
Poberouní, Praha - Bylo to sluneč-
né nedělní odpoledne ideální pro
lenošení někde u vody. Přesto se
23. června vydaly stovky lidí od
Berounky na rozpálenou Leten-
skou pláň, kde Milion chvilek pro
demokracii chystal největší de-
monstraci od listopadu 1989.  
Stejný plán mělo dalších asi tři sta
tisíc lidí. Cíl? Ukázat, že se nám v
čele vlády nelíbí trestně stíhaný poli-
tik, spolupracovník StB v obrov-
ském střetu zájmů, jehož firmy ne-
jenže nejspíš neoprávněně pobírají
evropské dotace, ale navíc slovy re-

žiséra Víta Klusáka plundrují českou
krajinu… 
V Řevnicích na nádraží zaplnilo u
vlaku s odjezdem ve 14.37 nástupiš-
tě více než osm desítek lidí s trans-
parenty a vlajkami. Některé zadar-
mo pro demonstrující vyrobil místní
truhlář, jiní vytiskli hesla. Atmosféra
byla skvělá, navzdory tomu, že za
Dobřichovicemi a Černošicemi už
nebylo ve vlaku k hnutí.
Část řevnické delegace zvolila k ces-
tě na Letnou metro ze Smíchovské-
ho nádraží. Volba se ukázala jako
nejvýhodnější - stanice Vltavská br-

zy pod náporem tisíců lidí kolabova-
la. Z náměstí Republiky se hodinu
před začátkem valily nahoru na pláň
po obou stranách ulice i mostu davy
lidí. Stejně »ucpaný« byl Klárov. 
Lidé z Řevnic byli nejen na rozpále-
né ploše, některým se podařilo do-
stat i na balkon jednoho z přilehlých
domů, z něhož vlály státní vlajky. V
jednom z bytů psal reportáž novinář
agentury AFP, Řevničan Jan Flemr.
V mase lidí byla dobře rozpoznatel-
ná cedule Řevnice jsou tady i trans-
parenty Černošic, Dobřichovic nebo
Zadní Třebaně. (Dokončení na str. 2)

Mrtvý na řevnické
faře ležel několik dní
Řevnice - Několik dní ležel v bytě
na řevnické faře mrtvý asi sedmde-
sátiletý muž. V úterý 25. června jej
tu našli místní záchranáři.
„Naše posádka byla spolu s profesi-
onálními hasiči přivolána k otevírá-
ní bytu na řevnickém náměstí, v
němž měl být údajně zamčený star-
ší muž,“ sdělil ředitel záchranky
Bořek Bulíček. „Poté, co hasiči byt
otevřeli, byl pán uvnitř nalezen
mrtvý. Ležel tu pravděpodobně pět
až sedm dní,“ dodal s tím, že případ
si převzala k došetření Policie ČR.
Příčinu úmrtí má určit pitva. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Shánějí peníze na kino - strana 4
* Další zavřené silnice! - strana 13

Řevnice - Hrály jsme s Českou fil-
harmonií! Tím se teď mohou
chlubit tři mladé houslistky z na-
šeho kraje. Sedmnáctileté Anežka
KruTSKá i Magda rouTová
a třináctiletá Tereza PeTrová
16. 6. ve Dvořákově síni pražské-
ho rudolfina s dalšími šedesáti
vybranými žáky ZuŠ a třiceti fil-
harmoniky přednesly díla Antoní-
na Dvořáka, Bedřicha Smetany a
Johannesa Brahmse.
Co bylo při přípravách na koncert s
filharmonií nejtěžší?
Magda: Zkoušení. Měli jsme tři
jednodenní zkoušky a dvě víkendo-

vá soustředění. Poprvé jsme se sešli
v lednu, celý orchestr zkoušel od rá-
na do odpoledne v Rudolfinu. V
únoru měla každá nástrojová skupi-
na samostatné zkoušky vedené fil-
harmoniky.  Nakonec jsme se všich-
ni zúčastnili červnového soustředě-
ní, na jehož konci jsme odehráli v
Rudolfinu dopolední generální
zkoušku a večerní koncert. 
Tereza: Nejtěžší byla příprava od
října, kdy jsme dostali noty, do prv-
ní zkoušky 5. 1. Museli jsme umět
všechny tři skladby. I když jsme je
hráli pomaleji, dal mi hodinový pro-
gram zabrat. (Dokončení na str. 3)

LOUČENÍ SE ŠKOLOU. Akademie, na které se se svojí školou rozloučili  její letošní absolventi, se krátce před
prázdninami konala v řevnickém Lesním divadle. (Viz strana 3) Foto Gabriela DĚDKOVÁ

Anežka Krutská, Tereza Petrová a
Magda Routová (zleva) v pražském
Rudolfinu. Foto ARCHIV

Plná nádraží, plná Letenská pláň
NA NEJVĚTŠÍ DEMONSTRACI OD ROKU 1989 BYL MASIVNĚ ZASTOUPEN I NÁŠ KRAJ

1. července 2019 - 13 (753) Cena výtisku 7 Kč

Tříkolkáři vyraziliod Berounky k Vltavě

Talentované houslistky si zahrály s Českou filharmonií

Muž bez nohou zůstal
zapomenutý v lomu
Mořina - K muži bez nohou na inva-
lidním vozíku vyjeli 17. června k
lomu Velká Amerika u Mořiny řev-
ničtí hasiči i záchranáři. Zapomněli
ho tu kamarádi!
Čtyřiatřicetiletý muž byl »zaparko-
vaný« v nepřístupném terénu zadní
části lomu, která se mírně svažuje, a
nedokázal se odtud sám dostat.
„Vozíčkář řekl, že se k Americe vy-
dal předešlý den spolu s přáteli, kte-
ří ho na místě zapomněli,“ uvedl
řevnický profesionální hasič Pavel
Vintera. Hasiči dehydratovaného
muže bez nohou přenesli k terénní-
mu autu správce lomu, kterým byl
následně dovezen k sanitce.      (mif)

Kolaps! Vlaky z Prahy
do Berouna nejezdily
Poberouní - Totální kolaps dopravy
způsobilo 24. 6. zastavení provozu
na hlavní trati mezi Prahou a Berou-
nem. Kvůli poruše na trakčním ve-
dení nejezdily vlaky od přibližně
5.00 do 7.00 vůbec, poté další asi
dvě hodiny pouze po jedné koleji.
Omezení provozu se dotklo desítek
spojů, několik rychlíků a expresních
vlaků České dráhy zrušily. Stovky,
možná spíš tisíce lidí se nedostaly
včas do zaměstnání či do škol. Ope-
rativni prodloužení některých auto-
busových linek ani mimořádně vy-
pravené busy nápor cestujících ne-
zvládaly. „Mezi Dobřichovicemi a
Radotínem jezdí náhradní autobusy,
které se ale zaplní už v Dobřichovi-
cích,“ uvedla ráno ČTK. Pražská in-
tegrovaná doprava na twitteru dopo-
ručovala cestujícím využívat auto-
busové linky z Berouna přes Rud-
nou na Zličín či jet z Dobřichovic
do Mníšku a odtud dále na Smíchov.
Velké zpoždění na stejné trati měly
vlaky i v pátek 28. června.         (mif)
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Andreji, pozor, boží mlýny stále melou!
NA PRAŽSKÉ LETNÉ VYVRCHOLIL PROTEST PROTI OSTUDĚ V NEJVYŠŠÍCH PATRECH POLITIKY

Nádraží v Dobřichovicích, v neděli
23. 6. odpoledne netradičně obleže-
né desítkami lidí, věštilo, že doprava
nebude bezproblémová, ale určitě
veselá. Dobřichovická kopa se při-
pojila ve vlaku k té řevnické i tře-
baňské a průběžně posilována další-
mi ze zastávek směrem ku Praze vy-
tvořila na smíchovském nádraží prv-
ní zárodek velké masy, která se poz-
ději sešla na Letenské pláni. 
Do zahájení chyběla ještě hodina a
půl, ale už bylo jasné, že na Letnou
přijde lidí, jako za posledních 30 let
ještě nikam. To arogance a bezohled-
nost i neúcta a provokování je sem
vyhnaly. Vrcholil mnoho týdnů sílící
protest proti ostudě a hnusu v nej-
vyšších patrech naší politiky. Ani se
mi nechce psát ta jména a jejich ne-
dostatky, přešlapy, podvody a lži.
Známe je všichni nazpaměť! 
Spousta lidí dorazila s českými i ev-
ropskými vlajkami a s transparenty
dokládajícími, že i ve vážných chví-
lích nás napadají vtipné, veselé a při-

tom úderné, k podstatě věci mířící
»bejkárny«. Byl by toho plný vtip-
ník, kdyby si člověk chtěl poznačit,
nebo vyfotit všechno.
Pořadatelé Letnou rozdělili na řadu
sektorů, všechny je ozvučili a opatři-
li velkoplošnými obrazovkami. Ne-
bylo třeba se tlačit dopředu, každý
mohl zůstat na svém místě a nebyl o
nic ochuzen. Většina z nás, Dobři-
chovických  strávila tři hodiny, bě-

hem nichž jsme demonstrovali od-
hodlání něco s tím marasmem udělat
i odpor vůči všemu shnilému ve státě
českém, v sektoru P2. Ti, co nás ne-
našli či přišli později a mohutný dav
jim zavřel cestu, sice nerozšířili naši
partu, ale to nevadilo. Důležité bylo,
že dorazili a pomohli společné věci.
Všichni jsme se stali malými kapič-
kami, jež vytvořily jezero o 283 tisí-
cích hlav. To je údaj jednoho z tele-

fonních operátorů opřený o data, te-
dy údaj velmi těžko zpochybnitelný. 
Když před sedmou večer začal nad
plání kroužit policejní vrtulník, kolik
z nás si asi představovalo, jak ten
chlap bez gulí (rozuměj Hamáček)
povolal svou ministerskou letku, s
níž si zaletěl do Liberce, aby naloži-
li na sportovní olympiádě dětí a mlá-
deže vypískaného fízla a společně se
přesvědčili, že to přestává být sran-
da. Ale asi na palubě vrtulníku neby-
li, to by přece neukazovali na twitte-
ru, jak se bezstarostně cpou koláčem
někde ve fast foodu. Nebo je to zase
další z jejich lží? 
Před třiceti lety přivedl na Václav-
ském náměstí herec Jiří Suchý dav
do extáze, když z balkonu Melantri-
chu pronesl památnou větu: „Přiná-
ším vám zprávu skvělou, boží mlýny
zase melou!“ Bylo krásné si číst to
pravdivé, a pro nás protestující opti-
mistické varování i teď: „Andreji,
boží mlýny stále melou!“ 

Jiří GeiSSler, Dobřichovice

Poberouní demonstrovalo na Letenské pláni
(Dokončení ze strany 1)
Dobrá nálada a slušnost byla patrná celou dobu demonstrace i po jejím
skončení, kdy se třísettisícový dav rozpohyboval všemi směry. Díky skvělé
organizaci vše klapalo. Lidé si pomáhali, pouštěli se, bavili se spolu, nabí-
zeli si vodu. Na žádné zneuznané a frustrované lidi, za něž nás označil Vác-
lav Klaus, jsem během více než sedmi hodin v Praze  nenarazila. Pravda, vi-
děla jsme jednoho sluncem znaveného demonstranta. Jeho pohyb ale připo-
mínal spíš »virózu« Miloše Zemana při odemykání korunovačních klenotů
v roce 2013. Nábřeží se v podvečer ocitlo bez aut, z Letné se lidé dostáva-
li po schodech i pro dopravu zavřeným tunelem. Ke sblížení přispěly též
České dráhy, když po skončení demonstrace sestavily soupravu směr Be-
roun ze tří vagonů. Tentokrát to vadilo málokomu.    Pavla NoVáčkoVá

