehčené, protože jako jediný
dospělý dorazila v tu chvíli v čaro-
dějnickém hávu. Pak se objevily i
další masky, ale to už se žádné ceny
nedávaly. Jako vždy bylo připraveno
občerstvení, opékaly se špekáčky a
přítomní se družně bavili. 
Nebyl to ale  jenom Osovec, kde vz-
plála vatra - několik soukromých oh-
ňů bylo vidět i v Osově a za soumra-
ku se hranice zapalovala i ve Vižině.

Co se týká naší akce, přes veškeré
předchozí obavy se akce opět vyda-
řila, tak, jak jsme si všichni přáli. 

Marie PLECITÁ, Osov

V sobotu 13. dubna pořádala obec
Osov výlet do Prahy. Vybrali jsme si
prohlídku Malé Strany s Karlovým
mostem a Kampou. Měli jsme ob-
jednanou průvodkyni, abychom se
dozvěděli něco, co není všeobecně
známé. Musím říct, že jsme se ne-
zklamali - průvodkyně byla milá a
moc hezky vyprávěla. 
Prošli jsme Valdštejnskou zahradou,
zašli do Valdštejnského paláce, sou-
časného sídla Senátu, který je v so-
botu otevřen veřejnosti. Poté jsme
se pohybovali v okolí Malostran-
ského náměstí, navštívili kostel Pan-
ny Marie Vítězné, kde je vystaveno
Pražské Jezulátko. Nakonec jsme
vyrazili na Karlův most a Kampu,
kde jsme procházku zakončili. Leh-

ce unaveni jsme počkali na autobus,
který nás odvezl na společný oběd
do Pivovarského dvora Chýně. Dob-
ře jsem se najedli, napili, pobavili a
vyrazili k domovu. Účastníci výletu
byli různého věku, což ale vůbec
nebránilo tomu, abychom společně
prožili hezký den. Měli jsme také
štěstí na počasí, na výlet tak akorát. 
Je jen ke škodě, že nás byla jen po-
lovina autobusu. Někdo říká, že má
Prahu prochozenou a že to tam dob-
ře zná. Ale myslím si, že to není
pravda. I ze slov průvodkyně vyplý-
vá, že při pořádání víkendových
vycházek Prahou, se účastní »Pra-
žáci« a jsou překvapeni, co všechno
o Praze nevědí...

Lenka ŠMEJKALOVÁ, Osov

Budou? Nebudou? Čarodějnice měly namále
PRŮVOD K VATŘE NEBYL NIJAK MOHUTNÝ, ALE NAKONEC SE SEŠEL SLUŠNÝ POČET LIDÍ...

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  5/2019 (167)

Noc kostelů chystají
v Osově i Skřipli
V pátek 24. května se uskuteční Noc
kostelů, v Osově s tímto progra-
mem: Zahájení v 18.00 hodin obsta-
rá koncert barokní hudby J. Pleci-
tého. Následuje přednáška Václava
Frajera o Františku Ignáci Weissovi
- sochaři pozdního baroka a sborové
hudební vystoupení pod vedením
Petra Kafky. Jana Červená pohovoří
o svém vztahu k osovskému kostelu,
se svým příspěvkem vystoupí i Josef
Kozák. Připravena také bude výsta-
va barokních rouch a průběžně bu-
dou organizovány prohlídky chrámu
s výkladem.                                       
Noc kostelů se 24. 5. bude konat ta-
ké ve Skřipli. Zahájena bude v 18
hodin, program bude pokračovat
koncertem dětského pěveckého sbo-
ru. Od 19.00  vystoupí folková sku-
pina Trapas, vystaveny budou foto-
grafie Michala Toula. Příchozí se
dozví informace o historii, průběžně
jim bude nabízena prohlídka kostela
i přilehlé kostnice s výkladem, a to
až do 22 hodin, kdy bude program
ukončen. Je to jedinečná možnost,
jak si prohlédnout interiéry tohoto
půvabného kostela, který je během
roku uzavřen. Do Osova i do Skřiple
srdečně zveme všechny zájemce o
zajímavě strávený večer.  

Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality
*Máje s průvodem obcí pořádá 11. května SDH
Osov. Začátek ve 14.00 hodin u hasičské zbrojni-
ce. Zveme všechny do průvodu a na večerní pose-
zení s hudbou v areálu »staré školy«.            (map)
* Zájezd na divadelní představení divadla Palace
Miláček Anna organizuje 9. 6. Obec Osov.  V ko-
medii s výborným obsazením účinkují D. Pra-
chař, L. Rybová, S. Rašilov, M. Hudečková a P.
Špalková. Odjíždí se od OÚ Osov v 17.00, začá-
tek představení je v 19.00, délka představení 150
minut včetně přestávky. Cena 350 Kč. Zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě v Osově.    (map)
* Elektroodpad se v Osově vybírá každou nedě-
li od 10 do 12.00 u hasičské zbrojnice. Jiné ter-
míny po domluvě v čp. 47 (Chvojkovi).       (map)
* Před dvěma roky byla v Osově založena skupi-
na Uvidíme. Zprvu hrála v místě, na Dnu osov-
ských žen či Osovském akordu, pak dostali pozvá-
ní na Skřipelský zavírák, zahráli si také v Pod-
brdech a na několika zábavách. „První výjezd
mimo podbrdské údolí se uskutečnil 30. 3. V Pra-
ze - Řeporyjích na taneční zábavu přišlo neuvěři-
telných 300 lidí. Měli jsme trochu trému, ale vše
dopadlo dobře,“ uvedl kytarista a zakládající
člen kapely Pavel Čaboun. V sobotu 15. června
budeme mít příležitost uslyšet skupinu Uvidíme
na Osovském akordu, na který jsou všichni srdeč-
ně zváni.  Marie PLECITÁ U VATRY. Účastníci pálení čarodějnic nad Osovcem. Foto Marie PLECITÁ

Uklidili koupaliště

Procházka skončila na Kampě
OSOVŠTÍ VYRAZILI NA VÝLET DO HLAVNÍHO MĚSTA

Na sobotu 6. 4. svolali osovští hasi-
či brigádu, jejímž účelem bylo ukli-
dit koupaliště v Osovci a připravit
ho na léto. Jedná se vlastně o po-
žární nádrž vybudovanou v 70. le-
tech minulého století, která je vyu-
žívána v horkých dnech jako bazén.
Našlo se dost ochotných rukou, aby
během dopoledne bylo dno vymete-
no, bahno vyvezeno a spláchnuto.
Díky tomu se může začít s napou-
štěním vody, aby v létě byla nádrž
plná. Bylo hezké vidět tu i několik
dětí, které také přiložily ruku k dílu.
Všem účastníkům patří díky nás
všech - je to jejich zásluha, že se
sem v létě budeme moci přijít vy-
koupat, což v očekávaných vedrech
jistě rádi využijeme.        Text a foto

Marie PLECITÁ, Osov
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Co je nového na letovském cvičáku?
První zkoušky z výkonu, podle zku-
šebního řádu Kynologické jednoty,
se konaly 14. dubna. Zúčastnilo se
jich sedm psovodů. Počasí nám moc
nepřálo, byla sprostá zima, ráno do-
konce popadával sníh. Psovodi a při-
hlížející se choulili zimomřivě do
zimních bund, ale psům zima neva-

dila - jim dokonce chladnější počasí
vyhovuje. Ze sedmi statečných bylo
úspěšných šest, jednomu psovi se
nedařilo. Bylo nám to líto, protože
bernský salašnický pes Gustav se

svojí paničkou byli moc sympatic-
kou dvojicí. Budeme jim držet palce,
aby se to podařilo příště.
20. ročník Jarního závodu o putovní
pohár nás čekal 27. dubna. Meteoro-

logové předpovídali poměrně špatné
počasí, mělo být chladno a deštivo.
Možná to některé odradilo, a tak ten-
tokrát stálo na nástupu 21 závodní-
ků, kteří závodili v pěti kategoriích.
Závod se povedl, zaznamenali jsme
jen kladné ohlasy. Ceny byly díky
sponzorům a partnerům velmi boha-
té a hodnotné, závodníci byli nadše-
ni. Reportáž si můžete přečíst a
spousty fotografií prohlédnout na
webové stránce www.kklety.cz, kte-
rá má od března »nový kabát«. 
V polovině května nás čekají další
zkoušky z výkonu a poslední zkouš-
ky z výkonu letošního prvního polo-
letí budou ještě v polovině června.
Pravidelně každou neděli stále pořá-
dáme veřejné kurzy pro všechny vě-
kové skupiny pejsků počínaje malý-
mi štěňaty a konče dospělými psy.
Pokud máte štěně, neváhejte a přijď-
te do naší psí školky. Určitě se vám a
vašemu pejskovi u nás bude líbit. In-
formace o výcviku najdete též na
webové stránce.

Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Nadšení závodníci, ohlasy jen kladné
LETOVŠÍ KYNOLOGOVÉ ZAHÁJILI SEZONU ZKOUŠKAMI A JARNÍM ZÁVODEM O PUTOVNÍ POHÁR

REFERENT ODBORU INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU - TECHNIK

Zaměstnanec bude převážně vykonávat práce spojené se zajišťováním agend investičního technika:
• příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční záměry města
• komplexní zajištění investičních záměrů od jejich přípravy, realizace až po do dokončení
• příprava a vedení agendy související s investičními dotačními tituly
• komunikace se společnostmi zajišťujícími pro město investiční činnost 
• zajištění kontroly dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města, podávání 

reklamací v případě závad na předaných stavebních dílech 
• příprava materiálů pro jednání orgánů města 
• odborná činnost související s agendou investic a správy majetku

Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 31. 5. 2019. 

Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na www.mestocernosice.cz, příp. nás kontaktujte
na emailu ludmila.smejkalova@mestocernosice.cz, Mgr. Ludmila Šmejkalová – personální úsek.

Dobřichovice: Korvety
i Degustační míle
Podesáté se o víkendu 17. - 19. 5. do
Dobřichovic sjedou milovníci ame-
rických aut Chevrolet Corvette.
Hlavním dnem setkání bude sobota,
kdy se účastnící ráno kolem 10.00
rozjedou po okolí.  
Program jubilejního setkání bude
důstojnější, než jindy. Čtenáři NN z
obcí nad Řevnicemi směrem k Hos-
tomicím si auta budou moci užít pří-
mo ve svém okolí. Korvety tudy jen
neprojedou, ale v sobotu odpoledne
po 14.00 zaparkují skoro na dvě ho-
diny v Osově, u fotbalového hřiště,
nebo u kostela. Každý se může při-
jet podívat a zblízka si auta prohléd-
nout. Pak se kolona odebéře zpět do
Dobřichovic, aby po 17.00 spanile
projela centrem města, po ulici 5.
května a program následně zakonči-
la v depu, kde posádky budou pok-
račovat na soukromé garden party. 
Pro milovníky dobrého jídla a pití,
ale i pro přátele duchovních hodnot
je v Dobřichovicích 18. května při-
praven další ročník Dobřichovické
degustační a duchovní míle. Místní
občerstvovny budou příchozím na-
bízet vybraná jídla i nápoje a bude
připraveno několik prohlídkových
míst i procházkových tras. Více o
akcích na www.dobrichovice.cz. 

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
Druh práce: drobné údržbářské práce, stavební, úklidové práce k zajištění čistoty
města, údržba městské zeleně, práce řidiče ad.

Kontakt: Renáta Petelíková, vedoucí OTS: 724 126 770

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ. Vítězové jedné z kategorií Jarního závodu o pu-
tovní pohár, který se konal v Letech. Foto Alena VANŽUROVÁ

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Město Černošice přijme na volné pracovní místo
pro odbor Technických služeb zaměstnance na pozici 
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Mopeďáci uctili památku Michala Skály
PŘÍZNIVCI »MALÝCH« MOTOCYKLŮ SE SEŠLI NA DEVÁTÉM ROČNÍKU SVINAŘSKÉHO TROJÚHELNÍKU
Klub Svinařských mopedistů pořá-
dal 27. dubna IX. ročník Svinařské-
ho  trojúhelníku a II. ročník memori-
álu Michala Skály.  

Ve třech kategoriích startovalo cel-
kem dvacet tři strojů. V kategorii
Klasik (neupravené originály) závo-
dilo devět jezdců. První v cíli byl
Radek  Mrtvý z  Lochovic, druhý  je-
ho  klubový kolega Václav  Sklenář
a třetí Jan  Hornof z Mořiny. V  kate-
gorii Klasik R startovalo sedm stro-
jů. Zvítězil Zdeněk Maryzko z  Ho-
vorčovic, druhý dojel Jiří Vostárek  z
Hostomic  a  třetí  Vladimír  Roztočil  
ze Svinař. V kategorii  Speciál (upra-
vené) se na start postavilo sedm
jezdců. Putovní  pohár  a  první  mís-
to patřilo Miroslavu Lisému ze Svi-
nař, druhý dojel Láďa Rici ze Mše-
na  a bronzový stupínek si vybojoval
Jiří Slezák také ze Mšena. Úspěšní

závodníci obdrželi  poháry a dárko-
vou tašku. 
Příjemné počasí, oblíbené občerstve-
ní (dršťková polévka, chléb se šk-
varkama a bylinkami, kremrole...) a
dobrá  nálada, to vše  přispělo k pří-
jemnému sobotnímu odpoledni ne-
jen  pro závodníky a pořadatele,  ale
také  pro početnou skupinu přihlíže-
jících. Musíme poděkovat za přípra-
vu a bezchybnou organizaci členům
spolku a ženám - mopedistkám za
přípravu chutného  občerstvení.
Začala sezona výletů a spanilých
jízd, které připravují mopeďáci  ne-
jen ze Svinař, ale i z ostatních  spol-
ků. Těšíme  se  na setkání na některé
z akcí a za rok nashledanou na již X.

ročníku Svinařského trojúhelníku.
Karel a Jitka VeVeRKOVi,

Svinaře

Výrazně se změnila atmosféra i v
»jeho« bezpečném a od výbuchů vz-
dáleném letovisku: „Místní lidé z to-
ho byli smutní, rozčarovaní, báli se,
že po atentátech přijdou o turisty,
kteří jim přinášejí obživu.“
On sám prý strach neměl, o předčas-
ném ukončení dovolené neuvažoval.

