
Poberouní, Podbrdsko - Volby do
Evropského parlamentu, které se
konaly 24. a 25. května, dopadly v
Poberouní jinak než celkově v
České republice. Tradičně! V ob-
cích podél Berounky a tentokrát
také v části Podbrdska získaly nej-
více hlasů Občanská demokratic-
ká strana (ODS) a Koalice STAN,
TOP 09, hnutí ANO zvítězilo pou-
ze ve Všeradicích a Tmani. 
Zatímco v celé republice, ve Středo-
českém kraji i v okrese Beroun vy-
hrálo ve volbách do Europarlamentu
hnutí ANO trestně stíhaného premi-

éra Andreje Babiše, v okrese Praha -
západ a v drtivé většině obcí v na-
šem okolí se mu nedařilo. Největší
úspěch u nás v těchto volbách získa-
la ODS.
Tento výsledek není překvapivý v
Dobřichovicích, Černošicích, Le-
tech, Hlásné Třebani nebo ve Svina-
řích, kde většinou lidé nevolí ANO a
levicové strany, tentokrát ale zvítězi-
la ODS, Koalice STAN, TOP 09 ne-
bo Česká pirátská strana i tam, kde
tomu tak obvykle nebývá - v obcích
na Podbrdsku. Například v Nesvači-
lech získala vítězná Koalice STAN,

TOP 09 celkem 22,8 procent hlasů, v
Osově vyhrála ODS (16,16 %), stej-
ně jako v Podbrdech (22,41 %) nebo
v Litni (18,05 %). Ve dvou obcích si
vedli nejlépe Piráti: ve Vižině je vo-
lilo 22,22, v Zadní Třebani 18,67 %
obyvatel. Jediné dvě námi sledované
obce, kde získalo nejvíc hlasů ANO,
jsou Všeradice a Tmaň.
Neúspěšné byly další kandidující st-
rany. Strana SPD – Tomio Okamura
získala v pár obcích nad 10 % hlasů,
jinde jen kolem pěti procent, KDU-
ČSL zaujala jen málo ve třech ob-
cích. (Dokončení na straně 3) (lh)

V kempu řádil zloděj
Karlštejn - Jako černá ruka řádil v
noci z 25. na 26. 5. neznámý zloděj
v karlštejnském kempu. Vykradl -
navzdory tomu, že v nich spali lidé
- stan i chatku a navíc i obytný vůz.
„Z prostoru ve stanu, kde spaly po-
škozené osoby, vzal neznámý pa-
chatel lodní vak. Venku z něj pak
odcizil 5.500 Kč, stravenky za
1.600 Kč a dva mobily,“ uvedl veli-
tel karlštejnských policistů Jaroslav
Dolejší. V chatě č. 7, v níž  spala že-
na, ukradl z peněženky 400 Kč. V
chatce č. 1 byl vyrušen, takže utekl.
Nakonec ještě z obytného auta vzal
mobilní telefon, který byl položený
na sedadle spolujezdce.             (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Ochutnávali růžová vína - strana 7

* Uctili »zrádce« z ROA - strana 9

Karlík, Praha - Po dvaceti letech
intenzivních příprav a prací zača-
la 29. 5. pod taktovkou sochaře
Petra Váni z Karlíka stavba mari-
ánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí v Praze. Záhy ale
musely být práce na výzvu policie
a úředníků přerušeny.
„Začali jsme s vědomím, že máme
platné stavební povolení, jemuž ale
chybí razítko k záboru. Proto jsme
se doprostřed Staroměstského ná-
městí vydali pěšky,“ uvedl Váňa s
tím, že ten den ráno dostali od před-
sedy Společnosti pro obnovu mari-
ánského sloupu Ohlášení o zahájení

stavby. Na základě stavebního po-
volení, které ale brzy vyprší, mohli
zabrat jen velikost půdorysu zákla-
dů sloupu. Ve vyhraženém prostoru
začali postupně rozebírat dlažbu. Na
jejich jednání ale zareagovali stráž-
níci. Kolem jedenácté se situace
zkomplikovala příjezdem další hlíd-
ky policie s úředníky magistrátu.
Třebaže kamenosochařská huť řev-
nického rodáka Petra Váni má na
obnovu památky stavební povolení,
nevyjednala si zábor místa. Navíc
jim policie sdělila, že pokud budou
v práci pokračovali, bude se jednat o
trestný čin. (Dokončení na straně 2)

UŽ DOST! Shromáždění na podporu demokracie se koncem května konala na několika místech našeho kraje. V Řev-
nicích se sešly přibližně tři stovky lidí. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Petr Váňa na Staroměstském ná-
městí v Praze.    Foto Lukáš VÁŇA

Voliči v Poberouní nechtějí ANO
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V NAŠEM KRAJI VYHRÁLA ODS

3. června 2019 - 11 (751) Cena výtisku 7 Kč

Poberouním prošelKrálovský průvod 

Váňa začal stavět mariánský sloup, »zahnala« jej policie

Muž přišel při nehodě 
v Černošicích o nohu
Černošice - Tragicky skončila 27. 5.
odpoledne nehoda na kraji Černošic
směrem do Dobřichovic. Muž, kte-
rého auto přimáčklo na zaparkovaný
přívěs, přišel o nohu.
„Při nárazu osobního vozu do vleku
byli vážně zraněni dva lidé - jedno-
mu z nich musela být poté, co byl
letecky transportován do motolské
nemocnice, amputována noha,“ sdě-
lil šéf řevnických záchranářů Bořek
Bulíček. „Řidičku z nabouraného
auta, které se převrátilo na bok,  vy-
prostili hasiči,“ dodal. Podle policis-
tů byli jako první u nehody členové
Útvaru rychlého nasazení, kteří mís-
tem náhodou jeli ze cvičení. (mif)

Vrtulník letěl zbytečně,
motorkář už byl mrtvý
Zadní Třebaň - Dvě vážné události
se staly na konci května v Zadní Tře-
bani. Zatímco starčí muž měl 29. 5.
obrovské štěstí a srážku s vlakem
přežil, motorkář o den později náraz
do stromu ne.
„Vlak staršího muže »odhodil«, tak-
že utrpěl pouze lehčí zranění zad a
hlavy,“ uvedl ředitel řevnické zách-
ranky Bořek Bulíček s tím, že sanit-
ka zraněného po nezbytném ošetře-
ní převezla na traumacentrum mo-
tolské nemocnice.
O den později vyjížděli řevničtí zá-
chranáři do Zadní Třebaně znovu. V
zatáčce nad obcí směrem na Liteň
»vyletěl« řevnický motorkář střed-
ního věku ze silnice a narazil do st-
romu. V tomto případě však už byli
lékaři na místě zbyteční, stejně jako
přivolaný vrtulník letecké záchran-
né služby. „Utrpěl zranění nesluči-
telná se životem, umřel na místě,“
řekl Bulíček. Podle Deníku neměl
muž u sebe doklady a jeho motorka
neměla registrační značky.        (mif)
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Chceme v Česku zachovat právní stát!
NA NĚKOLIKA MÍSTECH NAŠEHO KRAJE SE KONALA SHROMÁŽDĚNÍ  NA PODPORU DEMOKRACIE

Řevnice - Tři stovky lidí se sešly na
demonstraci v Řevnicích, která
byla jedním z více než dvou set
protestů pořádaných 28. května
po celé republice na výzvu Milionu
chvilek za nezávislost justice. 
K účastníkům promluvila například
herečka Aňa Geislerová, sólista
Opery Národního divadla Lukáš Hy-
nek-Krämer, režisér a dramatik Da-
vid Drábek nebo senátor Jiří Ober-
falzer. Akci na dálku podpořil hu-

dební kritik Jiří Černý, herec Jan
Hrušínský a herečka Eva Salzman-
nová, jejíž manžel dramatik a publi-
cista Karel Steigerwald přijel Řevni-
čany povzbudit osobně.
Lidé se na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad začali v hojném počtu schá-
zet po 18.00 s rozličnými transpa-
renty. Například Bureš – Pudeš nebo
Tady není Babišovo. Neodradilo je
nevlídné počasí, ani přelepky nejspíš
duševně chorého anonyma, který ší-
řil dezinformaci o zrušení akce. Cí-
lem protestu bylo dát jasně najevo,
že přítomní požadují, aby byl v Čes-
ku zachován právní stát a byla dodr-
žována demokratická pravidla. Že
nemá v čele státu být trestně stíhaný
premiér, který je v obrovském střetu
zájmů a který může jmenováním
loajální ministryně spravedlnosti ov-
livňovat nezávislost justice.
„Vadí nám, že vláda neřeší věci, kte-
ré nás trápí - životní prostředí a ne-
dostatek peněz pro sociální služby.
Babiš vede permanentní kampaň a
uplácí voliče například slevami na
dopravu, pak peníze chybí jinde,“
zaznělo během protestu, který s nob-
lesou moderoval Řevničan Jiří Pod-
zimek. Píseň Lež má dlouhé nohy
zapěla místní novinářka a písničkář-
ka Karolina Kamberská. Rodačka z

Řevnic Lucie Kukulová přidala  Hal-
leluya. „Bohužel to vypadá, že bol-
ševici a estébáci opět vylezli a vlád-
nou, že Babiš je nezastavitelný a jen
se vysmívá. Nesmíme polevovat ve
vyjadřování naši nespokojenosti a
případně i bojkotovat vše, co Andrej
Babiš a jeho koncern produkuje. Ne-
polevovat ve vyjadřování našich

postojů,“ vyzvala Lucie Kukulová.
Protest lehce odlehčil známý kritik a
publicista Jan Rejžek. 
Na závěr zaznělo prohlášení Milionu
chvilek a česká hymna v podání mí-
stních hudebníků v čele s Lenkou
Kolářovou.    Pavla NOVÁČKOVÁ

Jak se mají senioři
dostat k doktorovi?
Se svým příspěvkem se obracím na
občasník Naše noviny, protože pro-
blém, o němž píši, se týká nejen Řev-
nic, ale i návaznosti okolních obcí.
Již několik let se my, obyvatelé Řev-
nic, hlavně senioři, potýkáme s dos-
tupností lékařských zařízení v okol-
ních obcích. Není v moci nás, star-
ších občanů, kteří nevlastní auto,
nebo ho už nemohou řídit, dostavo-
vat se na různá vyšetření ať pláno-
vaná nebo neplánovaná do Letů k
dr. Peškové, naší obvodní lékařce,
nebo do Dobřichovic na oddělení
jako oční, kožní, ortopedii, nefrolo-
gii, laboratorní vyšetření atd. Něko-
likrát jsem hovořila na toto téma s
p. Skripnikem, později se starostou
Smrčkou, který argumentoval dos-
tupností těchto míst i dr. Peškové
vlakem. Je v našich silách ve věku
šedesáti až osmdesáti let a výše, s
pohybovými problémy, tam dojít
pěšky? Žádat o tuto službu naše děti
nemůžeme, protože jsou v zaměstná-
ní a někteří ani auto nevlastní.
Obec Lety si tuto dopravu dokázala
zařídit prodloužením trasy autobusu
č. 448 jedoucího z Mníšku do Dobři-
chovic, nyní na náves v Letech. A
nám vadí i závory přes železniční
trať? Tak mi bylo řečeno. Vždyť po
celé republice jezdí autobusy přes
závory nebo nechráněné železniční
přejezdy!
Jak jsem byla informována, snaha
tuto svízelnou situaci řešit byla již v
roce 2017 a 2018, avšak bez úspě-
chu. Je to základní služba, kterou by
obec pro své občany měla zajistit.
Po připravovaných cyklostezkách,
které se zdají být prioritní, my, seni-
oři, drandit nemůžeme.