Povolování  další výstavby v Řevni-
cích je žhavým tématem. Řeší se
dlouhodobě, zhruba před rokem vz-
nikla petice proti neuváženému a
rozsáhlému povolování staveb. Po-
depsalo ji asi 800 lidí, což je značné
množství jasně potvrzující, že lidé
mají zájem o rozvoj města, ale po-
stupným, přirozeným a organickým
způsobem, který jde ruku v ruce s
dostavbou potřebné infrastruktury.
Město pracuje na novém územním
plánu a projektuje do něj svoji před-
stavu o výstavbě domů v oblasti Pod
Lesem, Na Vrážku a nyní chce do-
konce povolit výstavbu bytových
domů v záplavové oblasti bývalé Eu-
rovie. Výstavba by mohla přinést

stovky a stovky obyvatel, na které
vůbec není připravena infrastruktu-
ra. Město Řevnice může do své škol-
ky umístit max. 100 dětí. Protože
poptávka je mnohonásobně větší,
musí platit za umístění »nadbyteč-
ných« dětí do soukromého zařízení.
Ani pro řevnickou školu není prudký
nárůst žáků optimální. Jídelna školy
má omezenou kapacitu, škola nemá
svoje sportovní zázemí - sportovní
halu ani venkovní sportoviště. 
Co se týká občanské infrastruktury,
mají Řevnice v mnoha částech města
starý vodovodní řad. V havarijním
stavu jsou četné ulice a chodníky.
Zejména starší lidé si stěžují na ne-
dostatek doktorů ve městě. Samo-

zřejmě za vše nelze vinit současné
vedení města, ale to, že chce umož-
nit další masivní výstavbu bytových
domů a rozšiřování obce bez potřeb-
né infrastruktury, to mu vyčítat lze.
Dne 20. 6. město prezentovalo veřej-
nosti možnosti výstavby domů v ob-
lasti Eurovie. Tuto oblast provozuje
a vlastní soukromá osoba, jež má zá-
jem jednat o transformaci plochy.
Město na veřejném zasedání předsta-
vilo studii a svoji vizi zástavby této
oblasti se záměrem povolit výstavbu
několikapodlažních bytových domů.
Většina účastníků jasně řekla, že má
zájem o úpravu místa, ale způsobem,
který zlepší životy současných oby-
vatel města! Zastavění celé plochy

domy a nadměrný přísun dalších lidí
rozhodně životní podmínky nyněj-
ších obyvatel nezlepší. Další stovky
obyvatel a jejich automobily ovlivní
nejen Řevnice, ale i okolní města.
Silné argumenty pro podporu návrhu
a činů města se hledají jen  těžce. A
to - jak ukázalo setkání - v řadách
zastupitelů města i mezi občany. 
Chtěla bych zdůraznit, že my, autoři
petice, nejsme proti plynulému roz-
voji města ani pro zakonzervování
současného stavu Eurovie. Jsme pro-
ti neorganickému a výraznému ná-
růstu obyvatel, který ve svém důs-
ledku zhorší kvalitu bydlení stávají-
cích občanů.        olga tomkoVá,

Řevnice

Pro další výstavbu v Řevnicích se jen těžko hledají argumenty

POBEROUNÍ NA LETNÉ. Dobřichovicko-řevnická výprava a výprava z Černošic při demonstraci na pražské letenské pláni.   Foto ARCHIV a NN M. FRÝDL

Ve čtvrtek 20. 6. se v Řevnicích konalo setkání
občanů se zastupiteli města nad tématem, jaký
druh zástavby by měl vymezit nový územní plán
v prostoru bývalé Eurovie (dříve SSŽ). Byly před-
loženy 4 varianty zastavěnosti, přičemž 2. - 4. va-
rianta počítá se stavbami bytů, vznikne zde malé
»sídliště«. Tím v Řevnicích přibude mnoho rodin
- mohlo by jít o 600 a více nových obyvatel.
Jsme přesvědčeni, že pokud by se zde umožnilo
stavět byty, pro město by to znamenalo nemalé
problémy. I když se v návrhu nového územního
plánu s různými regulativy, které by měly zástav-
bu korigovat, počítá, není jisté, jak by vše nako-
nec dopadlo. Pokud se jednou v této oblasti povo-
lí bytová výstavba, nebude už cesty zpět. Investor,

který bude stavět, samozřejmě bude chtít vydělat.
A co město, vydělá na tom, že zde bude bydlet
téměř o jednu třetinu víc lidí, než dnes? Již nyní je
město »plné« pro doktory, školy, obchody, služby
a další infrastrukturu.
Chceme, aby Řevnice zůstaly »zahradním měs-
tem« a nestaly se noclehárnou pro lidi, kteří k nim
nebudou mít citovou vazbu natolik silnou, aby
zde zůstali bydlet i v budoucnu, aby se zde přihlá-
sili k trvalému pobytu a aby zde spoluvytvářeli
pohodovou atmosféru malého města. Neznamená
to, že bychom nechtěli další rozvoj. Ten jistě při-
jde dříve nebo později. 
Spolek Srdce Řevnic podporuje variantu revitali-
zace areálu bývalé Eurovie, a ne konzervaci stá-

vajícího stavu. Toto místo je svojí polohou pře-
durčeno i pro jiné možnosti, než byty - pro sport,
kulturu, nějaký druh vzdělávání, podniky s malou
výrobou, živnostníky... 
Bylo by jistě správné nejdřív zjistit, co nový maji-
tel objektu s tímto místem zamýšlí. Proč vlastně
město za majitele areálu bývalé Eurovie mluví a
pravděpodobně za peníze města pořizuje pro sou-
kromou osobu studie a projekty? 
Na podzim 2019 se bude znovu projednávat nový
územní plán se všemi námitkami, které byly již
vzneseny ke starému, ale stále platnému ÚP. Kaž-
dý z nás bude moci předložit možnosti, jak by no-
vá »Eurovia«“ mohla vypadat v budoucnu.

Jaroslava VyletoVá, spolek Srdce Řevnic

Řevnická radnice plánuje v areálu bývalé Eurovie malé »sídliště«
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Mladé houslistky hrály s filharmonií
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Anežka: Noty jsme dostali na konci
listopadu, takže jsme měli asi jeden
a půl měsíce na to, abychom se jimi
prokousali. To bylo pro mě asi z ce-
lého projektu nejtěžší: Prokousat se
tím a nevzdat to! A když už jsem si
nevěděla rady, pomohla mi moje
úžasná učitelka Lenka Kolářová.
koncert se konal v neděli 16. 6., již
od středy jste se ale společně chy-
stali, spali v hotelu. zbyl vám čas i
na zábavu, nebo se vše točilo kolem
závěrečného vystoupení?
Magda: Z červnového soustředění
jsem se zúčastnila pouze zkoušek a
koncertů. Na víc mi bohužel kvůli
závěrečným zkoušením ve škole ne-
zbyl čas.
Tereza: Během závěrečného sou-
středění pro nás bylo připraveno ně-
kolik workshopů, které nás bavily a
během nichž jsme se  mohli skama-
rádit. Na koncert jsme zkoušeli půl
dne ve čtvrtek a celou sobotu.
Anežka: Od středy jsme byli ubyto-
váni v hotelu v Dejvicích. Po večeři
v centru se konal první workshop,
kde jsme třeba vyjadřovali emoce
různými zvuky. Ve čtvrtek dopoled-
ne jsme měli dělené zkoušky pod ve-
dením filharmoniků, odpoledne pak
workshop, který nám přiblížil všech-
ny tři kusy, které jsme hráli. Tady
jsme se s Terezkou skamarádily s
dvěma kluky z Olomouce, s kterými
jsme pak hrály karty ve volném čase,
třeba po pátečním výletě do praž-
ských lesů, který jsme zakončili po-
sezením u Vltavy. V sobotu jsme ce-
lý den zkoušeli a po společném

zhodnocení projektu jsme se vrátili
na hotel, kde jsme se připravovali na
generálku i na závěrečný koncert. I
když naší hlavní starostí bylo, jak
koncert dopadne, dokázali jsme na-
vázat nová přátelství, která snad bu-
dou pokračovat i nadále. 
Měly jste před koncertem trému? 
Magda: Trému jsem před koncerty
neměla, měla jsem jen velkou radost
z toho, že jsem si mohla v tomto pro-
jektu zahrát. 
Tereza: Trému jsem měla, hlavně
abych vše dobře zahrála a tzv. »ne-
vlítla do pauzy«.
Anežka: Trému jsem měla pouze na
generálce, a to spíše z toho, že bych
mohla zakopnout, nebo by mi mohla
prasknout struna. Věděla jsem, že se
koncert nepovede na sto procent, ale
také, že jsem se na něj dobře připra-
vila a že si jdu zahrát pro radost.
Byl večerní koncert v něčem jiný
než dopolední generální zkouška?
Magda: Asi ne, nevím. Připadalo
mi to dost podobné. 
Tereza: Večerní koncert měl krás-
nou atmosféru, téměř každý v obe-
censtvu měl na pódiu někoho zná-

mého nebo příbuzného, a ti nám moc
fandili. Na generálce jsme zase měli
hlavně kamarády z Notiček a ze
ZUŠky Řevnice, to bylo také super.
Anežka: Koncert měl mnohem slav-
nostnější atmosféru, a protože jsem
věděla, že to je naposled, co spolu
hrajeme, užívala jsem si každou vte-
řinu.
Jaký to byl pocit, když jste dohrály a
celý sál tleskal vestoje?
Magda: Byla a jsem ráda, že jsem
se mohla projektu zúčastnit. Určitě
to pro mě byla zkušenost, za kterou
jsem vděčná Lence Kolářové. Mimo
jiné nám pomáhala s cvičením or-
chestrálních partů a byla nám celou
dobu psychickou podporou. Stejně
tak si vážím příležitosti zahrát si s
koncertní mistryní ČF Magdalénou
Mašlaňovou i dalšími členy České
filharmonie, navíc ještě pod taktov-
kou pana Altrichtera. 
Tereza: Byla to úleva, že jsem to
zvládla. Byla jsem ze všeho dojatá a
současně mi bylo líto, že už to skon-
čilo. Jsem moc ráda, že jsem tuto
příležitost dostala. Celá akce je sice
velká dřina, ale pro mě velká zkuše-

nost a navíc vedení dirigenta Petra
Altrichtra byl naprosto jedinečný zá-
žitek. Největší poděkování patří ale
Lence Kolářové za její čas a energii,
za to, že nás na tento koncert per-
fektně připravila.
Anežka: Samozřejmě jsem byla
moc ráda, že si publikum koncert
užilo a že se nám to povedlo. Hned
mi ale začalo docházet, že už je ko-
nec a už si v téhle sestavě nezahraje-
me. A z toho mi bylo smutno.

Petra FRÝDLOVÁ

Vysvědčení dostali
v polních podmínkách

O týden  dříve, než ostatní školáci, v
pátek 21. 6., si převzali vysvědčení
děti navštěvující ZŠ Řevnice. Navíc,
vzhledem k tomu, že se škola chysta-
la na prázdninovou rekonstrukci, v
polních podmínkách. O pár dnů dří-
ve, 18. 6., se v místním Lesním diva-
dle uskutečnila tradiční školní aka-
demie. Vystoupení na ni si připravi-
la většina žáků z většiny tříd. Vzhle-
dem k času, který v letošním zkráce-
ném školním roce na přípravu zbyl,
je obdivuhodné, jak si děti pod vede-
ním třídních učitelek báječně pora-
dily a s jak pěknými vystoupeními se
přítomným pochlubily. Ten, kdo na
akademii nebyl, může litovat... Dě-
kujeme žákům a učitelkám za pří-
pravu vystoupení a Ludmile Chrou-
stové také za organizaci programu. 