„Bál jsem se jen toho, že až se bude-
me přes Kolombo vracet domů,
nevyhneme se kontrolám,“ konstatu-
je a dodává, že obavy byly oprávně-
né: „Cestou na letiště jsme potkali
desítky hlídek, některé z nich nás
stavěly. Velmi důkladné pak byly ta-
ké prohlídky na letišti. Místní ale na

tom byli podstatně hůř, než cizinci.
Nám alespoň nelezli do kufrů.“
Navzdory tomu, co Petr Hampl na
Srí Lance zažil, se sem plánuje vrá-
tit. „Je to nádherná země. Pokud se
poměry nějak extrémně nevyhrotí,
rád bych se tam příští rok podíval
znovu,“ uzavírá.   Miloslav fRÝDL

Strážníci učili školáky
dopravní výchovu
Na základě žádosti učitelů 1. stupně
ZŠ Řevnice uskutečnili strážníci
městské policie Řevnice 25. a 29.
dubna ve škole přednášku o bezpeč-
né chůze po silnici, jízdě na jízdním
kole i koloběžkách, chování při ná-
lezu nebezpečného odpadu a chová-
ní k sobě samým. 
Po přednáškách strážníci rozdali dě-
tem omalovánky, kreslené sešity s
dopravní výchovou a reflexní pásky.
Pokud vše dobře dopadne a dojde k
dohodě mezi BESIP, školami a Měs-
tem Řevnice, projdou vybraní stráž-
níci školením BESIP a od roku 2020
by mohli ve vybraných školských
zařízeních vyučovat Dopravní vý-
chovu v rámci školních osnov. 

Jiří DLASK, MP Řevnice

K zápisu přišlo čtrnáct
dětí, vezmou jich šest
Zápis do Mateřské školy v Zadní
Třebani se konal 2. května. Do škol-
ky přišli o přijetí požádat rodiče čtr-
nácti dětí ve věku od 1,5 roku do 5
let. Přijmout ovšem můžeme pouze
6 z nich - přechází nám velmi málo
dětí z mateřinky do 1. ročníku zá-
kladní školy.  Příští rok naopak bude
předškoláků hodně. V tuto chvíli ka-
pacitně nedokážeme ani zdaleka po-
krýt poptávku po místech v mateř-
ské škole. Faktem ovšem je, že při-
cházejí stále mladší a mladší žadate-
lé. Šest dětí, které v zastoupení
svých rodičů požádaly o přijetí, ne-
dovrší k září 2019 věk 3 let.

tereza MAcOURKOVÁ
ředitelka ZŠ a MŠ Zadní třebaň

Na majálesu »zasahovali« mladí hasiči

NA POUTI. Od 3. do 5. května se konal XXVI. ročník středočeského folklor-
ního festivalu Tuchlovická pouť. Pozvání na sobotu 4. 5. obdržela také dět-
ská lidová muzika Notičky z Řevnic. Počasí učinkujícím nepřálo, dokonce i
sprchlo. Notičkám to však nevadilo, vystoupily s pásmem řemesla a dokonce
si i - tak jako každý rok - zařádily na pouti. V sobotu se kromě řevnických dě-
tí představily soubory Čtyřlístek, Jarošáček, Hajdaláci, Šáteček, Vonička a
družina z Rumunska. (pef) Foto Pavla PETROVÁ

PRŮJEZD ZAKÁZÁN. Až do 30. zá-
ří je uzavřena silnice vedoucí cent-
rem Svinař směrem na Liteň a Zadní
Třebaň. Objížďka vede přes obec
Hodyně. Foto NN M. FRÝDL

V době atenátů  byl na Srí Lance i rychtář Dobřichovic
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu se koná na návsi v
Zadní Třebani 11. 5. od 8 do 11.00.
Nebere se eternitová krytina, kov a
pneu s disky. (pef)
* Poberounský folklorní festival
Staročeské máje pokračuje 11. 5. ve
Svinařích. Od 13.00 se koná průvod
májovníků s kapelou Třehusk obcí,
od 14 do 18.00 zahraje na kurtech
skupina Trosečníci, dětská muzika
Notičky, Flétny Svinaře, zatančí děti
z místní školky. V 19.00 bude poká-
cena májka. (box)
* Zápis do MŠ Lety se koná 13. 5.
od 8 do 12 a od 12.30 do 16.00 v
kanceláři školky. (jašr)
* Vítání občánků narozených v ro-
ce 2018 pořádá 17. 5. od 16.00 v mí-
stním zámku město Dobřichovice.