Danuše HOMOLKOVÁ, Řevnice

V úterý 28. května se Dobřichovice
připojily k více než 240 dalším měs-
tům, aby daly najevo nesouhlas s po-
litickým vývojem v České republice
a připojily se tak ke stále sílící a mo-
hutnící vlně protestů koordinované
spolkem Milion chvilek pro demo-
kracii.
Cestou z dosud největší z demon-
strace posledních let, která se konala
týden před tím na Václavském ná-
městí, přemýšlela řada z nás, jak vše
vymyslet a připravit, aby jméno naš-
eho městečka mohlo být zahrnuto do
široké skupiny protestujících mimo-
pražských sídel. V Dobřichovicích
vznikly dva proudy, které se rozhod-
ly ve prospěch této věci něco udělat.
Protože jsme ale lidé rozumní, velmi
rychle jsme se vzájemně našli a spo-
jili své nápady i síly, abychom vy-

tvořili skupinu jednotnou a silnou a
mohli se společně sejít v prostoru
pod lípou u místního zámku. Aby-
chom vyjádřili podporu demokratic-
kým principům, abychom vyjádřili
své znepokojení a odpor k tomu, co
se v nejvyšších politických patrech
naší země děje a abychom se připo-
jili k výzvám za odstoupení nejen
ministryně spravedlnosti Marie Be-
nešové, ale i samotného předsedy
vlády Andreje Babiše.
Společným úsilím hlavních organi-
zátorů vznikl program, během které-
ho se na pomyslném podiu vystřída-
lo několik řečníků. Do podrobnější-
ho popisu principů dotačního podvo-
du a daňových konsekvencí se pusti-
li pánové Mgr. Janák - specialista na
čerpání dotací a daňový poradce ing.
Ježek. Během jejich výkladu stihli z

nedalekých Řevnic dorazit další hos-
té, herečka Aňa Geislerová, dramatik
a režisér David Drábek a zejména
místopředseda Senátu PS ČR Jiří
Oberfalzer. Však jsme také s organi-
zátorkou řevnického setkání Pavlou
Nováčkovou poslední dny před de-
monstrací ladili podrobně naše pro-
gramy téměř minutu po minutě a na-
še hosty si dokázali bezkolizně »vy-
půjčit«. Nakonec vše dopadlo bez-
chybně, včetně Lucky Kukulové,
která za doprovodu malých muzi-
kantů zakončila zpěvem hymny ma-
nifestaci v Řevnicích, pak se všemi
skočila do auta a stihla přijet na
úplný závěr setkání dobřichovického
a mohla si tak dát malé repete.
V Dobřichovicích jsme měli daleko
komfortnější pozici, než mnohde jin-
de. Občanská společnost reprezento-

vaná aktivními místními občany je
dlouhodobě zcela zajedno s vedením
města, třeba na rozdíl právě od neda-
lekých Řevnic. Proto jsme se před
shromážděné auditorium, čítající ví-
ce než 350 přítomných, mohli posta-
vit spolu se starostou města Petrem
Hamplem a společně setkání odmo-
derovat. Nejenom díky podpoře
města, Dobřichovické divadelní spo-
lečnosti, reprezentované zejména
technikem Janem Kunou, ale i třeba
Martině Janoušové, jsme mohli být
po rozchodu účastníků spokojeni.
Setkání bylo mj. jasné, programově
bohaté, zajímavé svými hosty a mělo
vlastní noblesu a glanc. Teď budeme
plnit společný slib a setkáme se v
úterý 4. června na pražském Václav-
ském náměstí.         Jiří GEISSLER,

Dobřichovice

Do Dobřichovic dorazilo protestovat více než 350 lidí

Váňa začal stavět...
(Dokončení ze strany 1)
Kameníci tak museli místo vrátit do
původního stavu. „Po zpětném
právnickém výkladu středeční udá-
losti nám bylo navrhnuto podat stíž-
nost na nelegální postup policie,
jelikož se ukázalo, že náš postup byl
správný. Celá situace a její právnic-
ký výklad jsou ale natolik kompli-
kované, že chápeme, že mohlo dojít
k nedorozumění na obou stranách a
stížnost podávat nechceme. Vyčká-
me proto s prací do doby, než nám
bude uděleno požadované povolení
o záboru,“ doplnil Váňa.
Mariánský sloup je dílem známého
sochaře Jana Jiřího Bendla. Stržen
byl rozběsněným davem 3. listopa-
du roku 1918, který v něm spatřoval
symbol habsburské monarchie. Po-
dle členů Společnosti pro obnovu
Mariánského sloupu jde naopak o
symbol a vzpomínku na obránce
Prahy za třicetileté války a význam-
né umělecké dílo, od kterého se od-
víjelo barokní sochařství v Če-
chách.           Pavla NOVÁČKOVÁ

MÁME TOHO DOST. Známá herečka Aňa Geislerová stihla promluvit v Řev-
nicích (na snímku) i v Dobřichovicích.                               Foto NN M. FRÝDL

Také obyvatelé Zadní Třebaně se 28. května sešli na návsi, aby se postavi-
li za nezávislost justice a ukázali, že jim osud naší země není lhostejný.
Zájem o setkání byl velký - zúčastnilo se ho několik desítek lidí. Do Zadní
Třebaně dorazila i vzácná návštěva - Jiří Jakub Zévl z výboru Milion chvi-
lek pro demokracii. Akci svým zpěvem podpořil místní Třebasbor. 

Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Třebaňské setkání podpořil pěvecký sbor
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Výsledky voleb v obcích našeho kraje
KOHO VOLILI OBYVATELÉ DOLNÍHO POBEROUNÍ A PODBRDSKA DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Středočeský kraj (účast 30,25 %)
ANO 2011 19,54 %
ODS 17,28 %
ČPS (piráti) 15,25 %
Koalice STAN, TOP 09 14,16 %
SPD - T. Okamura 8,01 %

Okres Praha - západ (39,12 %)
Koalice STAN, TOP 09 21 %
ODS 20,93 %
ČPS (piráti) 17,43 %
ANO 2011 13,5 %
SPD - T. Okamura 5,75 %

Okres Beroun (29,89 %)
ANO 2011 18,72 %
ODS 18,06 %
ČPS (piráti) 15,85 %
Koalice STAN, TOP 09 12,15 %
KSČM 7,91 %

Černošice (49,95 %)
Koalice STAN, TOP 09 26,78 %
ODS 23,64 %
ČPS (piráti) 15,78 %
ANO 2011 9,71 %
KDU-ČSL 5,61 %

Dobřichovice (47,97 %)
Koalice STAN, TOP 09 27,21 %
ODS 23,5 %
ČPS (piráti) 17,66 %
ANO 2011 10,08 %
KDU-ČSL 4,16 %

Všenory (38,56 %)
ODS 21,3 %
Koalice STAN, TOP 09 18,73 %
ANO 2011 16,37 %
ČPS (piráti) 14,59 %
SPD - T. Okamura 7,69 %

Karlík (49,46 %)
ODS 31,86 %
Koalice STAN, TOP 09 16,48 %
ČPS (piráti) 10,98 %
ANO 2011 10,98 %
SPD - T. Okamura 6,04 %

Lety (47,84 %)
ODS 23,19 %
ČPS (piráti) 19,39 %
Koalice STAN, TOP 09 24,14 %
ANO 2011 10,64 %
HLAS 4,75 %

Mořinka (51,47 %)
ODS 24,28 %
ČPS (piráti) 17,14 %
SPD - T. Okamura 11,42 %
Koalice STAN, TOP 09 10 %
HLAS 8,57 %
ANO 2011 8,57 %

Řevnice (43,69 %)
Koalice STAN, TOP 09 22,41 %
ODS 18,67 %
ČPS (piráti) 18,67 %
ANO 2011 14,24 %
SPD - T. Okamura 5,73 %

Zadní Třebaň (45,04 %)
ČPS (piráti) 18,67 %
ANO 2011 18,03 %
Koalice STAN, TOP 09 17,4 %
ODS 16,77 %
SPD - T. Okamura 4,74 %

Hlásná Třebaň (53,27 %)
ODS 25,43 %
ČPS (piráti) 21,72 %
ANO 2011 14,56 %
Koalice STAN, TOP 09 14,07 %
SPD - T. Okamura 5,67 %

Karlštejn (40,27 %)
ODS 24,44 %
ČPS (piráti) 21,48 %
Koalice STAN, TOP 09 12,96 %
ANO 2011 12,96 %

KSČM 5,55 %

Srbsko (39,3 %)
Koalice STAN, TOP 09 21,21 %
ČPS (piráti) 21,21 %
ODS 19,39 %
ANO 2011 15,15 %
SPD - T. Okamura 4,84 %
Evropa společně 4,84 %

Liteň (24,63 %)
ODS 18,05 %
ČPS (piráti) 15,27 %
ANO 2011 15,27 %
Koalice STAN, TOP 09 14,35 %
SPD - T. Okamura 10,64 %

Svinaře (38,43 %)
Koalice STAN, TOP 09 25,79 %
ODS 20,81 %
ČPS (piráti) 19,45 %
ANO 2011 16,74 %
SPD - T. Okamura 3,61 %

Skuhrov (29,25 %)
Koalice STAN, TOP 09 18,1 %
ANO 2011 18,1 %
ČPS (piráti) 17,24 %
ODS 13,79 %
KSČM 7,75 %
ČSSD 6,89 %

Podbrdy (33,52 %)
ODS 22,41 %
KSČM 13,79 %
ANO 2011 12,06 %
Koalice STAN, TOP 09 10,34 %
ČPS (piráti) 6,89 %
KDU-ČSL 6,89 %

Vižina (33,03 %)
ČPS (piráti) 22,22 %
ODS 20,83 %
ANO 2011 19,44 %
SPD - T. Okamura 13,88 %
Koalice STAN, TOP 09 8,33 %
KSČM 8,33 %

Osov (35,23 %)
ODS 16,16 %
ANO 2011 13,13 %
Koalice STAN, TOP 09 12,12 %
KDU-ČSL 12,12 %
KSČM 12,12 %

Velký Chlumec (34,90 %)
ČPS (piráti) 21,18 %
ANO 2011 20,33 %
ODS 14,40 %
Koalice STAN, TOP 09 8,47 %
KSČM 7,62 %

Nesvačily (46,83 %)
Koalice STAN, TOP 09 22,8 %
ČPS (piráti) 19,29 %
ANO 2011 19,29 %
ODS 10,52 %
KSČM 10,52 %

Všeradice (34,41 %)
ANO 2011 17,09 %
ODS 14,52 %
ČPS (piráti) 14,52 %
Koalice STAN, TOP 09 11,96 %
ČSSD 8,54 %

Tmaň (27,6 %)
ANO 2011 18,25 %
ODS 14,68 %
Koalice STAN, TOP 09 13,09 %
KSČM 13,09 %
ČPS (piráti) 10,31 %
SPD - T. Okamura 9,92 %

Lucie HOCHMALOVÁ, (mif)

Komunisté zaznamenali větší počet
hlasů pouze v Podbrdech a naprostý
neúspěch si připsala ČSSD, která se
do pěti prvních míst vešla pouze ve
Všeradicích s 8 a Skuhrově s 6,89 %
hlasů. Lidé volili také některé nově
vytvořené strany pro Eurovolby,
například HLAS se umístil na páté
pozici v Letech i na Mořince a stra-
na Evropa společně také na pátém
místě v Srbsku.
Tradiční byla v našem kraji také
nadprůměrná volební účast. Zatím-
co v celé republice přišlo k urnám
28,72 procent voličů, v Poberouní se

tato čísla pohybují většinou mezi 40
a 50 procenty, na Podbrdsku jsou
trochu nižší. V okrese Praha-západ
přišlo k urnám celkově 39,12 pro-
cent voličů, v okrese Beroun pak
29,89 procent. V mnoha obcích pře-
kročila volební účast hranici 40 pro-
cent. Prvenství drží Hlásná Třebaň,
kde volilo 53,27 procent lidí, druhá
je Mořinka s 51,47procentní účastí a
třetí Černošice s 49,95 procenty pří-
chozích voličů. Nejméně voličů při-
šlo k urnám v Litni (24,63 %), Tma-
ni (27,6 %) a Skuhrově (29,25 %).

Lucie HOCHMALOVÁ
SAMÉ ŽENY. Volební komise v Zadní Třebani byla složená ze samých žen.