Tomáš Řezníček, 
ředitel zŠ Řevnice

Foto Marta ŠPLíCHALOVÁ

Vybrali všechny tři,
pochvaluje si učitelka
„Asociace základních uměleckých
škol oslovila ZUŠ z pěti krajů: Jiho-
českého, Karlovarského, Olomouc-
kého, Středočeského a Ústeckého.
Na základě podrobného životopisu,
který jsem poslala, byla přijata do
projektu všechna tři děvčata, které
jsem přihlásila. Byla jsem jediná vy-
učující, která měla v orchestru tři
žačky,“ uvedla učitelka vybraných
houslistek  Lenka Kolářová s tím, že
třináctiletá Terezka Petrová patřila v
orchestru k nejmladším. Ostatním je
sedmnáct a víc... (pef)

Je tu léto, prázdniny, čas cestová-
ní a - posílání pohledů. Pokud
speciální pohled vydaný u příleži-
tosti letošního XXX. Poberounské-
ho masopustu v Zadní Třebani po-
šlete do 31. 12. 2019 na adresu re-
dakce Našich novin (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) můžete
vyhrát některou z cen. Z čím origi-
nálnějšího místa pohled doručíte,
tím lépe. První pozdravy už k nám
doputovaly - ze speciálního diva-
delního představení k 50. výročí
»černobílé« Popelky nebo z hory
Říp... Tři »nejexotičtější« destina-
ce, resp. ty, kteří nám odtud po-
zdrav pošlou, odměníme mikinou,
turistickým batohem a souborem
cestopisných knih.
Nestihli-li jste si pohled pořídit
přímo na březnovém masopustu,
nevadí - za 10 Kč jsou stále k mání
či k objednání v redakci NN. (mif)

V RUDOLFINU. Magda Routová, Anežka Krutská, učitelka Lenka Kolářová a Tereza Petrová (zleva) po slavnost-
ním koncertu s Českou filharmonií. Foto ARCHIV

Pošlete nám pohled, máme pro vás mikinu, batoh i knihy
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Na Lhoteckém předletí vládla pohoda
BLESKY, KTERÉ KŘIŽOVALY POTEMNĚLOU OBLOHU NAD SCÉNOU, VŠECHNO JEN UMOCNILY...

Úmorné vedro a výluka na trati Pra-
ha - Beroun mohly za to, že jsem na
festiválek Lhotecké předletí k Baru
U Emy ve Lhotce dorazil 15. 6. s
notným zpožděním. Produkce Div-
adla na klice z Teplic už byla v pl-
ném proudu. Nevěděl jsem, o co v
představení jde, ale zaznamenal
jsem, že je správně trhlé, což se prc-
kům muselo líbit. Ti do pohádky ak-
tivně vstupovali a pomáhali hercům
Zvířátkům proti zlému Pytlákovi.
Milé zahájení programu!
Po zvukové zkoušce začali hrát prv-
ní hudební hosté, kapela Pan Sysel a

další z Mnichova Hradiště. Příjemná
šlapající muzika a pozoruhodné,
mnohdy notně absurdní, texty. Sku-
pinu jsem slyšel poprvé, rozhodně
bych se ale nebránil navštívit nějaký
její další koncert.
Pak zahrál čerstvý třiatřicátník, kyta-

rista Jakub Cermaque. Vyzrálé pís-
ničkářství, expresivní hra na kytaru,
skvělá slova písní. Bylo na co kou-
kat, co poslouchat! Následovalo vy-
stoupení hudebního souboru Jarab-
áci. Čtveřice pánů v letech, kteří ov-
ládají své akustické nástroje s bravu-

rou a umějí (si) udělat legraci v pís-
ničkách i sami ze sebe. Končinna
předvedla muziku i texty niternější,
intelektuálnější. Dominující piano,
saxofon a ženský zpěv. Výborné!
Závěr hudebního bloku obstaral (až
na baskytaristu) dámský hudební
soubor Zuby Nehty. Děvčatům to
slušelo, hrálo a zpívalo náramně. Vy-
stoupení mělo švih, pod podiem se
tančilo. Besky, které křižovaly pote-
mnělou oblohu nad scénou, to
všechno ještě umocnily.
Sečteno, podtrženo: Velmi povedené
odpoledne, velmi povedený večer!
Usměvaví lidé, polonazí caparti, po-
flakující se hodní psi, válka stříkací-
mi pistolemi na vodu, dobré pivo a
jídlo, výtvarná dílnička pro nejmen-
ší uvnitř hospůdky. Pohoda! Díky
vystupujícím, díky zvukaři za výbor-
né nazvučení! Největší dík patří Emě
Burgetové: že to všechno vymyslela,
zorganizovala a byla pořád usměva-
vá! Na shledanou příští rok ve Lhot-
ce!            Jarmil CHROmÝ, Praha

Společného koncertu Notičky netra-
dičně se  20. června v sále řevnické-
ho Zámečku ZUŠ zúčastnily děti na-
vštěvující dětskou lidovou muziku.
Přes dvě hodiny trvající koncert ne-
chal nahlédnot přítomné zejména
rodiče a prarodiče, jak se po roce je-
jich ratolesti zdokonalily v hraní na
hudební nástroj či zpěvu. Některé
děti přidaly od loňska další hudební
nástroj, a tak se přítomní nestačili
divit, co všechno malí muzikanti do-
káží zvládnou. Závěrem si všichni

společně zazpívali. Publikum děti
odměnilo dlouhotrvajícím potles-
kem. Děkujeme vedoucím a učite-
lům za skvělé vedení dětí! 
V sobotu 22. 6. se Notičky sešly
znovu k závěrečnému posezení a
rozloučení se školním rokem. Jedlo
se a hodovalo, taky zpívalo a tanči-
lo. Malé umělce teď čekají prázdni-
ny, sejdou se až koncem srpna, kdy
společně odjedou na soustředění do
Paseky nad Jizerou v Krkonoších.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
Kino je z důvodu rekonstrukce v lé-
tě uzavřeno. Od 19. 7. do 31. 8. bude
každý pátek na náměstí promítat let-
ní kino.  (vš)

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

LETNÍ KINO BEROUN
2. 7. a 14. 7. 21.30 ANNABELLE 3
3. 7. 21.30 PODFUKÁŘKY
4. 7., 6. 7., 12. 7. a 17. 7. 21.30SPIDER-
MAN: DALEKO OD DOMOVA
5. 7. a 13. 7. 21.30 TAJNÝ ŽIVOT
MAZLÍČKŮ 2
7. 7. 21.30 SRÁŽKA S LÁSKOU
8. 7. 21.30 ŽENY V BĚHU
9. 7. 21.30 YESTERDAY
10. 7. 21.30 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA
11. 7. 21.30 SPOLUJÍZDA
15. 7. 21.30 BOHEMIAN RHAPSODY

KINO RADOTÍN
2. 7. 17.30 KLIMT A SCHIELE - ERÓS
A PSYCHÉ
2. 7. 20.00 ROCKETMAN
3. 7. 17.30 TERORISTKA
3. 7. 20.00 FREE SOLO
4. 7., 6. 7. a 13. 7. 17.30 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA (6. 7. 3D)
4. 7., 10. 7. a 16. 7. 20.00 MRTVÍ NE-
UMÍRAJÍ
5. 7. 17.30 PSÍ POSLÁNÍ 2
5. 7. 20.00 SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
6. 7. a 12. 7. 20.00 SRÁŽKA S LÁSKOU
9. 7. 17.30 PRADO - SBÍRKA PLNÁ
DIVŮ
9. 7. a 17. 7. 20.00 YESTERDAY
10. 7. 17.30 SKLENĚNÝ POKOJ
11. i 17. 7. 17.30 UZLY A POMERANČE
11. 7. 20.00 THE CURE: ANNIVERSARY
12. 7. 17.30 WILLY A KOUZELNÁ
PLANETA
13. 7. 20.00 ŘBITOV ZVIŘÁTEK

NETRADIČNÍ NOTIČKY. Jedna z malých účinkujících na koncertu Notičky
netradičně.          Foto NN M. FRÝDL

Spolek shání peníze na rekonstrukci kina

Ve Varech si »zahraje«
také liteňský zámek
Liteň, Karlovy Vary - Zastoupení na
Mezinárodním filmovém festivalu
Karlovy Vary 2019 má i náš kraj. Po-
prvé se tu bude promítat dokumen-
tární film o Jiřím Suchém, který se
mimo jiné natáčel na zámku v Litni.
„Po třech letech jsme se opět zamě-
řili na podporu všestranné umělecké
legendy, Jiřího Suchého, a stali se
koproducentem dokumentárního fil-
mu Olgy Sommerové s názvem Jiří
Suchý: Lehce s životem se prát,“ vy-
světlila Barbora Dušková z nezisko-
vé organizace Zámek Liteň. Návš-
těvníci karlovarského festivalu budu
moci snímek zhlédnout hned třikrát:
4., 5. i 6. 7. „Kinopremiéra je naplá-
nována na 25. září v pražském kině
Lucerna, do distribuce film vstoupí
den poté,“ dodala Dušková.       (mif)

Peníze na rekonstrukci kina v Řev-
nicích shání neziskový spolek
Gong, který místní »biják« provozu-
je již dvanáctým rokem. Zapojil se
do projektu Darujme, jehož pro-
střednictvím může přispět kdokoliv.
Historie řevnického kina sahá do 20.
let minulého století. Za tak dlouhou
dobu již něco pamatuje a současný
stav volá po rekonstrukci. Majiteli
objektu, jímž je Sokol Řevnice, se
podařilo získat grant 6 milionů ko-
run. Za něj budou rekonstruovány
toalety i kotelna, vybudován bezba-

riérový přístup, vyměněna okna... K
dokončení projektu ale chybí ještě
500 000 Kč. Proto se spolek obrací
na fanoušky, příznivce i přátele s
prosbou o pomoc. „Kino se podařilo
před časem zdigitalizovat, a tak je
zachránit. Pojďte teď do toho s námi
znovu, ať kino slouží dalším genera-
cím diváků,“ vyzývá spolek. Přispět
můžete na www.darujme.cz/pro-
jekt/1201958 - k 26. červnu bylo vy-
bráno bezmála 50 000 Kč od 43 dár-
ců.                      Petra FRÝDLOVÁ,

Zadní Třebaň

Tipy NN
* Komedii Kachna na pomerančích
uvede 4. 7. od 20.00 na nádvoří
zámku v Dobřichovicích Divadelní
spolek Klicpera ze Sadské. (ak)
* Britský sbor The Schola Canto-
rum of The Campion School před-
nese duchovní hudbu 6. 7. od 17.00
v kostele sv. Václava v Mníšku pod
Brdy. (mns)
* Rockové kytarové duo Acoustic
Noise Band vystoupí 6. 7. od 19.00
ve venkovním areálu Clubu Kino v
Černošicích.  (vš)
*  Vernisáž výstavy Jany Faixové se
uskuteční 7. 7. od 15.00 v klášteře
Skalka nad Mníškem p/Brdy.  (mns)
* Komedii Je úchvatná sehrají 10.
7. od 20.00 na nádvoří zámku v Do-
břichovicích místní ochotníci.    (ak) 
* Výstava Elišky Podzimkové na-
zvaná Malý princ je instalována od
10. 7. do 30. 8. v Café galerii Bím
Dobřichovice. (ak)
* Fotografická výstava B. a P. Mu-
silových Z ruky do ruky potrvá v
zámku  Dobřichovice do 11. 7. (ak)
* Filmem Teroristka začne 12. 7. od
20.00 letní promítání v Kulturáku
Liteň. Až do konce prázdnin se tu
bude promítat každý pátek.      (mar)
* Folk a šanson zahraje 12. 7. od
20.00 na nádvoří zámku v Dobři-
chovicích pražská kapela Bizzare
Band. Andrea KUDRNOVÁ
* Richard Nedvěd, Petr Cerha a
Dominik Lev vystoupí v pořadu Na
stojáka 12. 7. od 20.00 v hostinci U
Káji Maříka v Mníšku p/B.      (mns)
* Hru Antonína Procházky Klíče
na neděli uvede 12. - 14. 7. a 19. -
21. 7. v Lesním divadle Řevnice
Studio mladých místního divadelní-
ho souboru. (ism)
* Vernisáž fotografické výstavy Fo-
toklubu Beroun nazvaná Krajinou
mého srdce   se uskuteční 13. 7. od
17.00 ve velkém sále zámku v Dob-
řichovicích. Výstava bude přístupná
do 15. 8. Andrea KUDRNOVÁ
* Komedii Je úchvatná uvedou 13. a
14. července od 20.00 na nádvoří
zámku v Dobřichovicích zdejší
ochotníci.     Andrea KUDRNOVÁ
* Výstava Acháty a křemeny je do
29. 9. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.         Vlastimil KERL

