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Cyklistům kdosi házel
pod kola hřebíky
Řevnice - Třiasedmdesát zraněných
ošetřili při cyklistických závodech
ČT Trans Brdy, které se jely 20. 7.,
řevničtí záchranáři. A co hůř: akci
se, stejně jako loni, kdosi pokusil
sabotovat! Závodníky svedlo z trati
přesměrované značení, někteří se
dočkali i hřebíků pod koly. Pořadatelé podali trestní oznámení na neznámého pachatele.
„Přes opakované kontroly v pátek
večer i v sobotu ráno se škůdci či
skupině škůdců podařilo narušit
průběh závodů a ohrozit bezpečnost
nic netušících jezdců, kteří se kvůli
změně značení dostávali mimo tratě,“ uvedli organizátoři v oficiálním
prohlášení bezprostředně po skončení závodů. Populární cyklistický
podnik, součást seriálu Kolo pro život, neznámí útočníci sabotovali už
loni, kdy byl start v Dobřichovicích.
I tehdy přeznačili tratě a svedli závodníky mimo stanovenou trasu.
Letos bylo zázemí přesunuto nad
Řevnice. (Dokončení na str. 12) (mif)

V POLÍCH. Cyklistický závod ČT Trans Brdy se jel v sobotu 20. července. Zázemí bylo letos přesunuto z Dobřichovic do polí u skládky nad Řevnicemi.
Foto Miloš LUBAS

Jako na D1: uzavírky, uzavírky...
AKTUÁLNĚ BUDE NEPRŮJEZDNÁ SILNICE Z ŘEVNIC DO MNÍŠKU POD BRDY
Poberouní – Velké dobrodružství
představuje v létě cestování dolním Poberouním, uzavírka (v lepším případě) střídá uzavírku. Ke
všem neprůjezdným silnicím přibude v srpnu další: z Řevnic do
Mníšku pod Brdy.
Pomalu jak na »populární« dálnici
D1 to aktuálně vypadá u Berounky:
uzavírka, uzavírka, uzavírka! A z toho plynoucí dopravní komplikace objížďky, kolony, zdržení...
Několik měsíců byla uzavřena hlavní silnice z Řevnic do Zadní Třebaně. Sotva ji silničáři zprůjezdnili, za-

Neštastník srážku
s vlakem nepřežil

Černošice - Muže středního věku
srazil 18. července před 5.00 ráno
na přejezdu u nádraží v Černošicích
vlak. Cizí státní příslušník kolizi nepřežil. Provoz na jedné z kolejí byl
obnoven přibližně po hodině.
„Naše hlídka našla na peronu nádraží muže v bezvědomí, kterému se jiný muž snažil masírovat srdce,“
sdělil velitel Městské policie Černošice Otmar Klimsza. „Přivolal jsme
záchranku, ale už to bylo zbytečné,“
dodal s tím, že sražený utrpěl rozsáhlé poranění zadní části hlavy neslučitelné se životem.
(mif)

čala dostavba druhé etapy vodovodu
a kanalizace v Zadní Třebani. Důsledek? Zavřená silnice do Svinař i Litně. Práce se navíc komplikují. „Mají
minimálně čtyři dny zpoždění,“ řekla zadnotřebaňská starostka Markéta
Simanová. „Když to porovnám s původním harmonogramem, odhaduji,
že přibližně do 9. 8. se ze Třebaně
neprojede na Svinaře ani Liteň. Pak
by to teoreticky mělo jít alespoň do
Litně,“ dodala s tím, že další celková uzavírka obou silnic je naplánovaná na září, kdy se budou po skončení pokládky potrubí asfaltovat.

Objížďka je vedena přes Řevnice.
Stále neprůjezdná je také krajská silnice v Černošicích, která se po etapách rekonstruuje už dlouhé měsíce.
„Uzavírka má trvat do konce srpna,“
uvedl starosta Černošic Filip Kořínek v místním informačním listě.
Až do 30. září má být uzavřena hlavní ulice procházející Svinařemi. Od
půlky dubna tady rekonstruují můstek uprostřed obce. Oficiální objížďka vede přes Hodyni.
Oprava silnice směr Všenory a Praha v Dobřichovicích má skončit 31.
července. (Dokončení na straně 11)

Muž uhořel v chatě

Lety - Ohořelé ostatky muže středního věku našli hasiči, kteří likvidovali 19. 7. ráno požár chaty v Letech. Další popálený byl vrtulníkem
transportován do nemocnice.
Požár byl nahlášen kolem jedné hodiny ráno. „Když jsme dorazili, byla
dřevěná chata v plamenech,“ uvedl
velitel čety řevnických profesionálních hasičů Jan Hruška.
Hasičům se podařilo zachránit vážně zraněného muže středního věku.
„S popáleninami na 90% povrchu
těla byl v kritickém stavu letecky
transportován na oddělení popálenin
v Praze,“ řekl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Událost vyšetřuje policie.
(mif)

Do Melody Makers přišel na záskok. Zůstal dvacet let
Hlásná Třebaň - Léto je v plném
proudu, ale muzikanti si ho příliš
neužijí. Zvláště jsou-li členy tak
renomovaných (a vytížených) souborů, jako je Melody Makers
Ondřeje Havelky. Což je případ
obyvatele Hlásné Třebaně, saxofonisty Bedřicha ŠMARDY.
S Melody Makers si v létě moc neodpočinete. Vyhovuje ti tenhle způsob trávení prázdnin, nebo by ses
raději »válel« někde u vody?
Já jsem maximálně spokojený s pracovním režimem, jaký mám. Snažím se bavit lidi v jejich volném čase, takže je jasné, že nemám pracov-

SE SÁGEM. Bedřich Šmarda.
Foto Peter HLADKÝ

ní dobu ve všední dny od šesti do
dvou. Za ta léta jsem si opačný pracovní režim zažil - někdy se hodí, že
mám volno v pracovním týdnu, někdy ne. Chtěl bych vzít děti v neděli na kolo a jedu hrát. Moje práce mě
nesmírně baví, jsem srostlý s poněkud zvláštním režimem pracovním i
spánkovým. Je zajímavé být třeba
první v pekárně. Až na to, že můj
den ještě neskončil, kdežto rozespalé prodavačce začíná den nový...
Kde ses v tomhle věhlasném orchestru vlastně vzal?
Náhodou, pozvali mě na záskok do
Berlína.
(Dokončení na straně 3)
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Ideální léto? Telefony šup do trezoru!
JAK TRÁVÍ LETOŠNÍ PRÁZDNINY STAROSTOVÉ POBEROUNSKÝCH A PODBRDSKÝCH OBCÍ?
Poberouní - Jak si představují ideální dovolenou starostové poberounských či podbrdských obcí? A
jaká je realita? První část ankety
jsme otiskli v minulém čísle, dnes
je na řadě část druhá.
(NN)
1) Jak (s)trávíte letošní léto, prázdniny?
2) Jaká je vaše představa ideálně
strávené dovolené?
Barbora TESAŘOvá, starostka
Letů: 1)+2) Letošní léto jsme začali ideální dovolenou v horách v zeleni a se spoustou vody. Aktivně, na
kolech nebo pěšky, jen s tím nejbližším minimem lidí kolem sebe. Zbytek léta bude patřit Letům a blízkému okolí - moc se na to těším, protože je u nás krásně!
Martina BARcHáNKOvá, starostka Mořinky: 1) Letošní prázdniny se snažím rozdělit na čas trávený aktivním odpočinkem a čas v pracovním procesu. Jsem neuvolněný
starosta, takže musím dohánět hodně
restů, jak v ordinaci, tak na úřadě. V
obci jsme zorganizovali dobrovolný
úklid potoka po povodni a mám ohromnou radost z množství pracovitých lidí, kteří neváhali obětovat
svůj volný čas a přišli pomoci.
2) Rozhodně aktivní, spojená se
sportem a báječnými lidmi. Na místě
mi pak tolik nezáleží.
Tomáš SMRČKA, starosta Řevnic: 1) Čas prázdnin strávím v Řevnicích s pár dny volna o prodloužených víkendech rozdělenými do
obou letních měsíců. V našem městě
dokončujeme několik velkých investic a zejména rekonstrukce staré
školní budovy, na kterou máme jen
2,5 měsíce, je časově náročná.
Období letních prázdnin je vždy obdobím plné stavební sezony.
2) Kdekoliv, ale alespoň 14 dní v kuse bez telefonu, internetu a všemožných »zpráv«. Je to však jen opravdu
představa, kterou se mi nepodařilo
již mnoho let realizovat.
Markéta SIMANOvá, starostka
Zadní Třebaně: 1) Letos půl své
dovolené věnuji vinou prasklého topení a vytopení třech pokojů vnitřní
rekonstrukci poloviny domu - od podlah až po stropy. Takže se ani o dovolené nedá mluvit. Ale na psychiku

to má dobrý vliv, díky domácnosti
naruby a díky tomu, že děvčata na
úřadu jsou šikovná, člověk vypne

rek a vyčištění hlavy. Profesionální
deformace se ale projevuje i tam,
sleduji, jak řeší odpady, dopravu,

Senátor odpočíval v Římě i v Třebíči

Jiří OBERFALZER, senátor za berounský obvod, místopředseda Senátu: 1) Senat zasedá v červenci i v srpnu, takže na nic velkého nepomyšlím. Byli jsme se ženou na dvou rozšířených víkendech v červnu a červenci: 5 dní v Římě, to byla svatební cesta (na snímku u fontány di Trevi), a 5
dní v Třebíči - moc pěkné město i okolí, doporučuji. Deset dní v druhé půli
srpna mám vyhrazených na kola v okolí Třeboně. Pojedeme tam s dcerkou
podruhé - skvělý terénní profil pro začínající cyklistku a končícího bikera.
2) Ideální by byla dovolená 3 týdny v jednom kuse. Někde u moře, ale taky
bych rád procestoval autem Skandinávii. Nemám moc rád vedro... Snad mi
to někdy vyjde. Foto Jiří OBERFALZER
(mif)
mozek z úřadu. S tělem to bude horší, to si asi odpočine až zase v práci.
Druhou část dovči bych ráda někam
k teplému moři, ráda bych se vrátila
na Mauricius, v únoru jsme nestihly
všechny přírodní zajímavosti vidět.
Je to hezký ostrov s úžasnými horami, plážemi a pestrou gastronomií.
2) Představa mojí ideální dovolené:
hodně teplé moře, tropická nebo
subtropická příroda, dobrý parťák a
nálada. Je krásné poznávat vzdálené
země, místní kuchyni, historii, jak se
tam daleko žije obyčejným lidem.
Večer si dát dobrý drink, nohy nahoru a uvelebit se s knížkou, poslouchat šumění moře a koukat na hvězdy. A to nejdůležitější - na telefony
kouknout jen ráno, večer a pak s nimi šup do trezoru. Každá taková dovolená skvěle působí na dobití bate-

cesty, práci, jak a zda funguje sociální systém...
Tomáš SNOPEK, starosta Hlásné
Třebaně: 1) Dovolenou s rodinou
jsem si již dopřál během června. Zatím to tedy vypadá, že zbytek léta
bude pouze v pracovním duchu.
Alespoň nějaký prodloužený víkend
bych ještě rád strávil na Šumavě, ale
uvidíme, zda bude čas.
2) Nejsem úplně milovník dovolené
trávené válením na pláži u moře,
mám rád horskou turistiku. Ideální
pro mě je týden strávený v Alpách,
túrami v přírodě. Hory mám rád v zimě i v létě. Ale rád navštívím i zahraniční velká města se zajímavou architekturou. Je mi dobře tam, kde
jsem s rodinou, je tam klid, pohoda,
čisto a dobré jídlo.

