
Poberouní - Minimálně ze šesti ob-
cí se na svatého Václava 28. 9. vy-
praví lidé na pochod Okolo Be-
rounky za demokracii. Společný
cíl bude na louce u srubu v Letech,
kde je od 16 hodin připraven pik-
nik a hudební program. Chybět
nebudou ani atrakce pro děti.
Akce je určena všem lidi dobré vůle,
kteří se mají chuť sejít a popovídat si
se sousedy. Všem, kteří jsou přes-
vědčeni, že slušnost, pravdu, morál-
ku a respektování demokratických
principů nelze beztrestně pošlapá-
vat. Vydejte se s námi pěšky, na ko-

le, in-line bruslích či koloběžkách!
Start pochodu je naplánován kolem
14.00. Každá zúčastněná obec si
zvolila svého patrona – se jménem
Václav, který se v den svých jmenin
ujme role startéra. V Řevnicích se li-
dé sejdou ve 14.00 na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad, záštitu nad jejich
akcí převzal senátor Václav Láska. 
Dobřichovičtí vyjdou z Křižovnic-
kého náměstí pod patronací někdej-
šího starosty Václava Kratochvíla.
„My ale nemáme jen jednoho Václa-
va Kratochvíla, my máme hned tři!
Pokud vše dobře dopadne, budou

naši větev pochodu startovat tři star-
téři: děd, strýc a nejmenší synovec,“
uvedl organizátor Jiří Geissler.
V cíli je plánován piknik - nezapo-
meňte si s sebou vzít deky nebo pik-
nikové židličky. Účastníky pozdraví
patroni pochodu, následovat bude
hudební produkce, vystoupí pěvecký
sbor Canto Carso, Třebasbor i kape-
la Los Fotros. Pro děti bude zdarma
k dispozici skákací hrad, trampolína
a jízda na poníkovi. Účast přislíbil i
další známý Václav, režisér snímku
Nabarvené ptáče Václav Marhoul.
(Viz str. 11) Pavla nOVáčkOVá

Městem pobíhal
mladík, úplně nahý
Dobřichovice - Neobvyklý pohled
se naskytl 17. září večer obyvate-
lům či návštěvníkům Dobřichovic -
po městě pobíhal dočista svlečený
mladý muž. Zaměstnal policisty i
záchranáře.
„Byli jsme přivoláni do Dobřicho-
vic, kde policejní hlídka zadržela
úplně nahého mladíka pobíhajícího
po ulici,“ uvedl ředitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. „Pacient,
který byl pravděpodobně pod vli-
vem nějaké návykové látky, byl pře-
vezen k dalšímu ošetření do pražské
nemocnice,“ doplnil. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Na oslavy přijede biskup - strana 5
* Karlštejn chystá vinobraní - strana 7
* Rekordy tentokrát odolaly - strana 8

Zadní Třebaň - Absolvoval mist-
rovství světa i Evropy, vyhrál kro-
sový pohár, v rekordním čase zdo-
lal nejtěžší evropský závod 1000
Miles Adventure. To vše na kolo-
běžce. „Propadl jsem jí hned, jak
jsem se na ní poprvé svezl,“ říká
devětatřicetiletý Martin BROŽ ze
Zadní Třebaně.
Jak se to tak přihodí, že se z nor-
málního kluka stane koloběžkový
»blázen«? 
Pamatuji si to, jako by to bylo včera.
Stalo se to zhruba před čtyřmi lety,
díky mojí přítelkyni Páje - první ko-
loběžku pořídila jako venčící nástroj

k našemu pejskovi Daroušovi.
Propadl jsi koloběžce hned?
Hned! Poprvé jsem se na ní svezl a
již jsem ji odmítl dát z rukou. Takže
do tří dnů jsme měli koloběžky dvě.
Co všechno jsi koloběžce »oběto-
val«, co všechno kvůli ní muselo jít
stranou? Jak hodně ti leze do času,
do peněz, do života…?
Moje přítelkyně sdílí koloběžkové
nadšení, jezdí a trénuje. Takže když
se sám účastním nějaké náročné vý-
zvy v podobě vícedenního marato-
nu, mám její velkou podporu na tra-
ti, a to v mnoha podobách, jak je zk-
rátka třeba. (dokončení na straně 3)

V PRŮVODU. Slavnostní průvod, který byl součástí baráčnických oslav v Řevnicích.  Foto Jan HlAdIš ml.

Martin Brož.              Foto ARCHIV

Do Letů dorazí režisér Marhoul
V DEN STÁTNÍHO SVÁTKU SE PŮJDE OKOLO BEROUNKY ZA DEMOKRACII

23. září 2019 - 19 (759) Cena výtisku 7 Kč

Letní soutěž skončila,které snímky vyhrály?

Vzdát můžeš zítra! tvrdí Marčáno, koloběžkář-maniak

Muž ukončil život
skokem pod expres
Dobřichovice - Pod koly vlaku zem-
řel 20. září kolem poledne v Dobři-
chovicích dvaaosmdesátiletý senior.
Pravděpobobně spáchal sebevraždu.
NN to sdělil ředitel řevnické zách-
ranky Bořek Bulíček.
„Muž zřejmě ukončil svůj život sko-
kem pod vlak,“ sdělil Bulíček. „Při-
volaný lékař konstatoval vzhledem
k charakteru zranění smrt,“ dodal.
Seniora srazil expres jedoucí z Mni-
chova do Prahy. „Muže museli hasi-
či vyprostit zpod vlaku,“ uvedla pro
server Novinky.cz mluvčí policie
Michaela Richterová. Provoz na tra-
ti byl několik hodin omezen, dva
spoje z Řevnic byly zrušeny.     (mif)

Slavnostní »procesí«
doprovázel dráb
Řevnice - Tetičky v nažehlených
krojích, rázná hornická dechovka i
vzácní hosté. Takové byly oslavy
90. výročí Obce baráčníků v Řevni-
cích, které se konaly 14. září. 
Program začal slavnostním zasedá-
ním v Lidovém domě. Před 14.00 se
za »Liďákem« seřadil průvod v čele
s praporečníky; májku pomáhali
nést nejmenší krojovaní účastníci.
Průvod doprovázel dráb v podání
Zdenka Valeše, jenž se později s dal-
šími ochotníky představil v premié-
ře a současně i derniéře Tylovy Fid-
lovačky. Její první část se odehráva-
la na řevnickém náměstí poté, co ba-
ráčníci položili kytici k pomníku
obětí světových válek. Zkrácenou
verzi hry vyšperkovali muzikanti z
Notiček. Druhá část se již hrála v
Lidovém domě, kde zase zatančily
děti z Klíčku. Píseň Kde domov můj
coby slepý řídící Mareš přednesl
Milan Cvanciger. Tečkou za oslava-
mi byla moravská beseda v podání
hostů z Hlásné Třebaně.            (pan)
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Kdo má dostat Cenu NN? Napište! 
NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ LIDÍ NEZIŠTNĚ PRACUJÍCÍCH PRO NÁŠ KRAJ ZATÍM DORAZILO DVAATŘICET

Poberouní – Na svatomartinském
posvícení v Letech bude 9. listopa-
du  vyhlášen laureát Ceny Našich
novin za rok 2019. Do poloviny zá-
ří se sešlo 32 návrhů jak od členů
redakční rady, tak držitelů Ceny z
minulých let a čtenářů NN. 
V následujících dnech vybere re-
dakční rada podle preferenčních hla-
sů finalisty. Z nich pak vzejde letoš-
ní nositel Ceny Našich novin – Ceny
Arnošta Tučka určené lidem, kteří
nezištně pracují pro náš kraj. Posí-
lejte preferenční hlasy »svým« kan-
didátům na Cenu NN. To je i můj
osobní vzkaz navrhovatelům, kteří si
nejen mně stěžují, že nebyl zvolen
ten »jejich« kandidát. Tak pište a
podporujte. Více o minulých ce-
nách se dočtete na http://cnn.naseno-
viny.net. Josef KOZÁK

Kandidáti na Cenu NN 2019:

1. BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko -
za práci pro svoji obec, organizování
kulturních akcí i společenského ži-
vota, navázání a udržování partner-
ských vztahů s Lužickými Srby
2. ČABOUN Pavel, Osovec - za ak-
tivní práci pro obec, Kulturní okraš-
lovací spolek i ochotnické divadlo
3. ČABOUNOVÁ Marcela, Oso-
vec - za enormní práci pro obec a
společenské dění
4. FIALOVÁ Jana, Vižina - za prá-
ci pro obec, organizování kulturních
a sportovních akcí, spolupráci s NN
5. FLEMR Jan, Řevnice - za akti-
vity pro Notičky, Canto Carso, řev-
nický Pivní festival i ochotníky
6. CHABERA Tomáš, Řevnice - za
intenzivní a nezištnou práci podpo-
rující řevnický společenský a spor-
tovní život, za zásluhy na vybudová-
ní nového hřiště v Řevnicích
7. JANDUSOVI Štěpánka a Petr,
Řevnice - za to, že většinu svého
volného času věnují řevnickým há-
zenkářským žákům
8. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouho-
leté vedení fotbalového klubu FK
Lety, který pod jeho vedením hraje

nejvyšší soutěž v našem kraji a který
se stará o desítky dětí z regionu
9. KEPKOVÁ Olga, Řevnice - za
vedení oddílu skokanek přes šviha-
dla Rebels O.K., s nímž sklízí velké
úspěchy v tuzemsku i v zahraničí
10. KLIMENT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života a
práci s dětmi tamtéž
11. KNOPOVÁ Eva, Karlštejn - za
aktivity pro děti z Litně, Karlštejna a
okolí nad rámec pracovní povinnosti
12. KOBLÍŽKOVÁ Eugenie, Dob-
řichovice - za propagaci hudby mezi
dětmi, organizaci klavírní soutěže
Středočeského kraje a za práci pro
ochotnické divadlo
13. KONVALINKA Vnislav, Hlás-
ná Třebaň - za dlouholetou práci
pro rozvoj obce, aktivní účast na
kulturních akcích v Hlásné i okolí

14. KOZÁK Petr, Řevnice - za prá-
ci pro řevnický Sokol, za podporu
regionální kultury a regionálního
sportu, za spolupráci s NN
15. KRÁL Karel, Dobřichovice -
za dlouholetý přínos ochotnickému
divadlu v Poberouní
16. KRATOCHVÍL Václav, Dobři-
chovice - za dlouholetou intenzivní a
všestrannou práci pro Dobřichovice,
účast v místním kulturním dění i zá-
sluhu na spolupráci Dobřichovic se
zahraničními partnerskými městy
17. KRBEC Stanislav, Řevnice - za
dlouhodobou práci s malými fotba-
listy v celém regionu
18. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň
- za enormní snahu o záchranu liteň-
ského zámku a zachování odkazu
operní pěvkyně Jarmily Novotné,
která je s tímto místem spjata
19. BATÍKOVÁ Lucie, Hlásná

Třebaň - za práci s dětmi a malými
hasiči, za podíl na organizování kul-
turních a společenských akcí v obci
20. MATĚJKOVÁ Jana, Osovec -
za aktivní práci v Kulturním okrašlo-
vacím spolku a ochotnické divadlo
21. PLECITÁ Marie, Osovec - za
aktivní práci pro obec a Kulturní ok-
rašlovací spolek, za spolupráci s NN
22. PROCHÁZKA Petr, Svinaře -
za dlouholetou práci pro obec i míst-
ní Sokol
23. RANDÁKOVÁ Irena, Vižina -
za vedení malých hasičů.
24. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory
- nadšená knihovnice, milovnice his-
torie, za propagaci Všenor i regionu
prostřednictvím všenorské knihovny 
25. SNOPEK Tomáš, Hlásná Tře-
baň - za práci pro místní hasiče i za
organizace veřejných akcí
26. STIBAL Bohumil, Všeradice -
za enormní snahu o povznesení a
rozvoj Všeradic, za přínos rozvoji
Podbrdska
27. SÝKOROVI Kateřina a Jiří,
Řevnice - za nezištnou a neúnavnou
práci pro malé řevnické fotbalisty,
kterým věnují téměř veškerý svůj
volný čas a překonávají při této dob-
rovolnické činnosti i spoustu překá-
žek a problémů
28. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Tře-
baň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na něja-
kém věkovém horizontu
29. TESAŘOVÁ Barbora, Lety -
za všestrannou práci pro obec i celý
region
30. VÁŇA Petr, Karlík - za organi-
zaci sochařských sympozií, za pro-
pagaci našeho kraje prostřednictvím
svých sochařských děl
31. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za
intenzivní práci pro místní Kynolo-
gický klub, za spolupráci s NN
32. VOLDŘICHOVÁ Magdaléna,
Černošice - za intenzivní účast na
organizaci kulturního života v Čer-
nošicích, za práci pro soubory Pra-
mínek i Praštěnka a černošickou Le-
topiseckou komisi

Vážení čtenáři. Děkujeme všem, kte-
ří zaslali své příspěvky do letošního

ročníku soutěže o nejlepší prázdni-
novou fotografii. Dorazilo jich opět
nepřeberně a porota měla tradičně
problémy vybrat ty, které jí nějakým
způsobem zaujaly. Nakonec rozhod-
la takto: Třetí místo si vyfotila Eva
Jůnová snímkem Pejsek na vodě. Jak
píše v komentáři, měl pejsek strach a
proto dostal záchrannou vestičku...
Stříbrné místo patří fotografii Zuzky

Fialové z Vižiny s názvem Motýlí
svačinka. Největší úspěch měla a
první místo získala fotka Na táboře u
stolu nebo též Pán a jeho pes Aleny
Vanžurové. Úspěšní autoři si mohou
vyzvednout výhry po telefonické či
mailové domluvě na adrese redakce.
Všechny soutěžní snímky naleznete
ve fotogalerii webových stránek NN

pod klíčovým slovem LETO2019
(http://foto.nasenoviny.net). 
Rozhodnout, která z fotografií je
lepší, je opravdu těžké. Vyhlašujeme
tedy čtenářské hlasování o nejlepší
obrázek léta 2019. Stačí vybrat 3 fot-
ky z galerie na výše uvedené adrese,
určit jejich pořadí a poslat na adresu
redakce@nasenoviny.net. (Jok)

Nejlepší fotkou letošního léta je Pán a jeho pes

2) Motýlí svačinka.
Foto Zuzana FIALOVÁ, Vižina 1) Na táboře u stolu aneb Pán a jeho pes.  Foto Alena VANŽUROVÁ, Lety

3) Pejsek na vodě.
Foto Eva JŮNOVÁ, Karlštejn

CENA NN 2018. Finalisté loňské Ceny Našich novin, laureát Jaroslav Čer-
mák úplně nahoře. Foto NN M. FRÝDL
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Vzdát můžeš zítra! tvrdí koloběžkář
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Díky této podpoře necítím, že bych
něco obětoval. Spíš je to naopak: dí-
ky koloběžce zažívám stále nová do-
brodružství a výzvy, která mě (nás)
naplňují. Co se týká peněz, koloběž-
ka nepředstavuje velkou finanční zá-
těž. Je to jen rám a jsou to kola, která
občas stačí vyčistit, dotáhnout. V
tomhle ohledu si říkám, ještě, že ne-
jsem vášnivým cyklistou - když sly-
ším, o jakých částkách se baví cyk-
listé-závodníci, jdou na mě mrákoty.
Co tomu říká tvoje rodina?
Od mých rodičů i od rodičů Páji má-
me obrovskou podporu, to je strašně
důležité. Ačkoliv by si naši rodiče
(hlavně obě maminky) víc přáli, aby
se od nás dočkali nějakého vnoučka.
Co všechno už máš, co se koloběhu
týče, za sebou? Co považuješ za svůj
největší »zářez«?
Za tu krátkou dobu toho máme na
koloběžkách za sebou hodně. Pravi-
delně se účastníme všemožných zá-
vodů - ať je to koloběžkový krosový
pohár, kde jsem v roce 2018 nepo-
znal přemožitele, nebo Seriál dlou-
hého koloběhu, což jsou závody nad
100 km převážně ve velmi kopcovi-
tých profilech, kde jsem vybojoval
celkově 2. místo. Dále koloběžková
Rollo liga - závody ve sprintech,
rychlostní závody do 12 km a dlouhé
závody do 40 km, kde konkurence
bývá zdaleka největší, ale občas se
mně podaří ve své kategorii stoup-
nout na stupně vítězů. Absolvovali
jsme Mistrovství světa v Holandsku,
Mistrovství Evropy v Čechách, Eu-
rocup na Salzburgringu, ve štafetě
jsme s klukama zdolali nejdelší cyk-
listický maraton Handy cyklo mara-
ton: 2222 km za 111 hodin. Za svůj
největší koloběžkový zářez a splnění
Velkého snu považuji letošní zdolání
závodu 1000 Miles Adventure, o
němž se říká, že to je nejtěžší závod
bez zabezpečení v Evropě, za pomo-