Andrea KUDRNOVÁ
* Jarní svoz velkoobjemového od-
padu se koná 18. 5. od 9 do 12.00 v
Litni před Společenským domem,
od 13 do 14.00 v Bělči před volební
místností a od 14.30 do 15:00 v Leči
před klubovnou. (mar)
* Dobříšské májové slavnosti se

konají 18. 5. Kromě místních účin-
kujících a zajímavých hostů jsou
hlavními hvězdami reggae kapela
YO YO Band a zpěvačka Anna K. s
kapelou. Podrobný programu na we-
bu informačního střediska a města
Dobříš. Jindřiška KAStNeROVÁ
* Pouť sv. Jana Nepomuckého po-
řádá 18. 5. v Tetíně Sdružení sv.
Ludmily. Součástí programu je od
11.00mše, ve 14.00 přednáška řec-
kokatolického kněze a spisovatele
Maxe Kašparů a od 16.30 koncert
violoncellisty Petra Hejného.   (hah)
* Odpoledne plné písniček, her pro
děti i opékání na ohni a Vymetání
půdy aneb Bazar po francouzsku se
koná 19. 5. od 14.00 na faře v Tetí-
ně.        Hana HOfMeiSteROVÁ
* Pálení čarodějnic se konalo 30. 4.
také na Zelené hoře ve Svinařích.
Pod dohledem místních hasičů zde
byla zapálena za soumraku hranice s
čarodějnicí. Na malém ohýnku jsme
si opekli buřta, dali pivo nebo víno a
popovídali se sousedy.               (box)
* Muže, který si ze stavby nové rad-
nice MěÚ v Černošicích odnášel 2
elektrické rozvaděče zadržela 2. 5.
ve 2.00 hlídka zdejší městské poli-
cie. Podezřelý odmítl předložit do-
klady a uvedl, že se do budovy do-
stal za použití páčidla. K dalšímu še-
tření si jej převzali »státní« poli-
cisté. Otmar KLiMSZA

NEJRYCHLEJŠÍ. Vítězní mopedisté
v kategorii Speciál, zleva Jiří Slezák,
Miroslav Lisý a Ladislav Rici.

Foto Karel VEVERKA

XXIX. Hasičský majáles se 1. 5. na náměstí v Řevnicích konal za doprovo-
du Posádkové hudby záchranné služby. Svá vozidla a techniku zde vystavi-
li okolní sbory a profesionální hasiči. Bylo k vidění i vybavení Městské po-
licie a záchranářů. Poprvé se představili policejní psovodi, se svou ukáz-
kou útoku přispěli mladí hasiči, dorazili i kamarádi mopeďáci. Jako vždy
se točilo pivo a opékaly klobásy. Počasí se povedlo, a tak se snad návštěv-
níkům na náměstí líbilo. Děkujeme všem, co se na akci podíleli, zvláště pak
městu Řevnice za schválenou dotaci. Akci navštívil i starosta města Tomáš
Smrčka. Text a foto Lucie BOXANOVÁ, SDH Řevnice
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Závody dračích lodí se již posedmé
jely 1. 5. na Berounce v Dobřicho-
vicích. První startovní výstřel zazněl
v 11.00 - na trať vyrazili závodníci v
kategorii juniorské. Po dračím potě-
ru se představilo něžnější, ženské
dračí pohlaví. Rozjížďka střídala
rozjížďku a krátce po 13.30 se na
start  připravili  první  finalisté, juni-
oři. Po zajímavé a vyrovnané jízdě
dorazili na 4. místě do cíle Letovští
Sokolíci, na třetím místě dojela po-
sádka Škola Řevnice. Na druhém
místě protnula pomyslnou cílovou
pásku rovněž posádka Hujírci a
všem ukázala záda nová posádka Že-
bráci a to ve velmi pěkném čase
01:00,590. Po odjetí všech rozjížděk
v kategorii žen se na start připravily
posádky Velký Holky KVS Praha,
Karlické ženské naděje, Splešťule
blátivý, Černošické  Fosilie a Dobři-
chovické Holky ze Západu. Na 4.
místě skončila posádka Holky ze Zá-
padu, na místě třetím Černošické fo-
sílie, druhé byly Splešťule blátivý a
vítězství urvaly Velký Holky KVS
Praha v čase 1:03,350. 
Do velkého finále se projezdily týmy

mixů. Na čtvrtém místě dojel tým
místních futsalistů Tornádo Futsal
Dobřichovice, na místě třetím černo-

šictí hokejisté pod názvem NGC
Masters, na místě druhém pražská
posádka Palm Bitch. Závod vyhrála

další pražská posádka, Tonyho po-
slední torpédo v čase 00:57,290.
Opět, stejně jako v ženské kategorii,
finále, jak má být. Bojovalo se o
každý centimetr vodní hladiny. Ne-
dovedeme si představit, jak takhle
těsné dojezdy měřit bez cílové ka-
mery. Před pár ročníky byla cílová
fotografie, jen aby se posádky pře-
svědčily, jakým délkovým rozdílem
dopadly v cíli. Dnes je cílová kame-
ra nutností. 
Po předání cen nastalo bujaré veselí,
obzvláště v posádkách, jež se dosta-
ly na pódium. Tam vystřídala mode-
rátora skupina After. Po asi 90minu-
tové produkci je opravdu konec. Teď
už jen vše rozebrat, uklidit, rozmon-
tovat... Děkuji všem, kteří se na pří-
pravě zázemí podíleli. Poděkování
patří městu Dobřichovice za poskyt-
nutí a stavbu stánků, zejména pp.
Novákovi a Větrovcovi. Další podě-
kování p. Tomáši Mouchovi a ASČR
za poskytnutí zdravotnického zabez-
pečení závodního dne. Výsledky na
http://www.dragonboat.cz/vysled-
ky/306. František SiroteK,
Miroslav oStrýt, Dobřichovice