FESTIVÁLEK. Lhotecké předletí v Baru U Emy.   Foto Ema BURGETOVÁ

Notičky koncertovaly »netradičně«
DĚTSKOU MUZIKU ČEKÁ SOUSTŘEDĚNÍ V KRKONOŠÍCH
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Všeradův kurýr

Hasiči ze Všeradic se 21. - 23. červ-
na zúčastnili již V. ročníku meziná-
rodní hasičské soutěže v krajanské
rumunské obci Gernik. 
Do Gerniku jsme dorazili v páteční
podvečer, po srdečném přivítání
jsme si prohlédli místní hasičskou
zbrojnici a techniku. Na všem je vi-
dět poctivá údržba a zájem hasičů o
svěřený majetek. Pak již následova-
la společná večeře a družná zábava
do pozdních hodin, proložená něko-
lika sportovními soutěžemi, jako
např. běh do místních schodů (ideál-
ní na slehnutí po syté večeři). 
V sobotu po snídani jsme spolu s mí-
stní jednotkou ladili přípravu soutě-
že. Úderem dvanácté hodiny jsme se
i s technikou přemístili k »Prameni«,

kde se soutěžní klání konalo. První
byla na řadě štafeta. Zde se naši bor-
ci ukázali jako rychlejší a místní
chlapce porazili. V požárním útoku
se projevila znalost terénu vítěz-
stvím domácích. Následoval přesun
na základnu, předání pamětních lis-
tů, pohárů a společné focení.
Následně se u oběda dlouze diskuto-
valo o právě skončené soutěži a na
konec padl návrh, že je třeba ještě
zasportovat. Tak se chlapci posilněni
několika pivy a vydatným obědem
vydali k místnímu hřišti na fotbalo-
vý rozstřel. Po hodině a půl hry vítě-
zili domácí vysokým náskokem, a
tak bylo rozhodnuto, že již dále není
třeba ve hře pokračovat a bude lépe
se přesunout do místní restaurace na

občerstvení. Večer jsme se všichni
zúčastnili taneční zábavy, kterou pro
nás místní uspořádali, někteří vydr-
želi až do časných ranních hodin. V
neděli jsme se po krátkém ale srdeč-
ném rozloučení vydali zpět domů -
čekalo nás 14 hodin cesty.
Akce se velice vydařila a jsme veli-
ce rádi, že Gerničtí vytvořili dobrou
partu, u které je předpoklad dlouho-
dobého fungování, a tím i další vzá-
jemné spolupráce. Velice nás mrzí,
že se soutěže nezúčastnili kamarádi
z chorvatských Dolan, na které jsme
se těšili. Příští setkání se bude za rok
konat ve Všeradicích, doufáme, že
se sejdeme s gernickými i dolanský-
mi kamarády.      Bohumil STiBAl,

starosta SDH Všeradice

Hasiči vyjeli soutěžit do Rumunska
VŠERADIČTÍ VYHRÁLI ŠTAFETU, DOMÁCÍ, GERNIČTÍ BORCI POŽÁRNÍ ÚTOK

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 13/2019 (282)

V GERNIKU. Všeradičtí a gerničtí hasiči na hasičské soutěži v Rumunsku.                               Foto ARCHIV

Z podbrdského kraje
* Revivalová kapela ACDC Špej-
bl’s Helprs zahraje 13. července od
20.00 ve sportovním areálu SK
Hostomice. (hol)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem bude v čer-
venci otevřena 13. - 14. 7., 20. - 21.
7. a 27. - 28. 7., vždy od 10 do 17.00
hodin. Antonín KOTOUČ
* neckyáda se uskuteční 27. 7. na
koupališti ve Všeradicích. Soutěžit
se bude v rychlosti či ve slalomu,
hodnotit se také bude vzhled vlast-
noručně vyrobených plavidel.   (mk)
* Díla vytvořená na letošním 14.
ročníku mezinárodního výtvarného
sympozia ve Všeradicích umělci z
Ukrajiny, Polska, České republiky a
Makedonie jsou v místní galerii
Magdaleny Dobromily Rettigové,
vystavena do konce září.           (bap)

Záskaláci na táboře

Dodržujte pitný režim,
vyhýbejte se těžké práci!
Milí Všeraďáci! V minulém týdnu nás zasáhla
vlna veder a je dost pravděpodobné, že nás
vysoké teploty mohou atakovat znovu. Proto,
prosím, v těchto horkých dnech dodržujte pit-
ný režim a vyvarujte se těžké práce. Pro och-
lazení také můžete využít všeradické koupa-
liště. Jestliže si v těchto dnech budete dopou-
štět své bazény z obecního vodovodu, tak to
prosím provádějte spíše přes noc a menším
průtokem.   
Dále chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili
naší fotosoutěže na téma Všeradice známé i
neznámé. Do soutěže bylo přihlášeno spoustu
zajímavých fotografií, některé byly »známé«,
tedy na první pohled bylo jasné, co a kde bylo
foceno, jiné fotky ovšem nutí člověka přemýš-
let, kde je to focené čili »neznámé«. Soutěž se
povedla, její vítězové budou odměněni pouka-
zem na cewe fotoknihu. Na podzim vyhlásíme
soutěž novou. 
Co nás čeká? V současné době jsou dokončo-
vány projekty na stavbu hasičské zbrojnice a
rozšíření čističky odpadních vod. Na nás nyní
bude další fáze - dohodnout se na financová-
ní těchto projektů a následně příprava jejich
realizace.    Martin KUNC, starosta Všeradic

Na jaře přišli noví lidé, zlepšila se hra i výsledky
Jak se dařilo fotbalistům FK Všera-
dice v jarní polovině soutěže? Její
začátek se nesl v duchu četných ab-
sencí. Po špatných výsledcích v prv-
ních kolech se začalo pracovat na
rozšíření kádru. To se nám během
sezony podařilo. S přibývajícími lid-
mi se zlepšila předváděná hra i výs-
ledky. Konečné osmé místo v tabul-
ce rozhodně nelze považovat za ús-
pěch, závěrečná kola nám ale ukáza-
la perspektivu mužstva do příští se-
zony. Příprava na ni odstartuje v po-
lovině července a vyvrcholí prvním
domácím mistrovským zápasem bě-
hem pouťového víkendu 24. - 25. 8.
Kromě sobotního zápasu áčka se
představí i žáci, přípravka a pravdě-
podobně i stará garda.

Vladimír Vynš, Vižina

Se začátkem prázdnin začaly také
letní tábory. Několik desítek dětí z
Litně a okolí se 29. 6. vydalo na tá-
bor Záskalák v Mrtníce u Komáro-
va. V krásné přírodě na úpatí Brd
prožijí 14 dní. Foto NN M. FRÝDL ÁČKO. Fotbalové A-mužstvo Všeradic.                                      Foto ARCHIV
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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 toto číslo NN je poslední,
které mají předplacené. 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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Čím se zabýval Klub přátel Karlš-
tejna (KPK) v 1. pololetí? 
Letošní rok jsme zahájili návštěvou
pražského divadla ABC, kde našich
20 členů zhlédlo zdařilý muzikál
Bedřich Smetana. Muzikál byl ko-
mediální formou složen z písní a
tvorby B. Smetany. V této kulturní
činnosti chceme pokračovat.
Činnost spolku za minulý rok 2018
byla prezentována na výroční schůzi
spolku 22. 3. Letošní schůze byla po
pětiletém funkčním období volební.
Ve výroční zprávě zastupujícího
předsedy spolku byla zhodnocena
činnost ve vazbě na schválený plán
práce pro rok 2018 s výsledkem spl-
nění všech úkolů plánu. Rovněž po-
kladní zpráva a zpráva kontrolní ko-
mise nevykazovala nedostatky. Je
tudíž možno říci, že rok 2018 byl z
hlediska spolku a jeho činností ús-
pěšný. Zúčastněnými členy (schůze
se účastnilo 15 členů a jeden host),
byl odsouhlasen plán práce i rozpo-

čet na rok 2019 a nový pětičlenný
výbor na období pěti let. Byl přijat
nový člen, Jiří Stöckl, takže je nás
dohromady 28. Schůze byla ukonče-
na ne příliš obsáhlou diskuzí, po níž
následovalo pohoštění.
Na první výborové schůzi byl koop-
tován Jiří Stöckl do výboru a záro-
veň zvolen předsedou spolku. 
V březnu se 12 našich členů zúčast-
nilo ochutnávky ve Výzkumné stani-
ci vinařské v Karlštejně. Ochutnali
jsme 16 druhů vin ze sklizně roku
2018 a dřívějších - bílých, červe-
ných i růžových. Některé druhy byly
exkluzivní chuti a právem byly zařa-
zeny do kategorie vín kabinetních i
pozdního sběru. Nejsme takoví znal-
ci, abychom mohli posuzovat profe-

sionálně, ale můžeme říci, že před-
kládané vzorky byly pro naše chuťo-
vé buňky nanejvýš příjemné. Rov-
něž výklad a hodnocení vín nám by-
lo podáno vedoucím VSV na úrovni. 
Uspořádali jsme také dva pěší turis-
tické výlety. V květnu, jako každo-
ročně, krásnou jarní přírodou České-
ho krasu do Bubovic, kde jsme navš-
tívili restauraci U Kosů. Majitelem
je náš člen, takže tu máme vždy po-
staráno o dobrý oběd, napojení a
dobrou zábavu. V červnu jsme se
vydali kolem Královské studánky do
Srbska. Sucho již dosáhlo takových
rozměrů, že je bez vody i Bubovický
potok včetně vodopádů. Zastávka na
oběd byla v Srbsku, v restauraci U
nádraží. (Dokončení na straně 8)  (jim)

Trať čeká modernizace
Karlštejn koncem června žil debatou
o optimalizaci železniční tratě, která
by obci přinesla zrušení jednoho ze
dvou přejezdů a kruhový objezd za
mostem směrem ke golfu. Městys
pořádal veřejnou prezentaci projek-
tu, na níž za velké účasti občanů spo-
lečnost SUDOP záměr představila.
Na následném jednání zastupitelstva
byl potvrzen nesouhlas s připravova-
ným projektem v současné podobě.
K modernizaci trati musí dojít a v
budoucnu i dojde, proto zastupitelé
navrhnou řešení tak, aby v obci ne-
byla narušena plynulost osobní dop-
ravy obyvatel, návštěvníků a zách-
ranných složek.  Janis SIDOVSKÝ,

místostarosta Karlštejna

Velkým zážitkem byla
spanilá jízda Prahou
Osmý sraz motorových tříkolek a
motocyklů se konal druhý červnový
víkend v karlštejnském kempu.
Je neděle 9. 6. a lidé odjíždějí plni
dojmů. Zase se po roce sešli s kama-
rády, se známými, kteří mají stejné-
ho koníčka, jako oni sami, povyprá-
věli si o tom, co je za rok nového...
Odjíždějí z kempu a mají na co vz-
pomínat. Velkým zážitkem opět by-
la spanilá jízda do Prahy. Projeli mi-
mo jiné Starým Městem, Pařížskou,
Staroměstským i Václavským ná-
městím, Chotkovou ulicí, odkud je
krásný pohled na celou Prahu, pro-
stě místy, kudy by sami neměli šan-
ci jet. Odjíždějí, někteří se přijdou s
námi, organizátory, rozloučit a dě-
kují za zážitky. Odjíždějí, mávají a
volají, že se těší zase příště. Když se
podívám do plánku kempu, zjišťuji,
že mám ubytování v chatkách a ka-
ravanech na rok 2020 plně obsazené
už teď. (Dokončení na straně 9)   (hes)

Sezonu v letním kině
zahájil Králíček Petr
Karlštejn - Novou sezonu zahájilo
28. června letní kino v areálu úřadu
městyse Karlštejn. Animovanou ko-
medii Králíček Petr si nenechalo ujít
několik desítek malých i velkých
diváků.
Promítat se bude každý pátek - až
do konce prázdnin a za každého po-
časí. Vstup dospělého vyjde na 80,
děti na 40 Kč. Začíná se po setmění,
přibližně tedy ve 21.00 hodin. Prog-
ram na první prázdninový měsíc: 5.
7.: Léto s gentlemanem, 12. 7.: Po
čem muži touží, 19. 7.: Jak vycvičit
draka 3, 26. 7.: Lovení.              (mif)

V pátek 7. 6. se v mnoha obcích hr-
nuly zástupy dětí místo do školy na
vlaková nádraží. Cílová stanice?
Karlštejn! Všichni se těšili o to víc,
že tentokrát nebylo třeba zdolávat ko-
pec k hradu - akce Podhradí patří dě-
tem se konala »dole«, u řeky.
Nachystáno bylo několik divadelních
představení, v tovaryšských dílnách
si každý mohl vyzkoušet práci ková-
ře, přadleny, provazníka, perníkáře,
písařů..., řezání pilou, zatloukání hře-
bíků, o zkušenosti se podělili včelaři,
chovatelé domácích zvířat a sokolník.
V provozu byl kolotoč na ruční po-
hon, k dispozici byly stánky s občer-
stvením i suvenýry. Po splnění všech
disciplín si každý mohl podepsat hu-
sím brkem vlastní tovaryšský list.
Vendula CHMELÍKOVÁ, Beroun

Foto Eva KNOPOVÁ

Tovaryšský list si podepsali husím brkem!