ci vlastní síly, tedy především kolo,
koloběžka a běh. Za 11 dní, 5 hodin
a 24 minut jsem ujel 1629 km a zdo-
lal 40.000 výškových metrů. Ze 168
přijatých závodníků jsem skončil 37.
a vytvořil nový koloběžkový rekord
tohoto závodu - o tři a půl dne.
Zdolal jsi pro cyklisty legendární
francouzskou horu Mont Ventoux,
jejíž vrchol je považován za prubíř-
ský kámen cyklistů i koloběžkářů.
Proč vlastně? A co tě vedlo k tomu
vyjet ji během jediného dne dokon-
ce šestkrát(!)?
Mont Ventoux, neboli Větrná hora, s
vrcholem ve výšce 1912 m. n. n se
nachází v jihovýchodní části Pro-
vensálských Alp. Je to posvátná cyk-
listická hora, a to především díky
Tour de France, která jí řadí do pro-
gramu vždy při nějaké zvláštní příle-
žitosti. Odehrávají se zde nejdůleži-
tější souboje o celkové umístění na
Tour, nejslavnější cyklisté světa se tu
při závodě dostávají na pokraj vyčer-
pání, které v jednom případě vedlo i
ke smrti. Existuje spolek Club des
Cinglés du Mont Ventoux (Klub ší-
lenců z Větrné hory) a kdo tuhle ho-
ru vyjede na kole 3x ze tří měst (Bé-
doin, Malaucene, Sault) za 24 hodin,
je do tohoto klubu přijat. Mně se to
podařilo na koloběžce 6x - zdolal
jsem 8800 výškových metrů, bohu-
žel za 25 hodin. Do klubu jsem byl
zapsán se třemi výjezdy. A nejen já,
ale i moje přítelkyně Pája, která vy-
dupala horu 4x.
Pro soustu lidí je koloběh poměrně
nebezpečný sport. Je? Už jsi také
narazil, resp. spadl?
Já koloběh jako nebezpečný sport
vůbec nevnímám, tedy krom extrém-
ních případů. Ano, z koloběžky jsem
spadnul asi 5x - nejhorší pád byl,
když jsem jel brzy ráno do práce po
rozbité silnici vedoucí na hrad Karlš-
tejn, zasekl jsem se do nějaké díry a
přeletěl přes řídítka. Naštěstí se to
obešlo bez následků...
Co je na koloběhu nejnebezpečnější
a co nejkrásnější?
Potencionální problém zejména pro

nezkušené koloběžkáře je jízda bez
přilby a rukavic, no a také takové ty
půjčovny, které jsem viděl třeba na
Pradědu. Kde turisté vyjedou lanov-
kou a aby nemuseli dolů jít pěšky,
půjčí si koloběžku, na které v životě
nestáli, a neproškoleni jedou velmi
rychle z kopce dolů. Nejkrásnější je
to ostatní - jízda lehkou nohou a ko-
chání se krajinou, nebo zlepšení fy-
zické a psychické kondice.
Jak na vás, koloběžkářské maniaky,
pohlížejí ostatní »normální« lidé?
V Čechách je koloběžka velmi rozší-
řená a lidé ji berou téměř samozřej-
mě, i když si ji občas prohlíží. Jiná
situace nastane, když se překročí
hranice. To už se občas přijde podí-
vat na tu podivnost i celá hospoda,
nebo vám v Norsku zastaví auto a
nabízí pomoc, když jste ztratili ty
pedály. To se stalo kamarádovi.
Jezdíš i po našem kraji, nebo už je
to pro tebe, světem protřelého kolo-
běžkáře, v Poberouní, na Brdech...
nuda? 
Touhle otázkou jsi mě potěšil, proto-
že tady u nás v Poberouní já jezdím
na koloběžce úplně nejraději! 
Jak to přijde? 
Z toho důvodu, že - ač někdo nemu-
sí souhlasit - v našem kraji máme sil-
nice ve velmi dobrém stavu (spodek
mého stupátka mně musí dát za
pravdu...) a pro koloběžky tu máme
veškeré traťové profily. Když chci
jet po rovině, jedu podél Berounky
do Prahy nebo Berouna, když potře-
buju potrénovat silniční kopce, vydu-
pu si na Liteň přes Svinaře, na Řev-
nice, kde vyjedu brdský průsmyk na
hřeben a pak třeba z Hlásné Třebaně
na Mořinu, nebo na Ameriku. Pokud
si chci zajet nějaký ten koloběžkový
kros, dupnu si přes Halouny ke Stu-
denému vrchu nebo do Svatého Já-
na. To všechno máme za domem a
kolem komína. Pro koloběžky - a ur-
čitě nejen pro ně - je zkrátka naše lo-
kalita nejkrásnější místo na zemi. 
Kde to tu máš nejraději?
Úplně všude v okolí.
Existuje nějaká koloběžkářská

»Mekka«, něco, co jsi ještě na kolo-
běžce nezdolal, ale zdolat bys moc
moc chtěl?
Ano, příští rok se koná jubilejní, de-
sátý ročník závodu 1000 Miles Ad-
venture a organizátoři se postarali
závodníkům o bezesné spaní. Vymy-
sleli překvapení: poprvé a naposledy
se v roce 2020 pojede závod 2020
Miles Adventure! Já bych se tohohle
závodu chtěl strašně moc zúčastnit.
Bohužel si nejsem vůbec jistý, zda
mi v zaměstnání povolí takhle dlou-
hou nárazovou dovolenou. Budu na
tom muset ještě zapracovat.
A co plánuješ mimo koloběžky, tak
nějak obecně?
To ostatní - kromě 2020 Miles - při-
jde s heslem, Co se má stát, to se sta-
ne. Třeba se maminky konečně doč-
kají a stanou se babičkami...

Miloslav FRÝDL

Martin »Marčáno« Brož
- narodil se 9. 12. 1979, ve znamení
Střelce
- jeho rodina je v tomto kraji »odne-
paměti«, dědeček žil v Zadní Třeba-
ni, babička na Halounech
- vyučil se prodavačem nábytku, po-
té si dodělal maturitu na obchodní
škole, rok navštěvoval vyšší umě-
leckou školu v Písku, vystudoval
pedagogickou fakultu univerzity v
Hradci Králové, obor učitelství pro
1. stupeň ZŠ
- pracuje u policie
- svobodný, bezdětný, bydlí s part-
nerkou Pájou a psem Darim
- jezdí i na kole, v zimě udržuje kon-
dici tréninky brazilského bojového
tance capoeira
- rád se věnuje tvořivé činnosti vše-
ho druhu - malování, kreslení, grafi-
ce, fotografování, řezbářství...
- Životní krédo? „V současné chvíli
mám jedno oblíbené motto, které
vymyslel můj kamarád, sportovec,
spisovatel, filozof a psycholog Ríša
Štěpánek: Vzdát můžeš zítra!“ (mif)KOLOBĚŽKÁŘI. Marčáno s přítel-

kyní Pájou.                   Foto ARCHIV

VĚTRNÁ HORA. Martin Brož při zdolávání francouzské hory Mont Ventoux.                                         Foto ARCHIV
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Alotria vyvrcholila ohňovou show 
V DOBŘICHOVICÍCH SE NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ KONAL ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK ŠERMÍŘSKÉHO FESTIVALU

Tyto akce bývají příjemné. Je v nich
legrace, romantika, zábava, je to fas-
cinující svět udatných rytířů i pod-
lých padouchů, krásných dam i
okouzlujících tanečnic, syrových
způsobů i ušlechtilých mravů. Lidé,
kteří na nich účinkují, dávají svému
umění energii, nadšení, peníze, kos-
týmy, meče… duši. Harcují se z mís-
ta na místo v každém počasí, válejí
se v prachu scén, vystupují za prud-
kého slunce i v dešti.
V sobotu 7. září od rána poprcháva-
lo. Do Dobřichovic, na šermířský
festival Dobřichovická alotria se mi,
přiznám se, moc nechtělo. Mám
spoustu jiné práce a starostí, mok-
nout zrovna taky nemusím. Kdo tam
vlastně vystupuje? Beru do ruky
program. Dopoledne se předvedly
skupiny zvučných jmen: Ars Dimi-
catoria, Fuente Ovejuna… Ty už ne-
stihnu. Co večer?
iris - omladina, už jsem je viděla.
Nebyli špatní, na to, že začínají...
Lepus - kdysi mě fascinoval jejich
středověký styl i u stanu.
Althea - to budou asi tanečnice v
krásných kostýmech.