Petr RAMPAS, starosta Karlštejna:
1) Jako každý rok jsou prázdniny vrcholem sezony v Karlštejně. Turistický ruch je zde mnohem větší, než
v zimních měsících, konají se různé
akce. Zkrátka - mé prázdniny jsou
pracovní.
2) Představa letní dovolené v Karlštejně může být krásná, ale pro mě je
ideální dovolená v zimě na horách.
Svatava BISKUPOvá, starostka
Srbska: 1)+2) Skoro se stydím odpovídat. Nejspíš bych musela uvést,
že si neumím zorganizovat práci,
připadám si nepostradatelná, myslím
si, že všechno zvládnu sama, nejlíp a
- a proto bude celé léto v úřadu... Na
dovolené už jsem ale byla, v červnu,
v Petrohradě a bylo to bezva. A jezdím na prodloužené víkendy do
Krušných hor a jižních Čech.
Pavel PRŮcHA, starosta vižiny:
1) Letošní léto strávím v obci - máme rozdělané dvě akce, které bychom chtěli udělat co nejdřív: přivaděč od pomocného vrtu do úpravny
(máme stejně jako většina obcí problém s pitnou vodou) a rekonstrukci
dětského hřiště, které již nevyhovuje
bezpečnému provozu. Na obě akce
jsme měli zažádáno o dotaci, ale bohužel - asi jsou důležitější věci, než
voda pro lidi. Také se starám o úklid
na obci, třídění odpadu, provoz vodárny, sekání, výměny světel... Obec
jsem opustil na šest dnů v dubnu,
kdy jsme si zajeli s manželkou za teplem k moři.
2) Ideální dovolenou si představuji s
manželkou u vody někde v teple, nebo na Šumavě v hotelu, kde se nemusíme o nic starat a můžeme si užívat. Moc se nám to ale nedaří - většinu dovolených jsme věnovali dětem a také neumím vypustit starosti
a problémy, které si vozím s sebou.
Dušan ELIášEK, starosta chlumce: 1) Léto trávím kombinací práce a
odpočinku.
2) Ideální by byly dva měsíce prázdnin.
vít šŤáHLAvSKÝ, starosta Hostomic: 1) Letošní prázdniny trávím
pracovně. Až na konci srpna jedu do
Tater.
2) Ideálně strávená dovolená je s rodinou u moře.
Miloslav FRÝDL

Lodě odplouvaly za hlasitého řvaní a mávání diváků...
Lampionová plavba po Berounce se
konala 20. července v Hlásné Třebani. Kolem 19.00 se začaly srocovat
skupinky dětí s rodiči a plavidly u
horního jezu. Lucina Batíková rozdávala lampiony a také »plavenky«,
na občerstvení u plovoucího voru.
Ve 20.00 odpálil Mirek Stříbrný raketu a dal povel k vyplutí. Odpouvalo se za hlasitého řvaní a mávání diváků na břehu. Čtyři desítky lodí byly nádherně osvětleny barevnými
lampiony. Během cesty měly děti
několik her - musely třeba hledat
světýlka či světlušky na břehu, za to
dostávaly drahocenný kámen, který
pak měnily za kouzelné náramky.
Naše doprovodná kapela ve složení
Ivan Nesler, Iva Matějková a já celou dobu hrála a zpívala na jednom z
vorů. Bravurně ho řídil kapitán Láďa
Dohnal, Mirek Stříbrný zase při
plavbě točil piva i limonády a tlam-

NA BEROUNCE. Část lodí, které se zúčastnily premiérové lampionové
plavby od jezu k jezu v Hlásné Třebani.
Foto Jitka švEcOvá

pačem vyvolával, že je natočeno. V
tom okamžiku se k našemu voru řítila všechna plavidla, osádky lačné po
pivu a po limonádě. Byla z toho
obrovská legrace. Celou trasu absolvovali také dva odvážní plavci: Dominik Štíbr a Jirka Černý.
Okolo půl jedenácté jsme dopluli k
dolnímu jezu. Zde byl připraven ohníček na opékání buřtů a stánek s občerstvením. Mirek Stříbrný odpaloval krásný ohňostroj na oslavu šťastné plavby. Cenu za nejoriginálnější
plavidlo získali manželé Kuželovi,
nejlépe vyzdobenou loď - Salome měla paní Procházková ze Zadní
Třebaně a nejlepší kostým manželé
Perneckých.
Díky obci, hasičům i všem, kteří se
lampionové plavby zúčastnili.
Všichni jsme se náramně pobavili a
užili si to.
Jitka švEcOvá,
Hlásná Třebaň
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Do Melody Makers přišel na záskok...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
S orchestrem jsme si okamžitě padli
do oka, takže když bylo jasné, že se
původně tříměsíční záskok protáhne
na stálo, nebylo co řešit. Teď už jsem
tam dvacet let.
Melody Makers se zabývá předválečnou taneční a swingovou muzikou. »Ujížděl« jsi na tomhle žánru i
před nástupem k orchestru?
Ano, tahle muzika se mi líbila vždycky. A nehledejte za vším ženu za mojí láskou ke swingu, stojí láska
ke starému jazzu a neuvěřitelné
energii, kterou vyzařuje, jako primárně taneční muzika.
Baví tě i po těch letech na každý
koncert oblékat bílou košili, »kvádro«, připínat motýla? Nemáš někdy
chuť se »odvázat« s nějakou bigbeatovou, nebo rockovou kapelou?
Ale jo, baví... Doma si hraju jen tak
na basovou kytaru a svého času jsem
spolupracoval s opravdovými bigbíťáky, takovými srdcaři. Což byla
úžasná energie a nadšení propojené
nejen hudebními zážitky. Ale mám
moc rád i modernější jazzové styly.
Jako saxofonista pravidelně s muzikanty podobného ražení vystupuji v
pražských jazzklubech.
Jak často s MM zkoušíte..?
Podle potřeby. Když chystáme nový
program, jsou zkoušky často i deset
hodin v kuse, bez ohledu na víkendy
či denní a noční hodinu. Nejbližší
naše soustředění vychází na konec
prázdnin, budeme studovat písně pro
nadcházející sezonu 2019/2020.
Před každým koncertem je velká
zvuková zkouška na jevišti, to máme
stejné jako ostatní kapely.
Kdo rozhoduje o tom, jaké skladby
budete hrát? Kapelník? Leadr bandu? Mluvíte do repertoáru i vy ostatní, »řadoví« muzikanti?
S repertoárem je to jako se surovým
diamantem. Je třeba jej nalézt, obrousit a vyhladit. Náš kapelník,
trumpetista Juraj Bartoš má doma
nepřebernou sbírku starých gramodesek, což je fond písní a podnětů,
téměř nevyčerpatelný. Když Ondřej
Havelka spřádá podněty k novému
programu, Juraj jeho nápady rozvíjí,
doplňuje a především výborně aranžuje na míru kapele. Je fakt, že některé jazzové kusy znějí ohromně
členům orchestru, ale mohou být třeba méně snesitelné pro diváky. Je
třeba mezi rychlé a obtížné skladby
vložit oddychovější materiál a třeba i
dodržet původní záměrně naivní

SÓLO. Bedřich Šmarda při svém saxofonovém sólu, v pozadí vlevo leadr
orchestr Melody Makers Ondřej Havelka.
Foto ARCHIV
ideu a strukturu, jež byly tak typické
pro meziválečný jazz. To je hlavně
Ondřejova práce, někdy i s jemným
doladěním členů kapely. Podíl nás
ostatních na programu je drobný, ale
i detail diváci vnímají. Obvykle to,
co vypadá jednoduše, je náročné na
přípravu, jež je za tím skryta.
Co, jakou skladbu hraješ ty osobně
nejraději?
Těžká otázka. Mnohdy to je tak, že
náročný kus, který mne stojí mnoho
sil k trénování, hraní doma i na
zkouškách, se po následném proklínání a dalším nekonečném zkoušení
stane oblíbeným..
Co bys rád v repertoáru Melody
Makers měl, ale není to tam?
Kdyby bylo na mne, byl by celý repertoár prošpikován mými saxofonovými sóly, což by ale nebylo pro
diváky lačné Ondřeje Havelky zajímavé. Je tedy dobře, že je program
takový, jaký je. Orchestr Ondřeje Havelky bez Ondřeje, jen se saxofonem,
to by byla velká extravagance...