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     7/2019 (92)                

TURNAJ. Fotbalový Memoriál Pe-
píčka Končela se konal 22. 6. v Karl-
štejně. (Viz str. 9) Foto NN M. FRÝDLViděli pivovar, pojedou do sklípku

NOVÝM PŘEDSEDOU KLUBU PŘÁTEL KARLŠTEJNA SE STAL JIŘÍ STöcKL

Karlštejnský zpravodaj
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»Přátelé« si prohlédli pivovar a pojedou do sklípku
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Výletu se účastnilo 5 našich členů, tři členové do-
razili na posezení v restauraci. Z těchto turistic-
kých akcí máme vždy dobré pocity - děláme něco
málo pro naše zdraví, rozšíříme znalosti přírod-
ních krás i květeny v Českém krasu a zjišťujeme,
jak se krajina pozměnila oproti časům našeho

mládí. Na obou výletech nám počasí přálo, bylo
slunečno a teplotně příjemno.
Činnost v 1. pololetí jsme završili zájezdem do ro-
dinného minipivovaru a pivovarské zahradní res-
taurace v Kytíně. Pro osm našich členů bylo zajiš-
těno posezení v restauraci v přímé návaznosti na
varnu pivovaru. Do Kytína jsme vlakem a několi-
ka autobusy s přestupy dorazili až odpoledne, žíz-
niví a vyhladovělí. Ihned jsme zasedli na nám vy-
hrazená místa v restauraci. Po dobrém jídle jsme
ochutnali šest druhů kytínských piv od 10° až po
15°. Majitel pivovaru nám v krátké přednášce ob-
novil naše znalosti výroby piva, zejména rozdíl
mezi spodním a vrchním kvašením. Piva se spod-
ním kvašením jsou převážně v našich regionech,
zatímco piva s vrchním kvašením jsou piva vyrá-
běná na Západě - v Anglii, Německu, USA...,
včetně dochucování různými přísadami. 
Po prohlídce obce Kytín, která nás zaujala zejmé-
na upravenou a udržovanou návsí s rybníkem up-
rostřed, v jehož středu trůní socha vodníka obklo-
pená blatouchy i jinou zelení, a pomníku padlým
na břehu rybníka, jsme nastoupili zpáteční cestu.
Do Karlštejna jsme přijeli stejnou trasou a do-
pravními prostředky kolem 20. hodiny večerní.

Zájezd byl velmi zdařilý a všem zúčastněným se
líbil. Jiří MArHOUl, KPK, Karlštejn

Druhé pololetí bylo v karlštejnské
škole rušné. Na přelomu března a dub-
na jsme byli na škole v přírodě. Tra-
dičně v Krkonoších, v horském hote-
lu Štumpovka. Děti si užily sněhu,
zábavy, krásného počasí a - hlavně -
oblíbeného lyžařského kurzu.
V půlce dubna se zástupci dětí z 2. –
5. ročníku zúčastnili soutěže málo-
třídních škol z Tmaně, Karlštejna,

Nižbora a Hýskova v EVVO (envi-
ronmentální vzdělávání, výchova a
osvěta) schopnostech. Tým naší
školy soutěž vyhrál!
V květnu absolvovali žáci 4. a 5.
ročníku praktický výcvik na doprav-
ním hřišti v Berouně. Stejní žáci pak
spolu se 3. ročníkem navštívili muzi-
kál ZUŠ Dr. Lidinské Marcel hledá
kapelu v KD Plzeňka. Děti naší ško-

ly se zúčastnily i soutěžního pentat-
lonu družstev pořádaného ZŠ Tmaň.
V pondělí 17. 6. se na hradě Karlš-
tejn konala vernisáž výstavy prací
dětí z keramického kroužku naší
školy, který vede Eva Knopová.
Na samý závěr školního roku jsme
prožili krásné tři dny pod stany po-
blíž Malé Ameriky. Stanování má na
naší škole dlouhou tradici, v letoš-
ním roce opět nechybělo posezení u
ohně s kapelou Kapičky (viz Loučili
jsme se...), vaření gulášové polévky

v kotlíku nad ohněm, celotáborová
hra. Jen tolik očekávaná »bojovka«
se vinou bouřky nekonala. Déšť při
stanování ale pro nás není žádným
překvapením...
Všichni v ZŠ Karlštejn pevně doufá-
me, že děti budou mít na tento rok
krásné vzpomínky. Dětem, jejich ro-
dičům i přátelům školy přejeme
krásné, pohodové prázdniny plné ne-
zapomenutelných zážitků. Na všech-
ny se budeme těšit 2. září. 
Šárka KOlÁčKOVÁ, ZŠ Karlštejn

Školáci tři dny stanovali u Malé Ameriky
ZAZPÍVALI SI S KAPIČKAMI, VAŘILI GULÁŠOVOU POLÉVKU... BOJOVKU JIM ALE PŘEKAZIL DÉŠT

Ve středu 19. 6. jsme se sešli  v karl-
štejnské myslivně, abychom zahráli
a zazpívali dětem z místní ZŠ. Tato
tradice trvá již 27 let! Počasí se vy-
dařilo, děti  opékaly buřty a my jim
přitom hráli. Také si pro nás, jako
každý rok, připravily překvapení.
Tentokrát písničku s doprovodným
»rukotanečkem«. Byl to opět bez-
vadný podvečer. Rozloučili jsme se
s nimi jejich oblíbenou písničkou,
kterou vyžadují každý rok - Divnej
smích. V originále ji zpívá Mirek
Hoffmann a divně se směje Tomáš
Linka. Vráťa Smrž jí zpívá suprově,
skoro jako kluci, a  myslím si,  že  se
směje ještě potutelněji, než Tomáš
Linka. Taky vždy sklidí obrovský
aplaus. Těšíme se opět za rok. Vždy
je to senzační setkání a děti pokaždé
odcházejí do svých stanů  s krásným

pocitem a moc hezkou vzpomínkou. 
Text a foto Jitka ŠVeCOVÁ,

Hlásná Třebaň

Mateřinka vyrazila do Soběhrd, do Farmaparku

Obrobrázky na hradě
Výstava dětských výtvarných prací z
kroužků obrobrázků a Tvoření pro
radost z Karlštejna i litně se v týd-
nu od 18. do 21. 6. konala v Konírně
hradu Karlštejn. Zúčastnilo se jí víc
než 50 dětí a všechny výtvory byly
moc krásné, na vysoké výtvarné
úrovni. Určitě i zásluhou učitelek.
text a foto eva JůnoVá, Karlštejn

Plány KPK na druhé pololetí
• 8.- 9. 7. pořádáme zájezd do vinného sklípku v
Bořeticích na Moravě, k našemu dobrému zná-
mému panu Petráskovi. Ten, jako každoročně, má
připraveno občerstvení i program, což nám přiná-
ší nezapomenutelné zážitky. Doprava je vlakem
na vlastní náklady
• na konec září chystáme rekreační zájezd přihlá-
šených členů do zahraničí.
• plánujeme návštěvu výstavy obrazů v objektu
Kooperativy v Praze.
• na přelomu listopadu a prosince organizujeme,
jako každoročně, sraz seniorů Karlštejna. Kromě
kulturně zábavného programu bude i pohoštění
• v plánu máme i další výlety
O akcích budou všichni včas informováni plaká-
továním i prostřednictvím »důvěrníků«.        (jim)

Loučili jsme se »Divným smíchem«

V KYTÍnĚ. Členové Klubu přátel Karlštejna před
kytínským pivovarem.    Foto Stanislav eFMeRt

Karlštejnská mateřinka vyráží vždy ke konci školního roku na celodenní vý-
let. letos jsme vyrazili do Farmaparku v soběhrdech u Benešova. Poprvé
na velký výlet jeli naši »tříleťáci«, proto nás doprovázelo i několik mami-
nek. cesta autobusem byla bez problémů, v soběhrdech nás přivítala nejen
zvířátka, ale i déšť. Radost z výletu nám to však nezkazilo. Prošli jsme celý
park a seznámili se s jeho obyvateli. Také jsme vyzkoušeli bezva herní prv-
ky. Při zpáteční cestě si hodně dětí pospalo a k rodičům se vrátily odpoča-
té a usměvavé. Foto ARCHIV           Marcela HAšleRoVá, Mš Karlštejn

Ve čtvrtek 13.6. se uskutečnilo další
z řady setkání karlštejnské ODS s
předními tvářemi naší nejsilnější
pravicové strany. Pozvání tentokrát
přijal poslanec Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR Vojtěch Munzar,
který se v rámci své poslanecké čin-
nosti věnuje především ekonomic-
kým otázkám se zvláštním důrazem
na zlepšování kvality českého podni-
katelského prostředí. Právě debatou
nad hospodářskými tématy bylo set-
kání zahájeno, následně byla probrá-

na vnitropolitická situace v ČR a
kauzy premiéra Babiše. Ve druhé
polovině setkání přišla řeč i na lokál-
ní problematiku se zvláštním důra-
zem na stav a kvalitu infrastruktury
v Karlštejně. V. Munzar přislíbil, že
se ze své pozice bude snažit pouka-
zovat zejména na problematickou
kondici krajské silnice 11619, která
vede přes Budňany a na jejíž špatný
stav představitelé městyse opakova-
ně upozorňují Středočeský kraj.  