Foto NN M. FRÝDL

VYHRÁLA ODS. I v Letech byla volební účast nadprůměrná - 47,84 %. Nej-
více voličů dalo svůj hlas ODS. Foto Alena VANŽUROVÁ

Voliči v Poberouní nechtějí ANO
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Do Černošic míří Suchý s Molavcovou
FESTIVAL JAZZ ČERNOŠICE NABÍDNE NĚKOLIK GASTROVYSTOUPENÍ I TŘI »VELKÉ« KONCERTY

Černošice -  letošní ročník mezi-
národního jazzového festivalu
Jazz Černošice se uskuteční od 5.
do 9. června. Návštěvníky čekají
gastrovystoupení v několika čer-
nošických restauracích i tři hlavní
koncerty v důstojném prostředí
Clubu Kino.
Za dobu svého trvání festival hostil
již více než 160 hudebních skupin,
sborů a sólistů. Celkový počet jed-
notlivých účinkujících překračuje
úctyhodných 1450 instrumentalistů
a zpěváků.
Festival ve středu 5. 6. otevře od 17
hodin Hammond Trio na open-air
scéně v Parku Berounka. Ve 20.00 se
v restauraci Pod Lípou představí

Dobré ráno Blues band, ve 20.30 us-
lyšíte v restauraci Bolleta Pohřební
kapelu a v Clubu Kino zapěje od
18.00 sbor Mifun. 
Ve čtvrtek 6. 6. se v kině uskuteční
dva dopolední koncerty pro školy,
od 19.00 v kině začnou hrát Second
Band, Chorus Puellaris a Dech Ba-
nd. Alternativní scénou bude Modli-
tebna Církve bratrské s Emilem Vik-
lickým a Petrem Dvorským od
20.00. V pátek 7. 6. od 16.30 začne

na venkovním pódiu Centrum Vráž
koncertovat JJ Brass Band, poté se
kapela bude přesouvat po trase kino
Černošice - ulice Karlštejnská - že-
lezniční zastávka Černošice a zpět.
Hlavní koncert v sále kina Club
začne opět v 19.00 a účinkovat na
něm budou Back Side Big Band, Jan
Spálený & ASPM a Crystal Monee
Hall Band. 
V sobotu 8. 6. vás hned v 10.00 do-
poledne čeká »jazzová snídaně« na

open-air pódiu u restaurace Bolleta,
kde bude účinkovat Majk Simbiosis.
Druhou festivalovou akcí dne bude
koncert v kině s tradičním začátkem
v 19.00, na kterém uslyšíte Ondřeje
Štveráčka Quartet, Paula Batto a
Yellow Sisters. V neděli 9. 6. v sále
Clubu Kino od 20.00 zazpívá Jiří
Suchý a Jitka Molavcová v doprovo-
du Orchestru divadla Semafor. 
Podrobnosti na www.jazzcernosi-
ce.cz. Vilém ŠeDIVý

Štípání pazourku, sochařský works-
hop, výroba šperků z kamene, hudba
v podání pravěké kapely Altstein-
zeitliche Knochenklangbilder, vys-
toupení kytrového virtuosa Štěpána
Raka, divadelní představení Cirkusu
Žebřík, stavění tzv. mužíků, skládá-
ní kamenné mozaiky či hra »Dráp-
ky« - to vše čeká na návštěvníky 7.
června v Jenštejnském domě a v
Geoparku Barrandien na Husově ná-
městí v Berouně. Od 18 do 22.00  se
tu koná Muzejní noc s podtitulem
Cesta kamene.
Navazující program si budou moci
užít také na Horní bráně, kde hvěz-

dáři představí meteorit, který v 19.
století spadl poblíž Žebráka, a v Mu-
zeu berounské keramiky. Zájemci,
kteří obejdou stanoviště a splní jed-
noduché úkoly, budou odměněni.
V Dobříši bude mít Muzejní noc 15.
června od 15.30 formu »muzejní
procházky«. Zájemci budou moci
během odpoledne a večera navštívit
významná místa města a současně i
tři muzejní instituce - Archiv a de-
pozit Muzea města Dobříš, expozici
Muzea hraček na zámku Dobříš a
expozici Muzea (rukavic) Dobříš na
náměstí.  Vlastimil KeRl, Beroun
Jindřiška KASTNeROVÁ, Dobříš

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
5. 6. 20.00 PROBLÉMY PRVNÍHO
SVĚTA
7. 6. 17.30 X-MEN: DARK PHOENIX
7. 6. 20.00 GODZILLA
8. 6. 13.30 HRAVĚ ZDRAVĚ
8. 6. 20.00 TERORISTKA
14. 6. 17.30 POKÉMON
14. 6. 20.00 ŽENY V BĚHU
15. 6. 16.00 TVMININIUNI: ZLODĚJ
OTÁZEK
15. 6. 20.00 ROCKETMAN

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
4. 6. a 11. 6. 17.30 JOHN WICK 3
4. 6. 20.00 TRHLINA
5. 6., 7. 6., 10. 6., 15. 6. 17.30 (Pá+So)
ROCKETMAN
5. 6., 9. 6., 18. 6. 18.30 (St 20.00) AVEN-
GERS: ENDGAME
6. 6. a 12. 6. 15.30 (St 20.00) TERO-
RISTKA
6. 6., 8. 6., 12. 6., 15. 6. 17.30 (6. 6.
18.30, 8. 6. 20.00) X-MEN: DARK PHO-
ENIX (St 3D)
7. 6. a 17. 6. 17.30 GODZILLA II KRÁL
MONSTER (Pá 3D)
8. 6. 15.30 ALADIN 3D
8. 6. a 14. 6. 17.30 PSÍ POSLÁNÍ
9. 6. 15.30 POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU
10. 6., 12. 6., 17. 6., 19. 6. 13.45 SPI-
DER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
10. 6. 20.00 ŠPRTKY TO TAKY CHTĚJ
11. 6. 20.00 POSLEDNÍ VEČERY NA
ZEMI
13. 6. a 19. 6. 18.30 (St 17.30) RODIČE
NA TAHU
14., 16. a 19. 6. 20.00 (Ne 18.30) MUŽI
V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
15. 6. 15.30 HLEDÁ SE YETTI

KINO RADOTÍN
4. 6. 17.30 DADDY COOL
4. 6. 20.00 TŘI BLÍZCÍ NEZMÁMÍ
5. 6. 17.30 PRADO - SBÍRKA PLNÁ
DIVŮ
5. 6. 20.00 MOST NA KONCI SVĚTA
6. 6. a 15. 6. 17.30 (So 20.00) ŠPRTKY
TO CHTĚJ TAKY
6. 6., 8. 6., 15. 6. 20.00 (So 17.30) X-
MEN: DARK PHOENIX (8. 6. 3D)
7. 6. 17.30 TVMINIUNI A ZLODĚJ
OTÁZEK
7. 6. 20.00 LÁSKA NA DRUHÝ
POHLED
8. 6. 20.00 TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ
11. 6. 17.30 TERORISTKA
11. 6. 20.00 POSLEDNÍ VEČERY NA
ZEMI 3D
12. 6. 10.00 LOVENÍ
12. 6. 17.30 ZELENÁ KNIHA
12. 6. 20.00 ROCKETMAN
13. 6. a 19. 6. 17.30 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
13. 6. 20.00 NEVIDITELNÉ
14. 6. 17.30 PSÍ POSLÁNÍ 2
14. 6. 20.00 BOLEST A SLÁVA

S VIRTUOSEM. Workshop s fenomenálním houslistou Romanem Patočkou,
členem klavírního Eben tria a smyčcového Talichova kvarteta, pořádala 28.
května ZUŠ V. Talicha v Berouně. Pozvání dostala i ZUŠ Řevnice. Magda
Routová (na snímku), Tereza Petrová a  Anna Pawlicová si mohly zahrát s
houslistou, který patří mezi výjimečné osobnosti současné generace sólistů.
„Byly jsme nadšené z precizní výuky a děkujeme za milé pozvání i přijetí,“
uvedla učitelka houslí Lenka Kolářová. Anička Pawlicová o tři dny dříve
přehledem ve své kategorii (2007-2009) vyhrála 27. ročník soutěže Plzeň-
ské housličky, jež se konala ve Starém Plzenci. (pef) Foto ARCHIV

Tipy NN
* Absolventské a závěrečné vystou-
pení tanečního oboru ZUŠ Řevnice
se uskuteční 6. 6. od 18.00 v míst-
ním kině. Ivana JUNKOVÁ
* Vladimír Merta, Barbora Poláko-
vá, Jan Kalousek, Hlasoplet aj. vy-
stoupí na Sliveneckých letnicích,
které se konají 7. 6. od 17.30 a 8. 6.
od 18.00 ve Slivenci. (lek)
* Mix festival, na kterém se budou
prezentovat hudba, tanec, divadlo i
výtvarné umění, pořádá 8. 6. od 15
do 21.00 před Zámečkem v Řevni-
cích místní ZUŠ. (iju)
* Světoznámý trumpetista Laco
Deczi koncertuje 8. 6. od 20.00 na
kurtech ve Svinařích. Vstupné 250,
v předprodeji 199 Kč.                 (mif)
* Country bál osady Strong Boys
se uskuteční 8. 6. od 20.00 v letov-
ském sále U Kafků. (mah)
* Písničkář František Nedvěd zaz-
pívá 8. 6. od 20.00 v Lesním divadle
Řevnice. Veronika STARÁ
* Italský film Naprostí cizinci bude
k vidění 8. 6. po setmění v letním ki-
ně na pláži v Mokropsích.           (jas)
* Festival dětských tanečních sku-
pin Double Cookies se koná 9. 6. v
Lesním divadle Řevnice.            (ves)
* Hudební škola Pavel Hokr a Stře-
disko volného času Všenory pořáda-
jí 13. 6. dva koncerty svých žáků.
Populární písničky, lidovky i rocko-
vé skladby uslyšíte v podání mla-
dých klavíristů, kytaristů a flétnistů
od 17.00 a od 18.30 v sále Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Přednášku Jana Zrzavého z ka-
tedry zoologie Přírodovědecké fa-
kulty JU v Českých Budějovicích
Jak se dělá evoluce si můžete po-
slechnout 13. 6. od 18.00 v Muzeu
Českého krasu na Husově náměstí. v
Berouně. Vlastimil KeRl
* Vernisáž absolventské výstavy
výtvarného oboru ZUŠ Řevnice se
koná 14. 6. od 16.00 ve Skladu 13 u
zdejšího nádraží. (iju)
* Vernisáž fotografické výstavy B.
a P. Musilových Z ruky do ruky se
uskuteční 14. 6. od 18.00 v zámku
Dobřichovice. Výstava potrvá do
11. 7. Andrea KUDRNOVÁ
* Kapela Vosí hnízdo zahraje 15. 6.
od 19.00 na fotbalovém hřišti v
Dobřichovicích. (rak)
* Divadelní hru Vyšetřování ztráty
třídní knihy uvede Járův poděbrad-
ský ochotnický soubor 15. 6. od
19.00 v Kulturáku Liteň.             (fik)
* Petr Samšuk, Sam´s Band a Pavel
Jartym účinkují na koncertu k 78.
narozeninám Boba Dylana 15. 6. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Smíšený pěvecký sbor Mikrochor
vystoupí 16. 6. v Černošicích. Zpě-
váky doprovázené basistou Š. Ja-
nouškem a beatboxerem Tiny Beat
uslyšíte od 19.00 v Clubu Kino. (vš)

TANČILI V KINĚ. Závěrečné vystoupení tanečního oddělení ZUŠ Řevnice
se konalo na konci května v místním kině. Foto NN M. FRÝDL

Na Muzejní noci zahraje Štěpán Rak
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Všeradův kurýr