Improvizujete? Nebo vše, včetně situací, které na pódiu vypadají »živelně«, pečlivě předem zkoušíte?
Mnoho situací vzniká spontánně.
Někdy člověk způsobí všeobecné
veselí nějakou drobností, třeba zatrhnutím manžetového knoflíčku o
notový stojan, nebo servilním donesením vlastní židle Ondřejovi, když
hraje na banjo, a to pak v repertoáru
zůstane i nadále.
Je Ondřej i v zákulisí tak neodolatelný, šarmantní, vtipný… jako na
pódiu?
Ondřej je v první řadě neuvěřitelný
profesionál a těší se přirozené autoritě. Ač je velmi jemný a ve svých projevech nenápadný, dokáže být nesmlouvavý, náročný. Jeho hlavním zájmem je publikum, jeho potěcha.
Ondřejův náhled na celkové vyznění
koncertů je obdivuhodný, byť se nemusí vždy slučovat s viděním jednotlivých hráčů orchestru.
Asi se ne vždy na pódiu všechno
úplně povede. Pobav čtenáře něja-

kou veselou letní příhodou...
Nedávno se nám stalo, že nám na pódium při přídavku vyskočila dáma v
roztomilých puntíkovaných šatech.
Záře reflektorů ji tak oslepila, že se jí
zamotala hlava a ona spadla do notových stojanů za ní, při čemž povalila
několik hudebních nástrojů. Naštěstí
se to obešlo beze škody. Ukázalo se,
že paní je velkou obdivovatelkou
Ondřeje Havelky a toužila se s ním
vyfotografovat. Jelikož je asi plachá,
tak se předtím na baru lehounce posilnila, ale kuráž jí došla hned se stabilitou přímo na tom pódiu...
Co vás ve druhé polovině prázdnin
s orchestrem čeká?
Čeká nás několik festivalů, z nichž
zvláště ty pod širým nebem jsou s
ohledem na slunce, déšť, komáry...
velkou výzvou. Ohromně se těšíme i
na podzimní turné na Slovensku a
přátelskou hudební bitvu s tamějším
swingem našlapaným orchestrem
Hot Serenaders. Na Slovensku se
nám hraje skutečně příjemně a rádi
se tam vracíme.
A co tě ve druhé polovině prázdnin
čeká mimo orchestr?
Plánuji dovolenou na Šumavě, kde
se chci věnoval windsurfingu, který
jsem před pár lety oprášil. Pro mne,
jako pro hudebníka, je to něco zcela
jiného a jelikož jsem neposeda, i ta
fyzická zátěž je pro mne velkou výzvou. Navíc, nechat se pohánět větrem po vodní hladině je krásný a osvobozující pocit. Miloslav FRÝDL

Bedřich ŠMARDA

- narozen 7. 5. 1973, v Berouně, ve
znamení Býka
- celoživotní obyvatel Hlásné Třebaně, otec tří dětí - desetileté dcery a
dvou pětiletých synů, dvojčat
- hudební nadání prý zdědil nejspíš
po dědovi, který hrál ve volném čase na violoncello
- do hudební školy byl vybrán už ve
školce. Učil se postupně na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
- kromě ZŠ absolvoval gymnázium,
konzervatoř a zámořskou Berklee
College of Music
- v orchestru Melody Makers hraje
na tenorsaxofon, barytonsaxofon,
bassaxofon, klarinet
- „Chtěl bych hlavně hrát tak, aby to
dělalo lidem i mně radost,“ odpovídá na dotaz, kam by to chtěl s muzikou »dotáhnout«
(mif)

Těšíme se na vaše prázdninové fotografie i příhody!
NA VÝHERCE SOUTĚŽE ČEKAJÍ TRIČKA, MIKINA, CD, KNIHA, KORBEL NEBO LAHEV VÍNA
Poberouní - Naše noviny vyhlásily tradiční
soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené nebo prázdnin. Zajímavé či vtipné fotografie
nám do 8. 9. můžete posílat na adresu redakce
(Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň) či mailem (frydl@centrum.cz). Těšíme se i na vaše letní příhody - napište nám, co
vás během prázdnin nejvíc rozesmálo či naštvalo. Pro autory originálních snímků i textů,
jež hodnotící komisi v čele s Josefem Kozákem
zaujmou nejvíc, máme připravené ceny: trička, mikinu, CD, knihu Po stopách Keltů na Berounsku - Od Tetína po Bacín, korbel či lahev
vína. První dvě dnes otištěné pořídila Pavla
Špalková ze Lhotky a nazvala je Žokejka, resp.
Jedu na tábor. Autorem snímku Západ slunce
je Jiří Petříš ze Zadní Třebaně.
(mif)
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Skaleckou pouť zahájilo procesí do Brd
STOVKÁM NÁVŠTĚVNÍKŮ TRADIČNÍ AKCE ZAZPÍVALY JANA KIRSCHNER I PAVLÍNA FILIPOVSKÁ
Tradiční Skalecká pouť se konala
předposlední červencový víkend v
Mníšku pod Brdy. V barokním areálu Skalka, na náměstí F. X. Svobody, v předzámčí, na farní zahradě i u
Zadního rybníka čekal na stovky návštěvníků bohatý kulturní a doprovodný program.
Byl sestaven tak, aby pobavil celou
rodinu - od nejmenších dětí až po
prarodiče. Na své si přišli chovatelé,
pro které byla připravena třídenní
výstava drobného zvířectva, i dobrodružné povahy - těm byl určen Den
otevřených dveří místních dobrovolných hasičů. Po celý víkend byly v

formace Dead Daniels. Pavlína Filipovská zazpívala na farní zahradě
šlágry z Divadla Semafor, které letos
oslaví 60 let své existence. Návštěvníci jejího koncertu mohli dobrovolným vstupným přispět na vybudování sociálního zázemí v objektu
Mateřského centra Oáza.
Jubilejní 10. Neckyády, jež se konala v neděli, se zúčastnilo pět plavidel. Její součástí byla ponožková bitva. Poslední akcí pouti byl nedělní
koncert v podání smyčcového Pro
arte tria. Před zaplněným kostelem
sv. Václava zazněly Mozartovy,
Beethovenovy a Dvořákovy skladby.
Libor KÁLMÁN, Mníšek p/Brdy

Kina v okolí

Tipy NN

LETNÍ KINO ŘEVNICE
2. 8. 21.30 ROZMARNÉ LÉTO
9. 8. 21.00 POUTNÍK

KINO ŘEVNICE
Kino nepromítá.
(vš)
LETNÍ KINO KARLŠTEJN
2. 8. 21.00 LEGO PŘÍBĚH 2
9. 8. 21.00 TERORISTKA

PROCESÍ. Několik desítek poutníků se vydalo procesím z Mníšku k baroknímu areálu Skalka na Brdech.
Foto Libor KÁLMÁN

KINO LITEŇ

předzámčí k dispozici atrakce, které
lákaly především nejmenší návštěvníky. Na pouťové zábavě v Sokolovny zahrála kapela Galaxis.
„Mníšecká pouť je vyhlášená. Líbí
se nám atmosféra i stánky, ale nejvíce se těšíme na večerní rockový koncert. Jsme tu poprvé, ale určitě ne
naposledy,“ sdělila Petra Kadeřábková, která do Mníšku dorazila s kamarádkami z Prahy.
Pouť zahájilo sobotní procesí z kostela sv. Václava na Skalku, které
vedl farář Jan Dlouhý. Na tříkilometrovou cestu ke kostelu sv. Máří
Magdaleny poutníkům hrála a zpívala kapela Ritornello. Mši svatou ce-

2. 8. 17.00 RAUBÍŘ RALPH A INTERNET
2. 8. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODy
9. 8. 20.00 SKLENĚNý POKOJ

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
LETNÍ KINO BEROUN

(vš)

30. 7. 21.30 IBIZA
31., 12. 8. 21.30 (Po 21.00) DĚTSKÁ HRA
1. 8. 21.00 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
2. 8., 6. 8. a 13. 8. 21.00 RyCHLE A
ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
3. 8. a 10. 8. 21.00 ŽENy V BĚHU
4. 8. 21.00 LVÍ KRÁL
5. 8. 21.00 SLUNOVRAT
7. 8. 21.00 LOVENÍ
8. 8. 21.00 NOČNÍ MŮRA Z TEMNOT
9. 8. a 14. 8. 21.00 TOy STORy 4: PŘÍBĚH HRAČEK
11. 8. 21.00 SPIDER-MAN: DALEKO
OD DOMOVA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
2. 8. 18.30 TAJNý ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
3. 8. 18.30 ALADIN
9. 8. 18.30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 3D
10. 8. 18.30 LVÍ KRÁL

KINO RADOTÍN
Do 12. 8. má kino dovolenou.
13. 8. 17.30 IBIZA

(vš)

lebroval římskokatolický biskup
Zdeněk Wasserbauer, příjemnou atmosféru v barokním areálu pod hřebeny Brd zvýraznil koncert mezzosopranistky Dany Krausové a klavíristy Ladislava Vrchoty, kteří uvedli
české lidovky i hity z muzikálů.
Největší hvězdou letošní pouti byla
Jana Kirschner, která s doprovodnou
kapelou na náměstí zazpívala své
největší hity. Milým překvapením
pak byla vystoupení finalistů soutěže Brdský kos. Zazpíval i Marek
Pošta, který tuto soutěž v minulosti
několikrát vyhrál. Poté náměstí roztančilo balkánské disco v podání
šestice Circus Problem a rocková

Seniorům hrála dechovka, rockerům To víš!
V sobotu 20. července se konala ve
Svinařích u příležitosti nadcházejícího svátku sv. Anny Svatoanenská
pouť. Již dopoledne se v Klubu sešli
místní sokolové a zástupci radnice,
aby připravili posezení a občerstvení pro seniory. Těch se, navzdory
strašnému vedru a dusnu, sešly přes
dvě desítky. U písní Podbrdské me-

lodie si zazpívali, dokonce někteří i
zatančili. Všeobecně panovala velice příjemná atmosféra a radost ze
společného setkání. Večer se pak
přitvrdilo, dechovku vystřídal rock a
michelská kapela To víš! Přibližně
sedm desítek lidí se bavilo a tančilo
do půlnoci, kdy byl koncert ukončen. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Chuck předvedl nálož nadupané hudby
Letošní festival Rockabilly CZ Rumble, který se konal
27. 7. v Řevnicích, byl opět jedinečný. Brzy po začátku
se Lesní divadlo zaplnilo nadšenci a fanoušky
rock´n´rollu a rockabilly. Zpočátku svítilo sluníčko, ale
po 17. hodině se zvedl vítr a začalo pršet. Počáteční osvěžující deštík přešel do vytrvalého deště. Jenže fanoušci rockabilly jsou ještě vytrvalejší než počasí, takže navzdory dešti byl taneční prostor stále plný lidí, kteří se
rozhodli, že jim náladu nic nezkazí. V podvečer jsme
předali šek v hodnotě 15 000 Kč nadaci Rarach, který si
přijela převzít patronka a dobrovolnice spolku herečka
Mahulena Bočanová. Hlavní hvězda večera, Američan
Chuck Hughes předvedl v doprovodu členů skupiny
Slapdash nálož nadupané hudby. Zatímco basista s bubeníkem zajistili doprovod celého vystoupení, kytarista a
zpěvák se přidal s banjem na skladbu Train to nowhere,
která tak zazněla historicky poprvé naživo s kompletními nástroji. Večer uzavřela oblíbená kapela Mordors
Gang, poprvé s elektronickým bubeníkem.
Program zpestřili styloví tanečníci v mexicko-českém
páru, ke kterým se ve druhém vstupu na podium přidali
nadšenci z brněnského kurzu rockabilly jive!
Skvělá atmosféra panovala až do konce navzdory dešti,
který trval téměř do půlnoci. Pokud byste také chtěli

podpořit spolek Rarach, můžete tak učinit na transparentní účet: 2601644927/2010. Děkujeme!
Zuzana ŽiDLiCKÁ, Rockabilly CZ