Alotrium - pořadatelská, ostřílení
šermíři, znám je léta… 
Monika Kněžková - tanečnice, tak
na tu bych asi byla zvědavá.
Artus Thor - šermířská špička, akční
a rychlí šermíři.  
Divadlo Bez Střechy - chlapi se své-
rázným syrovým projevem. Pod
jejich drsnou slupkou se skrývá las-
kavý, lidský a chytrý humor. Tohle si

nemůžu nechat ujít! 
Hypnotice - závěrečná fireshow,
výzva pro můj amatérský foťáček.
Balím foťák a jedu, déšť nedéšť.
Prostředí u dobřichovického zámeč-
ku je příjemné, řeka posiluje roman-
tický nádech místa. Na chvíli se pře-
nést do světa, kde mužská odvaha,
chrabrost a čest něco znamenají, kde
ženská něha a krása jsou hodny šle-

chticovy úcty, kde podlost a zrada
jsou potrestány, kde dobro a láska
vítězí nad lží a nenávistí… Pohád-
ka? Možná!
Letošní Dobřichovická Alotria splni-
la moje divácké očekávání - i když
jsem viděla jen večerní část. Akce
mi dodala energii a vědomí, že svět
ještě funguje. Pokud existují lidé,
kteří berou život s humorem, dokáží
s nasazením i radostí rozdávat umě-
ní, romantiku a smích, je naděje...

Helena ŠeBKová, černošice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
4. 10. 20.00 DEŠTiVý DEN V NEw YORKU
5. 10. 13.30 OVEČKA SHAUN VE FiL-
MU: FARMAgEDDON
5. 10. 15.30 TOY STORY 4
5. 10 17.30 PŘES PRSTY
5. 10. 20.00 AD ASTRA

KINO LITEŇ
28. 9. 20.00 DiEgO MARADONA

KINO CLUB ČERNOŠICE
6. 10. 20.00 STARCi NA CHMELU

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
24. 9., 29. 9. a 5. 10. 17.30 (Ne 18.30, So
20.00) PŘES PRSTY
24. a 30. 9. 20.00 (Po 17.30) AD ASTRA
25. 9. a 6. 10. 17.30 (Ne 18.30) TEN-
KRÁT V HOLLYwOODU
25. 9. 20.30 TO KAPiTOLA 2
26. 9. 15.30 LVÍ KRÁL
26., 28. 9. a 8. 10. 17.30 (Čt 18.30) JiŘÍ
SUCHý, LEHCE S ŽiVOTEM SE PRÁT
27. 9. 17.30 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
27. 9. 20.00 PANSTVÍ DOwNTON
28. 9. 15.30 ANgRY BiRDS VE FiLMU 2
28. 9. 20.00 a 5. 10. 17.30 ROMÁN PRO
POKROČiLÉ
29. 9. 15.30 PLAYMOBiL VE FiLMU
30. 9. 20.00 TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY
1. 10. 17.30 PANSTVÍ DOwNTON
1. 10. 20.00 TO KAPiTOLA 2
2. 10. 18.30 ROgER wATERS: US + THEM
3. 10., 4. 10. a 7. 10. 18.30 (Pá 20.00, Po
17.30) JOKER
4. 10. a 7. 10. 17.30 (Po 20.00) NÁROD-
NÍ TŘÍDA
6. 10. 15.30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH
HRAČEK

KINO RADOTÍN
24. 9. 17.30 AD ASTRA
24. 9. 20.00 TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY
25. 9. 17.30 ANNA
25. 9. 20.00 kino naslepo
26. 9. a 2. 10. 17.30 JiŘÍ SUCHý - LEH-
CE S ŽiVOTEM SE PRÁT
26. 9. 20.00 DEŠTiVý DEN V NEw
YORKU
27. 9. 17.30 PLAYMOBiL VE FiLMU
27. 9. a 8. 10. 20.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
28. 9. 15.30 PSÍ KUSY
28. 9. 17.30 PRiNC KRASOŇ
28. 9. 20.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
1. 10. a 9. 10. 17.30 AQUARELA
1. 10. 19.15 TENKRÁT V HOLLYwOODU
2. 10. 20.00 ROgER wATERS US + THEM
3. 10. 17.30 TiCHÉ DOTEKY
3. 10. 20.00 JOKER
4. 10. 17.30 KUBÍK A ŠROUBÍK
4. 10. 19.00 NABARVENÉ PTÁČE
5. 10. 17.30 ROMÁN PRO POKROČiLÉ

Ohňová show na Dobřichovických alotriích.           Foto Helena ŠEBKOVÁ

Medové odpoledne začalo koncertem

Na posvícení se bude soutěžit i hrát
Oslava Havelského posvícení se bude konat 12. října od 14 hodin na návsi
v Zadní Třebani. Návštěvníky čeká vystoupení žáků místní školky i školy,
moderátor a DJ Olda Burda bude mít pro děti nachystané soutěže o ceny i
skvělou hudbu. Přidat se samozřejmě mohou také dospěláci.
V zahradě budou připravené tvořivé dílny i projížďky na koních. Součástí
posvícení je také Balíčkova vařečka, kuchařské klání, jež nese jméno zesnu-
lého starosty Stanislava Balíčka. Letošní, šestý ročník je zaměřen na sladké
- soutěžit se bude o nejlepší donesený posvícenský koláč, buchty, závin, sta-
ročeský vdolek či jinou sladkou dobrotu. Vyzýváme hospodyňky, aby před-
vedly své kuchařské/cukrářské umění. Cenu vítězi a putovní pohár předá
vítězka loňského ročníku Marie Ziková. Od 18.30 do 20.30 ve Společen-
ském domě zahraje skupina Nextband. Petra FrÝDLová, Zadní Třebaň

Medové odpoledne pořádali 14. září
v zadnotřebaňském kulturním domě
včelaři z Litně.
Program začal dopoledne odborným
seminářem pro včelaře z okolí. S
dcerou jsme se účastnili odpolední
části určené veřejnosti, která byla
zahájena koncertem fagotistů. Po
každé skladbě byli po zásluze od-
měněni dlouhým potleskem.
Poté místní pěvěcký sbor zapěl pís-
ně v tónu včelařském. Součástí pro-
gramu byla také přednáška Mudr.
Peškové o blahodárných účincích
medu a výrobků z něj. Děti měly za
úkol navštívit pět stanovišť a napří-

klad zdobit medové perníčky nebo
vyrábět ze včelího vosku svíčky.
Oproti plánované hodině jsme zde
strávili hodiny tři. Proč? Panovala
zde nepopsatelná atmosféra. Lidé,
kteří se věnují včelám, jsou obdaro-
vání energií, kterou včely dávají,
klidem, který je potřeba pro tento
krásný koníček a přátelstvím, ke
všem, kteří se zajímají o přírodu.
Rád bych tímto poděkoval za zorga-
nizování této krásné akce a vzdal
dík i obdiv lidem, kteří se starají,
aby naše zahrady, parky, příroda...
byly díky jejich včelám tak krásné.

