
Poberouní - Radovali se předčas-
ně? Ještě v březnu většina starostů
z dolního Poberouní oslavovala
rozhodnutí poslanců, kteří přijali
novelu zákona odmítající splavně-
ní řeky Berounky. S vyškrtnutím
Berounky ze seznamu význam-
ných tuzemských vodních cest ne-
měli problém ani senátoři. Novelu
přesto vrátili poslancům - kvůli
změně týkající se podmínek pro
konzumaci alkoholu vodáky.
„O dalším vývoji nemám informa-
ce,“ uvedl starosta Černošic Filip
Kořínek, který patří mezi největší

odpůrce záměru splavnění.
Poslanci se dle poslance Petra Bend-
la mají k návrhu vrátit nejspíš v září.
V »mezičase« ale Ředitelství vod-
ních cest (ŘVC) pozvalo starosty na
prezentaci nové studie efektivnosti,
rozsahu a formy splavnění, jež se má
konat zkraje září. Studii pro ŘVC
zpracovávala firma Sweco Hydro-
projekt za více než milion korun již
v době, kdy poslanci dali splavnění
STOP. Výsledek? Autoři dospěli k
závěru, že Berounka má vysoký po-
tenciál jako prostředí pro rekreační
plavbu. Píše se v ní, že „…území je

velmi atraktivní, cestovní ruch však
trpí určitými nedostatky. Rekreační
plavba by dle nich umožnila potřeb-
nou změnu v charakteru cestovního
ruchu oblasti, resp. přinesla by nové
impulsy k zavedení skutečného des-
tinačního managementu, který dnes
v oblasti absentuje.“
Více než stostránková studie je dle
Kořínka jednostranná a účelová.
„Navíc ji zpracovala firma, jež by asi
případně dostala zakázku na pro-
jekční práce. Toto mrhání veřejnými
penězi mi vadí,“ poukazuje na střet
zájmů Kořínek. (Dokončení na str. 11)

Přežil srážku s vlakem
Zadní Třebaň - Obrovské štěstí měl
starší muž, kterého 12. srpna vpod-
večer srazil v Zadní Třebani na trati
do Lochovic motorový vlak. Vyvázl
s odřeninami, pohmožděninami a
zlomenou nohou.
Událost vyvolala doslova manévry
všech složek integrovaného zách-
ranného systému - na místo přijelo
několik vozů hasičů, policistů, zá-
chranáři dorazili sanitkou i vrtulní-
kem. „Po prvotním ošetření byl zra-
něný muž, který byl pravděpodobně
pod vlivem alkoholu, vrtulníkem
transportován do nemocnice,“  sdě-
lil řevnický profesionální hasič Pa-
vel Vintera. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* 25 setin od vítězství! - strana 5
* Začal fotbalový podzim - strana 12

Řevnice - Téměř půl století, od éry
Martiny Navrátilové, čekal řev-
nický tenis na takový úspěch.
Dvacetiletý místní rodák Antonín
Štěpánek vyhrál na mistrovství
ČR mužů čtyřhru a ve dvouhře se
probojoval až do finále. Dosáhl
tím životního výsledku.
„O tom se mi před šampionátem ani
nesnilo,“ říká odchovanec Sport-
clubu Řevnice, dnes hráč I. ČLTK
Praha, který na řevnických kurtech
trénuje děti. „Poslední dobou jsem
neměl natrénováno, k tomu dovole-
ná v Itálii prakticky bez tenisu. Pak
jsem se ale vrátil a půldruhého týd-

ne tvrdě makal na trénincích. Třeba
je to recept do budoucna, mám víc
energie a chuti, když si od tenisu
pořádně odpočinu...“
Úspěchu dosáhl na kurtech v Ost-
ravě. Právě tam, kde tehdy patnácti-
letá Navrátilová v červenci 1972
oslnila a vyhrála šampionát žen. Le-
tos, jako prakticky pokaždé, vyne-
chali turnaj čeští reprezentanti, chy-
běli Veselý, Berdych, Rosol i Pavlá-
sek. To ale výsledek Štěpánka ne-
snižuje. Vyřadil zkušeného Jarosla-
va Pospíšila, bývalou českou trojku
a 103. hráče světového žebříčku 7:6,
7:6. (Dokončení na straně 12) (šv)

OLEG V KŘESLE PRO HOSTA. Promítáním fotek, které byly otištěny na úvodních stranách světových časopisů, za-
čala 16. srpna na kurtech ve Svinařích beseda s muzikantem, fotografem i novinářem Olegem Homolou (vlevo). Sk-
vělé povídání, které trvalo dlouho do noci, Oleg doprovodil i autorskými písněmi. Foto Lucie BOXANOVÁ

Antonín Štěpánek na mistrovství re-
publiky. Foto ARCHIV

Budou smět lodě na Berounku?
STAROSTA KOŘÍNEK: „SPLAVNĚNÍ JE EKOLOGICKÝ I EKONOMICKÝ NESMYSL!“

26. srpna 2019 - 17 (757) Cena výtisku 7 Kč

Senátor Jaromír Štětinase poklonil Vlasovcům

Řevnický tenista Štěpánek je mistrem republiky

Řevnická škola má
nové učebny i výtah
Konec prázdnin, začíná škola! Ta
řevnická zahájí nadcházející školní
rok s mnoha novinkami.
Původní budova druhého stupně ZŠ
Řevnice prošla o letních prázdni-
nách rozsáhlou rekonstrukcí. Žá-
kům díky tomu začaly letní prázdni-
ny o týden dříve. Výsledek stojí za
to. Nové podoby se dočkaly chodby,
sociální zařízení, kabinety, kmenové
třídy i odborné učebny. Nové jsou
rozvody elektřiny i internetové ka-
beláže, na stropech bylo instalováno
moderní a úsporné LED osvětlení.
Uvnitř budovy byl vybudován výtah
od suterénu až do čtvrtého patra, do
podkroví. (Dokončení na straně 11)

» U Krejčíře« hořelo,
škoda je 20 milionů
Černošice - Více než deset hodin
bojovalo šestnáct profesionálních i
dobrovolných jednotek hasičů s vi-
lou po uprchlém a odsouzeném zlo-
činci Radovanu Krejčířovi v Černo-
šicích. Luxusní objekt začal hořet
20. srpna kolem druhé hodiny ranní.
„Když jsme přijeli, byla v plame-
nech střecha a podkroví vily,“ uvedl
řevnický profesionální hasič Pavel
Vintera. „Hasiči pracovali v dýcha-
cích přístrojích, rozděleni byli do
pěti skupin se šesti vodními proudy,
Souběžně s hašením jsme vyhledá-
vali další ohniska, rozebírali střešní
krytinu a konstrukci,“ dodal s tím,
že zásahu se zúčastnilo téměř 60 ha-
sičů. Požár byl zcela likvidován až v
odpoledních hodinách. Škoda byla
vyčíslena na 20 milionů, uchráněný
majetek na dvojnásobek. Příčinu
požáru zjišťují vyšetřovatelé. „Dům
byl odpojený od elektřiny i plynu, je
tedy zřejmé, že příčinou požáru ne-
byla technická závada,“ řekl ČTK
velitel zásahu Martin Vondra. (mif)
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Kynologové si užívali na letním táboře 
LETOVŠTÍ »PEJSKAŘI« STRÁVILI ČTRNÁCT DNÍ NA SPŘÁTELENÉM CVIČÁKU V CHLUMCI NAD CIDLINOU

Letní soustředění strávil poberoun-
ský Dětský pěvecký sbor Tutte Le
Note v krásné přírodě Českého ráje

se svým uměleckým vedoucím Mar-
tinem Vydrou a sbormistryní Lídou
Plzákovou. Někteří tam objevili svůj

hlas, někteří poprvé sólově vystoupi-
li, jiní zase pochopili taje hudební
teorie a dozvěděli se něco zajímavé-
ho o slavných hudebních skladate-
lích, ale především jsme udělali vel-
ký krok kupředu! Přesvědčit se o
tom můžete 14. září, kdy nás můžete
potkat na pražském Vítkově na akci
Teribear hýbe Prahou. V říjnu zase
pokřtíme naši audioknihu Děti svět-
la od Lucie Biedermann Doležalové,
na které jsme pracovali loňskou se-
zonu. Sezona 2019/2020 začne v zá-
ří a my se těšíme na nové členy.
Tutte Le Note je profesionálně vede-
ný sbor působící v rámci ZUŠ, který
se účastní atraktivních vystoupení i
soutěží. Přijímáme nové členy, takže

pokud máte doma dítě, které rádo
zpívá, či chcete najít pro své dítě za-
jímavé využití volného času v místě,
přijďte se podívat na zkoušku někte-
rého z oddělení sboru. Nábor je ote-
vřen i pro starší nadané děti. Zápis se
koná v době zkoušek: přípravné od-
dělení zkouší v ZŠ Černošice-Mok-
ropsy - pondělí 14-15.00, v ZŠ Dob-
řichovice (Raisova) - pondělí 14.15-
15.15 a v ZŠ Řevnice (Revoluční) -
středa 14-15.00. Koncertní oddělení
vede v ZUŠ Černošice (pondělí 15-
17.15) Martin Vydra. Bližší info na
www.tuttelenote.cz. Začínáme v týd-
nu od 9. září.       Text a foto 
Simona Kysilková ŠnAjperKoVá,

Tutte Le note, Černošice

Každým rokem vyráží skupina členů
Kynologického klubu Lety na přelo-
mu července a srpna na čtrnáct dnů
na letní pobyt na spřáteleném cvičá-
ku v Čechách. Místo, kam jezdíme,
často neměníme, zato skupina lidí,
jež na soustředění, kterému říkáme
letní výcvikový tábor, jezdí, se mění
každý rok. Někteří odletí či odjedou
na dovolenou k moři nebo cestují
jinde v zahraničí, jiní se zúčastní vý-
cvikových táborů s aktivním progra-
mem. Soustředění bývá v létě velký
výběr, a tak se členové často roz-
prchnou. Byly doby, kdy nás na tá-
boře bylo kolem 15-20, ale poslední
dva roky zájem opadl, a tak jsme
zbyli jen tři. Má to svoje výhody...

Malý počet nevadil
Jaké? Když skoro celý rok pracujete
nejen se psy, ale také - a zejména - s
lidmi, a to jak v zaměstnání, tak při
pejskařině, tak si od nich chcete od-
počinout. Vůbec vám nevadí, ne-
jsou-li s vámi na táboře zástupy.
Když nás bylo na táboře hodně a mě-
li jsme každý více psů, bylo to velmi
náročné - občas nebyla nouze ani o
psí konflikty. A že není nic příjemné-
ho vyhledávat v cizím městě veteri-
náře, to mi věřte. Když je společně
hodně lidí na malém prostoru celých
čtrnáct dnů, přijde i »ponorková«
nemoc. Pokud se stane, že je ještě ke
všemu po celou dobu pobytu na tá-
boře vedro, nastávají problémy s mí-
stem v lednici, kam každý táborník
ukládá své zásoby a někdy se stane,
že musíte přerovnat celý obsah led-
nice, abyste se dostali ke svému jo-
gurtu, sýru či jiné pochutině. Dalo

by se vyjmenovat ještě mnoho a
mnoho věcí, které při velkém počtu
lidí a psů začínají zhruba od třetího
dne na táboře více a více vadit. Když
to shrnu, musím s klidným svědo-
mím říci, že nám malý počet naopak
nevadil vůbec.
Tábor stoprocentně splnil naše před-
stavy. Zvládli jsme si odpočinout,
zacvičit si se psy v cizím prostředí,
navštívit pár nových míst na výle-
tech, věnovali jsme se rekreačně na-
šim chlupáčům i dalším koníčkům.
Já a předseda jsme jezdili fotit příro-
du, zvířata, byli jsme v ZOO. Také
jsme se téměř denně věnovali naší
kamarádce a jejímu mladému psovi,

takže tábor byl i aktivně výcvikový a
dostál tedy svému jménu »letní vý-
cvikový tábor«. 
Užili jsme si všechno možné počasí.
První den trochu sprchlo, další dny
jsme se pro změnu pěkně ohřáli -
skoro celý týden panovala docela
velká vedra. Při horkém počasí jsme
se chladili my i naši psi v malých
»psích« bazéncích. Jeden byl míst-
ních a jeden jsme si přivezli z domo-
va. V Chlumci nad Cidlinou, kde
jsme dovolenou trávili, je sice krás-
né koupaliště a v okolí je spousta
»písáků«, kde se mohou koupat lidi i
psi, ale nám bazénky stačily. S kou-
páním v bazénkách byla děsná legra-

ce, hodně jsme si to užili. Druhý
týden bylo »české« léto, takže jsme
se mohli více věnovat focení divoké
přírody a výletům. I to jsme si užili
plnými doušky. Počasí trochu zdivo-
čelo, až když jsme se vrátili domů,
takže nám už bouřky a déšť vůbec
nevadily. 
Letošní tábor byl fajn, plný příjem-
ných zážitků i klidného odpočinku.
Téměř každý den jsme dodržovali
polední klid a odpočívali nebo »pře-
mýšleli« na lehátkách u klubovny ve
stínu pod pergolou. Užili jsme si ně-
kolikrát i společnosti místních pej-
skařů, takže nám čas dovolené tak
rychle utekl, že se nám ani nechtělo
domů. Příští rok jedeme znovu a je
jen na ostatních, jestli se k nám při-
dají. Pokud chcete vědět podrobnos-
ti, můžete se podívat na náš web
www.kklety.cz, kde najdete reportáž
vedenou jako deník. Časem také při-
bydou nějaké fotografie, ale je jich
velké množství, a tak bude chvíli
trvat, než je zpracujeme. 

Kurzy začnou 1. září
Prázdniny se přehouply do své druhé
poloviny a mílovými kroky se blíží
jejich konec. Dětem i pejskům zno-
vu nastane škola. Na cvičáku začína-
jí kurzy pro štěňátka hned v neděli 1.
září. Už se těšíme a jsme zvědaví,
jak štěňata, která kurzy navštěvovala
před prázdninami, přes léto vyrostla,
ale také se těšíme na štěňata nová,
která po prázdninách určitě se svými
majiteli dorazí. Také nás čeká pod-
zimní sezona plná sportovních akcí.
Určitě je na co se těšit...  

Alena VAnžuroVá, KK Lety

Pěvecký sbor Tutte Le Note se »soustřeďoval« pod Troskami

NA SOUSTŘEDĚNÍ. Autorka článku na letním výcvikovém táboře letov-
ských kynologů.  Foto Karel RÁŽ
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Proměny na Šumavě utužovaly vztahy
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA NACVIČOVALA V HARTMANICÍCH NA VÁNOCE I NA PLES

V sobotu 12. srpna se řevnická ta-
neční skupina Proměny vydala na
letní soustředění směr Hartmanice
na Šumavě. V počtu dalo by se říct
»akorátním« se děti mohly těšit ne-
jen na tanec, ale také na krásnou pří-
rodu a bezva partu.
Letos se Proměny rozhodly zachrá-
nit červený šátek pro Ferdu Mraven-
ce. Každý den musely splnit nějaký
úkol, aby byly blíž k vytouženému
cíli a puntíkatý šátek mohl dostat ne-
jen Ferda, ale také všechny děti. 
Samozřejmě - to, kvůli čemu se celá
parta vydala na tento super výlet, byl
tanec. Každá taneční skupina se nau-
čila několik nových tanců, které uvi-
díte nejen na Vánoce, ale hlavně na
plese. „Velké Proměny nám dělají
radost, vymyslely si vlastní tanec a
musím uznat, že letos se jim opravdu
povedl, jsem na ně moc pyšná!“
uvedla vedoucí souboru Ivana Zrost-
líková. A na co konkrétně se můžete

těšit? Malé Proměny nastudovaly
několik tanců z pohádkového muzi-
kálu V Peřině. »Středňáci« nacvičili
několik rozličných tanců – od mažo-
retek po námořnický tanec a nedělá
jim problém ani moderna. Velké
Proměny se naučily tanec, který si
samy vymyslely a navíc jedno pře-
kvapení na ples - to si zatím nechá-
me pro sebe. A do toho se nacvičilo
ještě jedno společné Vánoční pásmo.
Práce spoustu!
Co mě nejvíce potěšilo? To, že má-
me super kolektiv, jsem věděla! Ale
letos se vztahy ještě víc utužily: vel-
cí pomáhají malým, středňáci i přes
začínající pubertu jsou fajn a velké
Proměny dospěly do věku, kdy si
umějí udělat srandu sami ze sebe.
Vědí proč tancují - nejen proto, že je
to baví, ale také pro partu, kterou si
vytvořily. A za to všechno děkuji ce-
lým Proměnám! Mám vás ráda!
Lenka ZrOsTLíkOVÁ, Proměny

Kdo Štramberské uši jednou okusí, jiné už nemusí...
Holky v rozpuku z Hlásné Třebaně
uspořádaly týdenní zájezd do  Bes-
kyd. Cestou jsme se zastavily v Olo-
mouci, městě kašen, paláců, chrámů
a klášterů. Krásná je katedrála sv.
Václava, radnice s orlojem, sloup
Nejsvětější Trojice... Ještě týž večer
jsme se ubytovali v Rožnově pod
Radhoštěm. 
Druhý den nás čekala vycházka  přes
Pustevny (1018 m), Radhošť a Čer-
nou horu.  Zastavili  jsme se u  sochy
pohanského boha Radegasta a po
hřebenu došli až na vrchol Radhoště,
ke kapli Cyrila a Metoděje z roku
1898.  Z vyhlídky jsme se pokochali
pohledem na okolí a hurá zpět do ho-
telu. Byla to fuška, asi 20 km. 
Třetí den jsme vyrazili do Polska, do
Krakova, sídelního města polských
králů s hradem Wawel a katedrálou.
Wawel nás okouzlil, rozsáhlá  opev-
něná stavba, založená asi v 11. stole-
tí, má 71 výstavních sálů. Viděli
jsme i hrobku Lecha Kaczinského a
pomník Adama Mickiewicze.
Čtvrtý den jsme vyjeli do Štramber-
ka. Dominantou je hrad s gotickou
věží Trúba, jež slouží jako rozhled-
na.  Poté jsme se vydali na horu Ko-
touč (517 m n.m.), do parku s galerií
soch a památníků osobností české
historie. Kdysi zde bývaly skalní ste-
pi s teplomilnou květenou a vzácný-

mi živočichy. Z vrcholu jsme viděli i
obrovský vápencový  lom Kotouč,
který byl nejrozsáhlejším lomem v
celém Rakousko-Uhersku. Cestou
jsme ještě prolezli jeskyni Šipka. Ta-
ky jsme si koupili vyhlášené Štrarm-
berské uši. Pěkný je nápis na prodej-
ně: „Ten, kdo je okusí, jiné už nemu-
sí.“ Fakt jsou moc dobré...
Pátý den jsme vyjeli na Slovensko.