HVĚZDA VEČERA. Americký muzikant Chuck Hughes.
Foto Jan JIRKOVSKÝ

* CD Signum s nahrávkami z období renesance představí 30. 7. od
19.30 v zámku Dobřichovice soubor
Ludus musicus.
(ak)
* Kytarové duo J. Tuláček+T. Hanzlíček zahraje v rámci Letního hudebního festivalu Musica Viva 2019
1. 8. od 19.30 na zámku v Dobřichovicích. Na stejném místě předvedou
4. 8. od 17.00 soubory Regii Caroli
regis, En Garde! a Ludus musicus
Tance renesance a baroka.
(ak)
* Jakub Smolík, Viktor Sodoma a
Karel Kahovec s kapelou George &
Beatovens vystoupí 2. 8. od 19.00 v
Lesním divadle Řevnice. Vstupné
399 Kč.
(dil)
* Kaple sv. Jana Křtitele ve Všenorech bude pro zájemce o prohlídku
otevřena 3. 8. od 15 do 17.00. (sah)
* Večer árií s klavíristou Jaroslavem Šarounem hostí 8. 8. od 19.30
zámek v Dobřichovicích.
(ak)
* Tomáš Klus koncertuje 9. 8. od
19.30 v barokním areálu Skalka nad
Mníškem pod Brdy.
(ism)
* Představení Pánská jízda v ši(n)kanzenu uvede Divadelní soubor
Řevnice v Lesním divadle 9. i 10. 8.
od 20.00 a 11. 8. od 17.00.
(sds)
* Festival Dixieland v Dobřichovicích se uskuteční 10. 8. od 14.00 na
louce u dobřichovické lávky pro pěší. Vystoupí Originální pražský synkopický orchestr, The Steamboat
Stompers, Oldtimers Jazz Band Praha, Brass Band Rakovník a další.
Vstup zdarma.
(ak)
* Kapely Nástroj snahy, Slapdash,
P.N.P., Odečet plynu a Maniac zahrají na Hasofestu, který se koná 10.
srpna od 14.30 u dolního jezu v
Hlásné Třebani. Děti se mohou těšit
na skákací hrad, kuličkové moře,
kouzelníka i ukázky hasičské techniky. Vstupné 90 Kč, děti do 10 let
zdarma. Kateřina SMOTEROVÁ
* Rockové uskupení Fish Flesh
Field and Henry koncertuje 10. 8. od
19.30 v baru U Emy ve Lhotce. (eb)
* Výstavu fotografií Přírodou a krajinou České republiky můžete do 14.
srpna navštívit v galerii Mokropeská
kaplička.
(emo)
* Výstava Fotoklubu Beroun nazvaná Krajinou mého srdce je ve velkém sále zámku v Dobřichovicích
přístupná do 15. srpna.
(ak)
* Výstava Elišky Podzimkové nazvaná Malý princ je do 30. 8. instalována v Café galerii Bím Dobřichovice.
Andrea KUDRNOVÁ
* Výstava Acháty a křemeny je do
29. 9. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.
Vlastimil KERL

Strana 5, VŠERADŮV KURÝR

Naše noviny 15/19

Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

15/2019 (284)

Doufám, že si užíváte léta!
Milí Všeraďáci! Polovina prázdnin je za námi,
ale školáci nezoufejte, ještě celý měsíc volna je
před vámi. Doufám, že si všichni užíváte léta a
místo práce se spíše těšíte z volna na dovolených
nebo výletech.
S létem jsou spojené venkovní posezení s rodinou
a přáteli a tyto grilovačky jsou často také doprovázeny hudbou i bujarým veselím. Buďte ovšem
při těchto radovánkách ohleduplní vůči sousedům. Respektujte noční klid a v nočních hodinách ztlumte hudbu tak, abyste své sousedy příliš nerušili. Zároveň ale prosím i obráceně, buďte, prosím, trochu shovívaví a to, že si sousedé
pustí hudbu a veselí se, berte s rezervou. Jestli
ovšem je hudba opravdu moc hlasitá, zkuste ztlumení hudby řešit nejdříve domluvou a volání policie, kvůli rušení nočního klidu, nechte až jako
poslední možnost.
Musím poděkovat všeradickým hasičům za přípravu a pořádání neckyády. Opravdu se povedla
a věřím, že se neckyáda stane pravidelnou akcí,
která nám bude zpestřovat léto. Děkuji.
V srpnu nás čeká veřejné zasedání zastupitelstva, termín bude upřesněn ve věstníku a na
webových stránkách.
Martin KUNC,
starosta Všeradic

PRVNÍ NECKYÁDA. Účastníci premiérové všeradické Neckyády při přeplouvání koupaliště.
Foto Ivana NáJEMNÍKoVá

Nejoriginálnější byla Zabijačka
NA KOUPALIŠTI VE VŠERADICÍCH SE KONAL PRVNÍ ROČNÍK NECKYÁDY
V sobotu 27. 7. se ve Všeradicích
konal 1. ročník Neckyády. Na zdejší
požární nádrži využívané jako koupaliště ji uspořádali místní hasiči.
Příjemná letní teplota, slunce skryté
za mraky, točený Všerad, palačinky,
klobásy a vidina zážitků přilákala
houf diváků i soutěžních týmů s originálními vlastnoručně vyrobenými
plavidly. V klidné a přátelské atmosféře změřilo síly 11 posádek.
V první disciplíně pětičlenná porota
hodnotila během předváděcí plavby
originalitu i kreativitu při tvorbě plavidla. Nejoriginálnějším plavidlem
bylo vyhlášeno startovní číslo 1:
Zabijačka. Velmi dobře si v hodnocení poroty ovšem vedla též plavidla

Tečku za mší obstará
slavnostní přípitek
Děkuji všem, kteří se mnou prožili
sváteční odpoledne 27. 7., kdy jsem
v kapli Betlémské, na místě působení Mistra Jana Husa, přijala kněžské svěcení. Děkuji všem, kdo mne
provázeli a provázejí na mé pouti
životem. Věřím, že i vy, kteří nevyznáváte Ježíše Krista jako svého Pána, ale jste rozhodnuti konat Dobro
a být světlem sobě, své rodině i druhým, přijmete mé pozvání do Sboru
Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani. Zde budu
mít 4. 8. od 17.00 svoji primici, čili
jako nově vysvěcený kněz odsloužím
svoji první mši. Po jejím skončení
vás srdečně zvu na slavnostní přípitek, který bude též poděkováním za
pomoc při poslední fázi rekonstrukce střechy tmaňského sboru.
Jana Šmardová KoUloVá, Tmaň

Woodstock, Titanik a Tankysté.
Při prezentační plavbě bylo rozhodnuto o majiteli další ceny - pro Největší potápku. Tank se dvěma vojáky
na palubě i s jedním vojínem v pozorovací vížce se po pár záběrech pádly převrátil na bok, nabral do kajuty
pořádnou porci vody, a dokonce se z
něj odlomila celá horní věž. Po technických úpravách na plavidle však i
tato posádka pokračovala do další
disciplíny. V ní se stopoval čas přeplutí koupaliště od startu k bójce a
zpět. Zde si nejlépe vedl Batman se
svým Batmobilem. Na paty mu však
s rozdílem pár vteřin šlapali Barlíci.
V závěru soutěže se rozhodovalo o
nejzručnější posádce. Úkolem týmů

byl slalom mezi bójkami a poté výlov plastových míčků z hladiny nádrže v tříminutovém časovém limitu. V těchto úkolech si velmi dobře
vedly posádky Woodstocku i Mořské nemoci, avšak nejvyšší součet
bodů z obou částí získal a vítězem se
stal tým Vinařická jachta 2.
Všechny posádky si za své výkony a
statečnost odnesly pamětní listy, děti
ještě sušenkové medaile a vítězové
jednotlivých disciplín se navíc radovali z hodnotných cen: vína, bonboniéry, tvořítka na zmrzlinu, nafukovacího kruhu či utopenců.
Díky firmě Some i obci Všeradice za
podporu akce. Za rok zase Ahoj!
Ivana NáJEMNÍKová, všeradice

Z podbrdského kraje
* výlet do Koněpruských jeskyní s
procházkou po zkamenělém mořském dně a návštěvou podzemí pořádá 6. 8. v rámci celodenního geologického programu Muzeum Českého krasu Beroun. Na akci, jež začne poznáváním zkamenělin a achátů
v Berouně, je třeba se předem přihlásit na tel.: 311 624 101.
(vlk)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je v srpnu
otevřena každou sobotu a neděli,
vždy od 10 do 17.00 hodin.
(ako)
* 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)

Světlušky se na táboře »učily« řemesla a hrály divadlo
Devět dnů na táboře ve Sloupu v
Čechách prožilo šestnáct dětí z Dětského centra Světlušky ve Tmani.
Děti mají doma co vyprávět, zažili
jsme toho opravdu mnoho. Seznamovali jsme se s řemesly, tradicemi,
vyzkoušeli si jízdu na koních, využili Lesní divadlo ve Sloupu k vlastní tvorbě. Děti si připravily krátké
scénky ze života a společně pak sehrály pohádku O zakleté princezně
Rozárce a statečných rytířích. Také
jsme zhlédli dvě představeni pražského divadla Krapet a plnili kvízy
o řemeslech či z historie. Navštívili
nás i vojáci, členové Československé obce legionářské.
Po výletu na Ještěd jsme se vypravili pozdravit předního sklářského
výtvarníka a poděkovat mu za jeho
celoživotní dílo, kterým proslavil
Českou republiku a sklářské řemes-

lo ve světě. Karel Wunsch navrhl v
roce 1970 užitkovou keramiku a
soubor sklenic pro Ještěd. Pozval
nás do své pracovny, kde nám prozradil zajímavosti, které každý neví,
ukázal zkušební vzorky. Děkujeme
za přijetí a krásné povídání u milých

manželů Wunschových, kteří spolu
letos oslavili diamantovou svatbu
(60 let). Děkujeme i Obci Tmaň za
zajištění odvozu zpět domů, týmu,
který se o děti staral, a Středočeskému kraji za dotaci.
Text a foto
Jana Šmardová Koulová, Tmaň
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