Lukáš FLemr, Řevnice

Tipy NN
* Francouzská komorní hudba 16.
a 17. století zazní na koncertu Slav-
nost ve Versailles, který 25. 9. od
15.00 hostí Zámeček v Řevnicích.
Od 18.00 na stejném místě zazní v
podání J. Kvapila (zobcové flétny) a
J. Čižmáře (loutny) komorní hudba
17. stol.    Kristina NěmečKová
* Sandra Pogodová, Michaela Do-
linová, Vincent Navrátil aj. účinkují
v komedii Čarodějky v kuchyni, jež
bude k vidění 25. 9. od 19.30 v KD
Dobříš. Vstupné 350/300 Kč.     (jik)
* Prvorepublikovou trampskou
klasiku, český swing a slavné jazzo-
vé standardy zazpívají vokální sku-
pina B-singers, Bohumila Vokáčová
a Rudolf Musil za hudebního dopro-
vodu kvintetu Radima Linharta 26.
9. od 19.30 v sále České pojišťovny
Beroun.    Bohumila voKáčová
* Jak lze pomocí rýmů, improviza-
ce a smyslu pro rytmus mluveného
slova vytvořit performanci na pome-
zí poezie a hudby, můžete zažít 26. 9.
v Černošicích. Pět umělců vystoupí
v Clubu Kino od 20.00.                 (vš)
* černošická kapela Uchovejte v
temnu zahraje 27. 9. od 21.00 v
místním Clubu Kino. (vš)
* Houslové duo eco - Eva Franců,
Pavla Roubíčková Franců - předne-
se 28. 9. od 17.17 v karlickém kos-
tele sv. Martina a sv. Prokopa sklad-
by L. Pivce, A. Corelliho, J. S. Ba-
cha aj. Vstupné 130/100 Kč.       (ak)
* výstava fotoobrazů Jana Hendry-
ka Prolínání je v areálu zámku Dob-
řichovice přístupná do 29. 9.       (ak)
* Nejkrásnější polodrahokamy z
Berounska a Hořovicka prezentuje
do 29. 9. v Muzeu Českého krasu
Beroun výstava Acháty a křemeny –
krása skrytá v kamenech.           (vlk)
* Besídku 2019 uvede 30. 9. od
20.00 v sále České pojišťovny Be-
roun pražské Divadlo Sklep. Účin-
kují Tomáš Hanák, David Vávra,
Milan Šteindler, Lenka Vychodilo-
vá, Marta Marinová...                (mik)
* Herec, zpěvák, skladatel, klavíris-
ta... Petr Vondráček vystoupí s folko-
vou kapelou Knezaplacení 4. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* L. Laubová (soprán), A. Petra-
sová (mezzosoprán), V. Kříž (bary-
ton), J. Janda (bas), M. Křehnáč (ky-
tara) a J. Šaroun (klavír) vystoupí na
Ebenově písňovém podvečeru 5. 10.
od 17.00 v kostele sv. Martina a sv.
Prokopa v Karlíku. (ak)
* Koncert Sylvy Krobové, Jana Ji-
ruchy a orchestru hostí 6. 10. od
20.00 Výstavní sál KD Dobříš. Vs-
tupné dobrovolné. (jik)
* výstavu Krajinou stromu hostí
zámek ve Svinařích. Obrazy, plasti-
ky i fotografie Renaty Kolečkářové,
Petra Váni a Zdeňka Valeše tu jsou k
vidění do konce října.                 (box)Kontrafagotisté na Medovém odpoledni v Zadní Třebani.       Foto ARCHIV
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Všeradův kurýr

Oslava státního svátku – Dne české
státnosti se koná 28. září ve Tmani.
Nad slavností ve Sboru Jiřího z Po-
děbrad spojenou s poděkováním za
dokončení rekonstrukce střechy pře-
vzal záštitu pražský biskup David
Tonzar. 
Program je jako vždy bohatý a jistě

si každý najde to své: bohoslužba za
varhanního doprovodu Stanislava
Duška, zamyšlení při kázání, pěvec-
ké vystoupení Anety Špačkové, di-
vadelním představení Světlušek, vý-
stava prací ze tří různých akcí, čaj,
káva a občerstvení ve farní zahradě.
Co se chystá do budoucna, jaké kro-
ky k záchraně prvorepublikové pa-
mátky se podnikají v současné době,
to vše a jistě i více se můžete dozvě-
dět, když přijdete 28. září společně s
námi prožít sváteční den.
Program: 15:00 - slavnostní boho-
služba s vikářkou Růženou Adamo-
vou
16:30 - koncert Anety Špačkové,
studentky Mezinárodní konzervato-
ře Praha
17:00 - Škola hrou, divadelní před-
stavení dětí z DC Světlušky
17:30 - zahájení výstav Po stopách
Mikoláše Alše ve Tmani, Architek-
tonické dědictví a Řemesla a tradice
17:30 - Zahrada dokořán - tradiční
pohoštění 
Slavnost s poděkováním za dokon-
čení rekonstrukce střechy.
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

Záštitu nad oslavou 
převzal biskup

VE TMANI SI PŘIPOMENOU DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2019 (288)

ZPÁTKY VE ŠKOLCE. Prázdniny skončily, nový školní rok začal i ve vše-
radické mateřince. Její kapacita je opět plně obsazena. Přes prázdniny byl
ve školce vyměněn koberec. V plánu máme divadelní představení, podzimní
brigádu, ochutnávku ovoce i zeleniny, pečení jablečného závinu a spoustu
dalších akcí.                       Text a foto Kristýna LapÁčKOVÁ, MŠ Všeradice

Noční bouračka ve Vižině: Jeden zraněný
K dopravní nehodě vyjeli řevničtí profesionální hasiči společně se záchran-
nou službou a policií 15. 9. v 1:17 do obce Vižina.Osobní automobil nabou-
ral do vozu zaparkovaného před domem a sjel do příkopu. Jedna zraněná
osoba byla vyproštěna bez použití hydraulického nářadí a převezena zá-
chrannou službou do nemocnice. Hasiči zajistili nabourané vozidlo proti
ohni a pomocí sorbentu zlikvidovali vyteklé provozní kapaliny. Po zdoku-
mentování nehody policií odtáhli auto na okraj vozovky a uklidili místo
nehody. Zásah trval dvě hodiny. Pavel vINTERA, HZS Řevnice

Podbrdské aktuality
* Turnaje fotbalových nadějí se ko-
nají 29. 9. ve všeradickém Dvoře
Všerad. Dopoledne změří síly roční-
ky 2013, odpoledne 2014.        (miv)
* Rozpis zápasů malých všeradic-
kých fotbalistů na příštích 14 dní.
Mladší přípravka: 28. 9. 10.00 tur-
naj v Neumětelích, 5. 10. 10.00 tur-
naj v Chlumci; Mladší žáci A: 30.
9.: 17:00 Králův Dvůr - Všeradice,
7. 10.: 17:00 Všeradice - Nižbor;
Mladší žáci B: 25. 9.: 17:00 Cemb-
rit - Všeradice, 4. 10.: 17:00 Vše-
radice - Králův Dvůr; Starší žáci:
28. 9.: 13:30 Všeradice - Roztoky, 5.
10. 10:15 Zdice - Všeradice.         (sš)
* Díla vytvořená na letošním mezi-
národním výtvarném sympoziu ve
Všeradicích umělci z Ukrajiny, Pol-
ska, ČR a Makedonie jsou v místní
galerii Magdaleny Dobromily Retti-
gové vystavena do konce září. (bap)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je 28. i 29. 9.
otevřena od 10 do 17.00 a v říjnu
každou sobotu a neděli, vždy od 10
do 15.00.            Antonín KoTouČ

Malí malíři se vydali Po stopách Mikoláše Alše

Děti si samy vymyslely
představení Škola hrou
Krátkou divadelní hru Škola hrou
aneb Co by na to řekl Jan Ámos Ko-
menský sehrály 8. září na náměstí J.
Barranda v Berouně děti z Dětského
centra Světlušky při Náboženské ob-
ci Církve československé husitské.
Děti si představení vymyslely, zreží-
rovaly a dospělé použily jako »ná-
stroj«. Další reprízy sehrají pro Spe-
ciální školu v Žebráku a 28. září ve
Tmani (Viz Záštitu nad oslavou...).
Věříme, že se trochu upravená Po-
lednice Karla Jaromíra Erbena (Po-
lednice-uklizečka, matka-učitelka,
dítě-žák...) vtiskne do paměti lépe a
někoho třeba podnítí přečíst si sku-
tečnou básnickou předlohu.     (jašk)

Třetí ročník výtvarné dílny Po sto-
pách Mikoláše Alše ve Tmani se ko-
nal v sobotu 14. září. Její účastníci
vyrazili naštěstí ne »Za chlebem«,
jako na skice známého českého ma-
líře, ale za krásami Tmaně a jejího
okolí. 