Malá Fatra je turistický ráj. Nejvy-
hledávanějším místem jsou Jánoší-
kovy diery, soustava kaňonů, vodo-
pádů, žebříků a lávek. Měli jsme ale
smůlu, silný déšť nás provázel celou
cestu, všude voda, a tak jsme museli
tuto trasu vynechat. V Terchové
jsme si zaplatili vláček a projeli oko-
lí až do Vrátné doliny. Viděli jsme
nejhezčí vrchol Velký  Rozsutec a

vyšlapali na návrší, kde stojí socha
terchovského rodáka Jánošíka.
Odpoledne jsme navštívili i Oravský
hrad, jeden z nejkrásnějších hradů
Slovenska. Tyčí se do výšky 112 m
nad hladinou Oravy a působí velmi
tajemně. Vyhlídka z horního hradu je
ovšem nezapomenutelná. 
Šestý den jsme se těšili na prohlídku
komplexu Rožnovského skanzenu,
čili Valašského muzea v přírodě.
Dřevěné městečko prezentuje měst-
ský způsob života na přelomu 19. a
20. století. Nejrozsáhlejší je ale Va-
lašská dědina, kde jsou k vidění hos-
podářské usedlosti, salašnické stav-
by, mlýny, kovárna, lisovna lnu,
hamr... Vše funkční na vodní pohon.
Poté jsme přešli k Valašskému Sla-
vínu, kde jsem objevila hrob Jarmily
Šulákové, mojí tety. Je zde pochova-
ný Emil Zátopek, Jiří Raška, Jan Ka-
rafiát a mnoho dalších. Jednou z do-
minant Rožnova je Jurkovičova roz-
hledna vysoká 31,09 m. Vystoupali
jsme 85 schodů a kochali se výhle-
dem do okolní krajiny. Nádhera! 
Byl to velmi podařený zájezd, poča-
sí až na jeden den nám též přálo,
máme mnoho krásných zážitků.
Ještě malá poznámka, nachodili
jsme cca 80 km, což je opravdu asi
dobrý výkon.        Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň
V BESKYDECH. Hlásnotřebaňské »holky« při výšlapech po beskydských
kopcích.       Foto ARCHIV

Těšíme se na další prázdninové fotografie i příhody!
NA VÝHERCE SOUTĚŽE ČEKAJÍ TRIČKA, MIKINA, CD, KNIHA, KORBEL NEBO LAHEV VÍNA

NA ŠUMAVĚ. Řevnické Proměny na letním soustředění.         Foto ARCHIV

Poberouní - Tradiční soutěž o nejoriginálnější fotku z
dovolené nebo prázdnin se i letos těší velkému zájmu
- snímků už nám dorazilo spoustu. Zajímavé či vtipné
fotografie nám do 8. 9. můžete posílat na adresu re-
dakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Tře-
baň) či mailem (frydl@centrum.cz). Těšíme se i na
vaše letní příhody - napište nám, co vás o prázdni-
nách 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 Be-
rounsku - Od Tetína po Bacín, korbel, lahev vína...
První dnes otištěnou fotku poslala Eva Jůnová z
Karlštejna a napsala k ní: „Včera jsem nafotila jednu
slečnu s pejskem, jak se vozí na prkně. Pejsek prý
nemá moc rád vodu, a tak dostal vestičku.“ Autorkou
snímku Na Otavě je Lucie Živná ze Skuhrova.      (mif) 
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Rytmický doprovod obstaral Zetor 25
NÁVŠTĚVNÍKY OSMÉHO ROČNÍKU FESTIVALU DIXIELAND V DOBŘICHOVICÍCH DÉŠŤ NEODRADIL

Letošní, osmý ročník dixielandové-
ho festivalu v Dobřichovicích byl
poznamenán starostlivými pohledy
pořadatelů - na oblohu a na interne-
tové předpovědní servery. Původní
sobotní předpověď počasí se posu-
nula na neděli a ta ošklivá, s deštěm,
na sobotu. Dixielandoví diváci jsou
ale až neuvěřitelně vyspělí a nene-
chali nic náhodě, vybavili se pláštěn-
kami i deštníky a - dorazili!
Úderem 14.00 moderátor Tomáš Ve-
línský odstartoval osmihodinový
příval dixielandových a swingových
melodií v provedení sedmi skvělých
uskupení. První kapela The Oldtimer
Jazz Band začala nekompromisně
dynamickým projevem a okamžitě
nastolila tu správnou neworleánskou
atmosféru. Pro rakovnický Brass
Band byla přichystána past - rytmic-
ký doprovod ve dvou skladbách ob-
staral traktor Zetor 25 obsluhovaný
starostou Mořiny Vojtěchem Štič-

kou. Při této exotické produkci bylo
možno zahlédnout krůpěje potu na
čelech muzikantů snažících se srov-
nat s ne zcela pravidelným volno-
běžným klapáním traktoru. Jejich
další produkce s vynikajícím bube-
níkem Pavlem Skleničkou ale nene-
chala nikoho na pochybách, že je vše
v pořádku. Proměnlivé počasí si vy-
bíralo svoji daň, ovšem pouze v
množství vytočených nápojů. Diváci
přibývali a ve vrcholu vyrovnali,
možná i mírně předčili loňskou, do-
sud asi rekordní návštěvnost. 

Příprava zvuku inovovaného soubo-
ru OPSO, neboli Originálního Praž-
ského Synkopického Orchestru byla
o něco delší než obvykle - bylo třeba
vyhovět specifickým potřebám ka-
pely, pro zachování autentického
»prvorepublikového« soundu. Jejich
výkon a provedení skladeb braly
dech. Úcta těchto mladých lidí k tra-
dičním hodnotám byla chvílemi až
dojemná. Následovali spolehliví The
Steamboat Stompers s fenomenál-
ním trumpetistou Jiřím Masáčkem,
vynikající zpěvačkou Evou Emin-

gerovou a den ode dne se zlepšují-
cím Jardou Havlasem, rehabilitují-
cím po těžkém úrazu ruky. 
Jak se říká, to nejlepší nakonec: hos-
té z Nizozemí, skupina The Charles-
town Jazzband. Tato neuvěřitelná
parta krásných seniorů ze země větr-
ných mlýnů, sýrů a tulipánů před-
vedla tak strhující výkon, že navzdo-
ry pokročilé hodině diváci odmítali
kapelu propustit. Tolik energie pře-
dané muzikanty divákům by po pře-
vodu na elektřinu utáhlo kameno-
lom. Díky představitelům Dobřicho-
vic za umožnění uspořádání a pod-
poru tohoto tradičního festivalu a St-
ředočeskému kraji, díky jehož dotaci
je možno pozvat i špičkové kapely s
vyššími finančními nároky.

Jiří TUREK, Praha

Kina v okolí
LETNÍ KINO ŘEVNICE
30. 8. 20.00 ŽENY V BĚHU
31. 8. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY 

KINO ŘEVNICE
Kino nepromítá.    (vš)
LETNÍ KINO KARLŠTEJN
30. 8. 20.00 KOUZELNÝ PARK

KINO LITEŇ
30. 8. 17.00 PUTOVáNí SE SOBíKEM 
30. 8. 20.00 TERORISTKA
7. 9. 17.00 PSí VELIČENSTVO
7. 9. 20.00 MONETOVY LEKNíNY –
MAgIE VODY A SVĚTLA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)
LETNÍ KINO BEROUN
28. 8. 20.45 PODFUKáŘKY
29. 8. a 31. 8. 20.45 PŘES PRSTY
30. 8. 20.00 Janek Ledecký - koncert

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
27. 8. 15.30 LVí KRáL
27. 8. 18.30 APOLLO 11
28. 8. 18.30 BECASSINE
29. 8. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLíČ-
KŮ 2
29. 8. 18.30 PAVAROTTI
30. 8., 1. 9. a 8. 9. 15.30 TOY STORY 4:
PŘíBĚH HRAČEK
30. 8., 4. 9., a 7. 9. 17.30 (Pá 18.30)
PŘES PRSTY
31. 8. a 7. 9. 15.30 ANgRY BIRDS VE
FILMU 2
31. 8. a 1. 9. 18.30, 7. 9. 20.00 TENK-
RáT V HOLLYWOODU
2. 9. 17.30 LVí KRáL
2. 9. a 6. 9. 20.00 (Pá 17.30) RYCHLE A
ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
3. 9. 17.30 SRáŽKA S LáSKOU
3. 9. 20.00 DIEgO MARADONA
4. 9. 20.00 MRTVí NEUMíRAJí
5. 9. 18.30 STEHY
6. 9. a 9. 9. 20.00 TO KAPITOLA 2
8. 9. 18.30 ŽENY V BĚHU

KINO RADOTÍN
27. 8. 17.30 V LáSCE A VáLCE
27. 8. 20.00 STOCKHOLM
28. 8. 17.30 PAVAROTTI
28. 8. 20.00 BíLÝ BíLÝ DEN
29. 8., 4. 9. a 7. 9. 17.30 (So 20.00) PŘES
PRSTY
29. 8. a 3. 9. 20.00 ANNA
30. 8. a 7. 9. 17.30 (So 15.30) ANgRY
BIRDS VE FILMU 2
30. 8. 20.00 IBIZA
31. 8. 17.30 TLAPKOVá PATROLA
31. 8. a 5. 9. 19.00 (Čt 19.15) TENKRáT
V HOLLYWOODU
3. 9. 17.30 ROCKETMAN
4. 9. 20.00 KRVAVá NEVĚSTA
5. 9. 17.00 YESTERDAY
6. 9. 17.30 TOY STORY 4: PŘíBĚH
HRAČEK 3D

Promítání odstartuje návrat superhrdinů
Letní kino zpestří konec prázdnin v
Černošicích. Promítání se do Parku
Berounka, který leží u cyklotrasy
podél řeky, vrací letos posedmé. Or-
ganizátorem je místní spolek Na
Nohou, který si klade za cíl oživení
oblasti a podporu společenského i
kulturního života.
Prodloužený filmový víkend odstar-
tuje ve čtvrtek 29. 8. animovaný co-
meback oblíbené rodiny superhrdi-
nů Úžasňákovi 2. V pátek 30. 8. si
přijdou na své fanoušci kapely
Queen, jejíž největší hity zazní v ús-
pěšném hudebním snímku Bohemi-

an Rhapsody. Sobotu 31. 8. ovládne
trojnásobný oskarový film Zelená
Kniha, který je považován za nejús-
pěšnější snímek roku 2018. Filmový
maraton v neděli 1. 9. zakončí černá
komedie Teroristka z dílny režiséra
Radka Bajgara, která se natáčela
přímo v Černošicích.
Projekce začínají vždy ve 21.00. K
dispozici bude dostatek míst k seze-
ní, přesto je možné si přinést pro
větší pohodlí i vlastní deky, lehátka
apod. Občerstvení bude zajištěno.
Vstup je již tradičně zdarma.
Barbora PERgLOVÁ, Černošice

Tipy NN
* Vernisáž výstavy fotoobrazů Jana
Hendryka Prolínání hostí 27. 8. od
18.00 zámek Dobřichovice. O úvod-
ní slovo a autorské čtení z knihy Čas
motýlích křídel se postará Martina
Bittnerová. Výstava je přístupná do
29. září.         Andrea KUDRNOVÁ
* Výstava Elišky Podzimkové na-
zvaná Malý princ je do 30. 8. insta-
lována v Café galerii Bím Dobřicho-
vice. Andrea KUDRNOVÁ
* Michal Prokop, Luboš Andršt a
Jan Hrubý, Country Beat či Circus
Problem zahrají na vinařských slav-
nostech, které se konají 31. 8. od 11
do 22.00 v areálu zámku Dobřicho-
vice. Vstupné 80 Kč. (ak)
* J. H. Krchovský & Krch-off
band, Zed Jones, Chapadla, Svatá
kráva a další kapely vystoupí 31. 8.
od 14.00 na Faust Festu v baru U
Emy ve Lhotce. (ebu)
*  Kapela Lokomotiva planet zahra-
je skladby s prvky hardrocku, meta-
lu i jižanského rocku 31. 8. od 19.00
v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Pohádku Sůl nad zlato uvede 1. 9.
od 15.00 v Lesním divadle divadlo
DAP Praha.           Veronika STARÁ
* Výstavu »obrazů duše« Jitky Ně-
mečkové nazvanou Zrození Země
můžete do 1. 9. navštívit v kostele
sv. Máří Magdalény na Skalce nad
Mníškem p/B.  V přilehlém klášteře
je přístupná výstava obrazů Jany
Faixové s názvem Svět ticha.  (osm)
* Desátý ročník festivalu věnova-
ného textaři Michalu Bukovičovi
Buki Fest se uskuteční 6. 9. od 19.00
v Clubu Kino Černošice. Vystoupí
Jiří Veisser, New Rangers, Jitka Vr-
bová s Honzou Frühwirtem a Pavel
Sedláček se skupinou Cadillak.  (vš)
* Stand’artní kabaret sehraje 6. 9.
od 20.00 v Lesním divadle Řevnice
Divadlo Vosto5. Vstup 250 Kč. (ves)
* Vernisáž výstavy Krajinou stro-
mu se koná 8. 9. od 15.00 v zámku
Svinaře. K vidění budou obrazy,
plastiky i fotografie Renaty Koleč-
kářové, Petra Váni a Zdeňka Valeše.
Výstava trvá do konce října.     (box)
* Koncert Svěží závan opery hostí
8. 9. od 19.00 Lesní divadlo Řevni-
ce. Účinkují Michaela Katráková –
soprán, Ester Pavlů – mezzosoprán,
Roman Hoza – baryton a Ahmed
Hedar – klavír. Vstupné 150 Kč, děti
do 15 let a senioři zdarma.         (ves)
* Výstava Acháty a křemeny je do
29. 9. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.         Vlastimil KERL

DIXIELAND U BEROUNKY. Eva Emingerová a Steamboat Stompers na
dixielandovém festivalu v Dobřichovicích. Foto Josf FÁRKA

Za nejhlasitější smích jsem dostala koňak...

Povedenou crazy komedii Pánská jízda v ši(n)kanzenu, aneb Svatba je vý-
hra? principálky souboru Michaely Šmerglové připravili do Lesního diva-
dla v Řevnicích místní ochotníci. Těšila jsem se hlavně na manželku mého
kamaráda Mirka Bayera Hanku. Role sexy šílené bulvární novinářky jí
fakt sedla a já řvala smíchy. Pobavil mne i Vojtěch Veverka coby botanik
Hrachoryska a Jirka Vitucha - průvodčí šinkanzenu. Vyřádilli se ale všich-
ni učinkující. Nejvíc mě ale potěšila Míša Šmerglová (barmanka šinkan-
zenu), když po skončení představení přicházela ke mně a nesla dvě skle-
ničky koňaku. Jednu podala mně, druhou Mirkovi - prý za nejhlasitější
smích. Parádní závěr, moc nás potěšil. Díky všem účinkujícím za prima
zážitek. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Všeradův kurýr

V sobotu 17. 8. se družstvo hasičů i
hasiček ze Všeradic vydalo na IX.
Hasičské odpoledne do Běštína. S
ostatními sbory jsme změřili své síly
v požárním útoku. 
Každé družstvo mělo dva pokusy.
Klání se obešlo bez zranění a odbý-
valo se v přátelské atmosféře, všich-
ni se vzájemně povzbuzovali. Namě-
řené časy byly velmi těsné a pohy-
bovaly se kolem půl minuty, v kate-
gorii mužů ještě i několik vteřin pod
touto hranicí. Čas našich kluků -
0.32.06 stačil pouze na 5. místo. To
dámskému týmu se vedlo lépe. Ča-
sem 0.30.34 překonaly všeradické
muže a obsadily 2. místo. Od prven-
ství nás dělilo pouhých 25 setin se-

kundy! Putovní pohár tak zůstal
domácím ženám. Ten pro mužskou
kategorii si
odvezli pá-
nové z Ra-
douše, což
se vzhle-
dem k vyš-
šímu výko-
nu jejich st-
ř í k a č k y
dalo očeká-
vat. Ačko-
liv se naši
kluci péči o
stroj věno-
vali ještě v
s o b o t u
dopoledne, silnějším mašinám se
prostě vyrovnat nedokázal. Alespoň
se nám však s ním nyní díky novému
vozíku, dárku Bohumila Stibala,

mnohem lépe manipuluje. Jeho po-
zornosti si velice vážíme a děkujeme

za podpo-
ru, jíž na-
šemu sboru
poskytuje.
Po skonče-
ní závodu
jsme se
s p o l e č n ě
vydali do
Újezdu u
Cerhovic,
a b y c h o m
podpoř i l i
Milana s
O n d ř e -
jem, kteří

sem ještě před vyhlášením výsledků
museli odjet na první podzimní mist-
ráķ fotbalistů FK Všeradice 1932.
Ani takto silná podpora bohužel

nezabránila prohře hostů 0:3. Celo-
denní akci jsme tradičně zakončili
společným posezením v restauraci a
dobrou večeří. Nedělní dopoledne
bylo věnováno údržbě vybavení,
mytí auta a úklidu nářadí. 

Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,
Foto ARCHIV Všeradice

Hasičky dělilo od vítězství 25 setin sekundy
DRUŽSTVA VŠERADICKÝCH »DOBRÁKŮ« ZMĚŘILA SÍLY S DALŠÍMI SBORY NA SOUTĚŽI V BĚŠTÍNĚ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 17/2019 (286)

NA ŘETÍZKÁČI. Předposlední prázdninový víkend se ve Všeradicích konala tradiční Bartolomějská
pouť. Kolotoče, houpačky, střelnice... nesměly chybět. Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Z podbrdského kraje
* Představení Zářivá hvězda sehra-
je 7. 9. od 19.00 v sále bývalé školy
Koněprusy Divadlo Za Vodou Čen-
kov.         Tereza MACOURKOVÁ
* 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)

Mladší žáci posílají
pozdrav ze Zbraslavic

Kdy a kde na podzim hrají všeradičtí fotbalisté

Pouť si užili ctitelé kolotočů,
fotbalisté i labužníci
Už od pátečního podvečera 23. 8. si místní i pře-
spolní ve Všeradicích užívali pouťových atrakcí. K
dispozici byl dětský vláček, řetízkový kolotoč, obří
houpací loď, nafukovací skluzavka, labutě, oblíbe-
ný autodrom či střelnice. Nejvíce návštěvníků bylo
na pouti tradičně v neděli odpoledne.
Sobotní večer tancechtiví strávili na Posvícenské
zábavě Na Růžku, kde hrála kapela Index. Účastní-
ci zábavy, kterých byly téměř dvě stovky, neopo-
mněli zajít na nádherně osvícenou pouť a vystřelit
svým dámám růže s papíru či si zařádit na řetízká-
či. V neděli večer místní sportovci uspořádali na
sále tancovačku, tentokrát v discostylu.
Na hřišti FK Všeradice 1912 se během svátečního
víkendu hrálo několik zápasů. Fanoušci přišli pod-
pořit starší žáky i áčko, divácky zajímavý byl tur-
naj pěti mladších přípravek a utkání staré gardy.
Ani gastronomičtí odborníci nebyli o posvícení
ochuzeni. Přímo u kolotočů Coctailbar nabízel ně-
kolik druhů míchaných nápojů. Ve dvoře Všerad
bylo na čepu pivo Všerad 13% Bartoloměj, na
jehož svátek se ve Všeradicích slaví posvícení. K
lahodnému moku bylo v nabídce i mnoho posví-
cenských pochoutek – od předkrmu po dezert. 
V areálu minigolfu se o víkendu konala výstava
drobného zvířectva Svazu chovatelů Suchomasty,
na níž byli k prohlédnutí i zakoupení králíci, drů-
bež či holubi. Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Na pětidenní soustředění do Zbras-
lavic odjeli 24. 8. mladší žáci FK
Všeradice. Hned po příjezdu jsme
začali basketem i ping pongem a teď
už se pilně věnujeme fotbalu! Posí-
láme pozdrav maminkám, tatínkům,
babičkám, dědům i kamarádům! 
Text a foto Lucie BOXANOVÁ,

FK Všeradice

MP - mladší přípravka; MŽA -
mladší žáci A ; MŽB - mladší žáci
B; SŽ - starší žáci; A – dospělí

30. 8.: 17:30 MŽA – MŽB
31. 8.: 14:30 Nižbor/Chyňava – SŽ
17:00 Nižbor – A
6. 9.: 17:30 MŽB – Liteň
17:30 Loděnice – MŽA
7. 9.: 9:00 MP turnaj Králův Dvůr
14:30 SŽ - Komárov/Osek
17:00 A – Broumy
13. 9.: 17:30 Chrustenice – MŽA
14. 9.: 14:00 SŽ - Rpety/Felbabka
16:30 A – Hostomice

16. 9.: 17:30 Králův Dvůr – MŽB
20. 9.: 17:30 MŽB – Nižbor
21. 9.: 9:00 MP turnaj Všeradice
14:00 Tlustice – SŽ
22. 9.: 16:30 Mořina – A
23. 9.: 17:30 MŽA – Liteň
25. 9.: 17:00 Cembrit – MŽB
28. 9.: 10:00 MP turnaj Neumětely
13:30 SŽ – Roztoky
16:00 A – Hýskov
30. 9.: 17:00 Královák – MŽA
4. 10.: 17:00 MŽB - Králův Dvůr
5. 10.: 10:00 MP turnaj Chlumec
10:15 Zdice – SŽ
6. 10.: 16:00 Loděnice B – A

7. 10.: 17:00 MŽA – Nižbor
9. 10.: 16:30 Cembrit – MŽA
11. 10.: 16:30 Tetín – MŽB
12. 10.: 14:00 MP turnaj Kr. Dvůr
15:30 A - Zadní Třebaň
18. 10.: 16:30 MŽB - Chrustenice
20. 10.: 15:30 Hudlice – A
21. 10.: 16:30 MŽA - Králův Dvůr
25. 10.: 16:30 MŽB – Loděnice
16:30 Tetín – MŽA
26. 10.: 12:00 SŽ - Nižbor/Chyňava
14:30 A – Osek
2. 11.: 14:00 Podluhy – A
3. 11.: 11:30 Komárov/Osek – SŽ
9. 11.: 14:00 A - Komárov B       (stš)
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Obchodní centrum

Lety
Nabízíme k pronájmu obchodní

prostor v přízemí o rozloze 
73 metrů čtverečních.