Sobota 25. května byla ve Všeradi-
cích plná hudby, tance a veselí, ko-
naly se tu tradiční Staročeské máje.
Přípravy začaly už ve čtvrtek, kdy se
májovníci spolu s hasiči vydali do
lesa uříznout májku a březové st-
romky. Májku se jim letos povedlo
vybrat opravdu hezkou. V pátek při-
šlo na řadu její zdobení a stavění, v
pět hodin odpoledne se před hospo-
dou Na Růžku již májka tyčila k ne-
bi v plné své kráse.
V sobotu za nádherného počasí to
vše vypuklo. Průvod májovníků vy-
šel tradičně od kostela k májce před
hospodou, kde májovníci dostali od
starosty povolení ke konání májů a
veselí začalo. Před průvodem vsí za-
tančily a zazpívaly dětičky ze školky
a májovníci předvedli českou bese-
du. Tradiční průvod obcí byl letos

netradičně doplněn koňským povo-
zem kočírovaným Jirkou Hruškou,
který nás doprovázel po celou trasu.
Do kroku nám vyhrávala krojovaná
chodská dechovka Domažličanka.
Obcí zněla hudba, u každého domu
označeného břízkou se stavělo, má-
jovníci zde vyzvali majitele domu k
tanci a též si s ním připili. Děkujeme
všem, kteří nám otevřeli své domo-
vy a pohostili nás. 
K hospodě jsme se vrátili bez zraně-
ní a všichni. Zde od 18.00 vystupo-
val folklorní soubor Verpán, zazpí-
val berounský pěvecký sbor Bonbon
a zahrála staropražská kapela Tře-
husk. Na úplný závěr všeradická
chasa ještě jednou zatančila besedu a
za hudebního doprovodu Třehusku
byla poražena májka. Přestože jsme
čekali davy z Vinařic, aby vybojova-

ly naši špičku, objevil se pouze je-
den zástupce. Ostatní asi dali před-
nost hokeji. Špička tak zůstala ve
Všeradicích, což jsme slavili až do
ranních hodin na májové zábavě,
kde hrál moderátor a DJ Míra Petr.
Díky všem, kteří se zúčastnili pří-
prav, a účinkujícím. Největší podě-
kování patří Petře Secové, která se
ujala májovníků a vše s nimi nacvi-
čila. Nezbývá, než si přát, aby se
příští Máje vyvedly alespoň stejně
tak, jako ty letošní.  Martin KUNC,

Lenka STIBALOVÁ, Všeradice

Špička zůstala ve Všeradicích
TRADIČNÍ MÁJOVÝ PRŮVOD BYL NETRADIČNĚ DOPLNĚN KOŇSKÝM POVOZEM

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 11/2019 (280)

BĚH SE ŽEBŘÍKEM. Jeden ze všeradických hasi-
čů na okresní soutěži v Chyňavě.        

Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

BESEDA. Všeradická chasa při podvečerním tančení besedy na Staročeských májích. Foto NN M. FRÝDL

Věž otevřou o týden
později, v lese se kácí
Malý Chlumec - O týden později,
než bylo původně v plánu, zahájí
letní sezonu rozhledna na Studeném
vrchu nad Malým Chlumcem.
„Až do 7. 6. se bude v lese kolem
rozhledny strojně těžit dřevo a pro-
řezávat stromy,“ uvedl Antonín Ko-
touč ze Sdružení za ekologický roz-
voj krajiny, které se o vyhlídkovou
věž stará. První červnový víkend te-
dy zůstaly dveře rozhledny zavřené,
otevřou se až ten druhý - 8. a 9. 6.,
od 10 do 17.00. „To, že jsme ne-
mohli otevřít podle plánu, nás netě-
ší, na druhou stranu máme slíbeno,
že lesáci konečně ořežou nebo poká-
cí stromy, které brání ve výhledu z
věže,“ dodal Kotouč.
V červnu bude rozhledna na Stude-
ném vrchu otevřena ještě 15. - 16.
6., 22. - 23. 6. a 29. - 30. 6., vždy od
10 do 17.00 hodin. (mif)

Začněte chystat plavidla!
Vážení Všeraďáci! Vzhledem k nárůstu cen
energií cen jsme byli nuceni od 1. 5. zved-
nout ceny vodného a stočného. Cena vodné-
ho se navyšuje na 41,80 Kč/m3 vč. DPH,
stočného na 39,60 Kč/m3 vč DPH.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili fotosoutěže
Všeradice známé i neznámé - přes nižší účast
bylo přihlášeno spoustu krásných fotek.
Jsem rád, že se povedlo vystihnout téma
»známé i neznámé«: z některých fotek je
ihned patrné, kde byly vyfotografovány, jiné
zas nutí k zamyšlení »kde to bylo vyfoceno«.
Nyní je tedy na vás vybrat pomocí hlasování
na facebookových stránkách Všeradic ty nej-
lepší snímky. 
Zvláštní poděkování patří všem, kteří se jak-
koliv podíleli na přípravách Staročeských
májů. Letos se obzvláště vydařily. 
Co nás čeká? V sobotu 8. 6. od 11.00 na fot-
balovém hřišti Dětský den, v sobotu 15. 6.
vernisáž Art Sympozium v galerii Zámeckého
dvora. V sobotu 27. července se na našem
koupališti uskuteční Neckyáda, tak neváhejte
a již nyní si začněte připravovat své plavi-
dlo!            Martin KUNC, starosta Všeradic

Hlavně nebýt poslední! přáli si všeradičtí hasiči na okresní soutěži
V sobotu 25. května se všeradičtí hasiči v brzkých
ranních hodinách vydali do Chyňavy reprezento-
vat osovský okrsek na okresní kolo soutěže v ha-
sičském sportu. Okrskovou soutěž, která se kona-
la před dvěma týdny, vyhráli. 
Konkurence byla v Chyňavě dle očekávání  veli-
ká, a tak si kluci nekladli velké cíle: Hlavně nebýt
poslední! znělo z jejich úst. Po pěkném výkonu v
požárním útoku, kde naši borci dosáhli na 7.
místo, jejich sebevědomí alespoň trochu stouplo. 
Další výzvou byla štafeta 4x100 metrů s překáž-
kami, na které jsme během dne zaznamenali ně-
kolik kolizí, v podobě neplatných pokusů i zraně-
ní, a to v kategorii žen i mužů. Proto jsme si přáli,
aby ji naši pánové hlavně ve zdraví přežili. To se
povedlo. Ovšem několik přestupků proti směrni-
cím (např. překročení čáry odpojení se zapojenou
proudnicí, nekompletní rozdělovač či předčasný
odchod závodníka z cíle) znamenalo diskvalifika-
ci našeho sboru. Vzhledem k faktu, že se týž den,

jako okresní soutěž, konaly ve Všeradicích Staro-
české máje, jsme bohužel nebyli na start této dis-
ciplíny schopni postavit druhé družstvo, které by
nemilosrdný ortel ještě mohlo zvrátit.
V součtu bodů z obou disciplín pak výkon našich
mužů stačil jen na 10. místo z tuctu zúčastněných
družstev. I toto umístění však splnilo předem sta-
novený cíl pro první start na soutěži takového for-
mátu, takže jsme ze závěrečného nástupu odchá-
zeli s úsměvem na rtu. Nejeli jsme pro pohár, ale
načerpat cenné zkušenosti a nasát atmosféru. K
tomu pěkná hasičská podívaná, letní počasí, ka-
marádi z okolních sborů, dobré občerstvení včet-
ně Hýskovské zmrzliny… co více si srdce dobro-
volného hasiče může přát.
Navíc se tato soutěž stala finálním impulsem k to-
mu, abychom sestavili i družstvo žen a chlapi nám
mohli vrátit psychickou podporu, kterou jim jako
fanynky doposud na všech soutěžích poskytuje-
me.     Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, SDH Všeradice

Barevná 5 v galerii
Všeradice - Výstava obrazů skupiny
Holky od barev nazvaná Barevná 5
je ve všeradické galerii M. D. Retti-
gové k vidění do 14. června.    (bap)
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2019

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/19 skončí jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, 

je třeba si ho znovu objednat. NN do prosince 2019 vyjdou ještě
13x, výtisk stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. 

Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musí připočíst poštovné 
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, že
nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci 

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat. 

Předplatné vybírají: 
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň) 
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 142618.)
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Za velkého zájmu obyvatel Karlštej-
na se koncem května uskutečnila be-
seda o 3. vlně kotlíkových dotací,
která odstartovala na začátku červ-
na. Setkání se účastnil Jan Hovorka
ze Zadní Třebaně, jehož tým Uni-
versity Karlovy provedl v Městysi
Karlštejn měření čistoty ovzduší. Z
výsledků je zřejmé, že některé dny v
prosinci 2018 byl limit škodlivých
částic ve vzduchu opakovaně pře-
kročen až 400x! Vzduch byl pro na-
še zdraví horší, než kdybychom dý-
chali nad komíny chvaletické elekt-
rárny. Občané na besedě získali
konkrétní návod, jak postupovat při
žádosti o kotlíkové dotace a doporu-
čení, jak se vyhnout pokutě ve výši
50.000 Kč, která od září 2022 hrozí
při používání kotlů, které nebudou
splňovat emisní požadavky.

Městys Karlštejn bude každý pátek
po dobu letních prázdnin provozo-
vat v areálu úřadu Letní kino, ve
kterém promítne filmové hity pro
celou rodinu. Letošní sezonu 28. 6.
po setmění otevře animovaná kome-
die Králíček Petr. Vstup je zdarma.
Přehled dalších filmů najdete od
poloviny června na webu městyse.
Festival v ulicích přilákal 2. 6. do
ulic Karlštejna stovky návštěvníků.
V tropickém horku se o jejich přízeň
ucházeli kejklíři, zpěváci, hudebníci
a tanečnice, kteří vytvořili veselou
atmosféru před příchodem Králov-
ského průvodu. Ten na náměstí měs-
tyse přivítala obří loutka Karla IV. z
divadla Kvelb. Příští Festival v uli-
cích se uskuteční znovu první červ-
novou neděli.     Janis SidOVSký,

místostarosta karlštejna

Muž spadl ze skály
Karlštejn - Karlštejnští dobrovolní
hasiči spolu s profesionály z Berou-
na i Kladna vyjeli zachraňovat horo-
lezce, který 26. 5. dopoledne spadl
ze skály v Srbsku.
Muž se zřítil z výšky asi osmi metrů
do těžce přístupného terénu, proto
byl na místo neštěstí spolu se speci-
ální lezeckou skupinou přivolán i
vrtulník. Z něj se ke zraněnému
spustili záchranáři a upevnili jej do
speciálního podvěsu. „Horolezce
jsme dali do vakuové matrace a tran-
sportovali ho k sanitce,“ sdělil i.dnes
mluvčí středočeských hasičů Petr
Svoboda s tím, že horolezec utrpěl
zhmoždění zad a žeber.                (mif)

Do kempu se po roce
sjedou »tříkolkáři«
I když mi to připadá jako včera, je to
už osm let, co jsme si pořídili s man-
želem motorovou tříkolku. A letos
pořádáme v Karlštejně osmý ročník,
troufám si říci, už zavedeného srazu
motorových tříkolek a motocyklů.  
Tříkolku jsme pořídili proto, že se
manžel jako letitý motorkář ocitl v
situaci, kdy nohy už nesloužily tak,
jak je na motorkáře třeba. Motorku
musel prodat a během měsíce mu
»řídítka« začala chybět. Tak jsme si
řekli, že trike bude řešení. A bylo,
zalíbilo se nám to. Chtěli jsme se
stýkat s lidmi se stejným koníčkem,
ale v Čechách to tehdy nebylo tak
běžné, bylo jich málo. Rozhodli jsme
se tedy spojit se se stejnými nadšen-
ci pro tento stroj. Jako dva nadšen-
ce nás napadlo zorganizovat sraz,
stejně jako se organizují motorkář-
ské srazy. Pustili jsme se do toho s
elánem, ovšem ne příliš velikým
očekáváním.. (Dokončení na straně 8)

Karlštejn zažil první degustaci růžo-
vých vín. Konala se 11. května od 11
hodin v místní restauraci U Janů. 
Překvapením bylo, že přišlo docela
málo lidí. Asi je v Karlštejně a okolí
více pivařů, než vinařů. Ale bylo to
úžasné. Richard Kolek, bývalý ve-
doucí karlštejnské vinařské stanice a
organizátor této akce,  měl připrave-
no 24 druhů růžového vína od 15
vinařů. A tak jsme ochutnávaly a
hodnotily. Iva Matějková, Helena
Kolářová a já. Vyhrálo to u nás víno
Cabernet Sauvignon rosé, ročník
2018 od Štěpána Maňáka ze Žádo-
vic. Výborné ovšem bylo i Ruland-
ské Modré klaret, suché víno z Mi-
kulova, Sommelier Club. A na třetí
místo jsme shodně daly André +