Počasí nám přálo. Tak, jako Mikoláš
Aleš před 110 lety, kdy byl v naší
vesnici asi poprvé, jsme se pokusili
s dětmi ač amatérsky, ale s velkým
zaujetím, zachytit současnou podo-
bu staveb, místa, momentální nála-
du, chvíle, které jsou teď, tady a ne-

budou se už nikdy opakovat. Přišel i
jeden starší rodák a podělil se s námi
o své postřehy z dětství, pověděl
nám, kde stál altánek, odkud Aleš
kreslil lom a kostel. Altánek již nee-
xistuje, jen vzpomínka na něj a
zbytky základů v zemi, ale tmaňský
zámeček, i když jako ruina, zatím
stojí. Místo, kde byl malíř vítán,
stavba, která si zaslouží lepší osud a
naši pozornost. 
Na výtvarná dílka i fotografie, které
vytvořily především děti v projektu
EHD (Dny evropského dědictví)
2017-2019 a jež budou jednou do-
kladem o našem postoji i hospoda-
ření, se přijďte podívat 28. 9. do
Sboru Jiřího z Poděbrad. Jak by si to
děti přály, co by udělaly s takovým
dědictvím? Chceme, aby šly jednou
za chlebem jinam, nebo aby pečova-
ly o své rodiště a měly zde krásné
zázemí? O tom s nimi můžete mlu-
vit na Zahradě dokořán týž den od
17.30. Jana Šmardová Koulová,

TmaňDěti malují na schodech sboru ve Tmani. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ
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Po prázdninách čekala karlštejnské
zahrádkáře radostná zpráva: kompo-
stéry zajištěné v minulém volebním
období se nyní konečně podařilo zís-
kat a jsou od poloviny září zdarma
vydávány obyvatelům městyse. Mí-
stní majitelé zahrad tak můžou začít
s kompostováním - zařízení je k od-
běru vždy od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00 hodin v areálu Úřadu
městyse Karlštejn. Pro občany, kteří

si kompostér neobjednali a nyní o
něj mají zájem, sdělujeme, že ome-
zené množství bude pro tyto případy
k dispozici. Prosíme, abyste nás
kontaktovali na telefonním čísle 311
681 213. Nabídka platí do vydání
všech zásob.

Pocta 17. listopadu
Karlštejn uctí třicáté výročí sameto-
vé revoluce slavnostním večerem v

Rytířském sále hradu Karlštejn. V
neděli 17. listopadu od 16.00 hodin
zde vystoupí seskupení 4 Tenoři,
promluví kastelán hradu Karlštejn
Lukáš Kunst, zazpívají pěvecké sbo-
ry Canto Corso a Ignis i další uměl-
ci. Součástí slavnosti bude tradiční
udělení čestného občanství Městyse
Karlštejn. Vstupenky budou v pro-
deji od 27. září.  Janis SIDOVSKÝ,

místostarosta Karlštejna

Historické vinobraní
se koná 28. a 29. září
Milí přátelé, jménem Karlštejnského
kulturního sdružení a Městyse Karlš-
tejn bych vás chtěl pozvat na letošní
historické vinobraní! V sobotu 28. a
v neděli 29. září vás čeká bohatý kul-
turní program, který navrátí Karlš-
tejn do dob císaře Karla IV.! Přijďte
si užít šermířská a taneční vystoupe-
ní historických souborů a okoštovat
letošní burčák, zajisté vynikající! Tě-
ším se na viděnou při 23. Karlštejn-
ském vinobraní.           Petr WeBer, 

předseda KKS Karlštejn

Na letošní historické vinobraní, kte-
ré se v Karlštejně bude tradičně ko-
nat poslední zářijový víkend, se chy-
stají také - a zejména - místní vinaři.
Jako každý rok připravujeme hlavně
burčák. Těší nás, že každým rokem
stoupá poptávka po domácím, karl-
štejnském burčáku, a to jak u pří-
mých odběratelů, tak i u obchodní-
ků. Je dobře, že lidé upřednostňují
místní, regionální produkt. Je těžké
dopředu odhadovat množství burčá-
ku, které na vinobraní připravím, ale
musíme udělat minimálně tři tisíce
litrů od každého. Bílý bude z odrůdy
Müller Thurgau, červený z Modrého
portugalu a Dornfelderu.
Samozřejmě bude také možné bě-
hem vinobraní zakoupit naše vína -
nabídka je poměrně široká a osloví
každého zákazníka. Zmínil bych na-
příklad Auxerrois (francouzská od-
růda z rodiny Pinot), které vyrábíme
jako jediní v Čechách, Kerner, Ca-
bernet cortis... Nezbývá si než přát,
aby nám na vinobraní vyšlo počasí a
vydařilo se nejméně tak, jako v po-
sledních letech.       Zdeněk Beneš,

VSV Karlštejn

Burčáku budou tisíce litrůNOC 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, Saša
SKUTIL, Ondřej NOVÁČEK, Jan

KUNA, Radan ŠUBRT, sbor manů, 
šermíři, metači ohně, ženské, kůň...

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     10/2019 (95)                

ORIENT EXPRES. Do zahrady karlštejnské školky přibyly přes prázdniny tři nové herní prvky. Pro děti, které už o prázdninách nechodily do školky, to bylo
v září  velké překvapení. Jeden z prvků je vláček a ten dostal od dětí i jméno. Pojmenovali si ho Orient expres a zažíváme v něm spoustu dobrodružství. Naše
školní zahrada prochází rekonstrukcí a za to děkujeme zřizovateli, kterým je Městys Karlštejn.                       Foto a foto Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn

BURČÁK BUDE. Vrchní karlštejnský
sklepmistr Zdeněk Beneš se džbánky
naplněnými červeným i bílým burčá-
kem. Foto NN M. FRÝDL 

Městys uctí sametovou revoluci
OBJEDNANÉ KOMPOSTÉRY JSOU ZDARMA VYDÁVÁNY V AREÁLU ÚŘADU 

Karlštejnský zpravodaj



Naše noviny 19/19 KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

Veteráni jeli do Karlštejna, v Hlásné je čekalo překvapení
V sobotu  7. září se konala populární
jízda historických vozidel do vrchu
Zbraslav–Jíloviště. Závod O pohár
Elišky Junkové se jel již podvaapa-
desáté. Součástí akce byla i nedělní
vyjíž̌ďka veteránů z Jíloviště do
Karlštejna. Pětapadesát vozů vyro-
bených do roku 1980 se seřadilo u vi-
nice, projelo pěší zónou kolem hradu
a pokračovalo dále do Zbuzan.
Kolona veteránů 8. září cestou do
Karlštejna kolem poledne projela
Hlásnou Třebaní, kde je čekalo ne-
obvyklé přivítání. Oblékly jsme se s
Ivou Matějkovou do dobových  šatů
a s malým pohoštěním i kytkou pro
manželku pořadatele akce Rudy Ža-
luda  Evičku šly čekat k silnici. A če-
kaly a čekaly. Nejdříve jsme spatřily
policejní auto a pak Rudlu s jeho
Rolls Roycem. Zastavil a nevěřil

svým očím. Napil se kávy, Evina do-
stala květenu, snad nám i poděkoval
za překvapení a pokračoval dále ke
Karlštejnu. Ostatní vozy přibržďo-
valy též, šoféři na nás halekali, má-
vali na nás, fotili a dokonce filmova-
li. Myslím si, že  jsme všem udělaly
velkou radost. Nikdo to totiž neče-
kal. I ostatní, »normální« auta pro-
jíždějící kolem brzdila a  řidiči pozo-
rovali, co se to tu vlastně děje. A Iva
Matějková tak vehementně mávala
svým kapesníčkem (velkým skoro
jako ubrus), že mi vyrazila tác s ká-
vou  a celou mne polila. Ještě že tam
byl už jen zbyteček! Naše Ovesná
ulice  najednou  ožila, přišlo i  něko-
lik  zvědavých sousedů a všichni
jsme se náramně  pobavili.  A prý
nám to i slušelo... Jitka ŠVecoVá,

Hlásná třebaň

V neděli 1. září se konal sedmý roč-
ník běhu Karlštejnská devítka. Star-
tovalo se z kempu v Karlštejně.
Závod odstartoval světový rekord-
man ve skoku na lyžích Dalibor Mo-
tejlek spolu s Pavlem Vítkem a Jani-
sem Sidovským. V letošním roce se
na trasu dlouhou 9 kilometrů vydalo
120 běžců. Závodníci běželi až k
hlavní bráně hradu a potom dále karl-