Informace: obchod@marketeso.cz
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V srpnu jsem se jako vyslanec Karl-
štejna zúčastnil třídenní cesty do
italského Montecarla. Cílem mé ces-
ty bylo pozdravit nově zvoleného
starostu našeho partnerského města
a domluvit letošní návštěvu Italů u
Berounky.
Na přelomu října a listopadu se v
Karlštejně uskuteční další ze vzá-
jemných setkání občanů našeho
městyse s přáteli z italského partner-
ského města Montecarlo. Ti do

České republiky zavítají znovu po
třech letech  - při své poslední návš-
těvě se v roce 2016 účastnili karlš-
tejnských oslav výročí 700 let naro-
zení osoby, která naše dvě města
propojuje - císaře a krále Karla IV.
Jádrem letošní výpravy budou žáci
základní školy z našeho partnerské-
ho města, jež si pod vedením sbor-
mistra Gabriela Micheliho připravili
pásmo českých gotických písní.
Podzimní výpravy do Karlštejna by

se měl zúčastnit také nově zvolený
starosta Montecarla Federico Carra-
ra, který se svého úřadu ujal po drti-
vém vítězství v květnových komu-
nálních volbách. 
Hosté z Montecarla mají kromě po-
bytu v Karlštejně v plánu návštěvu
dalších významných míst spojených
s Karlem IV. - výlet do Karlových
Varů a samozřejmě také procházku
po našem hlavním městě. Obyvatelé
městyse budou o přesném plánu ná-
vštěvy hostů z partnerského města
včas informováni a jsou srdečně
zváni na akce, které se budou při této
příležitosti konat.       Petr Weber,

místostarosta karlštejna

Přípravy historického
vinobraní finišují
Rok se s rokem sešel a členové Karl-
štejnského kulturního sdružení
(KKS) finišují s přípravami na další
ročník historického Karlštejnského
vinobraní. Ten letošní, který se bude
konat 28. a 29. září, bude již třiadva-
catý! Chtěl bych všechny naše spolu-
občany pozvat jménem KKS i jmé-
nem městyse Karlštejn na tuto jedi-
nečnou vinařskou slavnost. Přijďte
ochutnat letošní karlštejnské víno i
burčák, vychutnat si bohatý kulturní
program, užít si slavnostní atmosféru
průvodu Karla IV. a jeho dvořanů!
Volné vstupenky si budete moci vy-
zvednout - jako vždy - v prodejně Ji-
řího Maška (proti restauraci U Janů)
od půlky září. Další informace se bě-
hem následujích dní dozvíte prost-
řednictvím vývěsek a mobilního roz-
hlasu. Na 23. Karlštejnské vinobraní
srdečně zve                   Petr Weber,

místostarosta karlštejna

Městys připravil
novinku pro turisty
Městys Karlštejn pokračuje s digita-
lizací komunikace s občany a návš-
těvníky. Zatímco mobilní rozhlas po-
užívá už většina karlštejnských do-
mácností, od srpna je připravena no-
vinka pro české a zahraniční návš-
těvníky: aplikace Smart Guide. Ta
turisty provede obcí a upozorní je na
různá zajímavá místa včetně sochy
sv. Šebestiána, muzea betlémů nebo
Studniční věže hradu Karlštejn. Ke
stažení je zdarma a funguje také off-
line. Janis SidovSký, 

místostarosta karlštejna

Jak prožili letošní prázdniny karlš-
tejnští dobrovolní hasiči? 
Počátkem teplého  léta  jednotka zor-
ganizovala  námětové cvičení  na ře-
ce  Berounce,  jehož cílem byla  stav-
ba norné stěny  zajištující  zachycení
nebezpečných látek uniklých do vo-
dy. Instalace  norné stěny vyžaduje
pomoc mnoha rukou, proto se počítá
se součinností dalších jednotek hasi-
čů z nejbližšího okolí. V rámci okr-
sku se proto cvičení zúčastnili  jed-
notky dobrovolných hasičů z Litně,
Hlásné Třebaně, Zadní Třebaně, Svi-
nař, Haloun, Drahlovic, Hatí a profe-
sionální záchranný sbor z Berouna.
Před začátkem prázdnin byl, tak, ja-
ko každý rok, uveden do provozu ba-
zén v areálu karlštejnské požární zb-
rojnice. Díky příznivému, většinou
slunečnému počasí byl po celou do-
bu hodně využíván místními dětmi,
převážně v doprovodu svých rodičů -

tak, jak to stanovuje provozní řád.
(Dokončení na straně 8) (joč)

Hasiči stavěli nornou stěnu

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Devadesáté deváté představení původního
poberounského muzikálu,v němž účinkují:

KARLŠTEJN, louka pod mostem
sobota 28. září od 21.15 hod.

Info: www.karlstejnske-vinobrani.cz

Václav VYDRA, Jan ROSÁK,
Lumír OLŠOVSKÝ, Ondřej

BÁBOR, Michaela NOSKOVÁ,
Petr JANČAŘÍK, Petr BENDL,

Nikol VAŇKOVÁ, Karel KRÁL,
Petr ŘÍhA, Pavla NOVÁČKOVÁ,
Adéla ČERVENKOVÁ, Jan Matěj

RAK, Jiří OBERFLAZER, Jiří
GEISSLER, Ondřej NOVÁČEK, Jan
KuNA, Radan ŠuBRT, sbor manů, 
šermíři, metači ohně, ženské, kůň...

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     9/2019 (94)                

V MONTECARLU. Místostarosta
Karlštejna Petr Weber (čtvrtý zpra-
va) na návštěvě v partnerském měs-
tě. Starosta Montecarla Federico
Carrara pátý zleva.   Foto ARCHIV

Psa uvízlého v oplocení karlštejnští
hasiči vyprostili a odvezli k veteriná-
ři. Foto Michal POSPÍŠIL 

Italští přátelé dorazí na návštěvu
ŠKOLÁCI Z MONTECARLA BUDOU ZPÍVAT ČESKÉ GOTICKÉ PÍSNĚ

Karlštejnský zpravodaj
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Stará garda si to rozdala s áčkem, zápas skončil remízou
DEATILY UTKÁNÍ ÚČASTNÍCI PROBÍRALI DO POZDNÍCH NOČNÍCH HODIN V HOSPŮDCE

Exhibiční utkání s karlštejnskou Sta-
rou gardou absolvovalo v rámci letní
přípravy A-mužstvo fotbalistů Karl-
štejna. V dresu »gardistů« nastoupili
Vilhelm, Tomášek, Císař, Žďárský,
Horčic, R. Mako a další. V zápase

hraném na 2x35 minut překvapila
Stará garda »mladé pušky« aktivním
výkonem a třemi pěknými brankami
se dostala do vedení 3:0. Áčko se ale
s výsledkem nechtělo smířit a do
druhé půle šlo s cílem ztrátu umazat.

To se mu nakonec povedlo a celky se
tak rozešly smírně 3:3. Branky stří-
leli za áčko 2x Šaman a P. Kučera, za
Starou gardu skórovali Povýšil, Rů-
žek a Vilhelm. Po utkání ještě přišly
na řadu penalty - v souboji gólmanů

předčil Dan Trojan Tomáše Císaře a
áčko si tak připsalo neoficiální pré-
miový bod. Detaily zápasu se pak
probíraly v hospůdce na hřišti až do
pozdních nočních hodin.

Michal šaMan, Karlštejn

Svůj nový dopravní automobil Fiat
Ducato získaný za nemalého přispění
dotací letos v květnu hasiči poskytli
k přepravě  materiálu karlštejnských
dětí na letní tábor pořádaný TK Zále-
sák Liteň na potoce Javornici.
Nově se členové sboru pravidelně st-
řídali při požární asistenci na před-
stavení muzikálu Noc na Karlštejně
konaného na hradě během prázdnin.
Zásahy karlštejnských hasičů se bě-
hem prázdnin obešly, přesto, že bylo

velké sucho, bez velkých požárů. Je-
diný nahlášený požár byl u pomníku
na Kněží hoře nad hradem, kde prav-
děpodobně neukázněný turista zane-
chal oheň v ohništi, a ten se nekont-
rolovaně rozšířil po stráni.
Další zásahy byly technické - odstra-
ňování bahna a kamení z cest  po pří-
valových deštích v Hlásné Třebani i
v Karlštejně. Také jsme zajistili a vy-
prostili  osobní automobil, který ujel
majiteli z pozemku na Číhové (za

mostem) a zachytil se v oplocení.
Zatím poslední zásah byl na vypro-
štění  psa z oplocení. Pejsek byl pře-
vezen hasiči k veterinárnímu ošetření
a druhý den předán majitelům zdejší
městskou policií.
Obci Srbsko, která je dohodou ha-
sebním obvodem karlštejnských ha-

sičů, byla v období sucha dopravová-
na  cisternou voda na místní hřbitov.
V příštím období nás čeká asistenční
služba na závodě dračích lodí v Be-
rouně, na běžeckém závodě Karlš-
tejnská devítka a při Karlštejnském
vinobraní.           Josef ČvanČara, 

velitel hasičů Karlštejn

Stavěli nornou stěnu a zachraňovali psa
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Letošní sklizeň jsme zahájili stejně
jako v loňském roce neobvykle brzy
- 16. srpna jsme sklidili modrou od-
růdu Rondo. Jednalo se o panenskou
sklizeň z nové vinice. Cukernatost
sice nedosáhla na kvalitu přívlastko-
vých vín, ale bylo nutné hrozny skli-
dit z důvodu jejich značného napa-
dení vosami, srnčí  a černou zvěří.
Podařilo se nám sklidit pouze asi 1/2
násady, zbytek za nás stihly sklidit
vosy, prasata a srnčí... 
Sklizeň odrůdy Solaris plánujeme na
poslední srpnový týden. Poté se bu-
dou v malém množství průběžně
sklízet odrůdy z genofondu, začátek
hlavní sklizně propukne před karlš-
tejnským vinobraním. Velikost sk-
lizně zcela jistě nebude dosahovat
loňských hodnot, neboť o část úrody
nás připravily jarní mrazíky a o část

červencové krupobití. Deštivé poča-
sí posledních dnů také dozrávajícím
hroznům neprospívá, musíme ziten-
zivnit ochranu proti houbovým cho-
robám postřiky. Přesto bude hroznů,
burčáku i vína dostatek a zákazníci
se mohou těšit na výborná vína a ně-
které novinky.         zdeněk Beneš,

výzkumná stanice vinařská
Foto Jarmila Kozová

Sedmý ročník běhu Karlštejnská de-
vítka pořádají 1. září Česká tábor-
nická unie - T. K. Záskalák Liteň,
městys Karlštejn a karlštejnští hasi-
či. Závod, jehož partnerem se letos
stala VZP, se snaží nabídnout spor-
tovní vyžití celé rodině na jednom
místě a je určen amatérům i profesi-
onálním běžcům. 
Na běžce i diváky se v karlštejnském
kempu těšíme 1. 9. od 8.00. I tento-
krát bude akci slovem provázet ko-
mentátor sportovních akcí Štěpán
Škorpil. Hlavní závod startuje v
10.00. Trasa vede po silnici podél
Berounky směrem k Výzkumnému
ústavu vinařství, dále stoupáním ke
křížku s překrásným výhledem na
hrad Karlštejn, k hlavní bráně hradu
a odtud karlštejnskými lesy nad vini-

cí zpět do kempu. Reliéf trati roz-
hodně není jednoduchý. 
V Karlštejně mohou soutěžit všichni
- od dětí nejmladšího věku, které sa-
my chodí či běhají (ty čeká trasa
dlouhá 50 metrů) až po nejstarší zá-

vodníky. Je také připraven běh pro
zdraví, kde bude vítěz losován. Pro
mladší závodníky bude připraven
doprovodný program se sportovními
stanovišti. Jana KrTKová, 

Stanislav KrTeK, Liteň

Karlštejnské aktuality
* Posledním filmem, který letos
promítne letní kino v areálu Úřadu
městyse Karlštejn, bude 30. 8. Kou-
zelný park. Začátek po setmění (cca
20.00), vstup dospělí 80, děti 40 Kč.
Promítá se za každého počasí.  (mif)
* 10. Karlštejnskou můří noc or-
ganizuje Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR. Sraz zájemců je 31. 8.
ve 20.30 v Karlštejně u pošty. Na
Budňanské skále ukážeme odchyt
nočních motýlů na světelný zdroj a
jejich určování. Předpokládaný ko-
nec v cca 23.00. Lucie Hrůzová
* Tržnou ránu hlavy si způsobila
mladá cyklistka bez přilby, jež 17. 8.
navečer spadla z kola v Karlštejně.
„Převezli jsme ji do hořovické ne-
mocnice,“ sdělil ředitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček.              (mif)

Kdy a kde hraje áčko
fotbalistů Karlštejna
28. 8. 17:30 Mořina - Karlštejn    
1. kolo Poháru OFS Beroun
31. 8. 17:00Karlštejn - Tetín     
8.  9. 17:00 N. Jáchymov - Karlštejn  
14. 9. 16:30 Karlštejn - Březová  
21. 9. 16:30  Chyňava - Karlštejn  
28. 9. 10:15 Karlštejn - Neumětely  
6. 10. 16:00 Beroun B - Karlštejn  
12. 10. 15:30 Karlštejn - Zaječov     
19. 10. 12:30 Drozdov - Karlštejn    
26. 10. 14:30 Karlštejn - Stašov       
3. 11. 14:00 Hořovicko B - Karlštejn 
9. 11. 14:00 Karlštejn - Trubín

Hroznů, burčáku i vína bude dost!

PLICHTA. Karlštejnské áčko a stará garda po exhibičním utkání, jež skončilo smírně 3:3.   Foto Erika ČErvEná

Karlštejnská devítka bude mít start v kempu

AUTO V PLOTĚ. V plotě skončilo auto, které ujelo svému majiteli na Číhové.
O jeho vyproštění se postarali místní hasiči.                   Foto Michal POSPÍŠIL
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Osovský PROVAS

Sobotní nebe 10. 8. od rána nevěsti-
lo nic dobrého. Organizátoři 4. roč-
níku Osovské regaty mohli jen dou-
fat, že se počasí uklidní a odpoledne
bude slunečné. Bohužel to byly mar-
né naděje, ten den byl určitě nejdeš-
tivější a nejzachmuřenější za posled-
ních mnoho měsíců. Zdálo by se, že
dlouho připravovaná akce dopadne
katastrofálně, ale vše bylo jinak! 
Ke startu se připravilo devět lodí, na
pestré posádky byla radost se podí-
vat. Kombajn Nové Dvory, KOS
Osov (Hospoda), Senior klub Osů-
vek, Uvidíme (Jamajka), Ponorka z
Vižiny, Pirátská plachetnice Nové
Dvory, Flotila osovských hasičů,
Svatební cesta do oblak (Vižina) a
Plaváček vyrazily postupně na jízdu
krásy, kterou následoval vodní sp-
rint. Vše podbarvovala tematická
hudba. Ocenění za první místo obdr-
žela Flotila hasičů Osov, druhá skon-

čila Hospoda KOS, třetí Kombajn.
Vzápětí přišla na řadu velká vodní
bitva posádek o míč. Obecenstvo se
báječně veselilo a aplaudovalo vítě-
zi, Svatební cestě do oblak. A to už
se chystalo neuvěřitelných 25 od-
vážlivců na přeběh koupaliště přes
volně uchycené fošny. Hodně nároč-
ná disciplína: prkna nedrží a klou-
žou, přihlížející soutěžícím bouřlivě
fandí a královsky se baví. Vítězem 1.
dětské kategorie se stala Elen Ekrto-
vá, 2. dětské kategorie Beáta Ekrto-
vá, ve věku 14 - 18 doběhl první Petr
Sanický, 18 a výše Přemysl Čech.
Starostka předala ceny a tím skončil
odpolední program. Velké uznání
patří Josefu Kozákovi za skvělé mo-
derování, při němž mu sekundovali
Milan Randák i David Lhotecký. Ná-
sledně se zájemci o posezení při mu-
zice shromáždili pod velkým sta-
nem, kde bylo sucho, a nastoupila

sedmičlenná country skupina Stopa-
ři. Muzikanti nasadili trampské hity
a až do půlnoci vyhrávali k potěšení
přítomných, kterých tu bylo požeh-
naně. K chuti přišlo i občerstvení po-
dávané po celý den u několika stán-
ků, nafukovací hrady poskytly zába-
vu dětským návštěvníkům. K pro-
hlédnutí byly i fotografie z akcí KOS
Osov. Přes velkou nepřízeň počasí
lze s potěšením konstatovat, že tento
ročník Osovské regaty byl mimořád-
ně úspěšný a povedený. Svědčí o
tom i reakce přítomných a jejich po-
čet, který byl sice kvůli dešti a zimě
menší než za jiných okolností, ov-
šem i tak sem včetně členů posádek
dorazilo ke dvěma stovkám lidí.
Poděkování za dokonalou a precizní
přípravu patří Michaelu Toulovi,
který měl organizaci na svých bed-
rech, přičinili se i další pomocníci a
jim všem patří uznání a díky, stejně

jako sponzorům, OÚ Osov, hasičům
a sportovcům. Osovské regatě 2020
zdar.             Marie PLECITÁ, Osov

»Mokrou« regatu vyhrála Flotila hasičů
ČTVRTÉHO ROČNÍKU LETNÍ AKCE SE ZÚČASTNILO DEVĚT LODÍ A DVACET PĚT BĚŽCŮ PŘES FOŠNU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  9/2019 (171)

Děti navlékaly korále
a vyráběly zvířátka
Příměstský tábor pro nejmenší na-
zvaný Letní Výtvarný Ateliér se v
návaznosti na volnočasové aktivity
organizované pod záštitou Domečku
Hořovice uskutečnil na zahradě Sta-
ré školy v Osově 8. a 9. srpna. Zú-
častnilo se ho sedm dětí ve věku od
čtyř do osmi let.
Hlavním cílem tábora bylo malovat,
kreslit a zdokonalit jemnou motori-
ku dětí navlékáním korálků a výro-
bou plyšových zvířátek. Za pouho-
pouhé dva dny se nám zároveň po-
dařilo užít si spoustu zábavy při hra-
ní her a při výletech do přírody.
Ateliér jsme zakončili předáváním
odměn a diplomů. I díky této velmi
pozitivní zkušenosti se od října bude
kromě dalších kroužků v Osově ote-
vírat i kroužek výtvarný, zaměřený
na děti předškolního a mladšího
školního věku. 

Pavlína ČabOunOVÁ, Osov

Osovské aktuality
* Varhanního koncertu interpreto-
vaného umělcem zvučného jména a
jedním z našich nejlepších hudební-
ků Jaroslavem Tůmou se můžete zú-
častnit 22. září od 16.00 v kostele
Narození sv. Jana Křtitele v Osově.
Akce se koná v rámci celostátního
Varhanního festivalu. (map)
* Posvícenské odpoledne pro děti i
dospělé se uskuteční 28. 9. od 14.00
na zahradě školy v Osově. Bude ve
znamení lega, děti se mohou těšit na
soutěžní trasu, za jejíž absolvování
obdrží každé malý dárek, připrave-
no bude i pohoštění. Srdečně zveme
příznivce her i dobré zábavy.  (map)

PLOVOUCÍ HOSPODA. Jedno z plavidel, které se zúčastnilo čtvrté Osovské regaty.  Foto Marie PLECITÁ

Vlasovcům pohřbeným na místním hřbitově se poklonil senátor Štětina
Na hřbitově v Osově se nachází místo posledního
odpočinku vojínů ROA, kteří v květnových dnech
roku 1945 zahynuli nad Chlumcem a byli tam i
pochováni. Po několika letech byla jejich těla ex-
humována a uložena na hřbitově v Osově, kde
leží další dva mladí Vlasovci. Jejich hrob již je
označen pomníkem, který vytvořil absolvent ital-
ské mistrovské restaurátorské školy Jiří Číhal.
Druhý hrob týž sochař 13. srpna osadil pomníkem
z hořického pískovce a leštěné žuly. Pár dnů poté,
17. 8., navštívil náš hřbitov senátor Jaromír Štěti-
na s místopředsedkyní Ruské tradice Eugenií Čí-
halovou, aby se poklonili památce chlapců, kteří
zde padli v boji za svobodu. Cestu senátor usku-
tečnil v rámci příprav na napsání povídkové kni-
hy, jejíž děj je inspirován děním ve válkách, kte-
rými jako válečný zpravodaj prošel. Bylo jich
dvacet, v knize se zaměří na sedm z nich. U každé

z povídek bude doslov, proč zde figuruje právě
tato válka a příběh. Po deseti letech práce noviná-
ře v Rusku byl J. Štětina ze země vyhnán, ale pře-
sto má Rusko rád a je přesvědčen, že jeho obyva-
telé si zaslouží lepší osud. Chápe i vojáky ROA,
kteří chtěli přednostně bojovat proti bolševické-
mu zřízení a zapletli se proto s Němci. Ale i So-
větský svaz uzavřel pakt s fašistickým Němec-
kem, jenom se každému měří jiným metrem.
Vlasovci do našeho kraje přišli na samém konci
2. světové války, střetávali se zde s Němci a ode-
šli odtud pomoci bojující Praze, kde sehráli vý-
znamnou roli a několik set z nich při osvobozo-
vání města padlo. Senátor Štětina s E. Číhalovou,
která má zásadní podíl na vybudování obou pom-
níků, zapálili u hrobů svíčky a pokračovali dále
na Suchomasty, kde  byl v květnu roku 1945 štáb
velitelství ROA.  Marie PLECITÁ, Osov

Senátor Jaromír Štětina a Eugenie Číhalová na
osovském hřbitově.             Foto Marie PLECITÁ
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Řevnická škola má nové učebny i výtah
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Celá budova je díky tomu nyní zcela
bezbariérová. V podkroví vznikly tři
úplně nové učebny.
Rekonstruovat se mohlo díky dotaci
zaměřené hlavně na rekonstrukci a
vybavení odborných učeben. V pří-
zemí tak vznikly učebny fyziky a
chemie s kabinetem. Jsou moderně
vybaveny, aby žáci mohli provádět
pokusy přímo v lavicích. Nechybí
rozvody elektřiny do lavic či výlev-
ky na vodu v učebně chemie. Kvalit-
ně vybaveny jsou i nové učebny en-
vironmentální výchovy, zeměpisu a
přírodopisu ve druhém poschodí. 
„Jsem přesvědčený, že díky novým
pomůckám se kvalita výuky přírod-
ních věd na naší škola významně po-
zvedne,“ míní ředitel ZŠ Tomáš Řez-
níček. „Učitelé už se těší, jak je bu-
dou moci zapojit do výukových plá-
nů. Pomůcky, s nimiž jsme dosud
pracovali, byly mnoho let staré, čas-
to ne zcela funkční. Teď budou mít

žáci přímo v lavici k dispozici to nej-
lepší, co se pro výuku přírodních věd
na základní škole nabízí.“
V podkroví vznikly tři nové, dispo-
zicemi i vzhledem unikátní třídy. Je-
jich prostor je rozčleněn nosnými
trámy střešní konstrukce, světlo do
tříd proniká střešními okny. Žáci se
zde budou učit matematiku, výpo-
četní techniku a cizí jazyky. 
Proměnou prošly i zbývající učebny
v budově - jsou nově barevně vyma-
lované, na stropech mají moderní
podhledy s osvětlením, podlahy zdo-
bí zářivě modré linoleum. Škola za
to vděčí městu, jež poskytlo peníze z
rozpočtu nad rámec dotace. „Městu
za příspěvek pochopitelně moc dě-
kujeme. Původní budova druhého
stupně je teď komplet zrekonstruo-
vaná, zvnějšku i zevnitř. Zvu obyva-
tele Řevnic, aby se 21. 9. v rámci

dne otevřených dveří od 10 do 13.00
přišli podívat,“ říká Řezníček. 