8/2019 (93)

Kotek »od Cimrmanů«
zemřel. V Karlštejně
Karlštejn - Václav Kotek, sedmašedesátiletý herec a manažer věhlasného pražského Divadla Járy Cimrmana, byl 25. 7. nalezen ve svém domě
v Karlštejně mrtev. V pátek 26. 7. to
uvedl server Aktuálně.cz s odvoláním na Českou tiskovou kancelář
(ČTK) a server Blesk.cz.
Podle Blesku zasahovala ve čtvrtek
ráno v Kotkově domě kriminálka přivolaná stavební firmou. Po otevření
bytu byl herec údajně nalezen bez
známek života na úpatí schodiště, ze
kterého měl spadnout. „Byla nařízena soudní pitva, na jejíž výsledky čekáme. Cizí zavinění bylo předběžně
vyloučeno,“ sdělila Blesku policejní
mluvčí Marcela Pučelíková.
Václav Kotek, otec známého herce
Vojty Kotka, byl podle ČTK členem
Divadla Járy Cimrmana od roku
1973. Začínal jako kulisák, později
účinkoval ve dvanácti hrách souboru
jako herec a stal se z něj také manažer divadla.
(mif)

OTEVŘENÝ BUNKR. Denně kromě pondělí od 10 do 18.00 je o prázdninách otevřeno karlštejnské Muzeum lehkého opevnění, které se nachází v předválečném »bunkru« poblíž parkoviště.
Foto NN M. FRÝDL

Chystáme nová pravidla vjezdu na pěší zónu
NÁVRHY NA UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MOHOU OBYVATELÉ KARLŠTEJNA POSÍLAT DO 6. 9.
Letošní prázdninová sezona v Karlštejně zatím z hlediska života v městysi probíhá bez potíží. Parné léto
láká turisty hlavně k vodě, o čemž
svědčí relativně menší návštěvnost
památek v celém Středočeském kraji. U nás, v obci, turistický ruch oživuje večerní putování hradem (každou středu) a víkendová představení
Noci na Karlštejně na nádvoří, kam
se sjíždějí diváci z celé republiky. Na
nedostatek zájemců si nestěžuje ani
autokemp nebo letní kino, které o
prázdninách každý pátek nabízí filmové hity. Naposledy se bude promítat 30. srpna. Tradiční Hradozámecká noc je pak plánována na
31. srpna.

Na úřadě v letních měsících připravujeme nejen nové dopravní značení
v pěší zóně, ale také nová pravidla
vjezdu na pěší zónu, což by mělo
zlepšit dopravní situaci v této expo-

nované části obce. V běhu je také
příprava letošního udělení čestného
občanství, jehož prvním laureátem
se stal emeritní kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů. Občané mohou

zasílat své návrhy do 6. 9. 2019. Ceremoniál se uskuteční u příležitosti
30. výročí sametové revoluce, 17.
11. v Rytířském sále hradu Karlštejn.
Janis SIDOVSKÝ, místostarosta

V lese hořelo, profesionální hasiči nemohli oheň najít
Karlštejn - Hodinu hledali profesionální hasiči z Řevnic
místo v lese poblíž Karlštejna, kde mělo podle telefonického oznámení 11. července odpoledne hořet. Když místo konečně našli, samotná likvidace ohně pak zabrala
»pouhých« dvacet minut.
„Podle ohlašovatele mělo hořet »v lese u pomníku«.
Pomníky jsme našli dva, ale oheň žádný,“ uvedl velitel
čety řevnických profesionálních hasičů Jan Hruška. „Objížděli jsme les křížem krážem, dokonce jsme vytvořili

rojnici, ale po požáru nikde ani stopy. Až velitel místních
hasičů pan Čvančara nás navedl na to správné místo na
Kněží hoře,“ dodal s tím, že od neuhašeného ohniště vzplála lesní hrabanka. Místo bylo pro techniku nedostupné, takže k němu hasiči museli dojít po svých. „Karlštejnští »dobráci« doutnající hrabanku s pomocí lopat, kopáčů
i džberové stříkačky uhasili a prolili. Nebyl to velký požár, ale vzhledem k tomu, že je vše suché jako trní, je i
takhle malý oheň nebezpečný,“ uzavřel Hruška.
(mif)

Cestománie děti zavedla do lesa, na vinici i do Zooparku
Příměstský tábor Cestománie 2019
se konal na začátku letních prázdnin
v Karlštejně. Letošního ročníku akce
pořádané tradičně karlštejnskou pobočkou střediska volného času Domeček Hořovice se účastnily děti ze
Srbska, Litně, Karlštejna a blízkého
okolí.
Počasí nám celý týden přálo, a tak se
cestovalo moc dobře. Chodili jsme
pěšky, využili vlak i autobus. Prošli
jsme karlštejnské lesy a také zdejší
vinice, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o pěstování vinné
révy. Některé děti byly poprvé v
krásné obci Osov pod brdskými Hřebeny, kam jsme dojeli lokálkou ze
Zadní Třebaně. Čekala na nás přírodovědná stezka kolem místních rybníků a návštěva staré školy. Středa
zase patřila hrám a zábavě. Dětský

golf nás bavil opravdu celé dopoledne. Všechny účastníky doslova
okouzlil vzdělávací program o sopkách v bedounském Muzeu Českého
krasu. Vyprávění, promítání, tvoření
a ukázky konkrétních zkamenělin,
které si děti odnesly domů, hodnotili všichni s nadšením. Poslední den
jsme si vyzkoušeli hledat zkameněliny v Karlštejně a poté jsme se šli
potěšit s živými zvířátky do Zooparku. Patřili jsme ten den mezi první návštěvníky, a tak jsme pomáhali
s krmením. Děkujeme personálu za
příjemnou atmosféru a jízdu na kočáru, která děti hodně bavila.
Byl to krásný týden se spoustou zážitků a s prima partou dobrých kamarádů. Všem přejeme pěkné prázdniny. Text a foto Eva KNOPOVÁ,
Domeček Karlštejn
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KARLŠTEJNŠTÍ MUZIKANTI. Skupina Karlíček na »hrané« v dobřichovické restauraci Holba...
Foto ARCHIv

...a country kapela Kapičky při vystoupení na Obecní zábavě v černolickém
parku.
Foto nn M. FRÝDL

Karlíček hrál v Holbě, Kapičky v parku
KARLŠTEJNSKÉ COUNTRY SKUPINY VYSTUPOVALY NA NĚKOLIKA AKCÍCH PO OKOLÍ
Je vidět, že jsou prázdniny, čas dovolených - všichni někde poletují a
užívají si volna. I karlštejnsko-hlásnotřebaňská kapela Karlíček si vybrala volno. Po dlouhé měsíční pauze jsme se poprvé sešli na »hrané« v
dobřichovické restauraci Holba. Její
majitelé, Anička a Bohoušek, se prý
na nás už moc těšili...
Se svými nástroji dorazilo deset muzikantů. Bezvadná byla banjová sekce (tři banja) i sekce kytarová (pět
kytar). Muziku tvrdila jedna basa a
nechybělo ani ukulele. Hráli jsme a
zpívali jako o život, zazněly snad
všechny známé »fláky« country a
trempské muziky. Čas šíleně ubíhal,
najednou byla jedna hodina ráno a
my museli pomaličku končit. Ale
užili jsme si to jaksepatří. Stejně jako o týden později, 26. července, na

Pokřtí pátou knihu

Karlštejn, Beroun - Už páté pokračování svého úspěšného cyklu Povídky ke kávě chystá bývalá řídící
učitelka karlštejnské školky, obyvatelka Berouna Hana Hrabáková.
I tentokrát v ní řeší »holčičí problémy« a vzpomíná na léta dospívání.
Křest knihy by se měl konat v listopadu, v berounském Muzeu Českého krasu.
(mif)

Křižárně v Černošicích. Tak zase někde příště na viděnou!
Jiná karlštejnská country skupina,
Kapičky, vyhrávala 27. 7. společně
se staropražskou kapelou Třehusk na
Obecní zábavě v Černolicích. Přes-

tože počasí posezení pod širým nebem tentokrát příliš nepřálo - bylo
pod mrakem a přibližně hodinu po
začátku akce se dalo do drobného,
ale vytrvalého deště - sešlo se v místním parku několik desítek lidí. Sta-

Tip na prázdninový výlet: Uhelné safari v Mostě
Posílám tip na prázdninový výlet.
Jestli chcete zažít něco zvláštního,
vydejte se na Uhelné safari do
Mostu! Uvidíte měsíční krajinu povrchových dolů v podhůří Krušných
hor s pohádkovým zámkem Jezeří v
pozadí, obrovské kolesové rypadlo
KU 300 jak řeže uhlí, ale i další stroje v provozu, např. korečkové rypadlo RK 5000, nebo i některé vysloužilce ve skanzenu. Krajina je
revitalizována - kde dřív byla výsypka, je dnes krásný areál Hipodromu. Prohlídka trvá 2 hodiny a
je zakončena u děkanského kostela
Nanebevzetí Panny Marie, který
sem byl přesunut o 841 m z původního místa, kde se těžilo. Most je
zajímavé město, které stojí za návštěvu, Krušnohoří bylo doslova před
několika dny zařazeno na Seznam
světového dědictví UNESCO. Takže: Dycky Most!
Text a foto
Eva Jůnová, Karlštejn

Pohár Karla IV. získal Notor ze Střešovic
V sobotu 13. července se uskutečnil
na fotbalovém hřišti TJ Karlštejn již
VII. ročník turnaje v malé kopané O
Pohár Karla IV.
Turnaje se zúčastnilo třináct týmů,
které byly rozděleny do tří skupin.
Dvě skupiny (B+C) po čtyřech
týmech, skupina A pak měla družstev pět. Ve skupinách hrál každý s
každým. Přímo do čtvrtfinále následně prošly čtyři nejlepší týmy, ostatní se utkaly nejprve v osmifinále
- vyjma posledního celku ze skupiny
A. V semifinále zvítězilo největší
překvapení turnaje, družstvo Notor
Střešovice nad celkem Švejk Most
až po penaltovém rozstřelu 2:1 (pokutové kopy 3:2). Ve druhém semifinále Háječtí psi přehráli mužstvo
Zlatník 3:1.
Zápas o třetí místo se odehrál pouze
v penaltovém rozstřelu, ve kterém
byly nakonec šťastnější Zlatníky. Ve
finalovém mači pak po zásluze zvítězil celek Notor Střešovice nad Hájeckými psy 5:2.