štejnskými lesy zpět do kempu. První
v cíli byl Milan Hochmut ze Spar-
taku Rožmitál v čase 32:29, který
drží traťový rekord z 5. ročníku, tj. z
roku 2016, časem 30:54. Tento re-
kord nebyl letos překonán. První že-
nou v cíli byla Vladěna Hrstková z
Kerteamu, která svým časem 38:18
traťový rekord Zuzany Krchové z 6.
ročníku pořádaného v roce 2017 také
nepřekonala. Rekord ostatně tento-
krát nepadl v žádné věkové kategorii.
Dětských závodů, které se tradičně
běhají v areálu kempu, se letos zúča-
stnilo 183 capartů.  Na závěr byl od-
startován běh pro zdraví, kterého se
mohli zúčastnit všichni běžci. Na-
jednou mohla běžet i celá rodina.
Délka tohoto běhu je 1800 metrů, do-
hromady se ho zúčastnilo dvacet osm
běžců. Vítěz byl určen losem. První
losování přineslo štěstí Barboře Mí-
kové z Loko Beroun, která zároveň
zvítězila ve své kategorii Žákyně 12-
13 let. Další vylosovanou byla Eliška
Říhová z Měňan a do třetice se štěstí
usmálo na Kristýnu Šišmovou z
Prahy.  
Celé dopoledne byl pro děti připra-
ven doprovodný program. Děti si vy-
zkoušely různé atletické disciplíny:
hod medicinbalem, hod oštěpem,
překážkový běh, přeskoky na žíněn-
ce, skok daleký z místa, hod na cíl,
frekvenční žebřík, slalomový běh,
přeskoky přes švihadlo či přechod
přes lanovou lávku. Po splnění všech
stanovišť si děti vybraly odměnu za

své výkony. Dále pro ně bylo připra-
veno tetování. Caparti si tato stano-
viště užívali a aktivně strávili volný
čas před vyhlášením výsledků.
Náš letošní partner VZP měl připra-
ven infostánek s reklamními předmě-
ty a zdravotní monitorig. Poskytoval
informace o zdravotním pojištění,
představil služby pro zájemce, které
zahrnují řadu výhod a benefitů.                       
Závod  moderoval sportovní komen-
tátor Štěpán Škorpil, který se posta-
ral o skvělou atmosféru. Na tohoto

výborného komentátora se můžete
těšit i v příštím roce.                             
Rádi bychom poděkovali karlštejn-
ským dobrovolným hasičům, kteří
zajistili klíčová místa na trase hlavní-
ho závodu. Nemalé poděkování patří
všem dobrovolníkům - bez kterých
by nebylo možné tento závod usku-
tečnit. Na zajištění této sportovní
akce se jich podílelo několik desítek.
Za podporu děkujeme všem sponzo-
rům a městysu Karlštejn.

Jana a Standa KrtKoVi, liteň

Traťové rekordy tentokrát nepadaly
Z KEMPU ODSTARTOVAL SEDMÝ ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA

Nový školní rok začal v ZŠ Karl-
štejn tradičně přivítáním žáků a je-
jich rodičů. S přáním úspěšného ro-
ku přišel i starosta Petr Rampas. V
připravených lavicích jsme letos při-
vítali 10 nových prvňáčků.
K budově školy byla připojena bý-
valá pekárna nad školou. Ta byla ce-
lé prázdniny stavebně upravována,
aby mohla být využívána nejen škol-
ními dětmi pro zájmové kroužky,
ranní společné přivítání, krátké roz-
cvičky,  chvilky pískání na zobcové
flétny s prvňáčky..., ale i obyvateli
Karlštejna jako komunitní centrum.
Bohužel úpravy stále pokračují, rádi
bychom začali tyto prostory využí-
vat od října.

V současné době školáci zahájili
plavecký výcvik - čeká je 10 lekcí v
berounském Aquaparku. Máme v
plánu připravit pro děti spousty zají-
mavých akcí (návštěvu divadla, vý-

let, školu v přírodě...), hlavně si ale
přejeme, aby děti byly ve škole
šťastné, spokojené, aby se jim dařilo
a chodily sem s chutí a rády.
Šárka KoláčKoVá, ZŠ Karlštejn

Nikolka se narodila
doma, v Karlštejně

Karlštejnské aktuality
* Festival ptactva organizuje Sprá-
va CHKO Český kras v Karlštejně
5. 10. Sraz zájemců je v 8.15 u nád-
raží v Srbsku. Trasa povede kolem
Berounky k soutoku s potokem Ka-
čák, kde bude připravena ukázka od-
chytu a kroužkování ptáků.       (hah)
* Geologické exkurse pořadané Sp-
rávou CHKO Český kras se můžete
zúčastnit 19. 10. Od nádraží v Karlš-
tejně, kde je sraz v 9.30, se půjde
kolem Budňanské skály k Dubu sed-
mi bratří, kolem Malé i Velké Ame-
riky k lomu Kozolupy a zpět do
Karlštejna. Trasa měří 5 km.    (hah)
* V přátelském utkání starých fot-
balových gard zdolal 21. 9. Karlštejn
na svém hřišti Řevnice 2:0.    (mikr)

Zástupce starosty jednal o místech pro školáky
Vzhledem k situaci na druhých stupních škol v našem okolí a na základě
podnětů od vedení ZŠ Karlštejn i rodičů zdejších žáků začalo zastupitelstvo
městyste řešit ožehavý problém: zajištění míst pro karlštejnské žáky 2. stup-
ně na základě spádovosti. Ideálním partnerem v této situaci se jeví Řevnice
se svou nově rozšířenou školou. Inicioval jsem setkání s představiteli řev-
nické samosprávy i vedením ZŠ Řevnice. Konalo se 16. 9. a bylo úspěšné -
domluvilili jsme se, že začneme připravovat kroky, které povedou ke vzni-
ku společného školského obvodu pro žáky 2. stupně (6.-9. třída). Vše by
mělo být připraveno a schváleno na jaře příštího roku.             Petr Weber,

místostarosta Karlštejna

VÍTEJTE Jitka Švecová a Iva Matějková (zleva) zdraví historická auta pro-
jíždějící Hlásnou Třebaní do Karlštejna.   Foto ARCHIV

Ve středu 18. 9. v brzkých ranních
hodinách byla řevnická záchranka
přivolána do Karlštejna k převozu
druhorodičky. Přesto, že byli zách-
ranáři na místě události rychle,
malé Nikolce se již nechtělo čekat
a přišla za asistence lékaře na svět
doma. Porod se uskutečnil v po-
řádku, bez komplikací, maminka i
dítě jsou zdrávy a byly převezeny
do nemocnice v Hořovicích.
Text a foto Helena BulíčKOVÁ,

Řevnice

K budově školy byla připojena bývalá pekárna

UŽ BĚŽÍ. Běžecký závod Karlštejnská devítka byl organizován v několika vě-
kových kategorich. Na trať vyběhly i žákyně.              Foto Martina KNOPOVÁ
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Osovský PROVAS

V sobotu 26. srpna jsme opět po
dvou letech navštívili  výstavu kvě-
tin v Čimelicích. Protože jsme všich-
ni vzorní, tak jsme pohodlným auto-
busem odjeli z Osova v plánovaný
čas, tj. v 8 hodin. Cestou jsme nabra-
li výletníky z Chlumce. 
Během jízdy nám počasí moc nepřá-
lo, bylo pod mrakem a občas i zapr-

šelo, ale už během cesty se vyjasnilo
a bylo krásně slunečno. Cesta probí-
hala dobře, na silnici se netvořily
žádné kolony, a tak jsme za necelou
hodinu byli na místě. Odjezd zpět do
Osova jsme si domluvili na 13. hodi-
nu. U pokladen jsme také nestáli
dlouhou frontu, a tak jsme mohli vy-
razit na výstavu.
Aranžmá ve sklenících bylo opět
okouzlující. Co skleník, to jiné téma

výzdoby. Všichni jsme získali spou-
stu inspirace, jak si osázet třeba i vy-
řazené nádoby a nebo jaké květiny
se dají kombinovat. A protože v oko-
lí skleníků bylo hodně prodejců kvě-
tin i jiného doplňkového zboží, mo-
hli jsme si květiny, které se nám líbi-
ly, případně ty, které jsme měli už
předem vyhlídnuté, zakoupit. My-
slím, že každý si nějakou tu radost
udělal. Po odchodu z výstaviště se

každý rád občerstvil u stánkařů, kteří
jsou nezbytnou součástí všech po-
dobných akcí. 
Na cestu zpět k domovu jsme opět
všichni dorazili včas. Shodli jsme se,
že čas zvolený k odjezdu byl zvolen
dobře - bylo velké teplo a byli jsme
všichni unaveni. Myslím, že se výlet
povedl a za dva roky uvidíme, zda
opět vyrazíme. 