Metoda CLIL

Jedna zásadní novinka se chystá od
začátku školního roku i na stupni
prvním - týká se třetích tříd. Jedná se
o aplikaci vyučovací metody CLIL,
jež je založená na výuce školního
předmětu prostřednictvím cizího ja-
zyka – v Řevnicích se jedná o ang-
ličtinu. Žák si osvojuje znalosti a do-
vednosti v obou předmětech součas-
ně. „Ve všech třetích třídách se bude
prvouka, výtvarná i hudební nauka
(celkem pět hodin týdně) paralelně
vyučovat v českém i anglickém jazy-
ce. Anglicky bude na děti mluvit ro-
dilý mluvčí, kterého se podařilo do
Řevnic díky iniciativě aktivních ro-
dičů nalákat. Pokud se nám metoda
CLIL osvědčí, rádi bychom ji od

příštího školního roku aplikovali u
všech třetích až pátých ročníků,“
uzavírá ředitel Tomáš Řezníček.  
Jan SchLInDenbUch, Řevnice

Altán bude už brzy
Prázdniny se chýlí ke konci a pří-
pravy na nový školní rok v zadno-
třebaňské školce i škole vrcholí. Za-
městnanci v létě pilně pracovali na
tom, aby školu vylepšili. Těšit se
můžete třeba na nově vymalované
prostory. Brzy také bude postaven
dlouho očekávaný zahradní altán -
stavět se dosud nemohlo, protože
jeden z vlastníků sousedních nemo-
vitostí se nevyjádřil. Nyní už čeká-
me jen na souhlas stavebního úřadu.
Děkujeme tatínkovi Tobíka Rada-
bolského, který děti o prázdninách
pozval na točenou zmrzlinu. Nový
školní rok společně zahájíme 2. září.
Klára PešKOVá, Mš Zadní Třebaň

Silnice bude zavřená
do půlky listopadu
Svinaře – Konec září ? Zapomeňte!
Uzavírka silnice ve Svinařích se
protáhne o měsíc a půl. NN to sdělil
starosta obce Vladimír Roztočil.
Silnice procházející centrem Svinař
je kvůli rekonstrukci mostu zavřená
od konce dubna. Hotovo mělo být
na konci září. Mnoho dnů se zde ale
nic nedělo, na stavbě nikdo nepraco-
val. Takže – hotovo nebude. „Nový
termín skončení rekonstrukce je při-
bližně polovina listopadu,“ uvedl
starosta Svinař Vladimír Roztočil.
„Mají několik  změn v projektu, kte-
ré  se odsouhlasují, takže je zdržení.
Na stavbě  je málo lidí i strojů. Kraji
se nějak nedaří vybírat dobré fir-
my,“ dodal. (mif)

Harleyáři v Hlásné
vzpomínali na mládí
Český Harley Davidson club byl za-
ložen v únoru 1928. Je to nejstarší
existující  Harley club na celé země-
kouli. V současné době je jeho presi-
dentem kamarád Martin Novák z
Hlásné Třebaně. Na konci srpna us-
pořádal setkání členů clubu u sebe
na zahradě.  Sešlo se asi 60 »harley-
ářů«. Po více než 30 letech jsem se
zde potkala s kamarády z mládí Iva-
nem Orlíkem a Milanem Šetelíkem
zvaným »Máca«. To byl šok, že jsme
se poznali! Zavzpomínali jsme na
mládí - tenkrát  jsme měli nortona a
jezdili s nimi. Je radost hochy po-
slouchat, jak se těší z jízdy, kde byli
a co plánují. Hlavně obdivuji  vyzdo-
bené motorky, samá kůže...  Bylo to
bezva odpoledne, moc jsem se poba-
vila. Příště zase nashledanou. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Kořínek projekt splavnění označuje
za ekonomický, ekologický i tech-
nický nesmysl. „Berounku, jak ji
známe, by kvůli splavnění museli
zničit, u každého jezu, kde jsou dnes
třeba místa na koupání, by musela
být vybudována zdymadla. Řeka by
musela stát, aby se dalo plout proti
proudu – takže žádné přírodní peřej-
ky a mělčiny, ale naopak vybagrová-
ní koryta, dokonce i stavba nových

jezů,“ říká Kořínek, který se domní-
vá, že jediným cílem může být jen
to, aby se na projektu za veřejné
peníze dál pracovalo.
Jak to se splavněním Berounky do-
padne, je tedy zatím nejisté. Jisté
jsou dvě věci: Že lobby za splavnění
řeky je silné a že zákon musí nako-
nec podepsat prezident, jehož klad-
ný vztah ke kanálům a splavnění řek
je veřejně znám.  „Případné splavně-

ní by nevratně poškodilo Berounku a
její okolí, které je krásné tím, že je
stále přírodní,“ varuje Kořínek, jenž
zvažuje, zda se prezentace zúčastnit.
„Pochybuji, že to má smysl. Postup
projednám s kolegy starosty. Stát by
se měl věnovat něčemu reálnému a
důležitému. Rozhodně si nemyslím,
že nám pomůže, když po Berounce
budou jezdit turisté na lodích z Pra-
hy do Berouna,“ dodává.           (pan)

Notičky jsou na »táboře«, zuška už se vrátila

Budou smět lodě brázdit řeku Berounku?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
*  Uzavřen je od 26. 8. do 30. 8. z
důvodu dovolené Obecní úřad v
Zadní Třebani. (sim)
* Odpoledne s netopýry pořádá 30.
8. od 15 do 17.00 Muzeum Českého
krasu Beroun. Na programu je před-
náška spojená s promítáním, ukázky
živých netopýrů, dětská netopýří
dílnička i netopýří poradna.       (vlk)
* IV. Česká veterán rallye se jede
31. 8. v Letech. Start orientační jíz-
dy historických aut Karlštejnskem je
v 9.00 u místního Pivotelu.          (bt)
* Vzdělávací program s tvořivou
dílnou nazvaný Do nitra pradávných
sopek nabízí 31. 8. od 14.00 Mu-
zeum Českého krasu Beroun.    (vlk)
* Den otevřených dveří pořádá 4.
9. od 17.00 Středisko výchovné pé-
če Dobřichovice, jež poskytuje psy-
chologické a speciálně pedagogické
poradenství dětem a rodinám. Od 18
hodin se můžete potkat a zanotovat
si s Tamarou a Tomášem Klusový-
mi. Info na www.svpd.cz.          (das)
* 16. ročník šermířského festivalu
Dobřichovická alotria se v areálu
zámku Dobřichovice koná 7. 9. od
10.00. Vystoupí 20 šermířských, ta-
nečních, divadelních a hudebních
souborů z celé republiky.             (ak)
* Loučení s létem se uskuteční 7. 9.
od 12.00 na nádvoří zámku v Litni.
Diváky čeká ukázka techniky poli-
cie, zásahu hasičů, pyrotechnika,
psovodů, hod sudem, tvořivé dílny,
skákací hrad i ohnivá show. Odpo-
ledne zahraje kapela Broucy na zá-
dech, večer kapela Rampa.         (jih)
* Dětskou diskotéku Oldy Burdy
se soutěžemi na přivítání školního
roku pořádá Obec Lety 5. 9. od
17.00 na multifunkčním hřišti v are-
álu FK Lety. Vstup zdarma.         (bt)
* I. ročník Freestyle Festivalu se
koná 7. 9. v Clubu Kino Černošice.
Řevnická kapela Daily Coffee a čer-
nošičtí False Hope zahájí program
ve 20.00, po jejich produkci se až do
rána budou střídat lokální djs. (vš)
* K otevření rodinného domu do
Řevnic byli 17. 8. v noci vysláni mí-
stní profesionální hasiči. Do bytu
vnikli oknem, ženu s lehkým zraně-
ním hlavy, jíž našli uvnitř, pomohli
transportovat do sanitky. (pav)

Na soustředění do Pasek nad Jizerou se 20. 8. (foto z odjezdu nahoře) vy-
dala lidová muzika Notičky z Řevnic. Děti zkoušejí na nadcházející »sezo-
nu«, ale čas si najdou i na prázdninové dovádění - pořádají sportovní klá-
ní, soutěže, chodí do lesa... Za sebou už mají i první kolo oblíbené pěvec-
ké soutěže Hlas Notiček. Zatímco muzikanti se ze soustředění vrátí posled-
ní prázdninovou sobotu, týdenní letní tábor řevnické ZUŠ (foto dole) skon-
čil 24. 8. Jeho téma bylo Krajina Poetická (z luhů a hájů ). Děti hrály diva-
dlo, filmovaly, tvořily, malovaly, psaly i tančily. Nechyběly ani další akti-
vity - výlety, plavání, disco atd. Foto NN M. FRÝDL a ARCHIV          (pef)
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»Penaltovanou« Ostrovan nezvládl
FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE ROZEHRÁLI PODZIMNÍ ČÁST SVÝCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

Poberouní - Fotbalový podzim za-
čal. Úvodní zápasy skvěle zvládly
Lety i Dobřichovice, naopak Karl-
štejnu, Zadní Třebani ani Všeradi-
cím vstup do sezony nevyšel.  (mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Petrovice 4:1
Branky: Čermák 2, hřebeček,
Jarolím
Vstup do sezony domácím vyšel. Do
vedení šli už ve 3. minutě - na centr
Měchury naběhl Čermák a z hranice
malého vápna nedal brankáři šanci.
Pak Lety neproměnily další tři gó-
lovky. Po změně stran si hosté vy-
pracovali dvě jasné šance, ale nepro-
měnili je. Zato domácí skórovali -
centr Dominika Kischera hlavičko-
val v 53. minutě do sítě Čermák. V
71. minutě po přihrávce Chalupy uk-
lidil míč do sítě Hřebeček. Zkázu
hostů dokonal v 76. minutě Jarolím,
jenž trestným kopem rozvlnil síť po-
čtvrté. Hosté už jen snížili.          (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor
cembrit Beroun - Karlštejn 2:1
Branka: Červený
Karlštejn s několika posilami v se-
stavě musel dotahovat jednobranko-
vou ztrátu z první půle. To se mu dí-
ky zlepšenému výkonu podařilo. O
osudu utkání rozhodla přísná penalta
vneprospěch karlštejnských čtvrt ho-
diny před koncem. (miš)
Žebrák - Karlštejn 3:0
Karlštejnští nastoupili v deseti, ale
díky bojovnosti a skvělému výkonu
brankáře Klimenta dokázali držet té-
měř hodinu bezbrankový stav. Pak
ale domácí proměnili penaltu a v zá-
věru ještě využili dva rychlé protiú-
toky. Michal ŠAMAN

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Nučice 5:2
Branky: Mistoler, Vėtrovec, T.
Kratina, Zamrazil a Štědroňský
Domácí měli optickou převahu, čas-
to stříleli a již v 10. minutě skóroval
Mistoler. Ve 26. minutě zvyšoval z
penalty za ruku kapitán Větrovec. Ve
41. minutě domácí obránci faulovali
a hosté také z penalty snížili. Ve 2.
půli si Dobřichovičtí vytvořili něko-
lik šancí, neproměnili je, naopak
hosté z protiútoku srovnali! Zlom
nastal v 68. minutě, kdy Kratina vsí-
til třetí gól. V 79. minutě Zamrazil
po velkém sóle vstřelil čtvrtý a v 82.
minutě Štědroňský  obstřelením gól-
mana pátý gól. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZT - Broumy 0:2
Úvodní zápas podzimní sezony tře-
baňským fotbalistům nevyšel. Herně
to proti týmu, který spadl z okresní-
ho přeboru, nebylo špatné, ale sou-
peř byl fotbalovější. Do vedení se
ovšem dostal po hodně přísně naří-
zené penaltě. Také OZT dostal příle-
žitost k exekuci pokutového kopu po
faulu gólmana, ale Vostarek nedal.
Vzápětí faulovali Třebaňští a opět se
kopala penalta. Ani nyní hostující
střelec nezaváhal.    (Mák)
oZT - hUDLIcE 2:3
Branky: Vostarek, Suchý

FK VŠERADICE, III. třída 
Újezd - Všeradice 3:0
Všeradice - Praskolesy 1:5
Branka: Petr Jakoubek (z penalty)
V první půli byla hra jakž takž vy-
rovnaná, po chybách soupeře jsme
mohli jít i do vedení, ale neproměni-
li jsme a v poločase prohrávali 1:3.
Hned po změně stran jsme měli
tutovku, ale - zase nic! Místo toho se
nechal Kulhavý vyloučit a bylo roz-
hodnuto. Soupeř byl lepší a vyhrál
zaslouženě.            Stanislav ŠEBEK

V semifinále otočil zápas s domácím Michnevem 4:6, 6:4, 6:4. Až ve finá-
le nestačil na Filipa Dudu ze Sparty, prohrál dvakrát 3:6. „Ve druhém setu
jsem otočil z 0:2 na 3:2, ale pak jsem prohrál servis a Filip si koncovku
pohlídal. Hrál čím dál líp a já začal cítit únavu,“ přiznal Štěpánek. V deb-
lu s Antonínem Bolardtem (na snímku), který před lety též hrál za řevnic-
ký Sportclub, překvapili všechny a byli nejlepší. Ostravské tažení Štěpán-
ka povzbudilo, dostal novou chuť do hraní: „Přijel jsem domů v půl dva-
nácté v noci a rozhodl se, že hned ráno vyrazím na turnaj do Mladé Boles-
lavi. Na podzim objedu pár mezinárodních turnajů, ale hlavně se chci vě-
novat studiu a trénování. Učit ostatní tenis mě baví.“ (šv)    Foto ARCHIV

Antonín Štěpánek je mistrem republiky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Řevnice - Tenis i jiné sporty bude
v novém školním roce vyučovat
Sportclub Řevnice. Pokračuje to-
tiž kurz s názvem Škola sportů,
který se úspěšně rozjel vloni. 
Zájem mezi rodiči je velký. Děti si
postupně osvojí základy různých
míčových her i další disciplíny, třeba
atletickou abecedu. „Nově letos
chceme dělat i všeobecnou gymna-

stiku, k níž patří třeba chůze po kla-
dině, přeskok přes kozu, odrazová
příprava, akrobacie...,“ říká sportov-
ní lektorka Lenka Bělohlávková.
Program je určen dětem prvního
stupně, ty mladší si trenéři vodí pří-
mo z družiny, rodičům tím šetří čas.
Oba programy Sportclubu, tedy teni-
sová škola i škola sportů, se odbýva-
jí v hale u Liďáku. Školou sportů se
trenérský tým snaží dětem usnadňo-
vat adaptaci na vzdělávání ve škol-
ních lavicích. Bělohlávková, profesí
učitelka, s tím má zkušenosti: „Tělo
funguje propojeně, díky zlepšení
motorických dovedností formou
sportovních kurzů se děti snadněji
učí číst, psát i jinak vzdělávat. Pro-
cvičujeme obratnost rukou či rych-
lou reakci na podněty, což se hodí
při výuce psaní i jinde,” popisuje.
Základem pro Sportclub dál zůstává
tenisová výuka mládeže. Za deset let
existence klubu se podařilo vybudo-
vat základnu asi 120 dětí. „Ti nejlep-
ší z první generace, kterým je dnes
osmnáct dvacet let, už pracují jako
začínající trenéři a předávají zkuše-
nosti,“ dělá radost šéftrenéru Micha-
lu Mottlovi. Již dřív takto začala Da-

niela Švédová, která studuje a hraje
tenis v USA, letos na jaře se přidal
Antonín Štěpánek, halový mistr ČR
z roku 2017 a finalista mistrovství
ČR dospělých (viz výše). „Do tre-
nérského týmu postupně zapojujeme
Martina Froňku, Mikiho Schiera,
Kristýnu Hlaváčovou, připraven po-
máhat je sedmnáctiletý David Haň-
kovský,” vypočítává Mottl. 
S dětmi se začíná už v předškolním
věku. I letos pro ně připravil Spor-
tclub projekt Tenisová školka. Kaž-
dý pátek od 13 do 14.00 se děti učí
pohybovým základům a seznamují

se s tenisovou raketou. Časem si
ověří, zda chtějí u tenisu zůstat, pře-
jít do Školy sportů, nebo se věnovat
něčemu jinému. Dětem z řevnické
státní školky a Bambinária i letos
zajistí trenéři doprovod na kurty.
„Kroužek je ale otevřen všem zá-
jemcům ze širokého okolí,“ říká šéf-
trenér. Jako úplnou novinku přichy-
stal Sportclub výuku tenisu pro dos-
pělé. Přihlášky do všech kurzů se
podávají do 15. 9. na emailové adre-
se info@sportclubrevnice.cz, tam je
možné získat i bližší informace. (šv)

Foto Alice SchIEroVá
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Děti se v řevnickém Liďáku naučí tenis i jiné dovednosti

Sport po okolí
* XIV. ročník spanilé jízdy mopedů
do 50 ccm podbrdským krajem po-
řádají 31. 8. Mopeďáci Svinaře.
Sraz v 10.00 v místní hospodě U Lí-
py, startovat se bude ve 12.00. (box)
* První zápasy a turnaje čekají
mladé fotbalisty Řevnic: Mladší pří-
pravka: turnaj v Drahelčicích 7. 9.
od 10.00; starší přípravka: zápas
Dobříč/Nučice - Řevnice 7. 9. od
10.00; mladší žáci: zápas Řevnice -
Dolní Břežany 7. 9. od 10.00; starší
žáci: zápas Řevnice - Dobříč/Nučice
8. 9. od 10.00.                               (kas)
* Kvalitního soupeře ze západu
Čech si po týdenním soustředění na
vlastním hřišti 25. 8. pozvali doros-
tenci řevnických »národních« há-
zenkářů. Ejpovice porazili 23:17
brankami Adamce (8), Zavadila (6),
Svitáka (6) a Hochmala (3).      (peh)
* Novou sezonu zahájí řevničtí »ná-
rodní« házenkáři 7. 9. v Bakově. Od
9.00 se postupně představí muži,
mladší i starší žáci a dorostenci.  (fz)

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
31. 8. 17:00 Králův Dvůr B - FK Lety 

7. 9. 17:00 FK Lety - Nová Ves p/ P

KARLŠTEJN, okresní přebor
31. 8. 17:00 Karlštejn - Tetín     
8.  9. 17:00 N. Jáchymov - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, III. třída
31. 8. 17:00 Dobřichovice - Kosoř B
8. 9.  17:00 Kněževes - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
1. 9.  14:00 Osek - OZT 
8. 9.  17:00 OZT - Podluhy

VŠERADICE, III. třída
31. 8. 17:00 Nižbor - Všeradice
7. 9. 17:00 Všeradice - Broumy

ŘEVNICE, IV. třída
1. 9. 17:00 Hostivice B - Řevnice 
8. 9. 10:15 Dobříč B - Řevnice