Zweigeltrebe + Svatovavřinecké ro-
sé, ročník 2018 ze Zámeckého vinař-
ství Bzenec, Collection 1508.
Všude na stole byly misky s jahoda-
mi, borůvkami a malinami, takže
jsme zobaly a popíjely. Restaurace
připravila pro tuto akci i zvláštní na-
bídku jídel, např. filet ze sumce, na-
dívané jarní kuřátko, telecí medai-
lónky nebo dokonce lívance s lesním
ovocem a vanilkovou zmrzlinou.
Všude navíc visely růžové balónky,
prostě paráda. Moc jsme si to užily.
Děkujeme Karlštejnskému kulturní-
mu sdružení, Richardovi a vlastně
všem, kteří se premiérové degustace
zúčastnili. Jen doufám, že příští rok
se nás sejde více. Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

V podhradí se konala premiérová degustace růžových vín

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     6/2019 (91)                

NA MÁJÍCH. XX. poberounský folk-
lorní festival vyvrcholil 26. května v
Karlštejně. Programu na náměstí se
tradičně zúčastnili místní hasiči, nao-
pak premiéru si odbyly děti ze Dvora
Sofie. Foto NN M. FRÝDL

LOUTKA KAREL. Královský průvod
v Karlštejně přivítala obří loutka
Karla IV.        Foto Janis SIDovSKÝ 

Městys patřil pouličním umělcům
OBYVATELÉ KARLŠTEJNA BESEDOVALI O ZNEČIŠTĚNÉM OVZDUŠÍ

Karlštejnský zpravodaj

(EX)ŠÉFOVÉ. Bývalí vedoucí Karlštejnského kulturního sdružení Helena
Kolářová a karlštejnského vinařství Richard Kolek. Foto Jitka švecová
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Na trasy v okolí Karlštejna vyběhly dva tisíce závodníků
Romanticky zvlněná krajina kolem
gotického hradu Karlštejn byla v so-
botu 18. května druhou zastávkou
seriálu Běhej lesy. Dva tisíce dospě-
lých závodníků si na vlastní nohy
vyzkoušelo běžně uzavřený lom Vel-
ká Amerika i hluboké hvozdy
CHKO Karlštejn.
Impozantní kaňon s jezerem, kde se
natáčel například film Limonádový
Joe, byl velkým lákadlem. Na delší
trati se účastníci podívali i do pod-
hradí a pak se pustili stoupáním do
zázemí. To se nově nacházelo nad
lomem Velká Amerika směrem na
Bubovice. Atraktivní trasa přilákala
stejně jako v minulém roce nejvyšší
možný počet závodníků, kteří si po-
chvalovali ideální počasí. Po celý
den panovala skvělá atmosféra a pří-
jemná teplota kolem 18 stupňů. Pro-
gram byl připraven pro závodníky i

jejich doprovod včetně dětí. Právě
dětské závody odstartovaly program
dne. Nejmenší závodníci si kromě
svého závodu na 500 metrů či 1 kilo-
metr užívali přítomnost maskota Su-
per Maxe, který běžel trasy společně
s nimi. V 15 hodin už přišli na řadu
dospělí závodníci, kteří běželi trasy
na 19 a 13 kilometrů.
Na Běhej lesy je vítězem každý a
každý dostane medaili. Přesto je po-
třeba náležitě ocenit vítěze. Devate-
náctikilometrovou trať vyhrál Miloš
Kratochvíl, který doběhl ve skvělém
čase 1:20:12. Mezi ženami zazářila
Marcela Rambová, s časem 1:38:31.
Na kratší, 13 km trase finišoval jako
první František Toman, který pro-
tnul cílovou pásku v čase 0:52:57. Z
žen byla nejrychlejší Markéta Pro-
cházková s časem 1:04:36.

richard ValOušEK, Běhej lesy

Předpokládali jsme, že se nás sejde
pár, popovídáme, vyměníme si zku-
šenosti, pobavíme se. A byli jsme ve-
lice překvapeni, že je o tuto akci ta-
kový zájem. Rok od roku se navíc
zvětšoval, nejen od tříkolkářů z
Čech, ale i z okolních zemí. 
Letos je to už pro mě neuvěřitelný
osmý ročník. Máme spoustu kama-
rádů motorkářů, kteří se našeho sra-
zu  účastní také. Nerozlišujeme,  na
jakém stroji kdo jezdí, protože pro
nás je důležité srdce tříkolkáře, ne
jestli má Harley, Volkswagen, Ford,
Audi nebo Tatru. U motorek, které k
nám jezdí, je to stejné. 
Letos se sraz koná od 7. do 9. 6. v
autokempu Karlštejn. Na sobotu do-

poledne se všichni účastníci moc tě-
ší, protože je tradičně čeká spanilá
jízda do Prahy, do míst, kam se sami

se svými stroji nemohou dostat. Le-
tos bude ještě zajímavější, protože se
dostaneme tam, kde jsme ještě neby-

li, do samého středu Starého Města.
Zpátky pojedeme, jako vždy, přímo
kolem hradu Karlštejna. 
Příprava takové vyjížďky možná ně-
komu připadá jednoduchá, ale opak
je pravdou. S její přípravou začíná-
me už na podzim a než dostaneme
všechna povolení, než se domluvíme
s Magistrátem hl. m. Prahy, se všemi
částmi Prahy, kudy projíždíme, eli-
minujeme různé uzavírky a objížď-
ky, než dostaneme povolení od Poli-
cie ČR a Dopravního podniku hl. m.
Prahy, je těsně před srazem. A to ješ-
tě nevíme, zda to všechno klapne,
protože i když je vše zaplacené, po-
volené a potvrzené, do poslední
chvíle nevíme, zda z důvodu vyššího
zájmu nebude vyjížďka bez náhrady
zrušena. Přesto nás to neodradí, pro-
tože vidíme obrovský zájem a věří-
me, že to klapne. Je v tom nejen nad-
šení, ale i adrenalin...
Páteční večer zpříjemní kapela Purp-
lemania, v sobotu odpoledne budou
hrát kapely Diesel a Bulldog, večer
žádaná kapela Badys. Budou tu stán-
ky se šperky, oblečením, doplňky i
nášivkami, můžete využít služeb te-
tovacího studia. Budete-li mít zájem
přijít se podívat, i když nevlastníte
tříkolku či motorku, budete vítáni.
Za nás, organizátory, říkám: Těšíme
se na vás! Helena StrMiSKÁ,

Karlštejn

Do kempu se po roce sjedou tříkolkáři
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Jarní mrazíky poškodily narašenou révu

Historické průvody
přivítá císař Karel IV.
Dětský divadelní festival Podhradí
patří dětem se bude 7. 6. konat v are-
álu karlštejnské radnice.  Historické
průvody dětí v 8.30 přivítá Karel IV.,
pak budou moci diváci zhlédnout di-
vadelní představení Včelí medvídci
zpívají i Kozlík v Českých dějinách.
V 11.00 vyhodnotíme nejzajímavější
historické průvody, vítězové získají
prohlídku hradu Karlštejna zdarma.
Celé dopoledne si mohou děti vy-
zkoušet své umění na řemeslném tr-
hu, povozit se na dřevěném, ručně
poháněném kolotoči a koupit stylové
suvenýry.                 Eva KNOPOVÁ,

Domeček Karlštejn
Karlštejnské aktuality
* Vernisáž výstavy keramických
děl dětí z karlštejnské školy a záj-
mových útvarů karlštejnského pra-
coviště Domečku Hořovice se usku-
teční 17. 6. od 17.00 v Konírně hra-
du Karlštejn. Dětskou tvorbu si mo-
hou zájemci prohlédnout od 18. do
21. 6., vždy od 9 do 17.00. (mw, ek)
* Muzeum lehkého opevnění Karl-
štejn, které se nachází v předváleč-
ném bunkru nedaleko centrálního
parkoviště, je v červnu otevřeno
každou sobotu i neděli a o svátcích,
vždy od 10 do 18.00. (jač)
* Pachatele vloupání zadrželi 17. 5.
ráno v karlštejnské čerpací stanici
policisté. Protože byl zřejmě psy-
chicky nemocný, převezli ho řevnič-
tí záchranáři k vyšetření do beroun-
ské nemocnice a k následné hospita-
lizaci v Dobřanech. (bob)

NA HRAD! Běžci absolvující devatenáctikilometrovou trasu se podívali i do
podhradí Karlštejna.  Foto Tomáš HeJZlAr

Jarní mrazíky potrápily karlštejnské vinaře - neměli jsme takové štěstí jako
loni. Teplota z 6. na 7. května poklesla k -2,5 stupně, mráz poškodil při-
bližně 40% narašených letorostů. V poškození jsou velké rozdíly mezi
odrůdami - nejvíce je poškozeno Rondo a Hibernal (až 90%), nejméně pak
Rulandské modré nebo Svatovavřinecké (cca 10%). Na Plešivci jsme za-
čátkem května vysadili 0,55ha nové vinice (na snímku), vysazeny byly klo-
ny odrůd Svatovavřinecké a Modrý portugal. Letošní vlhké počasí sazeni-
cím svědčí, nové výsadby se krásně ujaly. Ve vinicích nyní kromě běžných
prací, jako je sekání, okopávka a plečkování, probíhá podlom - odstraňu-
jí se jalové letorosty rašící z kmínku. Před kvetením bude nutné zahájit
chemickou ochranu proti houbovým chorobám, neboť letošní vlhčí počasí
poskytuje dobré podmínky pro jejich šíření. Postupně uvádíme na trh vína
ročníku 2018. Z novinek bych chtěl upozornit především na Hibernal 2018
panenská sklizeň nebo Cabernet Cortis 2018 výběr z bobulí.
Foto Jarmila KOZOVÁ Zdeněk BeNeŠ,

Výzkumná stanice vinařská Karlštejn

Karlštejnští mladší žáci suverénně
ovládli letošní ročník fotbalového
okresního přeboru. Ve skupině A ob-
sadili v konkurenci devíti družstev
první místo s bilancí 14 výher, 1 re-
míza a 1 porážka. Při celkovém skó-
re 121:11 získali 43 bodů. V nejdů-
ležitějším utkání jarní části doma
porazili druhé Všeradice jasně 6:1 a
v tabulce je předčili s pohodlným
náskokem 6 bodů. O celkového pře-
borníka okresu Beroun se Karlštejn
utká ve finále, hraném na dva zápa-
sy, s vítězem skupiny B - Union Cer-
hovice/TJ Drozdov. Žákům k první-
mu místu gratulujeme!     Text a foto

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Mladší žáci »smázli« Všeradice a vyhráli skupinu okresního přeboru
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Osovský PROVAS

Zájem veřejnosti vzbudila akce spol-
ku majitelů vozů Chevrolet Corvet-
te. Jejich setkání se koná každoročně
v Dobřichovicích (viz NN 10/19),
letos si to odtud namířili i do Osova.
Koncert k 10. výročí Corvette Car
Show se konal v osovském kostele v
sobotu 18. května. Nejprve ovšem
projely naší obcí nádherné korvety,
těch bylo přes dvacet, dva cadillaky
a také dva historické vozy. Všechny
pak zaparkovaly kolem kostela tak,

aby si je zájemci mohli co nejlépe a
o co nejdetailněji prohlédnout. A že
těch zájemců bylo! 
Úderem druhé hodiny odpolední za-
čal koncert Uni Quarteta, tvořeného
členy orchestru Národního divadla v
Praze. Vyslechli jsme deset skladeb,
o kterých se dá říci, že jsou pilířem
zlatého fondu světové hudební lite-
ratury, samozřejmě ve verzi uprave-
né pro čtyři smyčcové nástroje. Na
úvod to bylo Čtvero ročních dob A.
Vivaldiho – 1. věta, dále skladby J.
S. Bacha, W. A. Mozarta, Má vlast,

část Vltava, B. Smetany, Humoreska
A. Dvořáka, zastoupen byl J.
Brahms, z těch moderních zaznělo
Yesterday The Beatles a In the Mood
J. Garlanda. Byl to takový průřez
stoletími s výkladem a moderací
Eugenie Koblížkové. Hudební záži-
tek jsme měli veliký a obecenstvo
ocenilo předvedený výkon dlouhým
aplausem. Pak se opět všichni sou-
středili na auta, která odjížděla za
velkého mávání a zdravení. Moc
krásná akce to byla.