Petr Weber, ODS Karlštejn

Poslanec Munzar debatoval v Karlštejně

Poslanec. Vojtěch Munzar (up-
rostřed) v Karlštejně. Foto ARCHIV
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Borci z podhradí přežili kritické jaro a zachránili přebor
Mnoho starostí a problémů prováze-
lo karlštejnské fotbalisty v jarní části
okresního přeboru. Po podzimu dr-
žel celek z podhradí solidní osmé
místo, jenže během zimní přestávky
ho opustilo několik klíčových hráčů.
K nim navíc přibyli zranění, kteří do
jarní části buď nenastoupili vůbec,
anebo jen na několik zápasů. Áčko
tak muselo řešit klíčovou otázku,
zda bude s tak úzkým kádrem vůbec
schopno druhou polovinu přeboru
odehrát. Odpověď byla pozitivní:
odbojovat jaro za všech okolností s
cílem udržet okresní přebor a do
nové sezony získat posily pro pokra-
čování v soutěži. 
Průběh jarní poloviny mistrovské
soutěže měl předpokládaný scénář.
Tým vzhledem k malému počtu hrá-
čů netrénoval, sestava se na každý

zápas lepila každým, kdo byl k dis-
pozici. Mužstvu pomohl bývalý
brankář Humpolík a na několik zá-
pasů i někdejší kapitán Šperl. Do ut-
kání několikrát nastoupili i trenéři
mládeže Holeček a Vyterna. Vzhle-
dem k nízkému počtu hráčů tak áčko
nastoupilo v Žebráku pouze v devíti,
na dva zápasy (z toho jeden poháro-
vý) se dokonce vůbec nesešlo a pro-
hrálo kontumačně. Během jara zís-
kalo pouhé dva (!) body. Vstřelilo je-
nom osm branek a s celkovým poč-
tem 25 přesných zásahů bylo nejhůř
útočícím mužstvem soutěže. Cíl pro
sezonu, tedy udržet okresní přebor,
se s vypětím, především psychic-
kých sil, ale nakonec přecijen splnit
podařilo. Tým obsadil se ziskem
šestnácti bodů dvanácté místo, na se-
stupující Broumy měl náskok šesti

bodů. Komárov B se odhlásil v zim-
ní přestávce. Mužstvo již nyní plá-
nuje přípravu na příští sezonu. Pod
taktovkou nového trenéra Jaroslava
Kučery začne áčko i s posilami pří-
pravu 1. srpna.       michal ŠAmAn,

Karlštejn 

Výsledky jarních mistráků:
Karlštejn - Beroun B 0:5
Stašov - Karlštejn 2:0
Karlštejn - Nový Jáchymov 2:2
Žebrák - Karlštejn 6:0
okresní čtvrtfinále poháru:
Trubín - Karlštejn 3:0 kontumačně
Karlštejn - Březová 0:2
Karlštejn - Neumětely 1:1
Karlštejn - Tlustice 2:5
Broumy - Karlštejn 5:0
Karlštejn - Chyňava 1:2
Cembrit - Karlštejn 6:1

Před třemi dny, když jsme sraz při-
pravovali, jsem nebrala vážně zmín-
ku při čtení předpovědi počasí, která

upozorňovala na krátké, ale prudké
deště, silný vítr, bouřky i krupobití.
Postavili jsme stany. Protože se mra-
čilo a domů to máme kousíček, řekli
jsme si, že zajedeme něco sníst, me-
zitím trochu zaprší a my se vrátíme
pokračovat v přípravách. Za dvacet
minut jsme byli zpátky v kempu a
nestačili se divit, jakou spoušť jsme
tu našli. Z tyček stanů byli třísky, st-
řechy odletěly hooodně daleko a ces-
tou se stačily potrhat. Nezbylo nic ji-
ného, než zajet koupit nové a věřit,
že už jsme si smůlu vybrali. Jo jo,
počasí člověk neporučí, buď budeme
mít štěstí, nebo ne. Mockrát jsme na
počasí za těch osm let štěstí měli, i
když jednou - a byl to druhý ročník -
ne. To jsme v sobotu večer evakuo-
vali kemp kvůli záplavám.
Zbytek letošního srazu už byl v po-
hodě. Tedy až na páteční večer, kdy
kapelu zdržely problémy s autem.
Nakonec vše dopadlo dobře. Každý,
kdo podobnou akci organizuje, musí
počítat s nepředvídanými situacemi.
Každý rok, když sraz končí, jsem
unavená, nevyspalá, hlava mi třeští z

toho, co všechno musela za ty tři dny
obsáhnout. Říkám si, příští rok už to
nezvládnu… Ale při loučení s účast-
níky srazu, když vidím spokojenost,
jak se rozjíždějí do všech koutů ne-
jen Čech, ale i Německa, Slovenska,

Polska atd., si uvědomuji, že to dě-
lám ráda a má to smysl. Přejde léto a
už se těším, že začnu s přípravou
dalšího ročníku. Krásné a pohodové
prázdniny vám všem!  

helena StrmiSKá, Karlštejn

Velkým zážitkem byla spanilá jízda 
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

O tom, že prázdniny opravdu začínají, se 28. červ-
na přesvědčily děti z Karlštejna na 8. ročníku
Klauniády, kterou v areálu zdejší radnice pořádá
odloučené pracoviště Domečku Hořovice ve spo-
lupráci s Městysem Karlštejn.
Poté, co si caparti převzali vysvědčení, udělali defi-
nitivní tečku za právě skončeným školním rokem
malováním zahradních sudů. Nebyl to jednoduchý
úkol, protože sudy si může každý prohlédnout prá-
vě u radnice v Karlštejně. Děti se nejprve dozvědě-
ly, jak je důležité hospodařit s vodou. Pak bylo tře-
ba učinit zásadní rozhodnutí: Jak sudy namalovat?

Kluci se nechali inspirovat řekou Berounkou a
karlštejnským vodníkem, který žije pod mostem.
Holky jsou romantické bytosti, a tak je jejich dílem
krásný květinový sud. Malé děti se do díla pustily
s jasným cílem - namalovaly sud plný pohádko-
vých postav. Výsledky jejich práci můžete vidět u
úřadu městyse. Pak už se společně hrami a soutě-
žemi slavil  konce školního roku. Po setmění si
spousta účastníků odpoledne ještě užila první le-
tošní promítání letního kina.
Co nás čeká nyní? V neděli 7. 7. odjíždíme do Ji-
zerských hor, 15. 7. zažíná v Karlštejně tradiční

příměstský tábor Cestománie. Ve stejném termínu
se v Králově Dvoře koná příměstský tábor Zá-
mecké veselení. Srpen mohou děti prožít s mla-
dou výtvarnicí a milovnicí přírody Pavlínkou Ča-
bounovou na akcích: Letní výtvarný ateliér (od 5.
8. do 7. 8. a od 8. 8. do 9. 8. v Osově a Workshop
Mladý ekolog určený od 12. do 14. 8. především
dětem, které mají rády přírodu.
Nechybí ani dva příměstské tábory v termínu 19.
8. - 23. 8. v Litni a na zámku v Králově Dvoře.
Přejeme všem krásné a klidné prázdniny!

eva Knopová, Domeček Karlštejn

START. Výroční pochod na oslavu sto třiceti let od vyznačení první turistic-
ké trasy pořádal 22. 6. Klub českých turistů. Jedna z tras směřujících do Sv.
Jana pod Skalou začínala na nádraží v Karlštejně. Foto NN M. FRÝDL

Definitivní tečku za školním rokem udělalo malování sudů na Klauniádě

S Neumětely Karlštejn na svém
hřišti v jarním zápase remizoval
1:1.          Foto Lenka DROZDOVÁ

V sobotu 22. června se na travnatém
hřišti TJ Karlštejn uskutečnil již 18.
ročník Memoriálu Pepíčka Končela
v malé kopané.
Deset družstev bylo rozděleno do
dvou pětičlenných skupin, v nichž
hrál každý s každým. Do play-off
následně postupovaly první čtyři tý-
my z každé skupiny. V prvním semi-
finále nejprve přehrál tým Hospod-
ský povaleči družstvo Do packy FC
8:2. Ve druhém zvítězil celek Žízeň
Plzeň nad Audi United 4:2.

O perfektní atmosféru turnaje se sta-
rali především hráči Nulové toleran-
ce, kteří v zápase o třetí místo do-
vedli k vítězství mladíky z družstva
Do Packy FC nad Audi United až po
penaltovém rozstřelu (základní hrací
doba 3:3) poměrem 4:3. Finále pak
po zásluze ovládli Hospodský pova-
leči, kteří předváděli nejlepší kopa-
nou po celou dobu turnaje - nad tý-
mem Žízeň Plzeň zvítězili 5:3.
Všem aktérům děkuji a za rok na vi-
děnou. Jura Čech, Karlštejn

Memoriál ovládli Hospodský povaleči, předváděli nejlepší kopanou

GÓL! Útočník jednoho z týmů právě
střílí branku.    Foto NN M. FRÝDL

Spanilou jízdu Prahou si »tříkolká-
ři« užili.    Foto Jaroslav KLEMPÍŘ

Fotbalisté budou hrát
O pohár Karla IV.
Sedmý ročník turnaje v malé kopané
O pohár Karla IV. se bude hrát 13. 7.
na fotbalovém hřišti v Karlštejně.
Na 8.30 je naplánovaná prezentace
týmů, na 9.00 slavnostní zahájení.
Končit by se mělo kolem šesté hodi-
ny podvečerní. Družstva ve složení
5+1 změří síly v utkáních hraných 2
x 10 minut. Další info na 732 780
139 a cech.jiri1@volny.cz.        (juč)
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Osovský PROVAS

V sobotu 15. 6. se díky úsilí členů
Kulturního a okrašlovacího spolku
KOS Osov konal 3. ročník Osovské-
ho akordu. Akce se konala v areálu
staré školy, dnes Centra volného ča-
su. Velká pozornost členů spolku se
soustředila na přípravu. Bylo třeba
naplánovat program, připravit mo-
bilní pódium, nafouknout skákací
hrady, dovézt a postavit stoly i lavi-
ce, upevnit propagační billboardy

sponzorů, umístit program akce.
Marie Plecitá připravila zajímavou
výstavu fotografií z historie i součas-
nosti obce. Ani na letošním akordu
nechyběl prodejní stánek KOS, kde
bylo možné koupit ručně vyrobené
výrobky členů spolku. Moderátor
Josef Kozák uvedl program a celou
dobu akce informoval návštěvníky o
vystoupení účinkujících. Byli to žáci
MŠ Osov, flétny  pí učitelky Pešico-

vé, Kytarová škola Vášková, orches-
tr ZUŠ Hořovice Horband, kytarista
Matěj Soukup, skupina Roofers z
Příbrami, skupina Uvidíme a skupi-
na Braboux.
Návštěvnost Osovského akordu byla
velká s kladným ohlasem. Zábava se
posunula do pozdních nočních hodin
a můžeme říci, že se vydařila. Kul-
turní a okrašlovací spolek děkuje
všem, kteří se na akci podíleli: čle-
nům i příznivcům spolku, OÚ Osov,
sponzorům a přátelům. Děkujeme
účinkujícím a vzkazujeme: Tak zase
za rok!     Jana PTÁčkOvÁ, Osov

Pojedenácté se otevřely chrámy v
celé zemi, aby přivítaly návštěvníky
Noci kostelů. První ročník této akce
se konal v roce 2009, kdy se zapoji-
lo 34 církevních objektů - letos jich
bylo neuvěřitelných šestnáct set. 
V Osově se akce stala tradicí, i letos
byl připraven kvalitní a pestrý pro-
gram. Začal v 18 hodin varhanním
koncertem, v němž J. Plecitý  ml.
nabídl posluchačům díla barokních
skladatelů J. S. Bacha a J. Pachel-
bela. V. Frajer přiblížil účastníkům
život a dílo F. I. Weisse, význačného
barokního sochaře a řezbáře, jež je
tvůrcem soch v osovském kostele a
jehož pražská dílna patřila ke špič-
kám v oboru. Jana Červená pohovo-
řila o svém vztahu k našemu kostelu.
Má na něj krásné vzpomínky už z
útlého dětství, její tatínek patřil k
oporám pěveckého sboru. Josef Ko-
zák poutavě povyprávěl o významu
slov a jejich posunu v běhu roků.
Mimo jiné jsme se dozvěděli, že pre-

sident je původně osoba sedící vpře-
du a ministr je vlastně posluha. Petr
Kafka a jeho soubor opět přispěl k
příjemné atmosféře krásnou hudbou,
k podívání zde byly vystaveny i nád-
herné starobylé ornáty.  