Poberouní - Radovali se předčas-
ně? Ještě v březnu většina starostů
z dolního Poberouní oslavovala
rozhodnutí poslanců, kteří přijali
novelu zákona odmítající splavně-
ní řeky Berounky. S vyškrtnutím
Berounky ze seznamu význam-
ných tuzemských vodních cest ne-
měli problém ani senátoři. Novelu
přesto vrátili poslancům - kvůli
změně týkající se podmínek pro
konzumaci alkoholu vodáky.
„O dalším vývoji nemám informa-
ce,“ uvedl starosta Černošic Filip
Kořínek, který patří mezi největší

odpůrce záměru splavnění.
Poslanci se dle poslance Petra Bend-
la mají k návrhu vrátit nejspíš v září.
V »mezičase« ale Ředitelství vod-
ních cest (ŘVC) pozvalo starosty na
prezentaci nové studie efektivnosti,
rozsahu a formy splavnění, jež se má
konat zkraje září. Studii pro ŘVC
zpracovávala firma Sweco Hydro-
projekt za více než milion korun již
v době, kdy poslanci dali splavnění
STOP. Výsledek? Autoři dospěli k
závěru, že Berounka má vysoký po-
tenciál jako prostředí pro rekreační
plavbu. Píše se v ní, že „…území je

velmi atraktivní, cestovní ruch však
trpí určitými nedostatky. Rekreační
plavba by dle nich umožnila potřeb-
nou změnu v charakteru cestovního
ruchu oblasti, resp. přinesla by nové
impulsy k zavedení skutečného des-
tinačního managementu, který dnes
v oblasti absentuje.“
Více než stostránková studie je dle
Kořínka jednostranná a účelová.
„Navíc ji zpracovala firma, jež by asi
případně dostala zakázku na pro-
jekční práce. Toto mrhání veřejnými
penězi mi vadí,“ poukazuje na střet
zájmů Kořínek. (Dokončení na str. 11)

Přežil srážku s vlakem
Zadní Třebaň - Obrovské štěstí měl
starší muž, kterého 12. srpna vpod-
večer srazil v Zadní Třebani na trati
do Lochovic motorový vlak. Vyvázl
s odřeninami, pohmožděninami a
zlomenou nohou.
Událost vyvolala doslova manévry
všech složek integrovaného zách-
ranného systému - na místo přijelo
několik vozů hasičů, policistů, zá-
chranáři dorazili sanitkou i vrtulní-
kem. „Po prvotním ošetření byl zra-
něný muž, který byl pravděpodobně
pod vlivem alkoholu, vrtulníkem
transportován do nemocnice,“  sdě-
lil řevnický profesionální hasič Pa-
vel Vintera. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* 25 setin od vítězství! - strana 5
* Začal fotbalový podzim - strana 12

Řevnice - Téměř půl století, od éry
Martiny Navrátilové, čekal řev-
nický tenis na takový úspěch.
Dvacetiletý místní rodák Antonín
Štěpánek vyhrál na mistrovství
ČR mužů čtyřhru a ve dvouhře se
probojoval až do finále. Dosáhl
tím životního výsledku.
„O tom se mi před šampionátem ani
nesnilo,“ říká odchovanec Sport-
clubu Řevnice, dnes hráč I. ČLTK
Praha, který na řevnických kurtech
trénuje děti. „Poslední dobou jsem
neměl natrénováno, k tomu dovole-
ná v Itálii prakticky bez tenisu. Pak
jsem se ale vrátil a půldruhého týd-

ne tvrdě makal na trénincích. Třeba
je to recept do budoucna, mám víc
energie a chuti, když si od tenisu
pořádně odpočinu...“
Úspěchu dosáhl na kurtech v Ost-
ravě. Právě tam, kde tehdy patnácti-
letá Navrátilová v červenci 1972
oslnila a vyhrála šampionát žen. Le-
tos, jako prakticky pokaždé, vyne-
chali turnaj čeští reprezentanti, chy-
běli Veselý, Berdych, Rosol i Pavlá-
sek. To ale výsledek Štěpánka ne-
snižuje. Vyřadil zkušeného Jarosla-
va Pospíšila, bývalou českou trojku
a 103. hráče světového žebříčku 7:6,
7:6. (Dokončení na straně 12) (šv)

OLEG V KŘESLE PRO HOSTA. Promítáním fotek, které byly otištěny na úvodních stranách světových časopisů, za-
čala 16. srpna na kurtech ve Svinařích beseda s muzikantem, fotografem i novinářem Olegem Homolou (vlevo). Sk-
vělé povídání, které trvalo dlouho do noci, Oleg doprovodil i autorskými písněmi. Foto Lucie BOXANOVÁ

Antonín Štěpánek na mistrovství re-
publiky. Foto ARCHIV

Budou smět lodě na Berounku?
STAROSTA KOŘÍNEK: „SPLAVNĚNÍ JE EKOLOGICKÝ I EKONOMICKÝ NESMYSL!“

26. srpna 2019 - 17 (757) Cena výtisku 7 Kč

Senátor Jaromír Štětinase poklonil Vlasovcům

Řevnický tenista Štěpánek je mistrem republiky

Řevnická škola má
nové učebny i výtah
Konec prázdnin, začíná škola! Ta
řevnická zahájí nadcházející školní
rok s mnoha novinkami.
Původní budova druhého stupně ZŠ
Řevnice prošla o letních prázdni-
nách rozsáhlou rekonstrukcí. Žá-
kům díky tomu začaly letní prázdni-
ny o týden dříve. Výsledek stojí za
to. Nové podoby se dočkaly chodby,
sociální zařízení, kabinety, kmenové
třídy i odborné učebny. Nové jsou
rozvody elektřiny i internetové ka-
beláže, na stropech bylo instalováno
moderní a úsporné LED osvětlení.
Uvnitř budovy byl vybudován výtah
od suterénu až do čtvrtého patra, do
podkroví. (Dokončení na straně 11)

» U Krejčíře« hořelo,
škoda je 20 milionů
Černošice - Více než deset hodin
bojovalo šestnáct profesionálních i
dobrovolných jednotek hasičů s vi-
lou po uprchlém a odsouzeném zlo-
činci Radovanu Krejčířovi v Černo-
šicích. Luxusní objekt začal hořet
20. srpna kolem druhé hodiny ranní.
„Když jsme přijeli, byla v plame-
nech střecha a podkroví vily,“ uvedl
řevnický profesionální hasič Pavel
Vintera. „Hasiči pracovali v dýcha-
cích přístrojích, rozděleni byli do
pěti skupin se šesti vodními proudy,
Souběžně s hašením jsme vyhledá-
vali další ohniska, rozebírali střešní
krytinu a konstrukci,“ dodal s tím,
že zásahu se zúčastnilo téměř 60 ha-
sičů. Požár byl zcela likvidován až v
odpoledních hodinách. Škoda byla
vyčíslena na 20 milionů, uchráněný
majetek na dvojnásobek. Příčinu
požáru zjišťují vyšetřovatelé. „Dům
byl odpojený od elektřiny i plynu, je
tedy zřejmé, že příčinou požáru ne-
byla technická závada,“ řekl ČTK
velitel zásahu Martin Vondra. (mif)
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Kynologové si užívali na letním táboře 
LETOVŠTÍ »PEJSKAŘI« STRÁVILI ČTRNÁCT DNÍ NA SPŘÁTELENÉM CVIČÁKU V CHLUMCI NAD CIDLINOU

Letní soustředění strávil poberoun-
ský Dětský pěvecký sbor Tutte Le
Note v krásné přírodě Českého ráje

se svým uměleckým vedoucím Mar-
tinem Vydrou a sbormistryní Lídou
Plzákovou. Někteří tam objevili svůj

hlas, někteří poprvé sólově vystoupi-
li, jiní zase pochopili taje hudební
teorie a dozvěděli se něco zajímavé-
ho o slavných hudebních skladate-
lích, ale především jsme udělali vel-
ký krok kupředu! Přesvědčit se o
tom můžete 14. září, kdy nás můžete
potkat na pražském Vítkově na akci
Teribear hýbe Prahou. V říjnu zase
pokřtíme naši audioknihu Děti svět-
la od Lucie Biedermann Doležalové,
na které jsme pracovali loňskou se-
zonu. Sezona 2019/2020 začne v zá-
ří a my se těšíme na nové členy.
Tutte Le Note je profesionálně vede-
ný sbor působící v rámci ZUŠ, který
se účastní atraktivních vystoupení i
soutěží. Přijímáme nové členy, takže

pokud máte doma dítě, které rádo
zpívá, či chcete najít pro své dítě za-
jímavé využití volného času v místě,
přijďte se podívat na zkoušku někte-
rého z oddělení sboru. Nábor je ote-
vřen i pro starší nadané děti. Zápis se
koná v době zkoušek: přípravné od-
dělení zkouší v ZŠ Černošice-Mok-
ropsy - pondělí 14-15.00, v ZŠ Dob-
řichovice (Raisova) - pondělí 14.15-
15.15 a v ZŠ Řevnice (Revoluční) -
středa 14-15.00. Koncertní oddělení
vede v ZUŠ Černošice (pondělí 15-
17.15) Martin Vydra. Bližší info na
www.tuttelenote.cz. Začínáme v týd-
nu od 9. září.       Text a foto 
Simona Kysilková ŠnAjperKoVá,

Tutte Le note, Černošice

Každým rokem vyráží skupina členů
Kynologického klubu Lety na přelo-
mu července a srpna na čtrnáct dnů
na letní pobyt na spřáteleném cvičá-
ku v Čechách. Místo, kam jezdíme,
často neměníme, zato skupina lidí,
jež na soustředění, kterému říkáme
letní výcvikový tábor, jezdí, se mění
každý rok. Někteří odletí či odjedou
na dovolenou k moři nebo cestují
jinde v zahraničí, jiní se zúčastní vý-
cvikových táborů s aktivním progra-
mem. Soustředění bývá v létě velký
výběr, a tak se členové často roz-
prchnou. Byly doby, kdy nás na tá-
boře bylo kolem 15-20, ale poslední
dva roky zájem opadl, a tak jsme
zbyli jen tři. Má to svoje výhody...

Malý počet nevadil
Jaké? Když skoro celý rok pracujete
nejen se psy, ale také - a zejména - s
lidmi, a to jak v zaměstnání, tak při
pejskařině, tak si od nich chcete od-
počinout. Vůbec vám nevadí, ne-
jsou-li s vámi na táboře zástupy.
Když nás bylo na táboře hodně a mě-
li jsme každý více psů, bylo to velmi
náročné - občas nebyla nouze ani o
psí konflikty. A že není nic příjemné-
ho vyhledávat v cizím městě veteri-
náře, to mi věřte. Když je společně
hodně lidí na malém prostoru celých
čtrnáct dnů, přijde i »ponorková«
nemoc. Pokud se stane, že je ještě ke
všemu po celou dobu pobytu na tá-
boře vedro, nastávají problémy s mí-
stem v lednici, kam každý táborník
ukládá své zásoby a někdy se stane,
že musíte přerovnat celý obsah led-
nice, abyste se dostali ke svému jo-
gurtu, sýru či jiné pochutině. Dalo

by se vyjmenovat ještě mnoho a
mnoho věcí, které při velkém počtu
lidí a psů začínají zhruba od třetího
dne na táboře více a více vadit. Když
to shrnu, musím s klidným svědo-
mím říci, že nám malý počet naopak
nevadil vůbec.
Tábor stoprocentně splnil naše před-
stavy. Zvládli jsme si odpočinout,
zacvičit si se psy v cizím prostředí,
navštívit pár nových míst na výle-
tech, věnovali jsme se rekreačně na-
šim chlupáčům i dalším koníčkům.
Já a předseda jsme jezdili fotit příro-
du, zvířata, byli jsme v ZOO. Také
jsme se téměř denně věnovali naší
kamarádce a jejímu mladému psovi,

takže tábor byl i aktivně výcvikový a
dostál tedy svému jménu »letní vý-
cvikový tábor«. 
Užili jsme si všechno možné počasí.
První den trochu sprchlo, další dny
jsme se pro změnu pěkně ohřáli -
skoro celý týden panovala docela
velká vedra. Při horkém počasí jsme
se chladili my i naši psi v malých
»psích« bazéncích. Jeden byl míst-
ních a jeden jsme si přivezli z domo-
va. V Chlumci nad Cidlinou, kde
jsme dovolenou trávili, je sice krás-
né koupaliště a v okolí je spousta
»písáků«, kde se mohou koupat lidi i
psi, ale nám bazénky stačily. S kou-
páním v bazénkách byla děsná legra-

ce, hodně jsme si to užili. Druhý
týden bylo »české« léto, takže jsme
se mohli více věnovat focení divoké
přírody a výletům. I to jsme si užili
plnými doušky. Počasí trochu zdivo-
čelo, až když jsme se vrátili domů,
takže nám už bouřky a déšť vůbec
nevadily. 
Letošní tábor byl fajn, plný příjem-
ných zážitků i klidného odpočinku.
Téměř každý den jsme dodržovali
polední klid a odpočívali nebo »pře-
mýšleli« na lehátkách u klubovny ve
stínu pod pergolou. Užili jsme si ně-
kolikrát i společnosti místních pej-
skařů, takže nám čas dovolené tak
rychle utekl, že se nám ani nechtělo
domů. Příští rok jedeme znovu a je
jen na ostatních, jestli se k nám při-
dají. Pokud chcete vědět podrobnos-
ti, můžete se podívat na náš web
www.kklety.cz, kde najdete reportáž
vedenou jako deník. Časem také při-
bydou nějaké fotografie, ale je jich
velké množství, a tak bude chvíli
trvat, než je zpracujeme. 

Kurzy začnou 1. září
Prázdniny se přehouply do své druhé
poloviny a mílovými kroky se blíží
jejich konec. Dětem i pejskům zno-
vu nastane škola. Na cvičáku začína-
jí kurzy pro štěňátka hned v neděli 1.
září. Už se těšíme a jsme zvědaví,
jak štěňata, která kurzy navštěvovala
před prázdninami, přes léto vyrostla,
ale také se těšíme na štěňata nová,
která po prázdninách určitě se svými
majiteli dorazí. Také nás čeká pod-
zimní sezona plná sportovních akcí.
Určitě je na co se těšit...  

Alena VAnžuroVá, KK Lety

Pěvecký sbor Tutte Le Note se »soustřeďoval« pod Troskami

NA SOUSTŘEDĚNÍ. Autorka článku na letním výcvikovém táboře letov-
ských kynologů.  Foto Karel RÁŽ
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Proměny na Šumavě utužovaly vztahy
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA NACVIČOVALA V HARTMANICÍCH NA VÁNOCE I NA PLES

V sobotu 12. srpna se řevnická ta-
neční skupina Proměny vydala na
letní soustředění směr Hartmanice
na Šumavě. V počtu dalo by se říct
»akorátním« se děti mohly těšit ne-
jen na tanec, ale také na krásnou pří-
rodu a bezva partu.
Letos se Proměny rozhodly zachrá-
nit červený šátek pro Ferdu Mraven-
ce. Každý den musely splnit nějaký
úkol, aby byly blíž k vytouženému
cíli a puntíkatý šátek mohl dostat ne-
jen Ferda, ale také všechny děti. 
Samozřejmě - to, kvůli čemu se celá
parta vydala na tento super výlet, byl
tanec. Každá taneční skupina se nau-
čila několik nových tanců, které uvi-
díte nejen na Vánoce, ale hlavně na
plese. „Velké Proměny nám dělají
radost, vymyslely si vlastní tanec a
musím uznat, že letos se jim opravdu
povedl, jsem na ně moc pyšná!“
uvedla vedoucí souboru Ivana Zrost-
líková. A na co konkrétně se můžete

těšit? Malé Proměny nastudovaly
několik tanců z pohádkového muzi-
kálu V Peřině. »Středňáci« nacvičili
několik rozličných tanců – od mažo-
retek po námořnický tanec a nedělá
jim problém ani moderna. Velké
Proměny se naučily tanec, který si
samy vymyslely a navíc jedno pře-
kvapení na ples - to si zatím nechá-
me pro sebe. A do toho se nacvičilo
ještě jedno společné Vánoční pásmo.
Práce spoustu!
Co mě nejvíce potěšilo? To, že má-
me super kolektiv, jsem věděla! Ale
letos se vztahy ještě víc utužily: vel-
cí pomáhají malým, středňáci i přes
začínající pubertu jsou fajn a velké
Proměny dospěly do věku, kdy si
umějí udělat srandu sami ze sebe.
Vědí proč tancují - nejen proto, že je
to baví, ale také pro partu, kterou si
vytvořily. A za to všechno děkuji ce-
lým Proměnám! Mám vás ráda!
Lenka ZrOsTLíkOVÁ, Proměny

Kdo Štramberské uši jednou okusí, jiné už nemusí...
Holky v rozpuku z Hlásné Třebaně
uspořádaly týdenní zájezd do  Bes-
kyd. Cestou jsme se zastavily v Olo-
mouci, městě kašen, paláců, chrámů
a klášterů. Krásná je katedrála sv.
Václava, radnice s orlojem, sloup
Nejsvětější Trojice... Ještě týž večer
jsme se ubytovali v Rožnově pod
Radhoštěm. 
Druhý den nás čekala vycházka  přes
Pustevny (1018 m), Radhošť a Čer-
nou horu.  Zastavili  jsme se u  sochy
pohanského boha Radegasta a po
hřebenu došli až na vrchol Radhoště,
ke kapli Cyrila a Metoděje z roku
1898.  Z vyhlídky jsme se pokochali
pohledem na okolí a hurá zpět do ho-
telu. Byla to fuška, asi 20 km. 
Třetí den jsme vyrazili do Polska, do
Krakova, sídelního města polských
králů s hradem Wawel a katedrálou.
Wawel nás okouzlil, rozsáhlá  opev-
něná stavba, založená asi v 11. stole-
tí, má 71 výstavních sálů. Viděli
jsme i hrobku Lecha Kaczinského a
pomník Adama Mickiewicze.
Čtvrtý den jsme vyjeli do Štramber-
ka. Dominantou je hrad s gotickou
věží Trúba, jež slouží jako rozhled-
na.  Poté jsme se vydali na horu Ko-
touč (517 m n.m.), do parku s galerií
soch a památníků osobností české
historie. Kdysi zde bývaly skalní ste-
pi s teplomilnou květenou a vzácný-

mi živočichy. Z vrcholu jsme viděli i
obrovský vápencový  lom Kotouč,
který byl nejrozsáhlejším lomem v
celém Rakousko-Uhersku. Cestou
jsme ještě prolezli jeskyni Šipka. Ta-
ky jsme si koupili vyhlášené Štrarm-
berské uši. Pěkný je nápis na prodej-
ně: „Ten, kdo je okusí, jiné už nemu-
sí.“ Fakt jsou moc dobré...
Pátý den jsme vyjeli na Slovensko.