Marie PLECITÁ, osov

V týdnu před sobotou 11. 5. se Osov
připravoval na tradiční máje s prů-
vodem obcí, které tu nepřetržitě od
30. let minulého století pořádá ha-
sičský sbor. 
Hasiči postavili velké máje i malé
májky pro svobodná děvčata, uklízel
se prostor u staré školy, kde měla ak-
ce vyvrcholit, a zařizovaly se ne-
zbytnosti, jako třeba účast družiček.
Ze dvou oslovených jedna na pos-
lední chvíli odmítla; bylo jasné, že
nechat vše na bedrech a nohách té
druhé, není při rozlehlosti naší obce
možné. Situaci promptně vyřešily
ženy-hasičky, které utvořily druhou
skupinku. Byly také trochu obavy z
počasí, což potvrdilo i sobotní dešti-
vé dopoledne. Kolem druhé hodiny
se ale obloha vyjasnila. Průvod se
sešikoval u hasičské zbrojnice a vy-
razil do ulic. Vše probíhalo tradičně:
někde májovníky srdečně vítali a na-
bízeli pohoštění, jinde zůstaly dveře
zavřené. Hudba vyhrávala, šlo se
svižně, vše klapalo jako na drátkách.

Ovšem jen do té chvíle, kdy průvod
dorazil k bývalé cihelně. Obloha
zčernala a krutě se rozpršelo. Má-
jovníci prchali do úkrytů, hudba na-
šla azyl v autě. Ale ani vytrvalý hus-
tý déšť nezabránil májovníkům v
dokončení obchůzky. Následoval
přesun do staré školy, kde veselice

vrcholila - oproti plánu nikoliv na
zahradě, ale pod střechou restaurace.
Osovské ženy připravily pohoštění,
byla tu i reprodukovaná hudba a pří-
tomní se družně bavili až do půlno-
ci. Vřelé díky májovníkům a organi-
zátorům - osovským hasičům. 
Text a foto Marie PLECITÁ, osov

Obcí projely nádherné korvety
V OSOVSKÉM KOSTELE SE KONAL KONCERT K 10. VÝROČÍ CORVETTE CAR SHOW

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  6/2019 (168)

Uctili »zrádce« z ROA
Již třetím rokem jsme se sešli na hř-
bitově v Osově, abychom uctili pa-
mátku vojáků, kteří zahynuli zde v
místě i okolí na samém konci 2. svě-
tové války. Leží tu jeden rudoarmě-
jec a šest vojáků Ruské osvobozene-
cké armády (ROA) zvaných vlasov-
ci. O těch jsme v době komunismu
nesměli ani mluvit, ani slyšet. Podle
režimu to byli zrádci, kteří se spojili
s Hitlerem. Už nikdo nám ale nevy-
světlil, že i Stalin uzavřel pakt s fa-
šistickým Německem. Role vlasov-
ců v historii je rozporuplná, protože
bojovali na straně našeho nepřítele.
Šlo o lidi, kteří těžko nesli krutovlá-
du bolševiků. (Dokončení na str. 11)

Osovské aktuality
* Zájezd na divadelní představení divadla
Palace Miláček Anna organizuje 9. 6. Obec
Osov. V komedii účinkují D. Prachař, L. Ry-
bová, S. Rašilov, M. Hudečková a P. Špal-
ková. Odjíždí se v 17.00, předpokládaný ná-
vrat kolem 23.00, cena 350 Kč. Zájemci se
mohou hlásit na OÚ v Osově.                (map)
* Kulturní a okrašlovací spolek a Obec
Osov srdečně zvou na Osovský akord - Od
hudebky k rokenrolu. V areálu staré školy v
Osově 15. 6. od 16.00 vystoupí žáci MŠ
Osov, orchestr ZUŠ Hořovice, taneční krou-
žek SVŠ Osov, skupiny Under my pillow,
Roofers, Uvidíme a Braboux. Závěr je plá-
nován na 24.00, vstupné 50 Kč. (map)
* Brigáda se konala na zahradě staré školy
v Osově. Asi 30 lidí včetně dětí uklízelo za-
hradu a dvůr, postavilo nový plot směrem k
zámku a zrekultivovalo hromadu hlíny i od-
padu. K obědu jsme měli skvělý buřtguláš
od Honzy Vondráka z Vižiny. Odpoledne už
silně pršelo, takže poslední fůry jsme naklá-
dali s vypětím všech sil. Vznikl krásný pro-
stor, ktarý by se mohl využít třeba jako hřiš-
tě na míčové hry. Všem zúčastněným moc
děkujeme. Pavel ČaBoun U KOSTELA. Vozy značky Chevrolet Corvette u kostela v Osově. Foto Marie PLECITá

Ke stromu dali lavičku

Májovníci prchali do úkrytů, hudba našla azyl v autě
U příležitosti oslav 100 let republi-
ky spojených u nás se slavnostním
zasazením lípy svobody mezi Oso-
vem a Osovcem byla zakoupena la-
vička a 18. 5. 2019 umístěna kolem
stromu, aby sloužila k odpočinku a
relaxaci. Lavičku uhradil Kulturní
a okrašlovací spolek KOS Osov. Na
sestavení a instalaci pracovali Pa-
vel Čaboun a Miloš Horák. 
Text a foto Jana PTáčková, osov
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U Merlina potkali pumu i velblouda
DĚTI ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉ MATEŘINKY VYRAZILY ZA LEDOVÝM MUŽEM DO SOUSEDNÍ HLÁSNÉ

V úterý 28.5. se děti ze zadnotřebaň-
ské mateřinky vypravily do Chyňa-
vy, kde se na statku U Merlina se-
známily s tradičními hospodářskými
zvířaty, ale též se zvířátky, která bys-
te na statku nečekali: pumou, pásov-
cem, želvou, opičkami, agamou či
velbloudem, podle něhož se statek
jmenuje. Děti měly možnost zvířátka
pohladit, nakrmit i se svézt na poní-
cích. Přes nepříznivé počasí se výlet
vlakem a autobusem na farmu vyda-
řil. Nyní už se všichni těšíme na spo-
lečný výlet se školáky na Říp.
Poslední květnový den jsme v mateř-
ské škole oslavili Den dětí. Mrňous-
ky už ráno vítala veselá výzdoba a
celý den byl plný překvapení. Po
svačince u slavnostní tabule, sendvi-
čích se šunkou, sýrem a zeleninou,
děti malovaly sádrové odlitky, které
si pak navzájem ke svému svátku da-
rovaly. Pak jsme se vydali na cestu

plnou her a úkolů za Ledovým mu-
žem do Hlásné Třebaně. Ten nám v
tamním obchodě nechal nanuky, na

kterých jsme si pochutnali. Stejně ja-
ko na obědě, po němž nás čekalo
další překvapení v podobě dortu s

prskající fontánou a bublifuku, který
si děti odnesly jako další dárek do-
mů.            Ivana NájEMNíkOVá, 

MŠ Zadní Třebaň

Po určité době obrátili zbraně proti
Němcům, ale věděli, že před poms-
tou Rusů je to nezachrání. Spěchali
proto ke konci války na západ, aby
se vzdali Američanům. Když se ale
ozvala prosba Českého rozhlasu o
pomoc Pražskému povstání, neváha-
li se obrátit a jet zpět do hlavního
města. Cestou se ocitli i v Osově a
byli zde ubytováni po domech. V
Praze vlasovci sehráli významnou
úlohu - na rozdíl od povstalců měli

těžké zbraně, bez jejich zásahu by
došlo k velkým masakrům. Když
dorazila Rudá armáda, byla Praha až
na malé výjimky vzbouřenými oby-
vateli s velkou pomocí vlasovců již
osvobozena. Několik set jich zde za-
hynulo, většina přeživších byla nás-
ledně Rusy bez soudu zavražděna
nebo odvlečena do gulagů. 
Těm, co leží na osovském hřbitově,
jsme se poklonili 5.  5. spolu s místo-
předsedkyní spolku Ruská tradice

Eugenií Číhalovou. Ta promluvila o
roli vojáků ROA a připomněla, že
bojovali za naši svobodu. Leží tu da-
leko od svých rodin, v cizí zemi, a
my bychom měli pečovat o jejich
hroby, aby jejich oběť nebyla zapo-
menuta. Duo Marie a Olga předneslo
nádherné ukrajinské písně, na hroby
byly položeny kytice bílých růží a
zapáleny svíce. Ať všichni Ti zabití
odpočívají v míru a pokoji.  

Marie PlECITá, Osov                                                                                                   

Dojaté absolventky

Ředitelé škol i školek
se sejdou v Berouně
beroun - Další setkání ředitelů
mateřských i základních škol z ce-
lého berounska se uskuteční 5. 6.
v budově berounské radnice. 
Od 9.30 je naplánované setkání ředi-
telek školek, ředitelé základních
škol se sejdou ve 13.00. Během set-
kání se ředitelé dozvědí nejen o dal-
ších akcích chystaných na rok 2019,
představí se zde také několik nezis-
kových organizací: Farní charita,
Člověk v tísni, Pro zdraví 21, Ro-
dinné centrum Slunečnice a Muze-
um Českého krasu. Zástupcům zá-
kladních škol bude prezentován vz-
dělávací program pro žáky nazvaný
Země a příroda vypráví, pomáhá,
ale i překvapuje, který připravuje
Muzeum Českého krasu ve spolu-
práci s CHKO Český kras.        (pan)

Na »plácek« dorazí
maskot Primáček
V říjnu 2018 bylo na Malém náměs-
tí v Řevnicích otevřeno hřiště pro
děti. Za účasti FTV Prima, která se
na akci podílela nejen finančně, ale i
zapojením dobrovolníků, již s úpra-
vou »plácku« pomáhali spolu s mí-
stními obyvateli. Jsme rádi, že i le-
tos můžeme pro děti společně zorga-
nizovat sportovně-odpočinkové od-
poledne za účasti maskota Primáčka
i některých známých osobností TV
Prima. Tak pokud společně s vašimi
dětmi vyhledáváte zábavu, tvoření,
nebo trochu sportu, tak v pátek 7. 6.
od 17.00 hodin přijďte na Malé ná-
městí v Řevnicích s dobrou náladou.