ropražské kuplety, lidovky i »pecky« ve stylu country si včele s místostarostou Jiřím Michalem vydrželi
zpívat od šesti do skoro půl jedenácté. A došlo i na tanec!
(mif)
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Nejlepším hráčem/hráčkou turnaje
byla vyhlášena Eva Bartoňková z týmu Notor Střešovice.
Všem zúčastněným děkuji za bez-

problémový průběh a za rok opět na
některém z turnajů v karlštejnském
podhradí na viděnou. Jura ČECH,
Karlštejn

TURNAJE V PODHRADÍ. Sedm turnajů v malé kopané - dva pro dospělé a
pět dětských - se už letos hrálo v Karlštejně. Jedním z nich byl na konci
června Memoriál Pepíčka Končela.
Foto nn M. FRÝDL

Karlštejnské aktuality

* Až do konce srpna promítá každý
pátek letní kino v areálu Úřadu městyse Karlštejn. Začátek po setmění
(cca 21.00), vstupné dospělý 80, děti 40 Kč. Program: 2. 8.: Lego příběh 2, 9. 8.: Teroristka, 16. 8.: Příšerky z vesmíru, 23. 8.: Ženy v
běhu, 30. 8. Kouzelný park. (mif)
* Noční prohlídky se konají 16. a
17. srpna na hradě Karlštejně. Na
deseti zastaveních jsou návštěvníkům přiblíženy nejdůležitější milníky života císaře Karla IV. od jeho
narození až po smrt.
(luk)
* Večerní putování hradem s překvapením pořádá každou srpnovou
středu hrad Karlštejn. Vždy od 20,
20.30 a 21 se v doprovodu průvodců prochází Císařským palácem a
ně cestě je možné potkat třeba Karla
IV. s jeho synem Václavem IV. či
vyslechnout rozhovor karlštejnské
bílé panny s vojákem.
(luk)
* Mykologickou exkursi pořádá
10. 8. Správa CHKO Český kras v
Karlštejně. Sraz účastníků je v 9.00
v Srbsku na parkovišti u lávky. (čk)
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 8/2019 (170)
Na koupališti propukne
velká vodní bitva
Čtvrtý ročník Osovské regaty - vodního
klání a přehlídky netradičních, vlastnoručně vyrobených plavidel pořádá 10. srpna
od 14 hodin na koupališti v Osovci Kulturní a okrašlovací spolek (KOS) Osov ve
spolupráci s obcí a dalšími spolky.
Letos se spolu s »klasickou« jízdou krásy a
plavebním sprintem bude konat také velká
vodní bitva. Zúčastnit se může každý, podmínkou je vlastnoručně postavené plavidlo.
Posádky se mohou přihlásit do 31. července na adrese mtoul@email.cz či na telefonu
603 438 846. Tam získají i podrobnější informace k soutěži. Pro diváky je uspořádána nová výzva O nejlepšího Pivníka. Jedná
se o veselou soutěž v netradičním pití piva.
K dispozici budou atrakce pro děti, skákací
hrady, bohaté občerstvení, dobré pivo, grilované klobásy a cukrová vata. Navečer se
všichni pobavíme hudbou a tancem v
country stylu. Srdečně zveme místní, přespolní a všechny ostatní, kteří mají rádi legraci a dobrou zábavu.
Marie PLECITÁ, Osov

HRADNÍ HRÁTKY. Na Sportovním dnu byl dětem k dispozici skákací hrad.

Sportovní den zakončil Randál
SK OSOV OSLAVIL DEVADESÁTÉ DEVÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU
Sportovní den pro celou rodinu uspořádal 5. července odpoledne SK
Osov. Stalo se tak při příležitosti 99.
výročí založení klubu.
Počasí, narozdíl od osovské pouti,
tentokrát přálo, takže připravený
skákací hrad pro děti byl neustále v
obležení. Na příchozí čekaly také
sportovní hry, malí i velcí zdolávali
překážky ve formě jízdy na koloběžce, skákání v pytli, chůzi na chůdách, házení kroužků a dalších nástrah. Po absolvování náročné trati

rozprostřené po celém fotbalovém
hřišti byli odměněni krásným dárkovým balíčkem.
Když přijeli hasiči – nejen ti místní,
dobrovolní, ale i příslušníci Hasičského záchranného sboru z Berouna,
nastalo to pravé potěšení hlavně pro
nejmenší. Rozlehlá plocha nastříkané pěny lákala k divokým hrátkám,
což bylo dětmi využito bezezbytku.
Vyzkoušely si i práci s hasičským
náčiním a dětskou stříkačkou. To už
se začala připravovat hostomická

hudební skupina Randál, která bavila přítomné do pozdních nočních hodin. Velmi příjemná byla i nabídka
občerstvení po celou dobu akce, uvítali ji mladí i staří.
Marie PLECITÁ, Osov

Foto Marie PLECITÁ

Pojedou do Čimelic

Zájezd na prodejní výstavu květin
do Čimelic pořádá 24. srpna obec
Osov. Odjezd od budovy obecního
úřadu je v 8.00 hodin, odjezd z Čimelic mezi 13. až 14.00. Cena za
autobus je 150 Kč, vstupné na výstavu si každý účastník hradí sám.
Přihlásit se můžete na Obecním
úřadu v Osově.
(map)

Nohejbalový memoriál vyhrála Anglie
V sobotu 20. 7. se konal v Osovci u
koupaliště nohejbalový vzpomínkový turnaj Memoriál Jaroslava Řehoře, sportovce a kamaráda zúčastněných, který v naší obci tragicky zahynul v roce 2006. Klání se zúčastnilo dvanáct týmů, z nichž šest bylo
místních, další dorazily z Jinec, Libomyšle, Hluboše, Hostomic, Neumětel a Nových Dvorů. Akce má
dlouhou tradici, jednalo se již o 13.
ročník, který i letos s podporou SK

Osov zorganizovali Petr Procházka
a Marek Poluk. Mače trvaly do pozdního odpoledne, pohár vítězů si
odnesl tým s názvem Anglie, druhé
místo obsadili zástupci Jinec, třetí
skončila Stará garda. Akce se vydařila i díky dobrému počasí a neméně
dobrému občerstvení, které bylo v
nabídce. Organizátoři děkují za
pomoc Obecnímu úřadu a Sportovnímu klubu v Osově.
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov

Diváci sledují zápasy pouťového turnaje.

Foto Marie PLECITÁ

O osovské pouti pršelo - jako vždy!
Co se pamatuji, vyznačuje se osovská pouť jedním velmi charakteristickým rysem – vždycky prší. Také
letos, v době abnormálního sucha,
jsme my, pěstitelé květin, toužebně
zdvihali oči k nebi ve vidině pěkného deštíku. A - dočkali jsme se! Na
sobotu 22. 6. byl od 13.00 naplánován poutní sportovní zážitek ve formě fotbalového turnaje starých gard
o pohár obce Osova – Memoriál Jiřího Kocmana. Obloha se kabonila
již od rána a ve chvíli, kdy odstartoval první zápas, skutečně začalo
krásně pršet. K velké potěše nás, ma-

jitelů zahrádek, méně už přítomných
provozovatelů pouťovýchch atrakcí,
kteří splakali nad výdělkem. Kolotoče i skákací hrad zely prázdnotou,
jen ve střelnici se tu a tam objevil zákazník. Co se týká fotbalu, tomu trocha vody neuškodila a nerušeně se
hrálo. Čtvrtého ročníku memoriálu
se zúčastnila mužstva Osova, Neumětel, Všeradic a tým hráčů Chlumce a Hostomic. Naši nezklamali, ve
finálovém utkání s SK Neumětely
zvítězili a z rukou starostky Marcely
Čabounové převzali hlavní cenu.
Marie PLECITÁ, Osov
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Malí i velcí hasiči stříkali v Podbrdech
K SOUTĚŽI V POŽÁRNÍM SPORTU DORAZILO Z OKOLNÍCH OBCÍ ČTRNÁCT DRUŽSTEV
Soutěž v požárním sportu - Podbrdské stříkání - se konala v Podbrdech.
Dorazilo 14 družstev: 4 dětská, 4
ženská a 6 mužských. Soutěžní klání
se skládalo ze dvou kol, nejdřív přišly na řadu štafety. Děti běžely jako
vždy, pro dospělé si Podbrďáci přichystali štafetu netradiční. První závodník musel nejdříve překonat část
trasy na hranolech opatřených plochými lany do ruky, kdy bylo třeba
správně skloubit pohyb rukou a nohou. Druhý běžec celou trasu nesl
kbelík, který si převzal běžec číslo
tři, nabral do něj vodu a společně se
čtvrtým (posledním) běžcem, který
nesl ruční stříkačku tzv. džberovku
uháněli k cílové čáře. Pak jeden vší
silou pumpoval, aby vytvořil dostatečně silný proud vody, druhý se
snažil proudem mířit do otvoru v terči a sestřelit plastovou lahev. V druhém kole už se běžely »klasické«
požární útoky. Pro osovské malé

PO BOJI. Výprava osovských hasičů s cenami, které získala na soutěži Podbrdské stříkání.
Foto Markéta VAŇATOVÁ

hasiče to byla první opravdová soutěž, které se účastnili. Nejprve působili trochu zmateně, ale nakonec se
se vším statečně vypořádali. V konečném pořadí se umístili na krásném třetím místě za vítěznou Vižinou a starším celkem Podbrd.
Osovští muži dali dohromady dokonce dvě družstva na štafetu a předvedli nejrychlejší požární útok soutěže s časem 25,28 sekund. V celkovém pořadí ve velké konkurenci
skončili druzí. Vyhrály Všeradice,
třetí příčku obsadily Drahlovice.
Osovské ženy odběhly sice jen jednu
štafetu a s časem požárního útoku
rovných 26 vteřin měly až druhý nejlepší čas soutěže, nicméně v celkovém pořadí obsadily první místo.
Druhé byly Všeradice, třetí Podbrdy.
Podbrdští měli pro všechny umístěné připravené krásné ceny a poháry,
které jsme si s radostí přebrali.
Markéta VaňatoVá, osov

Jeden bazének využívají psi, druhý »zabrali« kynologové
Členové Kynologického klubu Lety tráví přelom července a srpna, tak, jako každoročně, v
Chlumci nad Cidlinou. Pozdravy posílají přímo z tamního »cvičáku«.
(NN)
V Chlumci nás zastihla druhá vlna veder. Moc
činností se vyvíjet nedá - v horku je člověk rád, že
dýchá. Brzy ráno se snažíme cvičit a stopovat, ale
přes den necháváme psy ležet ve stínu v kotcích.
Máme k dispozici dva bazénky pro psy, takže jeden využíváme pro sebe; ve vodě se to vedro jakž
takž dá vydržet.