Malá Fatra je turistický ráj. Nejvy-
hledávanějším místem jsou Jánoší-
kovy diery, soustava kaňonů, vodo-
pádů, žebříků a lávek. Měli jsme ale
smůlu, silný déšť nás provázel celou
cestu, všude voda, a tak jsme museli
tuto trasu vynechat. V Terchové
jsme si zaplatili vláček a projeli oko-
lí až do Vrátné doliny. Viděli jsme
nejhezčí vrchol Velký  Rozsutec a

vyšlapali na návrší, kde stojí socha
terchovského rodáka Jánošíka.
Odpoledne jsme navštívili i Oravský
hrad, jeden z nejkrásnějších hradů
Slovenska. Tyčí se do výšky 112 m
nad hladinou Oravy a působí velmi
tajemně. Vyhlídka z horního hradu je
ovšem nezapomenutelná. 
Šestý den jsme se těšili na prohlídku
komplexu Rožnovského skanzenu,
čili Valašského muzea v přírodě.
Dřevěné městečko prezentuje měst-
ský způsob života na přelomu 19. a
20. století. Nejrozsáhlejší je ale Va-
lašská dědina, kde jsou k vidění hos-
podářské usedlosti, salašnické stav-
by, mlýny, kovárna, lisovna lnu,
hamr... Vše funkční na vodní pohon.
Poté jsme přešli k Valašskému Sla-
vínu, kde jsem objevila hrob Jarmily
Šulákové, mojí tety. Je zde pochova-
ný Emil Zátopek, Jiří Raška, Jan Ka-
rafiát a mnoho dalších. Jednou z do-
minant Rožnova je Jurkovičova roz-
hledna vysoká 31,09 m. Vystoupali
jsme 85 schodů a kochali se výhle-
dem do okolní krajiny. Nádhera! 
Byl to velmi podařený zájezd, poča-
sí až na jeden den nám též přálo,
máme mnoho krásných zážitků.
Ještě malá poznámka, nachodili
jsme cca 80 km, což je opravdu asi
dobrý výkon.        Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň
V BESKYDECH. Hlásnotřebaňské »holky« při výšlapech po beskydských
kopcích.       Foto ARCHIV

Těšíme se na další prázdninové fotografie i příhody!
NA VÝHERCE SOUTĚŽE ČEKAJÍ TRIČKA, MIKINA, CD, KNIHA, KORBEL NEBO LAHEV VÍNA

NA ŠUMAVĚ. Řevnické Proměny na letním soustředění.         Foto ARCHIV

Poberouní - Tradiční soutěž o nejoriginálnější fotku z
dovolené nebo prázdnin se i letos těší velkému zájmu
- snímků už nám dorazilo spoustu. Zajímavé či vtipné
fotografie nám do 8. 9. můžete posílat na adresu re-
dakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Tře-
baň) či mailem (frydl@centrum.cz). Těšíme se i na
vaše letní příhody - napište nám, co vás o prázdni-
nách 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 Be-
rounsku - Od Tetína po Bacín, korbel, lahev vína...
První dnes otištěnou fotku poslala Eva Jůnová z
Karlštejna a napsala k ní: „Včera jsem nafotila jednu
slečnu s pejskem, jak se vozí na prkně. Pejsek prý
nemá moc rád vodu, a tak dostal vestičku.“ Autorkou
snímku Na Otavě je Lucie Živná ze Skuhrova.      (mif) 
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Rytmický doprovod obstaral Zetor 25
NÁVŠTĚVNÍKY OSMÉHO ROČNÍKU FESTIVALU DIXIELAND V DOBŘICHOVICÍCH DÉŠŤ NEODRADIL

Letošní, osmý ročník dixielandové-
ho festivalu v Dobřichovicích byl
poznamenán starostlivými pohledy
pořadatelů - na oblohu a na interne-
tové předpovědní servery. Původní
sobotní předpověď počasí se posu-
nula na neděli a ta ošklivá, s deštěm,
na sobotu. Dixielandoví diváci jsou
ale až neuvěřitelně vyspělí a nene-
chali nic náhodě, vybavili se pláštěn-
kami i deštníky a - dorazili!
Úderem 14.00 moderátor Tomáš Ve-
línský odstartoval osmihodinový
příval dixielandových a swingových
melodií v provedení sedmi skvělých
uskupení. První kapela The Oldtimer
Jazz Band začala nekompromisně
dynamickým projevem a okamžitě
nastolila tu správnou neworleánskou
atmosféru. Pro rakovnický Brass
Band byla přichystána past - rytmic-
ký doprovod ve dvou skladbách ob-
staral traktor Zetor 25 obsluhovaný
starostou Mořiny Vojtěchem Štič-

kou. Při této exotické produkci bylo
možno zahlédnout krůpěje potu na
čelech muzikantů snažících se srov-
nat s ne zcela pravidelným volno-
běžným klapáním traktoru. Jejich
další produkce s vynikajícím bube-
níkem Pavlem Skleničkou ale nene-
chala nikoho na pochybách, že je vše
v pořádku. Proměnlivé počasí si vy-
bíralo svoji daň, ovšem pouze v
množství vytočených nápojů. Diváci
přibývali a ve vrcholu vyrovnali,
možná i mírně předčili loňskou, do-
sud asi rekordní návštěvnost. 

Příprava zvuku inovovaného soubo-
ru OPSO, neboli Originálního Praž-
ského Synkopického Orchestru byla
o něco delší než obvykle - bylo třeba
vyhovět specifickým potřebám ka-
pely, pro zachování autentického
»prvorepublikového« soundu. Jejich
výkon a provedení skladeb braly
dech. Úcta těchto mladých lidí k tra-
dičním hodnotám byla chvílemi až
dojemná. Následovali spolehliví The
Steamboat Stompers s fenomenál-
ním trumpetistou Jiřím Masáčkem,
vynikající zpěvačkou Evou Emin-

gerovou a den ode dne se zlepšují-
cím Jardou Havlasem, rehabilitují-
cím po těžkém úrazu ruky. 
Jak se říká, to nejlepší nakonec: hos-
té z Nizozemí, skupina The Charles-
town Jazzband. Tato neuvěřitelná
parta krásných seniorů ze země větr-
ných mlýnů, sýrů a tulipánů před-
vedla tak strhující výkon, že navzdo-
ry pokročilé hodině diváci odmítali
kapelu propustit. Tolik energie pře-
dané muzikanty divákům by po pře-
vodu na elektřinu utáhlo kameno-
lom. Díky představitelům Dobřicho-
vic za umožnění uspořádání a pod-
poru tohoto tradičního festivalu a St-
ředočeskému kraji, díky jehož dotaci
je možno pozvat i špičkové kapely s
vyššími finančními nároky.

Jiří TUREK, Praha

Kina v okolí
LETNÍ KINO ŘEVNICE
30. 8. 20.00 ŽENY V BĚHU
31. 8. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY 

KINO ŘEVNICE
Kino nepromítá.    (vš)
LETNÍ KINO KARLŠTEJN
30. 8. 20.00 KOUZELNÝ PARK

KINO LITEŇ
30. 8. 17.00 PUTOVáNí SE SOBíKEM 
30. 8. 20.00 TERORISTKA
7. 9. 17.00 PSí VELIČENSTVO
7. 9. 20.00 MONETOVY LEKNíNY –
MAgIE VODY A SVĚTLA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)
LETNÍ KINO BEROUN
28. 8. 20.45 PODFUKáŘKY
29. 8. a 31. 8. 20.45 PŘES PRSTY
30. 8. 20.00 Janek Ledecký - koncert

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
27. 8. 15.30 LVí KRáL
27. 8. 18.30 APOLLO 11
28. 8. 18.30 BECASSINE
29. 8. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLíČ-
KŮ 2
29. 8. 18.30 PAVAROTTI
30. 8., 1. 9. a 8. 9. 15.30 TOY STORY 4:
PŘíBĚH HRAČEK
30. 8., 4. 9., a 7. 9. 17.30 (Pá 18.30)
PŘES PRSTY
31. 8. a 7. 9. 15.30 ANgRY BIRDS VE
FILMU 2
31. 8. a 1. 9. 18.30, 7. 9. 20.00 TENK-
RáT V HOLLYWOODU
2. 9. 17.30 LVí KRáL
2. 9. a 6. 9. 20.00 (Pá 17.30) RYCHLE A
ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
3. 9. 17.30 SRáŽKA S LáSKOU
3. 9. 20.00 DIEgO MARADONA
4. 9. 20.00 MRTVí NEUMíRAJí
5. 9. 18.30 STEHY
6. 9. a 9. 9. 20.00 TO KAPITOLA 2
8. 9. 18.30 ŽENY V BĚHU

KINO RADOTÍN
27. 8. 17.30 V LáSCE A VáLCE
27. 8. 20.00 STOCKHOLM
28. 8. 17.30 PAVAROTTI
28. 8. 20.00 BíLÝ BíLÝ DEN
29. 8., 4. 9. a 7. 9. 17.30 (So 20.00) PŘES
PRSTY
29. 8. a 3. 9. 20.00 ANNA
30. 8. a 7. 9. 17.30 (So 15.30) ANgRY
BIRDS VE FILMU 2
30. 8. 20.00 IBIZA
31. 8. 17.30 TLAPKOVá PATROLA
31. 8. a 5. 9. 19.00 (Čt 19.15) TENKRáT
V HOLLYWOODU
3. 9. 17.30 ROCKETMAN
4. 9. 20.00 KRVAVá NEVĚSTA
5. 9. 17.00 YESTERDAY
6. 9. 17.30 TOY STORY 4: PŘíBĚH
HRAČEK 3D

Promítání odstartuje návrat superhrdinů
Letní kino zpestří konec prázdnin v
Černošicích. Promítání se do Parku
Berounka, který leží u cyklotrasy
podél řeky, vrací letos posedmé. Or-
ganizátorem je místní spolek Na
Nohou, který si klade za cíl oživení
oblasti a podporu společenského i
kulturního života.
Prodloužený filmový víkend odstar-
tuje ve čtvrtek 29. 8. animovaný co-
meback oblíbené rodiny superhrdi-
nů Úžasňákovi 2. V pátek 30. 8. si
přijdou na své fanoušci kapely
Queen, jejíž největší hity zazní v ús-
pěšném hudebním snímku Bohemi-

an Rhapsody. Sobotu 31. 8. ovládne
trojnásobný oskarový film Zelená
Kniha, který je považován za nejús-
pěšnější snímek roku 2018. Filmový
maraton v neděli 1. 9. zakončí černá
komedie Teroristka z dílny režiséra
Radka Bajgara, která se natáčela
přímo v Černošicích.
Projekce začínají vždy ve 21.00. K
dispozici bude dostatek míst k seze-
ní, přesto je možné si přinést pro
větší pohodlí i vlastní deky, lehátka
apod. Občerstvení bude zajištěno.
Vstup je již tradičně zdarma.
Barbora PERgLOVÁ, Černošice

Tipy NN
* Vernisáž výstavy fotoobrazů Jana
Hendryka Prolínání hostí 27. 8. od
18.00 zámek Dobřichovice. O úvod-
ní slovo a autorské čtení z knihy Čas
motýlích křídel se postará Martina
Bittnerová. Výstava je přístupná do
29. září.         Andrea KUDRNOVÁ
* Výstava Elišky Podzimkové na-
zvaná Malý princ je do 30. 8. insta-
lována v Café galerii Bím Dobřicho-
vice. Andrea KUDRNOVÁ
* Michal Prokop, Luboš Andršt a
Jan Hrubý, Country Beat či Circus
Problem zahrají na vinařských slav-
nostech, které se konají 31. 8. od 11
do 22.00 v areálu zámku Dobřicho-
vice. Vstupné 80 Kč. (ak)
* J. H. Krchovský & Krch-off
band, Zed Jones, Chapadla, Svatá
kráva a další kapely vystoupí 31. 8.
od 14.00 na Faust Festu v baru U
Emy ve Lhotce. (ebu)
*  Kapela Lokomotiva planet zahra-
je skladby s prvky hardrocku, meta-
lu i jižanského rocku 31. 8. od 19.00
v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Pohádku Sůl nad zlato uvede 1. 9.
od 15.00 v Lesním divadle divadlo
DAP Praha.           Veronika STARÁ
* Výstavu »obrazů duše« Jitky Ně-
mečkové nazvanou Zrození Země
můžete do 1. 9. navštívit v kostele
sv. Máří Magdalény na Skalce nad
Mníškem p/B.  V přilehlém klášteře
je přístupná výstava obrazů Jany
Faixové s názvem Svět ticha.  (osm)
* Desátý ročník festivalu věnova-
ného textaři Michalu Bukovičovi
Buki Fest se uskuteční 6. 9. od 19.00
v Clubu Kino Černošice. Vystoupí
Jiří Veisser, New Rangers, Jitka Vr-
bová s Honzou Frühwirtem a Pavel
Sedláček se skupinou Cadillak.  (vš)
* Stand’artní kabaret sehraje 6. 9.
od 20.00 v Lesním divadle Řevnice
Divadlo Vosto5. Vstup 250 Kč. (ves)
* Vernisáž výstavy Krajinou stro-
mu se koná 8. 9. od 15.00 v zámku
Svinaře. K vidění budou obrazy,
plastiky i fotografie Renaty Koleč-
kářové, Petra Váni a Zdeňka Valeše.
Výstava trvá do konce října.     (box)
* Koncert Svěží závan opery hostí
8. 9. od 19.00 Lesní divadlo Řevni-
ce. Účinkují Michaela Katráková –
soprán, Ester Pavlů – mezzosoprán,
Roman Hoza – baryton a Ahmed
Hedar – klavír. Vstupné 150 Kč, děti
do 15 let a senioři zdarma.         (ves)
* Výstava Acháty a křemeny je do
29. 9. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.         Vlastimil KERL

DIXIELAND U BEROUNKY. Eva Emingerová a Steamboat Stompers na
dixielandovém festivalu v Dobřichovicích. Foto Josf FÁRKA

Za nejhlasitější smích jsem dostala koňak...

Povedenou crazy komedii Pánská jízda v ši(n)kanzenu, aneb Svatba je vý-
hra? principálky souboru Michaely Šmerglové připravili do Lesního diva-
dla v Řevnicích místní ochotníci. Těšila jsem se hlavně na manželku mého
kamaráda Mirka Bayera Hanku. Role sexy šílené bulvární novinářky jí
fakt sedla a já řvala smíchy. Pobavil mne i Vojtěch Veverka coby botanik
Hrachoryska a Jirka Vitucha - průvodčí šinkanzenu. Vyřádilli se ale všich-
ni učinkující. Nejvíc mě ale potěšila Míša Šmerglová (barmanka šinkan-
zenu), když po skončení představení přicházela ke mně a nesla dvě skle-
ničky koňaku. Jednu podala mně, druhou Mirkovi - prý za nejhlasitější
smích. Parádní závěr, moc nás potěšil. Díky všem účinkujícím za prima
zážitek. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Všeradův kurýr

V sobotu 17. 8. se družstvo hasičů i
hasiček ze Všeradic vydalo na IX.
Hasičské odpoledne do Běštína. S
ostatními sbory jsme změřili své síly
v požárním útoku. 
Každé družstvo mělo dva pokusy.
Klání se obešlo bez zranění a odbý-
valo se v přátelské atmosféře, všich-
ni se vzájemně povzbuzovali. Namě-
řené časy byly velmi těsné a pohy-
bovaly se kolem půl minuty, v kate-
gorii mužů ještě i několik vteřin pod
touto hranicí. Čas našich kluků -
0.32.06 stačil pouze na 5. místo. To
dámskému týmu se vedlo lépe. Ča-
sem 0.30.34 překonaly všeradické
muže a obsadily 2. místo. Od prven-
ství nás dělilo pouhých 25 setin se-

kundy! Putovní pohár tak zůstal
domácím ženám. Ten pro mužskou
kategorii si
odvezli pá-
nové z Ra-
douše, což
se vzhle-
dem k vyš-
šímu výko-
nu jejich st-
ř í k a č k y
dalo očeká-
vat. Ačko-
liv se naši
kluci péči o
stroj věno-
vali ještě v
s o b o t u
dopoledne, silnějším mašinám se
prostě vyrovnat nedokázal. Alespoň
se nám však s ním nyní díky novému
vozíku, dárku Bohumila Stibala,

mnohem lépe manipuluje. Jeho po-
zornosti si velice vážíme a děkujeme

za podpo-
ru, jíž na-
šemu sboru
poskytuje.
Po skonče-
ní závodu
jsme se
s p o l e č n ě
vydali do
Újezdu u
Cerhovic,
a b y c h o m
podpoř i l i
Milana s
O n d ř e -
jem, kteří

sem ještě před vyhlášením výsledků
museli odjet na první podzimní mist-
ráķ fotbalistů FK Všeradice 1932.
Ani takto silná podpora bohužel

nezabránila prohře hostů 0:3. Celo-
denní akci jsme tradičně zakončili
společným posezením v restauraci a
dobrou večeří. Nedělní dopoledne
bylo věnováno údržbě vybavení,
mytí auta a úklidu nářadí. 

Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,
Foto ARCHIV Všeradice

Hasičky dělilo od vítězství 25 setin sekundy
DRUŽSTVA VŠERADICKÝCH »DOBRÁKŮ« ZMĚŘILA SÍLY S DALŠÍMI SBORY NA SOUTĚŽI V BĚŠTÍNĚ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 17/2019 (286)

NA ŘETÍZKÁČI. Předposlední prázdninový víkend se ve Všeradicích konala tradiční Bartolomějská
pouť. Kolotoče, houpačky, střelnice... nesměly chybět. Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Z podbrdského kraje
* Představení Zářivá hvězda sehra-
je 7. 9. od 19.00 v sále bývalé školy
Koněprusy Divadlo Za Vodou Čen-
kov.         Tereza MACOURKOVÁ
* 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)

Mladší žáci posílají
pozdrav ze Zbraslavic

Kdy a kde na podzim hrají všeradičtí fotbalisté

Pouť si užili ctitelé kolotočů,
fotbalisté i labužníci
Už od pátečního podvečera 23. 8. si místní i pře-
spolní ve Všeradicích užívali pouťových atrakcí. K
dispozici byl dětský vláček, řetízkový kolotoč, obří
houpací loď, nafukovací skluzavka, labutě, oblíbe-
ný autodrom či střelnice. Nejvíce návštěvníků bylo
na pouti tradičně v neděli odpoledne.
Sobotní večer tancechtiví strávili na Posvícenské
zábavě Na Růžku, kde hrála kapela Index. Účastní-
ci zábavy, kterých byly téměř dvě stovky, neopo-
mněli zajít na nádherně osvícenou pouť a vystřelit
svým dámám růže s papíru či si zařádit na řetízká-
či. V neděli večer místní sportovci uspořádali na
sále tancovačku, tentokrát v discostylu.
Na hřišti FK Všeradice 1912 se během svátečního
víkendu hrálo několik zápasů. Fanoušci přišli pod-
pořit starší žáky i áčko, divácky zajímavý byl tur-
naj pěti mladších přípravek a utkání staré gardy.
Ani gastronomičtí odborníci nebyli o posvícení
ochuzeni. Přímo u kolotočů Coctailbar nabízel ně-
kolik druhů míchaných nápojů. Ve dvoře Všerad
bylo na čepu pivo Všerad 13% Bartoloměj, na
jehož svátek se ve Všeradicích slaví posvícení. K
lahodnému moku bylo v nabídce i mnoho posví-
cenských pochoutek – od předkrmu po dezert. 
V areálu minigolfu se o víkendu konala výstava
drobného zvířectva Svazu chovatelů Suchomasty,
na níž byli k prohlédnutí i zakoupení králíci, drů-
bež či holubi. Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Na pětidenní soustředění do Zbras-
lavic odjeli 24. 8. mladší žáci FK
Všeradice. Hned po příjezdu jsme
začali basketem i ping pongem a teď
už se pilně věnujeme fotbalu! Posí-
láme pozdrav maminkám, tatínkům,
babičkám, dědům i kamarádům! 
Text a foto Lucie BOXANOVÁ,

FK Všeradice

MP - mladší přípravka; MŽA -
mladší žáci A ; MŽB - mladší žáci
B; SŽ - starší žáci; A – dospělí

30. 8.: 17:30 MŽA – MŽB
31. 8.: 14:30 Nižbor/Chyňava – SŽ
17:00 Nižbor – A
6. 9.: 17:30 MŽB – Liteň
17:30 Loděnice – MŽA
7. 9.: 9:00 MP turnaj Králův Dvůr
14:30 SŽ - Komárov/Osek
17:00 A – Broumy
13. 9.: 17:30 Chrustenice – MŽA
14. 9.: 14:00 SŽ - Rpety/Felbabka
16:30 A – Hostomice

16. 9.: 17:30 Králův Dvůr – MŽB
20. 9.: 17:30 MŽB – Nižbor
21. 9.: 9:00 MP turnaj Všeradice
14:00 Tlustice – SŽ
22. 9.: 16:30 Mořina – A
23. 9.: 17:30 MŽA – Liteň
25. 9.: 17:00 Cembrit – MŽB
28. 9.: 10:00 MP turnaj Neumětely
13:30 SŽ – Roztoky
16:00 A – Hýskov
30. 9.: 17:00 Královák – MŽA
4. 10.: 17:00 MŽB - Králův Dvůr
5. 10.: 10:00 MP turnaj Chlumec
10:15 Zdice – SŽ
6. 10.: 16:00 Loděnice B – A

7. 10.: 17:00 MŽA – Nižbor
9. 10.: 16:30 Cembrit – MŽA
11. 10.: 16:30 Tetín – MŽB
12. 10.: 14:00 MP turnaj Kr. Dvůr
15:30 A - Zadní Třebaň
18. 10.: 16:30 MŽB - Chrustenice
20. 10.: 15:30 Hudlice – A
21. 10.: 16:30 MŽA - Králův Dvůr
25. 10.: 16:30 MŽB – Loděnice
16:30 Tetín – MŽA
26. 10.: 12:00 SŽ - Nižbor/Chyňava
14:30 A – Osek
2. 11.: 14:00 Podluhy – A
3. 11.: 11:30 Komárov/Osek – SŽ
9. 11.: 14:00 A - Komárov B       (stš)
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Obchodní centrum

Lety
Nabízíme k pronájmu obchodní

prostor v přízemí o rozloze 
73 metrů čtverečních.