Tomáš CHabERa, Řevnice

Milli Janatková hrála na kytaru od Xindla X

Absolvenský koncert flétnistky Ka-
mily Kolářové a houslistky Terezy
Petrové (zprava) i jejich hostů se
konal v zaplněném sále řevnického
Zámečku 24. 5.  Hodinový program
byl krásný, diváci absolventky od-
měnili dlouhotrvajícím potleskem.
Dojaté byly jak obě slečny, tak je-
jich učitelky Kristina Němečková a
Lenka Kolářová. Text a foto
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní TřebaňUctili »zrádce« z Ruské osvobozenecké armády
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Z našeho kraje 
* Sběr papíru pořádá od 3. do 6. 6.
ZŠ F. J. Řezáče Liteň. Papír může
kdokoliv odevzdávat ve škole od 7
do 10.00, nebo po telefonické doho-
dě na 311 684 220.        Ema Malá
* Rybářské závody členů MO Řev-
nice se konají 8. 6.od 5.00 na
Ostrově v Zadní Třebani. (er)
* Farmářské trhy organizuje Měs-
to Dobřichovice 8. 6. od 8 do 12.00
u místního zámku. (ak)
* Hasiči, policie i záchranáři budou
prezentovat svoji techniku i práci na
Dnu s integrovaným záchranným
systémem, který se koná 15. 6. od
13.00 na louce pod lávkou Dr. Le-
wita v Dobřichovicích. Děti čeká
zábavný program i soutěže.       (mif)
* Velkolepý Dětský den se konal 1.
června ve Tmani. Ozvláštněn byl se-
skokem parašutistů na fotbalovém
hřišti. Za skvělý výkon byli odmě-
něni potleskem. Počasí bylo nádher-
né, a tak si děti dopřály koupel při
ukázce místních dobrovolných hasi-
čů. Program končil v Lipkách u tá-
boráku s buřtem za zpěvu a kytaro-
vého doprovodu kolem 22.00.   (jšk)
* Všenorské aerobičky slavily ús-
pěch 26. 5. na soutěži Chodovské
Berušky i 1. 6. v Odolena Vodě. Na
Beruškách byly Kadetky se sestavou
Game over první, Juniorky se sesta-
vou Survivor - kdo přežije druhé. V
Odolena Vodě Děti se sestavou Hei-
di – děvčátko z hor i Kadetky ve
svých kategoriích zvítězily.      (kač)
* Havárie auta 28. 5. u Měňan za-
městnala policisty, hasiče i záchra-
náře. Ti ošetřili pět zraněných, z to-
ho dvě děti. Všichni byli transporto-
váni k dalšímu vyšetření do nemoc-
nice v Hořovicích. (bob)
* Na poštu do Řevnic, kde z poško-
zeného balíčku vytékala čirá tekuti-
na, byli 24. 5. vysláni místní profe-
sionální hasiči. Od odesílatele bylo
zjištěno, že se jedná o zásilku bez-
chlorové bazénové chemie. Látka
byla chemickou službou převezena
k ekologické likvidaci.               (pav)

KAREL JEL NA KARLŠTEJN. Dvoudenní Královský průvod se konal první
červnový víkend. V sobotu Otec Vlasti Karel IV. s chotí Eliškou a početným
doprovodem doputovali z Radotína do Dobřichovic. Zde se na jejich počest
konalo 98. představení muzikálu Noc na Karlštejně v podání souboru slo-
ženého z poberounských ochotníků i profesionálů. V neděli pak průvod přes
Lety, Řevnice Zadní (na snímku) i Hlásnou Třebaň dorazil do Karlštejna, na
zdejší hrad. Text a foto NN M. FRÝDL

Zpěvačka a výtvarnice Milli Janatková se zúčastnila Noci kostelů ve Sbo-
ru Jiřího z Poděbrad ve Tmani. Děti z centra Světlušky si s ní mohly zahrát
na hudební nástroje, vymyslet téma písně a popovídat si na zahradě o
všem, co je zajímalo. Komunikovaly i s postiženým partnerem Milli Jaku-
bem Neubertem, vyptávaly se a dostávaly odpovědi. Janatková si ve Tma-
ni vyzkoušela kytaru, kterou Světlušky získaly od známého písničkáře
Ondřeje Ládka - Xindl X s ní nahrál své první CD. Sdílením na svém FB
podpoří akci a výtěžek by měl být věnován těžce nemocné mamince. Chce-
te- li pomoci i vy, navštivte výstavu akvarelů Milli Janatkové v tmaňském
Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské 6. a 13. 6. od 14
do 15.30 hodin. Koupí pohlednic, které vytvořil Jakub Neubert, akvarelů
či dobrovolným vstupným na výstavu pomůžete člověku, který se bez asis-
tence neobejde. Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.

Text a foto Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň
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Příměstské sportovní kurzy
v Letech na Sokolce

Tenis - golf - plavání - cyklo

Příměstské kempy zaměřené nejen na TENIS, ale i další 
sportovní aktivity jako cyklistiku, gymnastiku, atletiku, PLAVÁNÍ,

GOLF a nejrůznější míčové hry. 

Místo konání:
Lety u Dobřichovic (areál Sokola Lety)

Obecné informace:
- pro všechny děti ve věku 4-15 let

- probíhají denně ve všední den od 8.30 do 16.00 

- v ceně dopo a odpo svačina, oběd a pitný režim po celý den

Termíny a náplň:
• Termín 1: 1. - 4. 7. 2019 tenis a kolo

• Termín 2: 8. - 12. 7. 2019 tenis a golf

• Termín 3: 15. - 19. 7. 2019 tenis a kolo

• Termín 4: 22. - 26. 7. 2019 tenis a plavání

• Termín 5: 29. 7. - 2. 8. 2019 tenis a kolo

• Termín 6: 12. - 16. 8. 2019 tenis a golf

• Termín 7: 19. - 23. 8. 2019 tenis a plavání

• Termín 8: 26. - 30. 8. 2019 tenis a golf

Cena: od 2800,- Kč

PŘIHLÁSIT SE LZE I NA JEDNOTLIVÉ DNY

Podrobné informace: www.tenis-skola.cz

Tel. č.: 777 579 146; e-mail: vaclavek@tenis-skola.cz

Na Vaši účast se těší trenéři Pavel, Petr, David a Katka!
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Hasiči se snažili, máj padla, kam chtěli
SLAVNOST STAROČESKÝCH MÁJŮ JE PŘEKRÁSNÁ TRADICE, KTEROU JSME ZDĚDILI PO PŘEDCÍCH
Také letos, jako obvykle, se folklor-
ní festival Staročeské Máje konal i v
Hlásné Třebani. Sešli jsme se 26. 5.
po obědě na návsi u kapličky, aby-
chom zhlédli velmi bohatý program.
Vystoupila chodská dechovka Sed-
mihorka i dětské soubory Modřenec
z Prahy a Jarošáček z Mělníka. Poté
s malým zpožděním přišel na náves
průvod krojovaných účastníků. Hud-
ba se linula do širokého okolí - pará-
da! Po ceremoniálu - žádání o právo
vystoupila taneční skupina Proměny
z Řevnice, Sokol Hlásná Třebaň,
Hlásek, hlásnotřebaňská chasa za-
tančila besedu a na řadu přišlo káce-
ní májky. Škoda, že se letošní máje
konaly ve dnech, kdy byly i volby.
Polovina Holek v rozpuku seděla u
voleb a tím pádem jsme nemohly nic
nacvičit. Tak aspoň některé z nás po-

mohly s vystoupením sokolíků.
Všechna vystoupení byla úžasná a
všechna sklidila obrovský potlesk.
Kolem 18.00 začalo kácení májky.
Hasiči se snažili a strom padl skuteč-
ně tam, kam chtěli. Počasí nám vy-
šlo suprově. Když bylo vše hotovo,
uklizeno, tak se nebe najednou za-
táhlo a spustil se obrovský liják. Ale
to už nám nevadilo. Akce se velice
podařila, náves byla zcela zaplněna.
Velký dík patří hasičům za stánek s
občerstvením, ostatním stánkařům a
všem, kteří se této akce zúčastnili.
Slavnost Staročeských májů je pře-
krásná tradice, která na venkově stá-
le přetrvává. Zdědili jsme ji po na-
šich předcích a byla by škoda nechat
ji zaniknout. Co myslíte? Tak příští
rok zase na viděnou. 
Jitka ŠvECOvá, Hlásná třebaň

V okrese Praha-západ dlouho chybě-
la nějaká výstava historických vozů.
Tradiční akcí je Zbraslav-Jíloviště,
která se ale koná převážně v pražské
části Zbraslav a na západním kraji
Prahy se jede nedělní vyjížďka. V
roce 2017 končila v Dobřichovicích
a nastartovala tak novou tradici. V
témže roce totiž vznikl Veteran Car
Club Dobřichovice, který v květnu
2018 uspořádal první výstavu histo-
rických vozidel s názvem Veteráni
pod zámkem. 
Druhý ročník této akce se konal letos
25. 5. Kromě historických aut a mo-
torek byl zaměřen na historické trak-
tory, kterých dorazily dvě desítky.
Celkem pak dorazilo přes 150 vozů. 
Mezi nejstarší kusy patřily automo-
bily z počátku 20. století. Renault VI
z roku 1905, Ford T z roku 1911 či
Hupmobile ze stejného roku. Před-
válečných strojů pak dorazilo na pět

desítek a diváci tak měli co obdivo-
vat. Zkrátka ale nepřišli ani fanoušci
poválečných automobilů. Přijely

vozy americké, německé i domácí
výroby. Jako nejkrásnější ocenili di-
váci Porsche 911 Jiřího Semotána,

který v kategorii automobilů dosáhl
na první místo. Na stupních vítězů
stanul i Václav Macháček se svým
Cadillacem 55 z roku 1917, který v
prvním ročníku zvítězil absolutně.
Letos se musel spokojit s místem
druhým. Mezi motocykly patřil k
nejstarším stroj Thomann 250 z roku
1926, který se stal také absolutním
vítězem soutěže. Z traktorů diváci
vybrali Zetor 25A z roku 1954 Mar-
tina Havelky, který s ním procesto-
val skoro celou Evropu. Nechyběly
však ani předválečné traktory mla-
doboleslavské výroby Svoboda či
americký traktor Farmall. 
Svatý Petr držel celý den nad akcí
ochranou ruku, počasí vyšlo nádher-
ně. Tradice tak opět zesílila a není
pochyb, že v květnu 2020 se opět
sjedou veteráni pod zámek.

text a foto Jiří PatOčKa, 
viceprezident vCC Dobřichovice

V sobotu 25. května se Staročeské
máje konaly také v Letech. A že bylo
na co koukat a co poslouchat...
Průvod přivedla na náves dechovka
z jihočeských Netolic. Děti z MŠ od-
vážně zpívaly a tancovaly, děti ze ZŠ
Hlásek nás rozesmály, malí letovští
hasiči předvedli první pomoc u do-
pravní nehody. Děvčata AC Olympia
i Step team Mořinka předvedly svá

profi vystoupení. Při street dance
kluků z Radotína se tajil dech. Ješ-
těže nás zklidnil ladný tanec děvčat
Pohni s Lety. A co zbrusu nové pro-
gramy folklorních souborů? Nesku-
tečné, kolik dětí několikrát týdně
tancuje, zpívá a hraje na hudební ná-
stroje. Asi nebude tak úplně pravda,
že mládež jen vysedává u počítačů...
Odpočívám ve stínu velkých lip a
kolem mne na roztomilém dřevěném
kolotoči krouží děti. Přenáší mne do

minulosti. Stejně jako malá, barevná
střelnice s kušemi. Kousek dál po-
skakují děti na barevných plasto-
vých hradech. Jaký kontrast! A při-
tom se tak skvěle doplňuje...
Doslova poskakujeme mezi kapkami
deště. Teď už raději bez bot, přímo v
kalužích, za zvuků kapely Lety
mimo. Nadšeným dětem a rodičům
nevadí déšť, ani právě hrané semifi-
nále MS v ledním hokej. Tančí do
pozdních večerních hodin za zvuků

řevnických Harry Band. Děkujeme
všem za úžasnou atmosféru, kterou
vykouzlili u kapličky na návsi v Le-
tech. A těšíme se za rok na viděnou!

Markéta HUPlÍKOvá, lety

Na radotínském rodeu
uvidíte kovboje i telata
Velké radotínské rodeo se - již po
sedmadvacáté - koná 8. 6. od 9.30 v
areálu Říčních lázní Radotín. Závod
je součástí mistrovství ČR v rodeu.
Přijďte se podívat, za lidové vstupné
zažijete mnoho adrenalinu! Zábava
je to určitě pro celou rodinu. Vždyť
kde děti mohou spatřit tolik ušle-
chtilých zvířat, kterými koně jistě
jsou, a jejich kamarádů – kovbojů
pohromadě, než na rodeu! A telata k
tomu! Přesvědčíte se, že i mnoho dí-
vek a žen zvládá »kovbojské« dis-
ciplíny. Kromě špičkových ukázek
jezdeckých dovedností se na vlastní
oči můžete přesvědčit, že ne vždy se
v roli telete ocitne tele. A večer si
můžete protáhnout tělo na country
zábavě.   Jiří Navrátil, radotín

Ochutnat budete moci
cvrčky a žabí stehýnka
Sedmý ročník food festivalu Všech-
ny chutě světa se uskuteční. 15. 6.
od 10.00 v areálu zámku Dobřicho-
vice. Atmosféra festivalu je vždy
příjemná - díky lokalitě i návštěvní-
kům, kteří nikam nespěchají a tráví
zde v klidu a pohodě celý den.
I tento rok bude z čeho vybírat. Bu-
dete moci ochutnat šťavnatý gruzin-
ský šašlik, vietnamskou bun cha, ar-
gentinské asado, mexické quesadil-
la, španělskou paellu, japonské sus-
hi, americké hot dogy, hamburgery,
africkou samosu, malajskou laksu...
Na cvrčky a žabí stehýnka jsme ne-
zapomněli! Čeká vás i bohatý do-
provodný program. Lezecká stěna,
nafukovací parkurová dráha, krea-
tivní dílničky, kouzelník... O hudbu
se postará Lovesong orchestra, stre-
et hudebníci a mexická kapela.
Více na informací naleznete na
www.foodevent.cz.