Poslední dubnový víkend patřil v
Dobřichovicích prvnímu závodu se-
riálu Kolo pro život, oblíbené Praha
– Karlštejn Tour České spořitelny.
V sobotu 27. dubna přijelo jubilejní
20. sezonu největšího seriálu závodů
na horských kolech v ČR otevřít více
než 1600 bikerů a bikerek. Nebývalé
sucho a teplo posledních dvou týdnů
ukončil z pátku na sobotu dlouho
očekávaný déšť, nezvyklé vedro na-
hradilo příjemné ochlazení. 
Tradičně skvělá atmosféra otvíráku
sezony a vyhlášená organizace přilá-
kaly cyklisty všech věkových i vý-
konnostních kategorií z Čech i Mo-
ravy.  O vysoké úrovni a popularitě
závodu svědčí i nabitá startovní listi-
na hlavního závodu. O světovou
konkurenci se postaral historicky
nejúspěšnější český biker a olympij-
ský vítěz Jaroslav Kulhavý, mistr
Evropy XCM a dobřichovický patri-
ot Kristián Hynek nebo vítěz
Sunshine Cupu Jan Škarnitzl. Tuto
silnou trojku doplnila další tradiční
esa KPŽ – Pavel Boudný, Matouš
Ulman, Martin Stošek, Tomáš Viš-
ňovský, Filip Rydval, mezi ženami
loni fenomenální Jana Pichlíková,
Barbora Průdková, Pavla Havlíková

nebo kdysi nepřekonatelná Petra
Kottová.
Závodní den tradičně zahájila v 9.00
nejstarší dětská kategorie děvčat a
kluků ve věku 12 – 13 let. Zatímco
ráno bylo na louce ještě komorněji,
během dopoledne zástupy malých
bikerů pořádně narostly a třeba v ka-
tegorii kluků 6 – 7 let se na závod-
ním okruhu pohybovalo najednou
neuvěřitelných 70 barevných dresů a
helem!
Před 11.00 se do startovních korido-
rů v ulici 5. května řadili účastníci
nejdelší trasy B. Dokonale zaplnili
dlouhou hráz za startovní bránou.
Start! Na zvlněnou trasu dlouhou 40
kilometrů s jedním pořádným kop-
cem u Mořinky vyrazilo 700 bikerů
a bikerek.
Kratší závodní trasa byla naplánova-
ná na 28 kilometrů s převýšením 750
metrů. Také tady byla na čele něko-
likasethlavého zástupu cítit zdravá
řevnivost. Jako poslední se na svoji
vyjížďku vydaly rodinky s dětmi a
všichni pohodoví jezdci v rámci
nezávodní trasy D s novým označe-
ním Family jízda. 
Na hlavní trase se od začátku jelo
hodně rychle a vysoké tempo udrže-

ly prvním dvě skupinky s hlavními
favority až k prudkému výjezdu na
Mohylu u Mořinky. Už na osmém
kilometru využil Martin Stošek své
maximální tempo a všem soupeřům
ujel. Navíc náskok v průběhu závo-
du neustále navyšoval, takže do cíle
dojel nečekaně rychle a osamocen v

čase 1.20:22.0. Boj o zbylé medaile
v cílové rovince vyzněl nejlépe pro
Jana Škarnitzla, třetí stupínek vybo-
joval Matouš Ulman. Mezi ženami
se musela sklonit před vítěznou Te-
rezou Neumannovou Jana Pichlíko-
vá Bronzová dojela Bára Průdková.

Jakub Mašata, Kolo pro život
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DOJEZD DO CÍLE. Účastníci dobřichovického závodu Kolo pro život při
dojezdu do cíle. Foto Jakub MAŠATA

Cyklistický seriál Kolo pro život začal v Dobřichovicích

Závody dračích lodí vyhrála »torpéda«
POSÁDKY NA BEROUNCE URPUTNĚ  BOJOVALY O KAŽDÝ CENTIMETR VODNÍ HLADINY