Marie PLECITÁ, Osov

Zábava se protáhla do noci a - vydařila se!
V AREÁLU CENTRA VOLNÉHO ČASU SE KONAL TŘETÍ ROČNÍK OSOVSKÉHO AKORDU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  7/2019 (169)

Škola oslavila 35. výročí
V sobotu 15. 6. odpoledne byl areál ZŠ v
Osově otevřen veřejnosti - konala se tu osla-
va 35. výročí otevření školy, které ještě dnes
někteří říkáme »nová«. Na akci byli pozvá-
ni bývalí zaměstnanci, početné zastoupení
měli samozřejmě rodiče s dětmi. Program
byl z velké části zaměřen právě na dětské
publikum, vystoupilo duo Vanda a Standa,
odehrálo se slavnostní pasování žáků páté
třídy na šesťáky a předškoláků na prvňáčky,
bylo možné si vyrobit magnetky s obrázkem
školy. K nahlédnutí byla v jedné z tříd i his-
torie – alba s fotografiemi a na monitorech
záběry ze školních akcí, nechyběla ukázka
první pomoci. Starostka Marcela Čabouno-
vá využila oslav k vyjádření díků dosavadní
ředitelce Jarmile Hanouskové za vše dobré,
co pro školu vykonala, a rozloučila se s ní
krásnou kyticí, učitelku Soňu Kocmanovou
pak představila jako její nástupkyni. I přes
velké vedro se v areálu školy sešel velký
počet účastníků. Paní ředitelka Hanousková
by chtěla touto cestou poděkovat všem, kdo
se zasloužili o zdárný průběh akce a přišli
společně oslavit výročí naší osovské školy.

Marie PLECITÁ, Osov

Herci nás rozesmáli...
Na neděli 9. 6. zorganizoval OÚ v
Osově zájezd na divadelní předsta-
vení Miláček Anna do pražského di-
vadla Palace. Zájem byl značný, li-
dé z Osova i okolních obcí obsadili
celý autobus. Konverzační komedie
založená na nečekaných situacích a
přešlapech jednotlivých postav nás
pobavila a rozesmála. Skvělé byly
výkony S. Rašilova, D. Prachaře, L.
Rybové, M. Hudečkové a P. Špalko-
vé. Sto padesát minut hry uběhlo
nečekaně rychle a svižně a my se už
nyní těšíme na další podobnou akci.

Marie PLECITÁ,Osov 

ŠKOLÁCI. Děti na oslavě 35. výročí otevření »nové« školy v Osově.  Foto Marie PLECITÁ

Osovandy potřetí vyhrály a mají putovní pohár

Noc kostelů nabídla kvalitní program

V sobotu 15. června se jako každý
rok v Radouši na koupališti konal
Memoriál zasloužilých hasičů. Sje-
lo se 11 družstev mužů, 9 družstev
žen a 3 družstva dětí. Osov repre-
zentovalo družstvo žen, které si dalo
neskromný cíl: potřetí v řadě soutěž
vyhrát. Požární útok mužů byl jed-
nokolový a na rozdíl od »klasické-
ho« útoku museli vodu čerpat přímo
z koupaliště. Nejrychlejší byli muži z
SDH Běštín. Požární útok žen byl

organizován dvoukolově, voda se na-
bírala z kádě. Po prvním kole vedly
ženy z Lochovic, Osovandy byly o 5
setin vteřiny pomalejší. Ve 2. kole
osovské hasičky čas vylepšily o více
než 4 vteřiny, holkám z Lochovic už
se tolik nedařilo. Bylo to napínavé,
ale nakonec byl cíl splněn: ženské
družstvo SDH Osov potřetí v řadě
zvítězilo a stalo se držitelem putov-
ního poháru. Text a foto 

Markéta VAŇATOVÁ, Osov

Na třetím Osovském akordu se i tan-
čilo.        Foto Barbora VAŇATOVÁ
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»Kluci a holky« (opět) hostili školáky
ŘEVNIČTÍ MYSLIVCI POZVALI NA NÁVŠTĚVU DĚTI ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY

Ani letos nezapomněl předseda My-
sliveckého sdružení v Řevnicích Mi-
roslav Hejlek pozvat k návštěvě zad-
notřebaňské školáky. Děti se na set-
kání s myslivci těší celý rok, a tak
jsme 21. června vyrazili vlakem do
Řevnic, abychom si zpestřili blížící
se konec školního roku. 
Nejdříve jsme si zašli na zmrzlinku
do řevnické cukrárny, potom si za-
dováděli na dřevěných atrakcích pod
hřištěm házené. Třetí a hlavní zas-
távkou byla stará hájovna nad Les-
ním divadlem.
Myslivci už na nás čekali. Jako vždy
připravili pro děti pohoštění a po ne-
zbytném rozdělení soutěžících do
družstev se další program odehrával
na jednotlivých stanovištích. Holky
a kluci soutěžili ve znalostech o pří-
rodě, dozvěděli se, jaké zbraně mys-
livci používají, jak se starají o zvěř a
seznámili se s jejich čtyřnohými
pomocníky... 
Následovalo tradiční opékání buřtů a

vyhodnocení přírodovědné soutěže.
Naši žáci si odnesli domů spoustu
hodnotných cen. 

Bezmezně obdivuji partu věčně mla-
dých »kluků a holek«, kteří si na na-
še školáky vždy najdou čas a trpěli-

vě odpovídají na všechny jejich vše-
tečné dotazy. Milí myslivci, mnoho-
krát děkujeme! Pavlína FIALOVá,

ZŠ Zadní Třebaň

Pozor na děti a zvířata
v přehřátých autech!
Panující vedra představují velké ne-
bezpečí i pro zvířata! V minulém
týdnu jsme byli dvakrát přivoláni k
Obchodnímu centru v Letech, kde
zůstali v zaparkovaných autech psi.
V obou případech bylo zjištěno, že
jejich majitelé se v prodejně zdrželi
jen krátkou dobu a kabina vozů byla
vychlazena klimatizací. Je nutné si
uvědomit, že vaši čtyřnozí miláčci
mají jinak vyvinutou termoregulaci
a že jsou odkázáni pouze na vás. A
nejen oni. Loni i předloni jsme do-
konce zasahovali u případů  nechtě-
ného uzamčení malého dítěte v autě.
Bylo nutné se souhlasem majitele
vozu rozbít okno a dítě neprodleně
vyprostit.  Prosíme všechny majitele
domácích mazlíčků a zejména rodi-
če malých dětí, aby před tím, než
odejdou na nákup, mysleli na to, že i
krátká přítomnost zvířete či dítěte v
rozpáleném autě může mít katastro-
fické následky. Jiří DlAsk,

Městská policie Řevnice

Sedmý ročník food festivalu Všech-
ny chutě světa se konal 15. 6. v Do-
břichovicích. Co do počtu účastníků
byl největší a bylo opravdu z čeho
vybírat. Největší úspěch v úmor-
ných vedrech slavila brazilská grilo-
vaná masa, ústřice, trhané vepřové a
belgické hranolky.
Návštěvníkům se v rámci doprovod-
ného programu představila řízná

balkánská dechovka, sličná mexická
zpěvačka a kouzelník, který bavil
děti i dospělé.
V den konání festivalu Dobřichovi-
ce opět aspirovaly na teplotní re-
kord, takže návštěvníků bylo oproti
loňsku o třetinu méně. I tak jich ale
přišlo na 2500. Děkujeme městu a
už teď se těšíme na další ročník.

Štefan ORŠOŠ, Řevnice

Bende zpíval na Portě

Další uzavírky! Na cestě do Svinař a Litně
Zadní Třebaň - Ještě ani neskončila několik měsíců trvající uzavírka silnice
ze Zadní Třebaně do Řevnic a na Zadnotřebaňany se valí další pohroma! Až
do konce září je čekají komplikace při cestě do Svinař a Litně.
„Z důvodu dostavby II. etapy vodovodu a kanalizace budou od 8. 7. do 30.
9. v Zadní Třebani uzavřeny ulice Třebaňská (za odbočkou do ulice K Vati-
nám), Liteňská a K Hájku,“ sdělila starostka obce Markéta Simanová. „Prá-
ce budou organizovány po etapách, nicméně je potřeba počítat s tím, že
kvůli malé šířce budou v některých dnech silnice uzavřeny úplně. Stavební
firma se bude snažit minimalizovat negativní dopady na dopravu a umožnit
průjezd stavbou, ale někdy to prostě nebude možné,“ dodala s tím, že ob-
jížďka do Litně či Svinař povede přes Řevnice.                                            (mif)

Stojíme za ředitelkou,
potvrdila starostka
Zadní Třebaň - »Veselo« bylo v
závěru školního roku v zadnotře-
baňské »málotřídce«. Stížnostmi
některých rodičů se zabývalo i
zdejší obecní zastupitelstvo.
„Dne 25. 6. bylo zastupitelstvo obce
podrobně seznámeno s šetřením
stížnosti, kterou obdržela 10. 6. ředi-
telka  ZŠ a MŠ Zadní Třebaň Tereza
Macourková,“ uvedla starostka obce
Markéta Simanová  s tím, že někteří
rodiče, jejichž děti navštěvují školu,
měli negativní připomínky k peda-
gogickému vedení učitelky Pavlíny
Fialové. „Dodané podklady z šetření
stížnosti ředitelkou, odůvodnění po-
stupů i přijatá opatření jsou pro zas-
tupitelstvo dostačující a dospělo k
závěru, že nemá, co se personálních
otázek a chodu školy  týká, připomí-
nek. Z toho vyplývá, že ředitelka má
plnou podporu zastupitelstva obce,“
dodala Simanová s tím, že zastupi-
telstvo považuje záležitost za uza-
vřenou a nevidí důvod, aby bylo do
řádného a bezproblémového chodu
školy zasahováno. (mif)

Zahradní slavnost ve »zvířecím« duchu

Třiapadesátý ročník festivalu
trampské, country a folkové hudby
Porta se poslední červnový víkend
konal v řevnickém Lesním divadle.
Zpěváka Petra Bendeho doprovo-
dil malý »pěvecký sbor« místní mu-
ziky Notičky. (pef)    Foto ArcHIv

Nejvíce chutnala brazilská masa

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy organizuje Měs-
to Dobřichovice 6. 7. od 8 do 12.00
u místního zámku. (ak)
* Hravé setkání rodičů a dětí na-
zvané Trdloden hostí 6. 7. od 15.00
farní zahrada na náměstí v Mníšku
pod Brdy. Vstup zdarma.          (mns)
* Lampionová plavba po proudu
Berounky na vlastnoručně vyrobe-
ných plavidlech se bude konat 13.
července v Hlásné Třebani.        (htz)
* Obecní úřad v Zadní Třebani je
kvůli dovolené do 4. 7. uzavřen.
Protože má dovolenou i letovská
kompostárna, nebude do 7. 7. v Zad-
ní Třebani vyvážen bioodpad.   (pef)
* Silnice směr Všenory a Praha na
pravém břehu Berounky mezi mos-
tem a nádražím v Dobřichovicích
bude od 8. do 31. 7. kvůli opravě a
asfaltování neprůjezdná. Objížďka
bude vyznačena přes Řevnice. (mif)
* Teplotní rekordy padly 30. 6. na
všech středočeských měřících stani-
cích. Nejvyšší teplota v Česku vů-
bec - 38,8 stupně Celsia - byla na-
měřena v Dobřichovicích.            (id)
* Oslava Evropského dne chráně-
ných území známá jako Cesta Čes-
kým krasem za Hagenem se konala v
okolí Karlštejna. K vidění byly hou-
by, rostliny, stromy, netopýři, zkame-
něliny... Nejsilnějším zážitkem byla
návštěva podzemí.                        (tem)
* Mladá žena zemřela 29. 6. po pádu
do lomu Velká Amerika. Pravděpo-
dobně spáchala sebevraždu.      (bob)
* K poraněnému mláděti labutě u
pláže v Mokropsech vyjela 21. 6.
dopoledne hlídka Městské policie
Černošice. Po telefonické poradě s
ochranáři mládě odchytila, osušila,
odmotala mu z nohy rybářský vlasec
s háčkem a předala záchranné stani-
ci k dalšímu ošetření.                    (ok)
* U dopravní nehody osobního au-
ta a dodávky v řevnické Husově uli-
ci zasahovali 26. 6. místní profesio-
nální hasiči. Jednoho zraněného pře-
dali záchrance, která jej převezla do
nemocnice.             Pavel VINTERA