Informace: obchod@marketeso.cz
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V srpnu jsem se jako vyslanec Karl-
štejna zúčastnil třídenní cesty do
italského Montecarla. Cílem mé ces-
ty bylo pozdravit nově zvoleného
starostu našeho partnerského města
a domluvit letošní návštěvu Italů u
Berounky.
Na přelomu října a listopadu se v
Karlštejně uskuteční další ze vzá-
jemných setkání občanů našeho
městyse s přáteli z italského partner-
ského města Montecarlo. Ti do

České republiky zavítají znovu po
třech letech  - při své poslední návš-
těvě se v roce 2016 účastnili karlš-
tejnských oslav výročí 700 let naro-
zení osoby, která naše dvě města
propojuje - císaře a krále Karla IV.
Jádrem letošní výpravy budou žáci
základní školy z našeho partnerské-
ho města, jež si pod vedením sbor-
mistra Gabriela Micheliho připravili
pásmo českých gotických písní.
Podzimní výpravy do Karlštejna by

se měl zúčastnit také nově zvolený
starosta Montecarla Federico Carra-
ra, který se svého úřadu ujal po drti-
vém vítězství v květnových komu-
nálních volbách. 
Hosté z Montecarla mají kromě po-
bytu v Karlštejně v plánu návštěvu
dalších významných míst spojených
s Karlem IV. - výlet do Karlových
Varů a samozřejmě také procházku
po našem hlavním městě. Obyvatelé
městyse budou o přesném plánu ná-
vštěvy hostů z partnerského města
včas informováni a jsou srdečně
zváni na akce, které se budou při této
příležitosti konat.       Petr Weber,

místostarosta karlštejna

Přípravy historického
vinobraní finišují
Rok se s rokem sešel a členové Karl-
štejnského kulturního sdružení
(KKS) finišují s přípravami na další
ročník historického Karlštejnského
vinobraní. Ten letošní, který se bude
konat 28. a 29. září, bude již třiadva-
catý! Chtěl bych všechny naše spolu-
občany pozvat jménem KKS i jmé-
nem městyse Karlštejn na tuto jedi-
nečnou vinařskou slavnost. Přijďte
ochutnat letošní karlštejnské víno i
burčák, vychutnat si bohatý kulturní
program, užít si slavnostní atmosféru
průvodu Karla IV. a jeho dvořanů!
Volné vstupenky si budete moci vy-
zvednout - jako vždy - v prodejně Ji-
řího Maška (proti restauraci U Janů)
od půlky září. Další informace se bě-
hem následujích dní dozvíte prost-
řednictvím vývěsek a mobilního roz-
hlasu. Na 23. Karlštejnské vinobraní
srdečně zve                   Petr Weber,

místostarosta karlštejna

Městys připravil
novinku pro turisty
Městys Karlštejn pokračuje s digita-
lizací komunikace s občany a návš-
těvníky. Zatímco mobilní rozhlas po-
užívá už většina karlštejnských do-
mácností, od srpna je připravena no-
vinka pro české a zahraniční návš-
těvníky: aplikace Smart Guide. Ta
turisty provede obcí a upozorní je na
různá zajímavá místa včetně sochy
sv. Šebestiána, muzea betlémů nebo
Studniční věže hradu Karlštejn. Ke
stažení je zdarma a funguje také off-
line. Janis SidovSký, 

místostarosta karlštejna

Jak prožili letošní prázdniny karlš-
tejnští dobrovolní hasiči? 
Počátkem teplého  léta  jednotka zor-
ganizovala  námětové cvičení  na ře-
ce  Berounce,  jehož cílem byla  stav-
ba norné stěny  zajištující  zachycení
nebezpečných látek uniklých do vo-
dy. Instalace  norné stěny vyžaduje
pomoc mnoha rukou, proto se počítá
se součinností dalších jednotek hasi-
čů z nejbližšího okolí. V rámci okr-
sku se proto cvičení zúčastnili  jed-
notky dobrovolných hasičů z Litně,
Hlásné Třebaně, Zadní Třebaně, Svi-
nař, Haloun, Drahlovic, Hatí a profe-
sionální záchranný sbor z Berouna.
Před začátkem prázdnin byl, tak, ja-
ko každý rok, uveden do provozu ba-
zén v areálu karlštejnské požární zb-
rojnice. Díky příznivému, většinou
slunečnému počasí byl po celou do-
bu hodně využíván místními dětmi,
převážně v doprovodu svých rodičů -

tak, jak to stanovuje provozní řád.
(Dokončení na straně 8) (joč)

Hasiči stavěli nornou stěnu

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Devadesáté deváté představení původního
poberounského muzikálu,v němž účinkují:

KARLŠTEJN, louka pod mostem
sobota 28. září od 21.15 hod.

Info: www.karlstejnske-vinobrani.cz

Václav VYDRA, Jan ROSÁK,
Lumír OLŠOVSKÝ, Ondřej

BÁBOR, Michaela NOSKOVÁ,
Petr JANČAŘÍK, Petr BENDL,

Nikol VAŇKOVÁ, Karel KRÁL,
Petr ŘÍhA, Pavla NOVÁČKOVÁ,
Adéla ČERVENKOVÁ, Jan Matěj

RAK, Jiří OBERFLAZER, Jiří
GEISSLER, Ondřej NOVÁČEK, Jan
KuNA, Radan ŠuBRT, sbor manů, 
šermíři, metači ohně, ženské, kůň...

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     9/2019 (94)                

V MONTECARLU. Místostarosta
Karlštejna Petr Weber (čtvrtý zpra-
va) na návštěvě v partnerském měs-
tě. Starosta Montecarla Federico
Carrara pátý zleva.   Foto ARCHIV

Psa uvízlého v oplocení karlštejnští
hasiči vyprostili a odvezli k veteriná-
ři. Foto Michal POSPÍŠIL 

Italští přátelé dorazí na návštěvu
ŠKOLÁCI Z MONTECARLA BUDOU ZPÍVAT ČESKÉ GOTICKÉ PÍSNĚ

Karlštejnský zpravodaj
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Stará garda si to rozdala s áčkem, zápas skončil remízou
DEATILY UTKÁNÍ ÚČASTNÍCI PROBÍRALI DO POZDNÍCH NOČNÍCH HODIN V HOSPŮDCE

Exhibiční utkání s karlštejnskou Sta-
rou gardou absolvovalo v rámci letní
přípravy A-mužstvo fotbalistů Karl-
štejna. V dresu »gardistů« nastoupili
Vilhelm, Tomášek, Císař, Žďárský,
Horčic, R. Mako a další. V zápase

hraném na 2x35 minut překvapila
Stará garda »mladé pušky« aktivním
výkonem a třemi pěknými brankami
se dostala do vedení 3:0. Áčko se ale
s výsledkem nechtělo smířit a do
druhé půle šlo s cílem ztrátu umazat.

To se mu nakonec povedlo a celky se
tak rozešly smírně 3:3. Branky stří-
leli za áčko 2x Šaman a P. Kučera, za
Starou gardu skórovali Povýšil, Rů-
žek a Vilhelm. Po utkání ještě přišly
na řadu penalty - v souboji gólmanů

předčil Dan Trojan Tomáše Císaře a
áčko si tak připsalo neoficiální pré-
miový bod. Detaily zápasu se pak
probíraly v hospůdce na hřišti až do
pozdních nočních hodin.

Michal šaMan, Karlštejn

Svůj nový dopravní automobil Fiat
Ducato získaný za nemalého přispění
dotací letos v květnu hasiči poskytli
k přepravě  materiálu karlštejnských
dětí na letní tábor pořádaný TK Zále-
sák Liteň na potoce Javornici.
Nově se členové sboru pravidelně st-
řídali při požární asistenci na před-
stavení muzikálu Noc na Karlštejně
konaného na hradě během prázdnin.
Zásahy karlštejnských hasičů se bě-
hem prázdnin obešly, přesto, že bylo

velké sucho, bez velkých požárů. Je-
diný nahlášený požár byl u pomníku
na Kněží hoře nad hradem, kde prav-
děpodobně neukázněný turista zane-
chal oheň v ohništi, a ten se nekont-
rolovaně rozšířil po stráni.
Další zásahy byly technické - odstra-
ňování bahna a kamení z cest  po pří-
valových deštích v Hlásné Třebani i
v Karlštejně. Také jsme zajistili a vy-
prostili  osobní automobil, který ujel
majiteli z pozemku na Číhové (za

mostem) a zachytil se v oplocení.
Zatím poslední zásah byl na vypro-
štění  psa z oplocení. Pejsek byl pře-
vezen hasiči k veterinárnímu ošetření
a druhý den předán majitelům zdejší
městskou policií.
Obci Srbsko, která je dohodou ha-
sebním obvodem karlštejnských ha-

sičů, byla v období sucha dopravová-
na  cisternou voda na místní hřbitov.
V příštím období nás čeká asistenční
služba na závodě dračích lodí v Be-
rouně, na běžeckém závodě Karlš-
tejnská devítka a při Karlštejnském
vinobraní.           Josef ČvanČara, 

velitel hasičů Karlštejn

Stavěli nornou stěnu a zachraňovali psa
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Letošní sklizeň jsme zahájili stejně
jako v loňském roce neobvykle brzy
- 16. srpna jsme sklidili modrou od-
růdu Rondo. Jednalo se o panenskou
sklizeň z nové vinice. Cukernatost
sice nedosáhla na kvalitu přívlastko-
vých vín, ale bylo nutné hrozny skli-
dit z důvodu jejich značného napa-
dení vosami, srnčí  a černou zvěří.
Podařilo se nám sklidit pouze asi 1/2
násady, zbytek za nás stihly sklidit
vosy, prasata a srnčí... 
Sklizeň odrůdy Solaris plánujeme na
poslední srpnový týden. Poté se bu-
dou v malém množství průběžně
sklízet odrůdy z genofondu, začátek
hlavní sklizně propukne před karlš-
tejnským vinobraním. Velikost sk-
lizně zcela jistě nebude dosahovat
loňských hodnot, neboť o část úrody
nás připravily jarní mrazíky a o část

červencové krupobití. Deštivé poča-
sí posledních dnů také dozrávajícím
hroznům neprospívá, musíme ziten-
zivnit ochranu proti houbovým cho-
robám postřiky. Přesto bude hroznů,
burčáku i vína dostatek a zákazníci
se mohou těšit na výborná vína a ně-
které novinky.         zdeněk Beneš,

výzkumná stanice vinařská
Foto Jarmila Kozová

Sedmý ročník běhu Karlštejnská de-
vítka pořádají 1. září Česká tábor-
nická unie - T. K. Záskalák Liteň,
městys Karlštejn a karlštejnští hasi-
či. Závod, jehož partnerem se letos
stala VZP, se snaží nabídnout spor-
tovní vyžití celé rodině na jednom
místě a je určen amatérům i profesi-
onálním běžcům. 
Na běžce i diváky se v karlštejnském
kempu těšíme 1. 9. od 8.00. I tento-
krát bude akci slovem provázet ko-
mentátor sportovních akcí Štěpán
Škorpil. Hlavní závod startuje v
10.00. Trasa vede po silnici podél
Berounky směrem k Výzkumnému
ústavu vinařství, dále stoupáním ke
křížku s překrásným výhledem na
hrad Karlštejn, k hlavní bráně hradu
a odtud karlštejnskými lesy nad vini-

cí zpět do kempu. Reliéf trati roz-
hodně není jednoduchý. 
V Karlštejně mohou soutěžit všichni
- od dětí nejmladšího věku, které sa-
my chodí či běhají (ty čeká trasa
dlouhá 50 metrů) až po nejstarší zá-

vodníky. Je také připraven běh pro
zdraví, kde bude vítěz losován. Pro
mladší závodníky bude připraven
doprovodný program se sportovními
stanovišti. Jana KrTKová, 

Stanislav KrTeK, Liteň

Karlštejnské aktuality
* Posledním filmem, který letos
promítne letní kino v areálu Úřadu
městyse Karlštejn, bude 30. 8. Kou-
zelný park. Začátek po setmění (cca
20.00), vstup dospělí 80, děti 40 Kč.
Promítá se za každého počasí.  (mif)
* 10. Karlštejnskou můří noc or-
ganizuje Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR. Sraz zájemců je 31. 8.
ve 20.30 v Karlštejně u pošty. Na
Budňanské skále ukážeme odchyt
nočních motýlů na světelný zdroj a
jejich určování. Předpokládaný ko-
nec v cca 23.00. Lucie Hrůzová
* Tržnou ránu hlavy si způsobila
mladá cyklistka bez přilby, jež 17. 8.
navečer spadla z kola v Karlštejně.
„Převezli jsme ji do hořovické ne-
mocnice,“ sdělil ředitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček.              (mif)

Kdy a kde hraje áčko
fotbalistů Karlštejna
28. 8. 17:30 Mořina - Karlštejn    
1. kolo Poháru OFS Beroun
31. 8. 17:00Karlštejn - Tetín     
8.  9. 17:00 N. Jáchymov - Karlštejn  
14. 9. 16:30 Karlštejn - Březová  
21. 9. 16:30  Chyňava - Karlštejn  
28. 9. 10:15 Karlštejn - Neumětely  
6. 10. 16:00 Beroun B - Karlštejn  
12. 10. 15:30 Karlštejn - Zaječov     
19. 10. 12:30 Drozdov - Karlštejn    
26. 10. 14:30 Karlštejn - Stašov       
3. 11. 14:00 Hořovicko B - Karlštejn 
9. 11. 14:00 Karlštejn - Trubín

Hroznů, burčáku i vína bude dost!

PLICHTA. Karlštejnské áčko a stará garda po exhibičním utkání, jež skončilo smírně 3:3.   Foto Erika ČErvEná

Karlštejnská devítka bude mít start v kempu

AUTO V PLOTĚ. V plotě skončilo auto, které ujelo svému majiteli na Číhové.
O jeho vyproštění se postarali místní hasiči.                   Foto Michal POSPÍŠIL



Strana 9, OSOVSKÝ PROVAS  Naše noviny 17/19

Osovský PROVAS

Sobotní nebe 10. 8. od rána nevěsti-
lo nic dobrého. Organizátoři 4. roč-
níku Osovské regaty mohli jen dou-
fat, že se počasí uklidní a odpoledne
bude slunečné. Bohužel to byly mar-
né naděje, ten den byl určitě nejdeš-
tivější a nejzachmuřenější za posled-
ních mnoho měsíců. Zdálo by se, že
dlouho připravovaná akce dopadne
katastrofálně, ale vše bylo jinak! 
Ke startu se připravilo devět lodí, na
pestré posádky byla radost se podí-
vat. Kombajn Nové Dvory, KOS
Osov (Hospoda), Senior klub Osů-
vek, Uvidíme (Jamajka), Ponorka z
Vižiny, Pirátská plachetnice Nové
Dvory, Flotila osovských hasičů,
Svatební cesta do oblak (Vižina) a
Plaváček vyrazily postupně na jízdu
krásy, kterou následoval vodní sp-
rint. Vše podbarvovala tematická
hudba. Ocenění za první místo obdr-
žela Flotila hasičů Osov, druhá skon-

čila Hospoda KOS, třetí Kombajn.
Vzápětí přišla na řadu velká vodní
bitva posádek o míč. Obecenstvo se
báječně veselilo a aplaudovalo vítě-
zi, Svatební cestě do oblak. A to už
se chystalo neuvěřitelných 25 od-
vážlivců na přeběh koupaliště přes
volně uchycené fošny. Hodně nároč-
ná disciplína: prkna nedrží a klou-
žou, přihlížející soutěžícím bouřlivě
fandí a královsky se baví. Vítězem 1.
dětské kategorie se stala Elen Ekrto-
vá, 2. dětské kategorie Beáta Ekrto-
vá, ve věku 14 - 18 doběhl první Petr
Sanický, 18 a výše Přemysl Čech.
Starostka předala ceny a tím skončil
odpolední program. Velké uznání
patří Josefu Kozákovi za skvělé mo-
derování, při němž mu sekundovali
Milan Randák i David Lhotecký. Ná-
sledně se zájemci o posezení při mu-
zice shromáždili pod velkým sta-
nem, kde bylo sucho, a nastoupila

sedmičlenná country skupina Stopa-
ři. Muzikanti nasadili trampské hity
a až do půlnoci vyhrávali k potěšení
přítomných, kterých tu bylo požeh-
naně. K chuti přišlo i občerstvení po-
dávané po celý den u několika stán-
ků, nafukovací hrady poskytly zába-
vu dětským návštěvníkům. K pro-
hlédnutí byly i fotografie z akcí KOS
Osov. Přes velkou nepřízeň počasí
lze s potěšením konstatovat, že tento
ročník Osovské regaty byl mimořád-
ně úspěšný a povedený. Svědčí o
tom i reakce přítomných a jejich po-
čet, který byl sice kvůli dešti a zimě
menší než za jiných okolností, ov-
šem i tak sem včetně členů posádek
dorazilo ke dvěma stovkám lidí.
Poděkování za dokonalou a precizní
přípravu patří Michaelu Toulovi,
který měl organizaci na svých bed-
rech, přičinili se i další pomocníci a
jim všem patří uznání a díky, stejně

jako sponzorům, OÚ Osov, hasičům
a sportovcům. Osovské regatě 2020
zdar.             Marie PLECITÁ, Osov

»Mokrou« regatu vyhrála Flotila hasičů
ČTVRTÉHO ROČNÍKU LETNÍ AKCE SE ZÚČASTNILO DEVĚT LODÍ A DVACET PĚT BĚŽCŮ PŘES FOŠNU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  9/2019 (171)

Děti navlékaly korále
a vyráběly zvířátka
Příměstský tábor pro nejmenší na-
zvaný Letní Výtvarný Ateliér se v
návaznosti na volnočasové aktivity
organizované pod záštitou Domečku
Hořovice uskutečnil na zahradě Sta-
ré školy v Osově 8. a 9. srpna. Zú-
častnilo se ho sedm dětí ve věku od
čtyř do osmi let.
Hlavním cílem tábora bylo malovat,
kreslit a zdokonalit jemnou motori-
ku dětí navlékáním korálků a výro-
bou plyšových zvířátek. Za pouho-
pouhé dva dny se nám zároveň po-
dařilo užít si spoustu zábavy při hra-
ní her a při výletech do přírody.
Ateliér jsme zakončili předáváním
odměn a diplomů. I díky této velmi
pozitivní zkušenosti se od října bude
kromě dalších kroužků v Osově ote-
vírat i kroužek výtvarný, zaměřený
na děti předškolního a mladšího
školního věku. 

Pavlína ČabOunOVÁ, Osov

Osovské aktuality
* Varhanního koncertu interpreto-
vaného umělcem zvučného jména a
jedním z našich nejlepších hudební-
ků Jaroslavem Tůmou se můžete zú-
častnit 22. září od 16.00 v kostele
Narození sv. Jana Křtitele v Osově.
Akce se koná v rámci celostátního
Varhanního festivalu. (map)
* Posvícenské odpoledne pro děti i
dospělé se uskuteční 28. 9. od 14.00
na zahradě školy v Osově. Bude ve
znamení lega, děti se mohou těšit na
soutěžní trasu, za jejíž absolvování
obdrží každé malý dárek, připrave-
no bude i pohoštění. Srdečně zveme
příznivce her i dobré zábavy.  (map)

PLOVOUCÍ HOSPODA. Jedno z plavidel, které se zúčastnilo čtvrté Osovské regaty.  Foto Marie PLECITÁ

Vlasovcům pohřbeným na místním hřbitově se poklonil senátor Štětina
Na hřbitově v Osově se nachází místo posledního
odpočinku vojínů ROA, kteří v květnových dnech
roku 1945 zahynuli nad Chlumcem a byli tam i
pochováni. Po několika letech byla jejich těla ex-
humována a uložena na hřbitově v Osově, kde
leží další dva mladí Vlasovci. Jejich hrob již je
označen pomníkem, který vytvořil absolvent ital-
ské mistrovské restaurátorské školy Jiří Číhal.
Druhý hrob týž sochař 13. srpna osadil pomníkem
z hořického pískovce a leštěné žuly. Pár dnů poté,
17. 8., navštívil náš hřbitov senátor Jaromír Štěti-
na s místopředsedkyní Ruské tradice Eugenií Čí-
halovou, aby se poklonili památce chlapců, kteří
zde padli v boji za svobodu. Cestu senátor usku-
tečnil v rámci příprav na napsání povídkové kni-
hy, jejíž děj je inspirován děním ve válkách, kte-
rými jako válečný zpravodaj prošel. Bylo jich
dvacet, v knize se zaměří na sedm z nich. U každé

z povídek bude doslov, proč zde figuruje právě
tato válka a příběh. Po deseti letech práce noviná-
ře v Rusku byl J. Štětina ze země vyhnán, ale pře-
sto má Rusko rád a je přesvědčen, že jeho obyva-
telé si zaslouží lepší osud. Chápe i vojáky ROA,
kteří chtěli přednostně bojovat proti bolševické-
mu zřízení a zapletli se proto s Němci. Ale i So-
větský svaz uzavřel pakt s fašistickým Němec-
kem, jenom se každému měří jiným metrem.
Vlasovci do našeho kraje přišli na samém konci
2. světové války, střetávali se zde s Němci a ode-
šli odtud pomoci bojující Praze, kde sehráli vý-
znamnou roli a několik set z nich při osvobozo-
vání města padlo. Senátor Štětina s E. Číhalovou,
která má zásadní podíl na vybudování obou pom-
níků, zapálili u hrobů svíčky a pokračovali dále
na Suchomasty, kde  byl v květnu roku 1945 štáb
velitelství ROA.  Marie PLECITÁ, Osov

Senátor Jaromír Štětina a Eugenie Číhalová na
osovském hřbitově.             Foto Marie PLECITÁ
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Řevnická škola má nové učebny i výtah
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Celá budova je díky tomu nyní zcela
bezbariérová. V podkroví vznikly tři
úplně nové učebny.
Rekonstruovat se mohlo díky dotaci
zaměřené hlavně na rekonstrukci a
vybavení odborných učeben. V pří-
zemí tak vznikly učebny fyziky a
chemie s kabinetem. Jsou moderně
vybaveny, aby žáci mohli provádět
pokusy přímo v lavicích. Nechybí
rozvody elektřiny do lavic či výlev-
ky na vodu v učebně chemie. Kvalit-
ně vybaveny jsou i nové učebny en-
vironmentální výchovy, zeměpisu a
přírodopisu ve druhém poschodí. 
„Jsem přesvědčený, že díky novým
pomůckám se kvalita výuky přírod-
ních věd na naší škola významně po-
zvedne,“ míní ředitel ZŠ Tomáš Řez-
níček. „Učitelé už se těší, jak je bu-
dou moci zapojit do výukových plá-
nů. Pomůcky, s nimiž jsme dosud
pracovali, byly mnoho let staré, čas-
to ne zcela funkční. Teď budou mít

žáci přímo v lavici k dispozici to nej-
lepší, co se pro výuku přírodních věd
na základní škole nabízí.“
V podkroví vznikly tři nové, dispo-
zicemi i vzhledem unikátní třídy. Je-
jich prostor je rozčleněn nosnými
trámy střešní konstrukce, světlo do
tříd proniká střešními okny. Žáci se
zde budou učit matematiku, výpo-
četní techniku a cizí jazyky. 
Proměnou prošly i zbývající učebny
v budově - jsou nově barevně vyma-
lované, na stropech mají moderní
podhledy s osvětlením, podlahy zdo-
bí zářivě modré linoleum. Škola za
to vděčí městu, jež poskytlo peníze z
rozpočtu nad rámec dotace. „Městu
za příspěvek pochopitelně moc dě-
kujeme. Původní budova druhého
stupně je teď komplet zrekonstruo-
vaná, zvnějšku i zevnitř. Zvu obyva-
tele Řevnic, aby se 21. 9. v rámci

dne otevřených dveří od 10 do 13.00
přišli podívat,“ říká Řezníček. 