Počet táborníků je stejný jako vloni, zúžil se na tři
účastníky lidské a čtyři účastníky psí. Kdo by si
chtěl říci, cože tak málo, odpověď zní: Holt každý
máme jiné představy o trávení dovolené. Část našich členů odlétne v létě bez svých chlupáčů k
moři, další stráví dovolenou aktivním výcvikem
se svými psy pod vedením instruktorů a figurantů.
My tři s našimi psy jsme šli na kompromis, tedy
odpočinek mimo domov na pěkném chlumeckém
cvičáku s občasným výcvikem a stopováním podle chuti, ale bez výcviku obran. Kromě cvičení
se psy také fotíme, což je náš druhý velký koní-

ček. Pokud nám stávající horké počasí dovolí, rádi
bychom podnikli také nějaké výlety po okolí, jak
po nějakých památkách, hradech či zámcích, tak
také do přírody.
K aktivní práci se štěňátky a sportovnímu výcviku s dospěláky se naplno vrátíme v září. Zájemci
o dění na našem cvičáku mohou sledovat náš web,
kde určitě najdou spoustu zajímavostí.
Do doby, než se sejdeme na kurzech pro štěňata,
přejeme všem příjemné a klidné prožití druhé poloviny letních prázdnin. Alena VANžuroVá,
Kynologický klub Lety

Obchodní centrum Lety
Nabízíme k pronájmu obchodní prostor
v přízemí o rozloze 73m čtverečních.

Informace: obchod@marketeso.cz
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Skandály již přerostly únosnou mez!
ČTENÁŘKA REAGUJE NA PŘÍSPĚVEK MILOSLAVA OMÁČKY Z MINULÉHO VYDÁNÍ NAŠICH NOVIN
Dovoluji si zareagovat na příspěvek
pana Omáčky z NN č. 14/19 nazvaný Mnozí se přišli na Letnou pobavit, venkovští si udělali výlet. Dlouze a usilovně přemítám, zda-li tento
byl myšlen vážně, neboť s realitou
nemá společného zhola nic a spadá
zcela do říše snů. K uvedeným tvrzením a domněnkám mám velké výhrady a připomínky.
Tak například vítat F. Castra chodili
zaměstnanci v pracovní době a na
příkaz nadřízeného. Na Letnou se
sjeli lidé z celé republiky v době
svého osobního volna, zcela svobodně, z vlastního rozhodnutí a za vlastní peníze. Pan Omáčka je možná
přesvědčen, že dostali za svoji účast
finanční odměnu, ale musím ho zklamat, není tomu tak. A představa, že
pojedu za zábavou z jednoho konce
republiky na druhý v přeplněném
vlaku nebo metru a pak postojím dvě
hodiny namačkán v davu a v nesnesitelném vedru jen proto, abych vyslechl tři nebo čtyři písně kohokoliv,
je dosti šílená. Pravda je jiná a zcela
prostá. Skandály všeho druhu u na-

šeho premiéra, prezidenta a dalších
prominentů již přerostly únosnou
mez a mnoho lidí má potřebu se proti jejich konání vymezit a ohradit. Je

jiná možnost, než vyjít do ulic, a je
na tom něco špatného nebo divného?
Zatím je to svaté právo každého z
nás, takže i těch, kterým ke štěstí ne-

Hvězdný hokejista na svinařských kurtech

Mladý muž se pořezal
při krájení špekáčků

Řevnice - Především úrazy spojenými s konzumací alkoholu, pády,
nehodami na kole a dopravními
nehodami se v létě zabývají řevničtí záchranáři.
„Kuriozní zásah jsme měli 20. července v chatové osadě v Letech,“
uvedl ředitel záchranky Bořek Bulíček. „Mladý muž pravděpodobně
pod vlivem alkoholu se pořezal při
přípravě buřtů na opékání.“
K nehodám cyklistů vyjíždí záchranka prakticky denně, nejčastěji na
cyklostezku z Řevnic do Černošic.
„Minulou středu spadl u letovského
mostu z kola starší muž bez přilby.
Způsobil si velkou tržnou ránu na
hlavě,“ uzavřel Bulíček.
(mif)

Dalším hostem pravidelných letních Křesel pro hosta ve Svinařích byl 26.
července hvězdný hokejista, odchovanec Litvínova, Martin Ručinský. Slovo hvězdný je zcela na místě. Když totiž neméně známý architekt Petr Kolář, který se zhostil role moderátora, četl seznam jeho hokejových úspěchů
a spolu s ním procházel jednotlivé roky jeho bohaté kariéry, blyštilo se to
medailemi na každém kroku. Samozřejmě došlo na povídání i o té nejcennější, zlaté z olympiády v Naganu v roce 1998. Poté, co jsme absolvovali
všechny jeho hokejové štace, dostalo se i na dotazy diváků, kterých se sešlo
obrovské množství. Dozvěděli jsme se, jak funguje hráč NHL, jak vypadá
jeho běžný den, že na rodinu zbývá maximálně jeden den v týdnu a někdy
ani to ne. Martin musel čelit i dotazům na jeho hokejový důchod a popisovat své koníčky. Na konci se podepisovaly všechny možné hokejové propriety a když jeden fanoušek vytáhl k podpisu starý litvínovský dres se jménem Ručinský, ukápla skoro slza dojetí. Martine, děkujeme!
Foto Lucie BOXANOVÁ
Radek BOXAN, Svinaře

Jako na D1: uzavírky...

(Dokončení ze strany 1)
Hned den nato, 1. srpna, měla být
původně na pět měsíců, až do 30.
prosince, kvůli »sanaci záchytného
systému« uzavřena silnice z Řevnic
do Mníšku pod Brdy. Pravděpodobně nebude. Zatím. „Podle aktuálních
informací z MěÚ Černošice (Silniční správní úřad) bylo zahájení sanace na silnici II/116 Řevnice posunuto,“ uvedl v pátek 26. 7. Libor Kálmán z MěÚ Mníšek pod Brdy. „V
první polovině srpna by tedy měla
být tato silnice ještě průjezdná v
obou směrech,“ dodal.
(mif)

TERÉŇÁK NA STŘEŠE. Na střeše skončilo terénní auto, které dostalo 19.
července smyk na silnici mezi Lety a Rovinami. „Uklouzlo mu to, vletěl do
stromu a převrátil se vzhůru nohama,“ uvedl velitel čety řevnických profesionálních hasičů Jan Hruška. „Řidič zřejmě utrpěl otřes mozku, protože si
nic nepamatoval,“ dodal. Hasiči zabezpečili auto proti požáru, zraněného
ošetřili řevničtí záchranáři. Foto Bořek BULÍČEK
(mif)

Dorazila první nominace na Cenu NN: manželé Sýkorovi
Poberouní – Na adresu redakce
nezávislého poberounského občasíku dorazila první nominace na
letošní Cenu NN. Ocenění je určené těm, kteří se nezištně snaží, aby
se v dolním Poberouní či na severním Podbrdsku žilo lépe.
Svůj návrh na udělení Ceny NN nám
poslala Radka Koštialiková ze Řevnic: „Vážení přátelé, na základě vaší
výzvy v posledním čísle Našich novin bych ráda na Cenu NN nominovala manžele Sýkorovy ze Řevnic.
Navrhuji je za nezištnou a neúna-

vnou práci pro malé řevnické fotbalisty, kterým věnují téměř veškerý
svůj volný čas a překonávají při této
dobrovolnické činnosti i spoustu
překážek a problémů. Moc děkuji a
přeji krásné léto.“
Návrh na kandidáty Ceny NN - Ceny Arnošta Tučka může podat každý. Stačí jméno či jména zaslat na
adresu redakce@nasenoviny.net (nebo dopisem na Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) a
jednou větou odůvodní, proč by se
jmenovaný měl stát laureátem. Z au-

torů čtenářských návrhů vylosujeme
jednoho, který získá dárkový balíček
a finanční prémii.
Cena nese jméno po jednom z prvních členů redakční rady NN a je
udělována tomu, kdo se v daném roce nejvíce zasloužil o rozvoj společenského, kulturního či sportovního
dění v Poberouní nebo na Podbrdsku. Prvně byla udělena v roce 1999
manželům Křivánkovým, nadšeným
ochotníkům ze Řevnic. Více o minulých cenách si můžete přečíst na
http://cnn.nasenoviny.net.
(jok)

stačí pár koblih a sleva na jízdném.
V roce 1989 se bojovalo za ustavení
demokracie (byla jsem tam), nyní za
její zachování. Je v tom velký rozdíl? Když člověk opravdu nezaujatě
přemýšlí a hledá souvislosti a ověřené informace, musí mu politická situace v naší zemi být proti srsti. Pokud jen přebírá cizí názory bez zapojení vlastního rozumu, všeobecných
znalostí a objektivity, přicházejí na
svět články jako ten výše uvedený.
Pan Omáčka evidentně na Letné nebyl, jinak by se mohl sám přesvědčit
o úžasné atmosféře, slušném chování a ohleduplnosti naprosté většiny
přítomných. Sešla se tam opravdu
dobrá společnost a srovnávat ji se
Žlutými vestami, kdy v Paříži hoří
auta, demonstranti jsou velmi agresivní a destruktivní, chce opravdu
velkou dávku fantazie. Nevěřím ani
tomu, že učitelé nutili žáky a studenty k účasti na manifestacích. Pokud
je k tomu ale přiměli, budou to dobří
pedagogové, protože jak známo,
středoškolští a vysokoškolští studenti mají svoji hlavu, moc nevěří autoritám a zřídkakdy, pokud vůbec, se
nechají k čemukoliv nutit.
Závěrem bych chtěla připomenout
snadno ověřitelnou věc: autor čerpal
své myšlenky z vyjádření pánů Babiše a Klause st. Ti se za své výroky
posléze omluvili. Pan Omáčka bezdůvodně urazil řadu slušných a čestných lidí, pročež bych od něho očekávala totéž. Marie PLECITÁ, Osov