NA VODĚ. Závody dračích lodí v Dobřichovicích.          Foto Jakub KLÍMA
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»Zázrak« na Ostrově - z 0:3 na 4:3!
JAK SI V UPLYNUÝCH ČTRNÁCTI  DNECH VEDLI FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Neuvěřitelný obrat
předvedli na svém hřišti fotbalisté
Ostrovanu Zadní Třebaň - z 0:3
otočili zápas s favorizovanými Po-
dluhy na 4:3. Dobřichovice doma
schytaly debakl 1:6. (mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Choteč 5:3 
Branky: Jarolím 2, Jiří Kischer,
Čermák, Pospíšil
Velmi aktraktivní zápas pro diváky,
pro realizační týmy na infarkt. Oba 
soupeři hráli dobře dopředu, zato ob-
rany měly den otevřených dveří. Do-
mácí celý zápas vedli, hosté dotaho-
vali. O definitivní pojistku se posta-
ral až v nastavení Jarolím, který své
sólo  proměnil v pátý gól Letů. (jik)
FK Lety - Daleké Dušníky 1:3
Branka: Jiří Kischer
Hosté si odvážejí tři body po hru-
bých chybách domácí obrany. Oba
týmy se snažily o kombinační fotbal
a na těžkém terénu se hrál pohledný
fotbal. První poločas skončil bez
branek. Hned po změně stran se ujali
domácí vedení: Šmerda zatáhl míč
po křídle a jeho střílený přízemní
centr usměrnil J. Kischer do sítě.
Hosté se brzy oklepali a rychlými
brejky dělali domácí obraně starosti.
V 65. minutě zaváhal na malém váp-
ně Baubín a bylo srovnáno. Po dal-
ším rychlém protiútoku a hrubce
obrany se hosté ujali v 81. minutě
vedení a o svém vítězství definitivně
rozhodli v 88. minutě z penalty naří-

zené po faulu Sňozíka na unikajícího
útočníka.                        Jiří KÁRNÍK

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Zlatníky - Dobřichovice 4:2
Branky: M. Šlapák, J. Křivánek
Pracovní povinnosti a nemoci nepři-
pustily řadu fotbalistů Dobřichovic k
mistrovskému zápasu. První poločas
byl ještě vyrovnaný, největší šanci
zahodil Karel Šlapák, který z »malé-
ho vápna« překopl branku. Ve 36.
minutě domácí využili nedorozumě-
ní a následný kiks ke vstřelení první
branky. Tři minuty po zahájení dru-
hého poločasu se kopala penalta za
nastřelenou ruku a bylo to 2:0. Hos-
tům se totálně přestalo dařit. Chao-
tický systém »všichni do útoku« ne-
fungoval. Domácí snadno narušova-
li jejich kombinace a z rychlých pro-
tiútoků do otevřené obrany přidali

další dvě branky. Teprve ke konci
utkání se podařilo dvěma brankami
drtivou porážku zmírnit.           (oma)
Dobřichovice - Dolní Břežany 1:6
Branka: Císař
Hosté v zimě nakoupili mnoho kva-
litních hráčů z vyšších soutěží a
představili se jako nejtěžší soupeř v
soutěži. Jejich super fotbalu se v
kombinaci s nepřízní rozhodčího
nedalo konkurovat... Přes obětavou
hru domácích byl stav v poločase
0:3. V 56. minutě byl vyloučen Pl-
zák za urážku rozhodčího. Přesto to
domácí nevypustili a bojovali až do
konce. Odměnou jim byl čestný ús-
pěch, který vsítil v 68. minutě Jakub
Císař.                 Miloslav OMÁČKA

KARLŠTEJN, okresní přebor
Komárov B - Karlštejn
Utkání odpadlo - béčko Komárova

odstoupilo ze soutěže.
Karlštejn - Neumětely 1:1
Branka: Šperl

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Podluhy 4:3
Branky: Suchý 2, Tomášek, Vos-
tarek L.
Utkání s těžko uvěřitelným průbě-
hem viděli diváci na třebaňském
Ostrově. Domácí zaskočili hostující-
ho favorita už v prvním, bezbranko-
vém, poločase, kdy byli aktivnější.
Největší šanci promarnil M. Vosta-
rek, když netrefil prázdnou branku.
Po změně stran se začaly dít věci.
Podluhy mezi 46. a 78. minutou vs-
třelily tři branky! Jenže... V 80. mi-
nutě Tomášek snížil a pak začal řádit
nejlepší střelec týmu Suchý. Po rohu
přesně cílil k bližší tyči, poté si zabě-
hl za obranu a nedal gólmanovi šan-
ci.  Vrchol však měl teprve přijít. V
85. minutě šel na hřiště Lukáš Vos-
tarek a za čtyři minuty si připsal pre-
miérový gól za Ostrovan, který do-
konal neskutečný obrat.            (Mák)
Hudlice - OZT 2:2
Branky: Soudný, Suchý
Zlatý bod ze hřiště favorita, o který
se postaral 5 minut před koncem vy-
rovnávací brankou Suchý.       (Mák)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Hudlice 1:4
Branka: Jakoubek
Cerhovice B - Všeradice 1:2
Branky: Nájemník 2