DOBROTY V DOBŘICHOVICÍCH. Sedmý ročník festivalu Všechny chutě
světa se konal v polovině června v Dobřichovicích.        Foto Štefan OrŠOŠ

Vyvrcholením školního roku v zadnotřebaňské málotřídce byla Zahradní
slavnost, na kterou 27. 6.  dorazily rozradostněné děti, rodiče i přátelé
školy. Slavnost se nesla ve »zvířecím« duchu - děti i zaměstnanci školy (na
snímku) dojem podpořili desítkami nápaditých zvířecích převleků. Pro ro-
diče byl připraven program v podobě písňových pásem od dětí z MŠ i ZŠ,
pasování předškoláků na školáky a prvňáčků na čtenáře. Po děti byl při-
praven skákací hrad a umělá kravička, kterou si mohly podojit. Děkujeme
B. Stibalovi za zapůjčení - děti se vydováděly opravdu dosyta. Dosyta se
mohly i najíst, díky maminkám a tatínkům, kteří připravili občerstvení, a
díky rodině pí učitelky Peškové, jež odpoledne napekla desítky palačinek.
Foto Jaroslav BOUDA             Tereza MAcOUrkOvá, ZŠ Zadní Třebaň



Naše noviny 13/19 REKLAMA, Strana 14



Strana 15, AKCE, REKLAMA Naše noviny 13/19

V neděli 16. června se na louce u
Lesního divadla v Řevnicích už po-
třetí konal Den otevřených ohrad Hi-
porehabilitace Jupiter. Organizátoři
ho tradičně pořádají na Den otců.
Tato nezisková organizace působí na
území Řevnic od roku 2016 a je jed-
ním ze tří akreditovaných  středisek
doporučené hiporehabilitace ve Stře-
dočeském kraji. Zaměřuje se na prá-
ci s hendikepovanými a sociálně
znevýhodněnými lidmi, kterým kon-
takt s koňmi a dalšími zvířaty proka-
zatelně pomáhá. Kromě toho nabízí
příjemně strávený volný čas na čer-
stvém vzduchu i pro děti v kroužcích
a na letních táborech.
Tři skvělé moderátorky ve věku  8-
12 let návštěvníkům Dne otevřených
ohrad vlastními slovy představily
všechny koně a velmi fundovaně ko-
mentovaly soutěž dětí z koňského

kroužku. Součástí programu byla i
názorná přednáška o přirozené ko-
munikaci s koňmi. 
Příchozí mohli vyzkoušet svůj um
při plnění různých úkolů v rámci ce-
loodpolední hry, děti se mohly povo-

zit na konících, seznámit se s kozami
a podívat se na ukázku potkaní agili-
ty. Bylo hezké pozorovat, jak děti as-
poň na pár hodin zapomněly na počí-
tače a mobily. Poznaly, že volné od-
poledne mohou trávit i jinak- a že je
to baví!    Gisela Kubrichtová, 

Řevnice
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Děti zapomněly na počítače a mobily
V ŘEVNICÍCH SE USKUTEČNIL TŘETÍ DEN OTEVŘENÝCH OHRAD HIPOREHABILITACE JUPITER

Autoškola Řevnice
naučí Vás nejvíce!
Hledám instruktory AŠ - 250 Kč/hod.

Vrácení ŘP "B" 3 500 Kč.
Bezplatné poradenství!

Josef Semerád, K Vodárnám 520, Karlík 
semerad@volny.cz, tel. 603 545 666 

Po Žábě poplují necky
Neckyáda se koná 6. 7. u rybníka
Žába ve Svinařích. „Závodit bude
dvoučlenná posádka, k dispozici bu-
dou dvoje necky a 2 pádla. Rozměry
plavidel jsou 230 x 85 x 38 cm, váží
65 kg, celkový výtlak 430 kg až po
hladinu ponoru. Zájemci a odvážliv-
ci už mohou začít nacvičovat,” řekl
organizátor Petr Procházka. Soutěže
se může zúčastnit každý, stačí přijít
6. 7. ve 13.00 k rybníku, zaregistro-
vat se  a zaplatit startovné 100 Kč za
posádku. Okolo 14.00 začne závod,
posádky budou obeplouvat bojku na
čas. Na místě se můžete posilnit gri-
lovanými klobáskami a rybami a
schladit žízeň pivem. (box)

RADOST S KOŇMI. Děti s jedním z koníků na Dnu otevřených ohrad Hipo-
rehabilitace Jupiter. Foto Michaela BOČKOVÁ
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Celý podzim venku, celé jaro doma
FOTBALOVÁ DRUŽSTVA FK LETY MAJÍ ZA SEBOU VELMI NESTANDARDNÍ SEZONU

Zadní Třebaň - Když se po loňské sezoně fot-
balisté Ostrovanu Zadní Třebaň rozhodovali,
zda využít možnost postoupit z druhého místa
IV. třídy okresní soutěže výš, nebyly názory v
týmu jednoznačné. 
Někteří měli chuť se poměřit se silnějšími soupe-
ři, jiní si byli vědomi náročnosti vyšší soutěže.
Když padla volba  na postup, bylo jasné, že se bu-
de hrát o záchranu. Proto je třeba brát konečné de-
sáté místo (26 bodů, 7 vítězství, 5 remíz a 14 po-
rážek) za jednoznačný úspěch. Výš tým, který ne-
má nijak vysoký věkový průměr, pomýšlet nemo-
hl. Svědčí o tom třeba devítibodový rozdíl mezi
OZT a devátým béčkem Loděnic. Přestože ve čtr-
náctičlenné tabulce skončil OZT poměrně vyso-

ko, o záchranu bojoval až do posledního kola -
odstupy mezi mužstvy v dolních patrech tabulky
nebyly velké. Do této kritické situace se Ostrovan
nemusel vůbec dostat, kdyby na domácím hřišti
plnil roli favorita a neodevzdával body týmům
pod sebou. Na druhou stranu je potřeba vyzdvih-
nout některé výkony na hřištích soupeřů, odkud se
bodový příděl rozhodně neočekával. 
Momentem jara bylo bezpochyby domácí utkání s
Podluhami, kdy OZT ještě deset minut před kon-
cem prohrával 0:3, ale neskutečným finišem do-
kázal výsledek otočit na 4:3. Nejlepším střelcem
týmu byl Martin Suchý, který se trefil šestnáckrát,
což mu zajistilo skvělé šesté místo mezi všemi ka-
nonýry v soutěži. Jiří PETŘíŠ

Fotbalový oddíl FK Lety má za se-
bou velmi atypickou a nestandardní
sezonu. Všechna naše družstva úča-
stnící se krajských soutěží prošla ob-
tížným obdobím. Celý podzim hrála
všechna utkání na hřištích soupeřů,
na jaře naopak všechna na domácí
půdě. Rozsáhlá rekonstrukce šaten
dospěla v zimě k závěru, a tak se sen
mnoha generací hráčů a funkcionářů
FK Lety stal skutečností. Od počát-
ku března jsou kabiny v plném pro-
vozu. Tomu předcházela akce kulo-
vý blesk: nastěhování dresů, míčů,
dalšího sportovního vybavení, pů-
vodního vybavení šaten a zázemí,
jež bylo uskladněno po domácnos-
tech funkcionářů a přátel letovského
fotbalu. Nově zrekonstruované kabi-
ny konečně vyhovují potřebám klu-
bu s rozsáhlou mládežnickou zák-
ladnou a budou reprezentovat nejen
jej, ale i celou obec.

Chyběly síly i nasazení
Sezona 2018/19 A-týmu v krajské 1.
B třídě patří mezi průměrné jak zis-
kem bodů, tak předváděnou hrou. Po
podzimní části přezimovalo mužstvo
na devátém místě a na jaře na této
příčce i skončilo. To lze považovat
za ústup z pozic. Jaro bylo jako na
houpačce, po výhře přicházela skoro
pravidelně porážka, zisk dvaceti bo-

dů je za očekáváním. Ne zrovna po-
vedená zimní příprava byla varová-
ním před jarními odvetami. Úspěšný
vstup do jara nás trochu ukolébal,
ale pak nám leckdy chyběly fyzické
síly a nasazení, hlavně v utkáních s
týmy ze středu tabulky. V následují-
cí sezoně budeme nově vídat v letov-
ském dresu Standu Hřebečka ze
Zbuzan a Jana Měchuru z Chotče.
Starší dorost má za sebou premiéru
ve Středočeském krajském přeboru
U-19. Výsledky nebyly valné, tým
skončil na 16. příčce. Hráči se po-

koušeli celý rok přizpůsobit tak ná-
ročné soutěži, ale chyběli jim zkuše-
nosti i fyzické síly. Velkým handica-
pem byli chybějící hráči ročníku
2000. Konfrontace s týmy z měst ja-
ko jsou Poděbrady, Rakovník, Nym-
burk, Beroun, Mělník, Králův Dvůr,
Slaný... byla v mnoha případech nad
síly našich dorostenců.
Nově založený tým mladšího doros-
tu se s náročnou soutěží popasoval
podstatně lépe. Předváděl slušný fot-
bal a konečné 11. místo je v rámci
možností jeho maximem. Někteří

mladší dorostenci často startovali v
obou družstvech a měli během jed-
noho dne v nohách dvě utkání!
Starší žáci obsadili v krajské 1. A tří-
dě 9. místo. Po loňské sezoně, kdy
odešlo do mladšího dorostu osm hrá-
čů, byl tým budován od píky. Další
mládežnické týmy startovaly pod
společnou hlavičkou Lety/Dobřicho-
vice v Okresním přeboru Praha-zá-
pad. Mladší žáci obsadili 5. místo ve
skupině B, starší přípravka 8. místo
ve skupině A. Více na www.fkle-
ty.net. Jiří KárNíK, FK Lety

NA MISTROVSTVÍ. Mladší žáci házenkářů Řevnic na Mistrovství České re-
publiky v severomoravské Studénce. Foto František ZAVADIL

Mladší žáci řevnických »národních«
házenkářů se počtvrté za sebou zú-
častnili Mistrovství ČR. V severo-
moravské Studénce se od 21. do 23.
června  utkali s dalšími pěti vítězi
svých oblastí: TJ S. Podhorní Újezd,
TJ Litohlavy, TJ Žatec, SK Studénka
a Sokol Ostopovice. 
Hned v prvním zápase jsme narazili
na domácí, favorita turnaje. Výsle-
dek, navzdory naší snaze, byl až pří-
liš krutý - 6:20. Ani ve druhém zápa-
se jsme se nedokázali přes fyzicky

vyzrálé Ostopovice prosazovat -
8:17. Ve třetím zápase proti Žatci
jsme už hráli vyrovnanou partii, bo-
jovali, byli disciplinovaní. Od stavu
2:2 nás však opustilo střelecké štěstí
a soupeř získal rozhodující náskok,
který udržoval až do konce - 7:11.
V sobotu jsme sváděli marný boj
proti silným Litohlavům a navzdory
vůli prohráli 7:23. V neděli jsme v
posledním zápase turnaje mohli ještě
uloupnout nějaký bod. Proti Podhor-
nímu Újezdu jsme vedli 4:3, ale pak

začal úřadovat nejlepší brankář tur-
naje a pustil nám už jediný gól. Přes
skvělý bojovný výkon všech hráčů
jsme prohráli nejhubenějším výsled-

kem turnaje 5:6 a skončili šestí, po-
slední. Zlato brala domácí Studénka,
stříbro Litohlavy a bronz Žatec.
František ZAVADIL, NH Řevnice
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Řevnickým se Mistrovství ČR nepovedlo, skončili poslední

Zadnotřebaňský Ostrovan splnil cíl: Udržel třetí třídu

V posledním jarním mistráku prohrály Lety doma se zachraňujícím se béčkem Dobříše 0:3.         Foto NN M. FRÝDL

MOMENT JARA. S Podluhami Ostrovan prohrá-
val ještě deset minut před koncem 0:3, přesto do-
kázal 4:3 zvítězit. Foto NN M. FRÝDL