Z našeho kraje

* Farmářské trhy organizuje Město Dobřichovice 3. 8. od 8 do 12.00
u místního zámku.
(ak)
* Geologickou vycházku Po stopách pradávných sopek připravilo
na 4. 8. Muzeum Českého krasu Beroun. Cesta povede podél Berounky
směrem na Srbsko ke skalám vzniklým z podmořských sopek. Sraz v
15.15 na parkovišti u začátku cyklostezky z Berouna do Srbska, ulice
Na Ovčíně.
Vlastimil KERL
* První ročník závodu crazy nafukovaček, zábavné akce pro celou
rodinu, se koná 10. 8. od 11.00 u
Srubu v Letech. Kromě závodu nafukovaček po Berounce a jejich
plavby do Dobřichovic je v programu soutěž o nejkreativnější plavidlo, turnaj ve stolním fotbálku i beer
pongu aj. Startovné 150 Kč.
(bt)
* Stezku pro pěší z Hlásné Třebaně
do Rovin buduje hlásnotřebaňský
obecní úřad. Hotova je přibližně polovina trasy, od čističky pod jezem k
Formanské ulici, v prořezávkách náletovýh dřevin a čištění pěšiny se
bude dále pokračovat.
(htz)
* K dívence, kterou údajně na raftu
u železničního mostu mezi Všenorami a Mokropsy kousla zmije, byli
24. 7. přivoláni řevničtí záchranáři.
Dívka byla při vědomí - zřejmě ji
kousla »neškodná« užovka podplamatá, která se v okolí řeky hojně vyskytuje. Asi se dostala na raft, kde
při vyrušení kousla. Had je podobný
zmiji a velmi dobře plave, čímž se
od zmije liší. Pacientka byla převezena do Motola k vyšetření. (bob)
* Dvakrát během jediného týdne
zasahovali řevničtí profesionální hasiči u úniku plynu v ČernošicíchVráži. V obou případech bagrista
překopnul přípojku.
(jah)
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Cyklistům házeli pod kola hřebíky!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Situace se však opakovala. Trasy byly opakovaně přeznačeny v pátek i v
sobotu na několika místech. „Dělali
jsme, co se dalo, ale není v lidských
silách tratě hermeticky uzavřít a
těmto činům zabránit,“ uvedl šéf organizace závodu Jiří Adam. Po pirátském přeznačení se jezdci na trase B
dostali do chatové oblasti, kde jim
neznámý záškodník zpoza plotu házel pod kola ostré hřebíky. „Přijeli
jsme mezi chaty a periferně jsem si
všimnul osoby, jež po nás hází hřebíky,“ potvrdil závodník David Jaroš.
„Tento problém musíme řešit v Brdech opakovaně. Přes maximální
úsilí a bezpečnostní opatření se nám
nedaří uhlídat celou trať - jde o desítky kilometrů,“ sdělil Adam. „Jelikož rozsah útoků přesáhl únosné meze, zaujali jsme k věci dvě stanoviska: Jednak jsme zahájili právní kro-

ky a podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Za druhé, vzhledem k faktu, že není možné útokům
zabránit, budeme zvažovat přesunutí
tohoto závodu do jiné lokality.“
Organizátoři prosí případné svědky,
kteří v sobotu 20. 7. v okolí závodních tratí na Brdech viděli cokoli či
kohokoliv podezřelého, aby jim dali
vědět na info@kolopro.cz či na tel.:
721 719 537.
Devatenáctého ročníku závodu ČT
Trans Brdy, který se nesl v duchu oslav jubilejní 20. sezony seriálu Kolo
pro život, se v Řevnicích zúčastnilo
1500 závodníků. Připraveno pro ně
bylo několik tratí. Novou trasu A ovládl Matouš Ulman, který byl časem
3:10:56 o šest vteřin rychlejší, než
Filip Rydval. V ženské kategorii jako první se sedmiminutovým náskokem dojela Klára Pavelková

NA BRDECH. Účastníci cyklistického závodu ČT Trans Brdy při průjezdu
jednou z kontrol.
Foto Miloš LUBAS
(4:02:52). »Klasické« Brdy - trasu B ný (2:04:04) a Jana Pichlíková
pak nejrychleji zdolali Pavel Boud- (2:25:33).
Miloslav FRÝDL

Volejbalistky přivezly z mistrovství republiky »brambory«
Červen a červenec patřil na antukových kurtech dobřichovické sokolovny dříve narozeným ženám a dětem. Zatímco se seniorky a superseniorky pomalu loučí s aktivním volejbalem, mládí začíná prvními krůčky do tajů šestkového volejbalu pronikat, exelují v minivolejbalu a přivážejí z turnajů dobrá umístění. Že
máme z čeho čerpat, potvrdil i letos
turnaj pořádaný každoročně G. Bělíkovou a A. Nečesaným v Dobřichovicích – účast veliká a nasazení dětí
obrovské!
Osmý ročník Memoriálu Lídy Gemperlové letos přilákal na hřiště 7 celků. Předpovědi, které jsme sledovali
celý den, vůbec nedávaly na odpoledne možnost si zahrát! Průtrž nás
vyhodila na 2 hodiny z kurtů a narušila organizaci turnaje. Ve zkráceném programu si pak některá družstva moc nezahrála. Nakonec ale vše
dopadlo dobře, občerstvení bylo výborné a ceny za podané výkony se

SKONČILY ČTVRTÉ. Dobřichovické volejbalistky na Mistrovství republiky
seniorek v Čelákovicích vybojovaly bramborové medaile.
Foto ARCHIV
líbily. První místo si vybojovaly že- blokařka si odnesly naše hráčky Gany z Řep, dobřichovické obhájkyně briela Barvová a Dita Valentová.
loňského triumfu byly druhé a Rado- Na dobře připraveném Mistrovství
tín třetí. Titul nejlepší nahrávačka a republiky seniorek ve volejbalu v

Čelákovicích bylo dva dny veselo.
Seniorky bojovaly s vervou žen, které již na antukových hřištích zažily
mnoho krásných chvil, sportovních
přátelství, ale i zklamání a někdy také slz. Vyrovnat se musely i s nepřízní počasí - velké vedro vystřídalo v
sobotním odpoledni krupobití s přívalem deště. Semifinále muselo být
ukončeno a druhý den hrozilo, že se
dohrání bude muset přesunout do tělocvičen. Díky nesmírnému úsilí pořadatelů se však nakonec podařilo
kurty vysušit. Turnaj vyhrály Pardubice před Chabařovicemi a Křenovicemi. Pro Sokol Dobřichovice zbyla
jen bramborová medaile a zklamání,
ale tak už to bývá! Nicméně jsme se
přesvědčily o tom, že volejbal na antuce je bezvadná hra a když se sejde
skvělá parta hráček ze všech koutů
ČR, pořadatelů, rozhodčích a organizátorů, jsou z toho dva nádherné
dny!
Ivanka CaLDoVá,
Sokol Dobřichovice

Řevničtí tenisté válí, jen dospělým utekl postup. Zase!
Řevnice - Povedenou sezonu mají
za sebou tenisové týmy Sportclubu
Řevnice. Ve všech mládežnických
kategoriích se pohybovaly mezi
nejlepšími v kraji a litovat mohou
jen dospělí. Těm, stejně jako loni,
utekl postup do vyšší třídy až v
posledním kole, když prohráli na
půdě Měchenic 2:7.
„Od založení Sportclubu je pro nás
prioritou mládež. Děláme to tak deset let, tehdejší děti nyní dorůstají a
myslím, že posun v kvalitě se začne
projevovat i mezi dospělými,“ říká
Michal Mottl, šéftrenér Sportclubu.
Do letošních soutěží řevnický Sportclub nasadil rekordních 11 týmů.
Kromě dospělých tři dorostenecké,
po dvou ve starším i mladším žactvu, v babytenisu a jedno v nejmladší kategorii minitenisu.
Áčko dorostu si návrat do středočeské ligy, nejvyšší krajské soutěže, doslova vychutnalo třemi úvodními
výhrami nad Vestcem, Mladou Boleslaví a silnými Dobřichovicemi. To
pak stačilo na udržení ligy, což bylo
cílem družstva, kde působí řevničtí
odchovanci Martin Froňka a David
Haňkovský. Stejně jako loni vypo-

mohla hostující sparťanka Natálie
Paterová, dcera jednoho z hokejových hrdinů z Nagana. „V B-týmu se
po delší zdravotní pauze rozehrál
Miki Schier a vybojoval i důležité
body,“ připomíná trenér Mottl.
V žákovských kategoriích oslnilo
družstvo mladších. „Věděli jsme, že
bude mít sílu. Ale klobouk dolů před
všemi, co předváděli na kurtech, to
překonalo očekávání,“ vyzdvihuje
Mottl. Tým suverénně porazil všechny soupeře a postoupil do středočeské ligy. Z 63 tenisových mačů prohráli Řevničtí jen dva, z toho jeden
skrečí Čendy Šupáčka kvůli bolesti
v zápěstí. O převaze nad ostatními
svědčí i příhoda z Neratovic, kde ve
čtyřhře dívek domácí hráčky nezískaly v prvním setu ani jeden míč!
Na příkladu generace mladšího žactva je vidět, co dělá s výkony kvalitní trénink, poctivost hráčů a podpora
rodičů. Hodně pomáhá, že základ týmu (Antonín Mutl, Emílie Mládková, Adam Klepáč a Veronika Poláková) je zapojen do projektu Středočeského sportovního tenisového
centra. Díky finanční podpoře kraje
mohou talentované děti čtyř klubů

včetně Sportclubu absolvovat náročnější tenisovou přípravu, vzájemně
se potkávat a zdokonalovat.
Potěšilo i družstvo babytenisu druhým místem v krajské skupině, nad

jeho síly byla jen Lokomotiva Zdice.
Loni parta ve složení Petr Bělohlávek, Hugo Hovorka, Dan Matura a
Oskar Nejedlý ovládla kraj, teď překvapili i o kategorii výš.
(šv)

ÚSPĚŠNÍ DOROSTENCI. Úspěšný tým dorostu, zleva: Adam Buřil, Marek
Novák, Viktorie Starečková, Natálie Paterová, David Haňkovský, Martin
Froňka.
Foto Pavlína FROŇKOVÁ