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Dobříč B 1:3
Branka: Fabík

NESKUTEČNÉ. 0:3 už prohrával zadnotřebaňský Ostrovan na svém hřišti s
mužstvem Podluh. Nakonec dokázal vyhrát 4:3.               Foto NN M. FRÝDL

Nordic Walking Challenge, sportov-
ní zážitková akce a závod v nordic
walkingu pro zrakově hendikepova-
né i ostatní příznivce zdravého po-
hybu se koná 18. května v Lesním
divadle Řevnice.
Připravena je dobře značená 6,20
km dlouhá trasa, která vede nádher-
nou přírodou brdských lesů, zčásti
po zpevněných cestách, zčásti po
prí̌rodním povrchu. Nordic walkin-
gové hole je možné si zapůjčit na
místě. Před startem je připravena
instruktáž správné techniky nordic
walking a rozcvička na zahřátí.

Zrakově hendikepovaní účastníci
mohou požádat organizátory o ško-
leného traséra, který je bude při akci
doprovázet. 
Naším cílem je propojovat svět
zdravých a zrakově hendikepova-
ných lidí, proto jsme vedle závodů
připravili další zajímavý program.
Na své si přijdou i maminky s dět-
mi, chybět nebude občerstvení ve
formě domácí kuchyně. 
Pravidla závodu, propozice a regist-
race najdete na webových stránkách
www.nwccr.cz. 

Ivana ČERNÍKOVÁ, Řevnice

Superpohár žáků v národní házené se konal 4.
května. Ve starší kategorii se do výběru středočes-
ké oblasti dostalo 7 hráčů Řevnic. Se svým tý-
mem získali zlaté medaile.

Turnaj se konal v Oseku nad Bečvou, celek
Středočechů vedli řevničtí trenéři Zavadil a
Knajfl. V prvním zápase jsme uhráli se silným
výběrem severomoravské oblasti remízu 14:14,
pak jsme postupně porazili Východočechy 16:14,
Severočechy 16:13 a Jihomoravany 17:14.
Reprezentantům Středočeského kraje v kategorii
mladších žáků se na Superpoháru v Bakově neda-
řilo. I do tohoto týmu se dostalo 7 Řevničanů:
Kolomazník M., Nahi A., Pitra J., Spurný D.,
Šmaus D., Knýbel Š. a Šupáček Č. Výběr byl dále
sestaven hráči z Bakova, Čakovic a Staré Hutě.
Nedařilo se střílet branky, a tak Středočeský kraj
skončil na 6. místě.
O týden dříve začala jarní část házenkářských
soutěží. Řevničtí hostili Čakovice. V chladném
počasí áčko starších žáků doslova rozmetalo sou-
peře 29:8, béčko naopak stejnému soupeři pod-
lehlo 11:26. Muži odehráli vyrovnaný zápas, ale
rozhodující okamžiky lépe zvládli hosté a vyhráli
21:19. Na závěr programu se ještě hrál zápas mezi
družstvy A a B starších žáků, který skončil těsným

vítězstvím A-týmu 8:7. Štěpánka JANDUSOVÁ, 
František ZAVADIL, NH Řevnice
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Řevničtí házenkáři v týmu Středočechů vyhráli Superpohár

Sport po okolí
* Závody v orientačním běhu se
uskuteční 8. 5. ve Všenorech. Cent-
rum akce je na louce u sportovního
centra Olympia Wellness, podrobné
info na www.uskob.cz.                 (jn)
* Půlmaraton a dětský závod na 1
km se poběží 11. 5. v Dobřichovi-
cích. Start 10-13.00 od zámku. (ak)
* Sportovní odpoledne se koná 11.
května od 14.00 na hřišti v Bělči. Na
programu jsou vybíjená, přehazova-
ná, fotbal, volejbal, ping pong... Tý-
my se budou sestavovat podle věko-
vých kategorií: děti do 11 let,  juni-
or do 18 let, dospělí 18-99.           (is)

Lesem budou chodit závodníci s holemi

V BAKOVĚ. Družstvo Středočechů i s řevnickými
házenkáři na Superpoháru v Bakově.

Foto Štěpánka JANDUSOVÁ

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
11. 5. 17:00 FK Lety - SK Černolice
18. 5. 17:00 FK Lety - Hořovicko B

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
11. 5. 17:00 Tuchoměřice - Dobřichovice
18. 5. 17:00 Dobřichovice - Psáry

KARLŠTEJN, okresní přebor
11. 5. 17:00 Karlštejn - Tlustice
19. 5. 17:00 Broumy - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
11. 5. 17:00 OZT - Cerhovice B 
18. 5. 13:30 Hostomice - OZT

VŠERADICE, III. třída
11. 5. 17:00 Všeradice - Hostomice
19. 5. 17:00 Loděnice B - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
12. 5. 17:00 Rudná B - Řevnice 
19. 5. 17:00 Řevnice - Kněževes
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