Metoda CLIL

Jedna zásadní novinka se chystá od
začátku školního roku i na stupni
prvním - týká se třetích tříd. Jedná se
o aplikaci vyučovací metody CLIL,
jež je založená na výuce školního
předmětu prostřednictvím cizího ja-
zyka – v Řevnicích se jedná o ang-
ličtinu. Žák si osvojuje znalosti a do-
vednosti v obou předmětech součas-
ně. „Ve všech třetích třídách se bude
prvouka, výtvarná i hudební nauka
(celkem pět hodin týdně) paralelně
vyučovat v českém i anglickém jazy-
ce. Anglicky bude na děti mluvit ro-
dilý mluvčí, kterého se podařilo do
Řevnic díky iniciativě aktivních ro-
dičů nalákat. Pokud se nám metoda
CLIL osvědčí, rádi bychom ji od

příštího školního roku aplikovali u
všech třetích až pátých ročníků,“
uzavírá ředitel Tomáš Řezníček.  
Jan SchLInDenbUch, Řevnice

Altán bude už brzy
Prázdniny se chýlí ke konci a pří-
pravy na nový školní rok v zadno-
třebaňské školce i škole vrcholí. Za-
městnanci v létě pilně pracovali na
tom, aby školu vylepšili. Těšit se
můžete třeba na nově vymalované
prostory. Brzy také bude postaven
dlouho očekávaný zahradní altán -
stavět se dosud nemohlo, protože
jeden z vlastníků sousedních nemo-
vitostí se nevyjádřil. Nyní už čeká-
me jen na souhlas stavebního úřadu.
Děkujeme tatínkovi Tobíka Rada-
bolského, který děti o prázdninách
pozval na točenou zmrzlinu. Nový
školní rok společně zahájíme 2. září.
Klára PešKOVá, Mš Zadní Třebaň

Silnice bude zavřená
do půlky listopadu
Svinaře – Konec září ? Zapomeňte!
Uzavírka silnice ve Svinařích se
protáhne o měsíc a půl. NN to sdělil
starosta obce Vladimír Roztočil.
Silnice procházející centrem Svinař
je kvůli rekonstrukci mostu zavřená
od konce dubna. Hotovo mělo být
na konci září. Mnoho dnů se zde ale
nic nedělo, na stavbě nikdo nepraco-
val. Takže – hotovo nebude. „Nový
termín skončení rekonstrukce je při-
bližně polovina listopadu,“ uvedl
starosta Svinař Vladimír Roztočil.
„Mají několik  změn v projektu, kte-
ré  se odsouhlasují, takže je zdržení.
Na stavbě  je málo lidí i strojů. Kraji
se nějak nedaří vybírat dobré fir-
my,“ dodal. (mif)

Harleyáři v Hlásné
vzpomínali na mládí
Český Harley Davidson club byl za-
ložen v únoru 1928. Je to nejstarší
existující  Harley club na celé země-
kouli. V současné době je jeho presi-
dentem kamarád Martin Novák z
Hlásné Třebaně. Na konci srpna us-
pořádal setkání členů clubu u sebe
na zahradě.  Sešlo se asi 60 »harley-
ářů«. Po více než 30 letech jsem se
zde potkala s kamarády z mládí Iva-
nem Orlíkem a Milanem Šetelíkem
zvaným »Máca«. To byl šok, že jsme
se poznali! Zavzpomínali jsme na
mládí - tenkrát  jsme měli nortona a
jezdili s nimi. Je radost hochy po-
slouchat, jak se těší z jízdy, kde byli
a co plánují. Hlavně obdivuji  vyzdo-
bené motorky, samá kůže...  Bylo to
bezva odpoledne, moc jsem se poba-
vila. Příště zase nashledanou. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Kořínek projekt splavnění označuje
za ekonomický, ekologický i tech-
nický nesmysl. „Berounku, jak ji
známe, by kvůli splavnění museli
zničit, u každého jezu, kde jsou dnes
třeba místa na koupání, by musela
být vybudována zdymadla. Řeka by
musela stát, aby se dalo plout proti
proudu – takže žádné přírodní peřej-
ky a mělčiny, ale naopak vybagrová-
ní koryta, dokonce i stavba nových

jezů,“ říká Kořínek, který se domní-
vá, že jediným cílem může být jen
to, aby se na projektu za veřejné
peníze dál pracovalo.
Jak to se splavněním Berounky do-
padne, je tedy zatím nejisté. Jisté
jsou dvě věci: Že lobby za splavnění
řeky je silné a že zákon musí nako-
nec podepsat prezident, jehož klad-
ný vztah ke kanálům a splavnění řek
je veřejně znám.  „Případné splavně-

ní by nevratně poškodilo Berounku a
její okolí, které je krásné tím, že je
stále přírodní,“ varuje Kořínek, jenž
zvažuje, zda se prezentace zúčastnit.
„Pochybuji, že to má smysl. Postup
projednám s kolegy starosty. Stát by
se měl věnovat něčemu reálnému a
důležitému. Rozhodně si nemyslím,
že nám pomůže, když po Berounce
budou jezdit turisté na lodích z Pra-
hy do Berouna,“ dodává.           (pan)

Notičky jsou na »táboře«, zuška už se vrátila

Budou smět lodě brázdit řeku Berounku?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
*  Uzavřen je od 26. 8. do 30. 8. z
důvodu dovolené Obecní úřad v
Zadní Třebani. (sim)
* Odpoledne s netopýry pořádá 30.
8. od 15 do 17.00 Muzeum Českého
krasu Beroun. Na programu je před-
náška spojená s promítáním, ukázky
živých netopýrů, dětská netopýří
dílnička i netopýří poradna.       (vlk)
* IV. Česká veterán rallye se jede
31. 8. v Letech. Start orientační jíz-
dy historických aut Karlštejnskem je
v 9.00 u místního Pivotelu.          (bt)
* Vzdělávací program s tvořivou
dílnou nazvaný Do nitra pradávných
sopek nabízí 31. 8. od 14.00 Mu-
zeum Českého krasu Beroun.    (vlk)
* Den otevřených dveří pořádá 4.
9. od 17.00 Středisko výchovné pé-
če Dobřichovice, jež poskytuje psy-
chologické a speciálně pedagogické
poradenství dětem a rodinám. Od 18
hodin se můžete potkat a zanotovat
si s Tamarou a Tomášem Klusový-
mi. Info na www.svpd.cz.          (das)
* 16. ročník šermířského festivalu
Dobřichovická alotria se v areálu
zámku Dobřichovice koná 7. 9. od
10.00. Vystoupí 20 šermířských, ta-
nečních, divadelních a hudebních
souborů z celé republiky.             (ak)
* Loučení s létem se uskuteční 7. 9.
od 12.00 na nádvoří zámku v Litni.
Diváky čeká ukázka techniky poli-
cie, zásahu hasičů, pyrotechnika,
psovodů, hod sudem, tvořivé dílny,
skákací hrad i ohnivá show. Odpo-
ledne zahraje kapela Broucy na zá-
dech, večer kapela Rampa.         (jih)
* Dětskou diskotéku Oldy Burdy
se soutěžemi na přivítání školního
roku pořádá Obec Lety 5. 9. od
17.00 na multifunkčním hřišti v are-
álu FK Lety. Vstup zdarma.         (bt)
* I. ročník Freestyle Festivalu se
koná 7. 9. v Clubu Kino Černošice.
Řevnická kapela Daily Coffee a čer-
nošičtí False Hope zahájí program
ve 20.00, po jejich produkci se až do
rána budou střídat lokální djs. (vš)
* K otevření rodinného domu do
Řevnic byli 17. 8. v noci vysláni mí-
stní profesionální hasiči. Do bytu
vnikli oknem, ženu s lehkým zraně-
ním hlavy, jíž našli uvnitř, pomohli
transportovat do sanitky. (pav)

Na soustředění do Pasek nad Jizerou se 20. 8. (foto z odjezdu nahoře) vy-
dala lidová muzika Notičky z Řevnic. Děti zkoušejí na nadcházející »sezo-
nu«, ale čas si najdou i na prázdninové dovádění - pořádají sportovní klá-
ní, soutěže, chodí do lesa... Za sebou už mají i první kolo oblíbené pěvec-
ké soutěže Hlas Notiček. Zatímco muzikanti se ze soustředění vrátí posled-
ní prázdninovou sobotu, týdenní letní tábor řevnické ZUŠ (foto dole) skon-
čil 24. 8. Jeho téma bylo Krajina Poetická (z luhů a hájů ). Děti hrály diva-
dlo, filmovaly, tvořily, malovaly, psaly i tančily. Nechyběly ani další akti-
vity - výlety, plavání, disco atd. Foto NN M. FRÝDL a ARCHIV          (pef)
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»Penaltovanou« Ostrovan nezvládl
FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE ROZEHRÁLI PODZIMNÍ ČÁST SVÝCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

Poberouní - Fotbalový podzim za-
čal. Úvodní zápasy skvěle zvládly
Lety i Dobřichovice, naopak Karl-
štejnu, Zadní Třebani ani Všeradi-
cím vstup do sezony nevyšel.  (mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Petrovice 4:1
Branky: Čermák 2, hřebeček,
Jarolím
Vstup do sezony domácím vyšel. Do
vedení šli už ve 3. minutě - na centr
Měchury naběhl Čermák a z hranice
malého vápna nedal brankáři šanci.
Pak Lety neproměnily další tři gó-
lovky. Po změně stran si hosté vy-
pracovali dvě jasné šance, ale nepro-
měnili je. Zato domácí skórovali -
centr Dominika Kischera hlavičko-
val v 53. minutě do sítě Čermák. V
71. minutě po přihrávce Chalupy uk-
lidil míč do sítě Hřebeček. Zkázu
hostů dokonal v 76. minutě Jarolím,
jenž trestným kopem rozvlnil síť po-
čtvrté. Hosté už jen snížili.          (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor
cembrit Beroun - Karlštejn 2:1
Branka: Červený
Karlštejn s několika posilami v se-
stavě musel dotahovat jednobranko-
vou ztrátu z první půle. To se mu dí-
ky zlepšenému výkonu podařilo. O
osudu utkání rozhodla přísná penalta
vneprospěch karlštejnských čtvrt ho-
diny před koncem. (miš)
Žebrák - Karlštejn 3:0
Karlštejnští nastoupili v deseti, ale
díky bojovnosti a skvělému výkonu
brankáře Klimenta dokázali držet té-
měř hodinu bezbrankový stav. Pak
ale domácí proměnili penaltu a v zá-
věru ještě využili dva rychlé protiú-
toky. Michal ŠAMAN

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Nučice 5:2
Branky: Mistoler, Vėtrovec, T.
Kratina, Zamrazil a Štědroňský
Domácí měli optickou převahu, čas-
to stříleli a již v 10. minutě skóroval
Mistoler. Ve 26. minutě zvyšoval z
penalty za ruku kapitán Větrovec. Ve
41. minutě domácí obránci faulovali
a hosté také z penalty snížili. Ve 2.
půli si Dobřichovičtí vytvořili něko-
lik šancí, neproměnili je, naopak
hosté z protiútoku srovnali! Zlom
nastal v 68. minutě, kdy Kratina vsí-
til třetí gól. V 79. minutě Zamrazil
po velkém sóle vstřelil čtvrtý a v 82.
minutě Štědroňský  obstřelením gól-
mana pátý gól. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZT - Broumy 0:2
Úvodní zápas podzimní sezony tře-
baňským fotbalistům nevyšel. Herně
to proti týmu, který spadl z okresní-
ho přeboru, nebylo špatné, ale sou-
peř byl fotbalovější. Do vedení se
ovšem dostal po hodně přísně naří-
zené penaltě. Také OZT dostal příle-
žitost k exekuci pokutového kopu po
faulu gólmana, ale Vostarek nedal.
Vzápětí faulovali Třebaňští a opět se
kopala penalta. Ani nyní hostující
střelec nezaváhal.    (Mák)
oZT - hUDLIcE 2:3
Branky: Vostarek, Suchý

FK VŠERADICE, III. třída 
Újezd - Všeradice 3:0
Všeradice - Praskolesy 1:5
Branka: Petr Jakoubek (z penalty)
V první půli byla hra jakž takž vy-
rovnaná, po chybách soupeře jsme
mohli jít i do vedení, ale neproměni-
li jsme a v poločase prohrávali 1:3.
Hned po změně stran jsme měli
tutovku, ale - zase nic! Místo toho se
nechal Kulhavý vyloučit a bylo roz-
hodnuto. Soupeř byl lepší a vyhrál
zaslouženě.            Stanislav ŠEBEK

V semifinále otočil zápas s domácím Michnevem 4:6, 6:4, 6:4. Až ve finá-
le nestačil na Filipa Dudu ze Sparty, prohrál dvakrát 3:6. „Ve druhém setu
jsem otočil z 0:2 na 3:2, ale pak jsem prohrál servis a Filip si koncovku
pohlídal. Hrál čím dál líp a já začal cítit únavu,“ přiznal Štěpánek. V deb-
lu s Antonínem Bolardtem (na snímku), který před lety též hrál za řevnic-
ký Sportclub, překvapili všechny a byli nejlepší. Ostravské tažení Štěpán-
ka povzbudilo, dostal novou chuť do hraní: „Přijel jsem domů v půl dva-
nácté v noci a rozhodl se, že hned ráno vyrazím na turnaj do Mladé Boles-
lavi. Na podzim objedu pár mezinárodních turnajů, ale hlavně se chci vě-
novat studiu a trénování. Učit ostatní tenis mě baví.“ (šv)    Foto ARCHIV

Antonín Štěpánek je mistrem republiky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Řevnice - Tenis i jiné sporty bude
v novém školním roce vyučovat
Sportclub Řevnice. Pokračuje to-
tiž kurz s názvem Škola sportů,
který se úspěšně rozjel vloni. 
Zájem mezi rodiči je velký. Děti si
postupně osvojí základy různých
míčových her i další disciplíny, třeba
atletickou abecedu. „Nově letos
chceme dělat i všeobecnou gymna-

stiku, k níž patří třeba chůze po kla-
dině, přeskok přes kozu, odrazová
příprava, akrobacie...,“ říká sportov-
ní lektorka Lenka Bělohlávková.
Program je určen dětem prvního
stupně, ty mladší si trenéři vodí pří-
mo z družiny, rodičům tím šetří čas.
Oba programy Sportclubu, tedy teni-
sová škola i škola sportů, se odbýva-
jí v hale u Liďáku. Školou sportů se
trenérský tým snaží dětem usnadňo-
vat adaptaci na vzdělávání ve škol-
ních lavicích. Bělohlávková, profesí
učitelka, s tím má zkušenosti: „Tělo
funguje propojeně, díky zlepšení
motorických dovedností formou
sportovních kurzů se děti snadněji
učí číst, psát i jinak vzdělávat. Pro-
cvičujeme obratnost rukou či rych-
lou reakci na podněty, což se hodí
při výuce psaní i jinde,” popisuje.
Základem pro Sportclub dál zůstává
tenisová výuka mládeže. Za deset let
existence klubu se podařilo vybudo-
vat základnu asi 120 dětí. „Ti nejlep-
ší z první generace, kterým je dnes
osmnáct dvacet let, už pracují jako
začínající trenéři a předávají zkuše-
nosti,“ dělá radost šéftrenéru Micha-
lu Mottlovi. Již dřív takto začala Da-

niela Švédová, která studuje a hraje
tenis v USA, letos na jaře se přidal
Antonín Štěpánek, halový mistr ČR
z roku 2017 a finalista mistrovství
ČR dospělých (viz výše). „Do tre-
nérského týmu postupně zapojujeme
Martina Froňku, Mikiho Schiera,
Kristýnu Hlaváčovou, připraven po-
máhat je sedmnáctiletý David Haň-
kovský,” vypočítává Mottl. 
S dětmi se začíná už v předškolním
věku. I letos pro ně připravil Spor-
tclub projekt Tenisová školka. Kaž-
dý pátek od 13 do 14.00 se děti učí
pohybovým základům a seznamují

se s tenisovou raketou. Časem si
ověří, zda chtějí u tenisu zůstat, pře-
jít do Školy sportů, nebo se věnovat
něčemu jinému. Dětem z řevnické
státní školky a Bambinária i letos
zajistí trenéři doprovod na kurty.
„Kroužek je ale otevřen všem zá-
jemcům ze širokého okolí,“ říká šéf-
trenér. Jako úplnou novinku přichy-
stal Sportclub výuku tenisu pro dos-
pělé. Přihlášky do všech kurzů se
podávají do 15. 9. na emailové adre-
se info@sportclubrevnice.cz, tam je
možné získat i bližší informace. (šv)

Foto Alice SchIEroVá
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Děti se v řevnickém Liďáku naučí tenis i jiné dovednosti

Sport po okolí
* XIV. ročník spanilé jízdy mopedů
do 50 ccm podbrdským krajem po-
řádají 31. 8. Mopeďáci Svinaře.
Sraz v 10.00 v místní hospodě U Lí-
py, startovat se bude ve 12.00. (box)
* První zápasy a turnaje čekají
mladé fotbalisty Řevnic: Mladší pří-
pravka: turnaj v Drahelčicích 7. 9.
od 10.00; starší přípravka: zápas
Dobříč/Nučice - Řevnice 7. 9. od
10.00; mladší žáci: zápas Řevnice -
Dolní Břežany 7. 9. od 10.00; starší
žáci: zápas Řevnice - Dobříč/Nučice
8. 9. od 10.00.                               (kas)
* Kvalitního soupeře ze západu
Čech si po týdenním soustředění na
vlastním hřišti 25. 8. pozvali doros-
tenci řevnických »národních« há-
zenkářů. Ejpovice porazili 23:17
brankami Adamce (8), Zavadila (6),
Svitáka (6) a Hochmala (3).      (peh)
* Novou sezonu zahájí řevničtí »ná-
rodní« házenkáři 7. 9. v Bakově. Od
9.00 se postupně představí muži,
mladší i starší žáci a dorostenci.  (fz)

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
31. 8. 17:00 Králův Dvůr B - FK Lety 

7. 9. 17:00 FK Lety - Nová Ves p/ P

KARLŠTEJN, okresní přebor
31. 8. 17:00 Karlštejn - Tetín     
8.  9. 17:00 N. Jáchymov - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, III. třída
31. 8. 17:00 Dobřichovice - Kosoř B
8. 9.  17:00 Kněževes - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
1. 9.  14:00 Osek - OZT 
8. 9.  17:00 OZT - Podluhy

VŠERADICE, III. třída
31. 8. 17:00 Nižbor - Všeradice
7. 9. 17:00 Všeradice - Broumy

ŘEVNICE, IV. třída
1. 9. 17:00 Hostivice B - Řevnice 
8. 9. 10:15 Dobříč B - Řevnice