Štefan OrŠOŠ, Řevnice

Průvod na náves přivedla kapela z jihočeských Netolic

V BRYČCE. Starostka Letů Barbora Tesařová a místostarostka Markéta
Huplíková (zprava) v májovém průvodu.               Foto Alena VANŽUROVÁ

Pod dobřichovický zámek dorazilo sto padesát veteránů

KAM PADNE? Hlásnotřebaňští chasníci při kácení nazdobeného smrku -
symbolu staročeských májů i folklorního festivalu.       Foto Jitka ŠVECOVÁ



Strana 14, SPORT Naše noviny 11/19

Žlutou kartu viděli skoro všichni hráči
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI  DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Dobřichovice klesly
po domácí prohře s mužstvem Kr-
ňan na poslední místo okresního
přeboru. Boj o záchranu čeká také
Karlštejn a Zadní Třebaň.      (mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Loděnice 2:4
Branky: Chalupa, Kratochvíl
Domácí se dvěma dorostenci v zá-
kladní sestavě a defenzivou plnou
chyb podlehli bojovně hrajícím hos-
tům. Ve 22. minutě zahrávali hosté
trestný kop, který zaskočil Sňozíka v
v brance Letů. Vyrovnání přišlo v
31. minutě: Jarolím prostrčil míč
Chalupovi, který obešel i vybíhající-
ho brankáře a skóroval do prázdné
branky. Po změně stran se Lety ujaly
vedení - Jarolím pronikl po křídle do
pokutového území, jeho střílenou
přihrávku dorazil do branky Krato-
chvíl. Poté vyrobila domácí defenzi-
va několik hrubek, které hosté nemi-
losdrně potrestali a nastříleli mezi
59. a 71. minutou tři branky!       (jik)
FK Lety - Milín 1:2 
Branka: Čermák
Hosté nemilostrdně trestali hluchá
místa v domácí obraně a odvážejí si
tři body. Vedení se ujali ve 30. mi-
nutě se ujali vedení a po další půlho-
dině hry přidali druhý gól. Domácí
snížili v 78. minutě - na rohový kop
naběhl Čermák a hlavou poslal míč
do sítě. Jiří KáRNÍK

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Hostivice - Dobřichovice 1:1
Branka: Karel Šlapák
Hostům, kteří se v posledních kolech
potýkají s nedostatkem »bojeschop-
ných« hráčů, se přecijen podařilo se-
hnat jedenáct lidí. Na půdu favorizo-
vaných Hostivic však slepené muž-
stvo odjíždělo bez valných nadějí na
úspěch. O to větší překvapení se pak
konalo na hřišti, kde díky nesmírné
bojovnosti a obětavosti přehrávalo
domácí tým. Ve 14. minutě Šlapák z
trestného kopu obstřelil zeď a míč
zapadl u tyče do sítě. Druhý poločas,
už patřil Hostivicím - Dobřichovi-
cím docházely síly. Vyrovnání přišlo

v 71. minutě. V závěru zápasu už
zcela vyšťavení hosté jen odkopáva-
li míče, ale nerozhodný výsledek s
notnou dávkou štěstí uhájili.    (oma)
Dobřichovice - Krňany 1:2
Branka: Smiovský
Rozhodující a hodně nervózní utkání
o poslední místo se Dobřichovicím
nepovedlo. Co platno, že se hrálo na
jednu branku, když z patnácti střel
byl úspěšný jen Smiovský ve 40. mi-
nutě. Hostům naopak stačily tři stře-
ly na branku ke vstřelení dvou gólů!
Rozhodčí ukázal téměř všem domá-
cím žluté karty a Krištůfka dokonce
v 59. minutě vyloučil. Domácí jsou
tedy poslední a příští kolo je čeká zá-

pas na půdě Jinočan, které bojují o
postup do »kraje«.                      (oma)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Chyňava 1:2
Branka: Šaman
Cembrit - Karlštejn 6:1
Branka: Klusák
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Loděnice B 0:1
Začátek patřil domácím, ale šance
zůstaly nevyužity. Postupně se ke
slovu dostávali fotbalovější hosté a
vsítili i vedoucí branku. Ve 2. půli už
to byla ze strany OZT křeč.     (Mák)          
Nižbor - OZT 3:3
Branky: Suchý M. 2, Soudný
Ostrovan stejně jako Hostomicích
vedl po poločase 3:1, ale nakonec
osm minut před koncem inkasoval
vyrovnávací branku. Boj o záchranu
bude napínavý až do konce. Zbývají
ještě dvě kola. (Mák)
FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Nižbor 2:1
Branky: Vynš , Kácha
Osek - Všeradice 3:2
Silbernágl, Černý

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Tuchomeřice 4:0
Branky: Hruška 3, Maštalíř O.
Po dlouhé době odcházeli řevničtí
fanoušci po zápase spokojeni. Záslu-
hu na tom má hlavně zkušený Hruš-
ka, jenž se blýskl hattrickem.  (Mák)
Statenice - Řevnice 6:1
Branka: Novák

„Všichni povinně zapsat do diářů
datum 11. 5. 2019!“ slýchávali jsme
už téměř rok předem. Proč? V Čer-
nošicích se konal třetí ročník mezi-
národní soutěže skákání přes šviha-
dlo Rebelstyle competition, který
pořádal náš tým Rebels O. K. 
V Hale Věry Čáslavské jsme viděli v
akci 109 závodníků z deseti různých
týmů a čtyř evropských států. My,
jako domácí, jsme měli nejpočetněj-
ší zastoupení. O medaile přijely bo-
jovat také týmy Astra Klánovice,
Jumpers United, Skiiping Boys –
všichni z Prahy a Between z Nového
Jičína. Ze Slovenska dorazily Crazy
Jump, z Maďarska Szombathely a z
Německa Burning Ropes z Beelitzu
a Jumpingnos-TSV Waldtrudering z
Mnichova. 
Po zahajovacím ceremoniálu a spo-
lečném focení mohly závod odstar-

tovat rychlostní disciplíny. Jako po-
každé nechyběly rozvázané tkanič-
ky, spadlé ručky, rozbitá švihadla ani
slzy, ale bez toho už by to nebylo
ono. Naše holky se vzájemně podpo-
rovaly a fandily si. Nejvíce fanynek
měl ale rozhodně Tobík, jediný kluk
našeho týmu. Jeho výkon sledovaly
téměř všechny a snažily se ho dotla-
čit k co nejlepšímu výsledku. Mezi
dlouhým sledem disciplín program
obohatilo vystoupení týmu Jumpers
United, potom přišla na řadu pódio-
vá skladba týmu z Mnichova a nako-
nec samozřejmě i naše show.  Odpo-
ledne se neslo ve znamení freestylo-
vých disciplín ve dvojicích a čtveři-
cích, pár odvážlivců předvedlo free-
style i v double dutchi. 
Díky stoprocentnímu nasazení reali-
začního týmu netrvalo dlouho a pře-
šli jsme na vyhlášení výsledků. I to

se obešlo bez větších prodlev, všich-
ni rozhodčí obdrželi kromě poděko-
vání i drobný dárek na památku. Ne-
zapomněli jsme ani na správce haly
Antonína Hrdinu, který byl jako
vždy velmi vstřícný. 
Zpráva o naší soutěži dokonce byla
ve zpravodajství České televize ještě

v den závodu. Děkuji organizačnímu
týmu akce - Olče, Šárce, Jitce a Pet-
ru Plazzerovi, kteří měli s přípravou
opravdu hodně práce. Děkujeme i
divákům, kteří přišli podpořit závod-
níky a vytvořili příjemnou atmosfé-
ru.         Barbora HALOUNKOVá,

Dobřichovice
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Přes švihadlo skákaly týmy z Německa, Slovenska i Maďarska

Sport po okolí
* Cyklistický memoriál Luďka
Hykla se pojede 16. 6. Trasa vede
přes Vinařice, Všeradice a Nesvači-
ly, start je v 10.00 před restaurací Ve
Stínu lípy v Litni. (viš)
* Výroční pochod na oslavu 130 let
od vyznačení první turistické trasy
pořádá 22. 6. Klub českých turistů.
Start je od 8.30 do 10.00 - na nádra-
ží v Berouně (5 km) a na nádraží v
Karlštejně (9,5 km). Obě trasy mají
cíl ve Sv. Janu pod Skalou.        (roh)
* Sportovní akce Tenis a tabata se
konala 18. 5. v areále Sokola Lety.
Účastníky čekala jedinečná kombi-
nace tenisu a cvičení. Začátečníci si
vyzkoušeli tenis, pokročilí zdokona-
lovali své umění a všichni si protáh-
li svá těla v intenzivním intervalo-
vém cvičení (tabata). Další podobná
akce se bude konat 7. 9.            (mah)

V sobotu 22. 5. vyrazilo mužstvo
řevnických »národních« házenkářů
do Staré Hutě, kde již hodně dlouho
nevyhrálo. Tentokrát se tam nechtě-
lo ani některým stabilním hráčům -
zaskočit musel starší žák Vojta Za-
vadil a nevedl si vůbec špatně.
Stará Huť - NH Řevnice 26:20
Branky: Zavadil Fr. 6, Sviták 6,
Zavadil Vojta 5, Jech 3
V sobotu 1. 6. se hrálo poslední  ko-
lo oblastního přeboru před domácí-
mi diváky! 
Řevnice st. žáci A - Spoje 23:10
Branky: Zavadil 12, Palička 10,
Šmaus
Domácím se nepovedl začátek - pro-
hrávali až 1:4. Utkání poté srovnali
a s přehledem zvítězili i s mladším
útočníkem Danem Šmauzem.

Řevnice muži - Spoje 22:22
Branky: Sviták 11, Hartmann 4,
Zavadil 4,  Adamec 3
I mužům utekl začátek, prohrávali
až o pět branek a museli silně dota-
hovat. V závěru stav otočili na 22:20
ovšem několika chybami se o vítěz-
ství sami připravili. Zápas se nepo-
vedl brankáři Lukáši Martinovi.
Řevnice st. žáci B - Spoje  4:18
Branky: Šmaus 3, Kolomazník
Poločas naznačoval dobrý výsledek,
jenže ve druhé půli došli síly přede-
vším Danovi Šmauzovi, který hrál
své druhé utkání téměř bez střídání.
Za značného tepla žáci na víc nemě-
li - opět chyběly některé opory. 
Dorostenecké utkání se nehrálo pro
nedostatek hráčů obou soupeřů.

Petr HOLÝ, NH Řevnice

Házenkáři naposledy před svými diváky

PŘIVEZLI BRONZ. Turnaje v Drahelčicích se 1. června zúčastnila fotbalová
mladší přípravka Řevnic. V konkurenci šesti družstvev vybojovala po třech
vítězstvích a dvou porážkách bronzové medaile.                Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
8. 6. 17:00 FK Lety - SK Nový Knín
15. 6. 17:00 FK Lety - MFK Dobříš B

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
8. 6. 17:00 Jinočany - Dobřichovice
15. 6. 17:00 -  volno

KARLŠTEJN, okresní přebor
8. 6. 17:00 Karlštejn - Drozdov
16. 6. 17:00 Trubín - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
8. 6. 17:00 OZT - Osek 
15. 6. 17:00 Tetín - OZT

VŠERADICE, III. třída
8. 6. 17:00 Všeradice - Tetín
16. 6. 17:00 Mořina - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
9. 6. 17:00 Řevnice - Kazín B 
16. 6. 17:00 Č. Újezd B - Řevnice