Lenka ŠmejKaLová, osov

Získali jsme inspiraci, nakoupili květiny
VÝPRAVA Z OSOVA SE VYDALA NA POPULÁRNÍ ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU DO JIHOČESKÝCH ČIMELIC

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  10/2019 (172)

Osovské aktuality
* Posvícenské odpoledne pro děti i dospě-
lé se uskuteční 28. září od 14.00 na zahra-
dě školy v Osově. Bude ve znamení lega,
děti se mohou těšit na soutěžní trasu, za
jejíž absolvování obdrží každé malý dárek,
připraveno bude i pohoštění. Srdečně zve-
me příznivce her i dobré zábavy.        (map)
* Sbírku použitého ošacení pro Diakonii
Broumov vyhlásil OÚ Osov. Věnovat mů-
žete letní i zimní oblečení, lůžkoviny, ruč-
níky, záclony, nádobí, přikrývky, deky, pe-
ří, obuv, hračky, menší elektrospotřebiče,
knihy a časopisy. Nelze vzít velké elektros-
potřebiče, matrace, koberce, nábytek, jízd-
ní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlh-
ký textil, lyže a lyžáky. Věci zabalené do
igelitových pytlů či krabic můžete odevz-
dávat na OÚ Osov v úředních hodinách ne-
bo po domluvě na tel.: 311 584 256. (map)
* Koncert jednoho z našich nejlepších var-
haníků Jaroslava Tůmy se uskutečnil 22.
září od 16.00 v osovském kostele Narození
sv. Jana Křtitele. (map)

Mužům se do cvičení
jógy zatím nechce

V ČIMELICÍCH. Osovské ženy na výstavě květin.  Foto Markéta VAňATOVÁ

Pravidelně každou středu se od
18.30 hodin koná ve staré škole v
Osově Jóga pro tělesné a duševní
zdraví. Vede ho Hanka Žemličková a
je určeno mužům i ženám jakéhoko-
liv věku i fyzické zdatnosti - nejen
místním, ale všem, kteří mají zájem
o uvolnění mysli i těla. Ženy tu zatím
zcela převažují, ale kdo ví, třeba se
někteří stateční muži časem přidají.
Zatím dorazil jen jeden, ale není
všem dnům konec. Speciální obleče-
ní není nutné, stačí cokoliv pohodl-
ného a karimatka nebo jógová pod-
ložka. Vstupné je dobrovolné.
Ve staré škole se také každý pátek od
18.30 koná kondiční cvičení nejen
pro seniory pod vedením Jany Čer-
vené. Nemusíte se bát, že nebudete
stačit tempu, cviky jsou přizpůsobe-
ny věku i tělesnému stavu účastníků. 
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Do osovské školy letos nastoupilo sedmnáct prvňáků
V pondělí 2. září opět ožila osovská škola dětskými hla-
sy. Vypravilo se sem třiaosmdesát žáků - někteří popr-
vé, jiní již poněkolikáté. Těm nejmladším začíná jejich
první a těm nejstarším zase jejich poslední školní rok v
naší škole! Nejvýznamnější je tento den pro prvňáčky,
kterým začíná nová etapa života! Do osovské školy le-
tos nastoupilo sedmnáct nových dětí. S úsměvem je
očekávala jejich učitelka Jarmila Hanousková, která se
na všechny své žáčky-prvňáčky moc těšila. A protože je
první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i

pro jejich rodiče, sešli jsme se všichni společně v těloc-
vičně školy, kde všechny žáky přivítala ředitelka Soňa
Kocmanová.
Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají
ve své třídní učitelce dobrou rádkyni i oporu a ať jsou
bezva parta. Úspěšný školní rok a chuť jít do školy pře-
jeme všem našim žákům, učitelům i ostatním pracovní-
kům. Rodičům prvňáčků přejeme hodně trpělivosti a
pochopení zejména v okamžicích, kdy dětem nepůjde
vše hned napoprvé.     Soňa Kocmanová, ZŠ osov

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN. Zahájení nového školního roku v osovské základce.                             Foto Anna FRANTOVÁ
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Česká hospoda v Hlásné Třebani
P Ř I J M E   P R A C O V N Í K Y
na výpomoc v rodinné restauraci - do kuchyně i do obsluhy. Pátky večer,
soboty a neděle. Flexibilní pracovní doba dle Vašich časových možností.

Tel.: 602 324 317 nebo osobně.

Letošní zahraniční akci jsme si s ro-
very naplánovali do Polska. Roz-
hodli jsme se poznat větší města a
národní parky střední části Polska.
Vyrazili jsme dvěma auty poslední
prázdninový pátek, přespali u rybní-
ka nedaleko Frýdlantu, v sobotu rá-
no překročili hranice a začali pozná-
vat Polsko. První den byla na pro-
gramu prohlídka Vratislavi, následu-
jící den prohlídka Lešna. Vždy jsme
si prošli historické centrum, přilehlé
uličky, zajímavosti a místní parky. 
V pondělí, abychom si odpočali od
měst, jsme zavítali do národního par-
ku Wielkopolski. Kromě mnoha ko-
márů je v parku pěkná naučná stezka
podél jezera, jehož ostrovu vévodí
zřícenina hradu. V úterý jsme pozná-
vali Poznaň, jedno z nejhezčích měst
našeho pobytu. Na středu a čtvrtek
jsme se přesunuli více na východ, do
národního parku Kampinoski. Příro-

da zde je nádherná a i když jsme ne-
spatřili rysy, losy či bobry, jež zmi-
ňují všichni průvodci, s písečnými

dunami a malebnými cestami boro-
vými lesy jsme si bohatě vystačili. 
V sobotu nás čekal hlavní bod naší

akce - návštěva metropole. Prošli
jsme nespočet památek a říkali si, že
Varšavu bychom klidně ještě někdy
navštívili a poznali více. V sobotu
jsme se začali posouvat k hranicím a
cestou se zastavili na prohlídku
Lodže. Neděle byla už hodně cestov-
ní, přesto jsme stihli rychlou pro-
cházku centrem Lehnice včetně ná-
vštěvy místního blešího trhu. Kromě
jednoho spaní v kempu jsme noco-
vali v přírodě – u rybníků, na lou-
kách a v lesích, a tak o dobrodružné
příhody a zajímavosti nebyla nouze.
Stravu jsme si zajišťovali sami, ob-
čas jsme navštívili nějaké místní pe-
kařství, dvakrát také restauraci. Po-
časí nám přálo, takže jsme mohli ne-
rušeně, plnými doušky poznávat
města, přírodu a také místní stravu.
Všichni účastníci byli spokojeni a už
přemýšlíme, kam vyrazíme příště.
Šimon MarTinEC, roveři Řevnice

Roveři poznávali polská města a parky
VÝPRAVA Z ŘEVNIC NAVŠTÍVILA VARŠAVU, POZNAŇ, LODŽ... I BLEŠÍ TRH V LEHNICI

Výlet na hrad Frýdlant a do Mnicho-
va Hradiště uspořádali zahrádkáři ze
Zadní Třebaně. 
Státní hrad i zámek Frýdlant stojí na
čedičové skále a patří k nejvýznam-
nějším v Česku. Veřejnosti byl zpří-
stupněn již v roce 1801. Nejznáměj-
ším majitelem frýdlantského panství
byl Albrecht z Valdštejna. Viděli
jsme bohaté sbírky  uniforem zámec-
kého služebnictva, prohlédli si poko-
je hraběnky, koupelnu, dětský pokoj
i pokoje hraběte, reprezentační míst-

nosti, jídelnu a kuchyni, kde jsme vi-
děli obrovskou sbírku měděného i
cínového nádobí.
Když jsme dorazili do přijímacího
salonu, viděli jsme vzadu figurinu
statného rytíře. Když jsme přišli blíž,
zjistili jsme, že je »figurina« - živá!
Zastavil nás, zeptal se, odkud pochá-
zíme a že prý musíme počkat, jestli
nás Albrecht z Valdštejna přijme. Po
chvíli se vrátil, podal mi ruku a vešli
jsme do krásného sálu, kde v rohu
seděl vévoda Albrecht, jeho žena i

dcera a popíjeli kávu. Rytíř nás před-
stavil jako delegaci z Karlštejna.
Albrecht povstal, prohlížel si mě a
prohlásil, že asi přijíždím inkognito,
protože můj oblek je zcela nevhod-
ný. Vzali mi tašku, svlékli bundu,
vévoda sáhl na mé kalhoty a řekl:
„Co je tohle?“ Už jsem se viděla, že
mne svlíká i z kalhot. Lidi řvali smí-
chem a já čekala, co bude dál. Rytíř
přinesl takový hábit, do kterého mne
Albrecht oblékl, rytíř se přikrčil za
mě a držel mi šat zezadu, aby mi ne-
padal po dobu, co jsme povídali.
Hraběnka se smíchy nemohla udržet,
ještě že měla ten vějíř, za který se
schovávala. Myslím, že jsme se po-
bavili nejen my i celý zájezd. Taky
jsme se pěkně zdrželi: prohlídka tr-
vala 2 1/4 hodiny!  Ušli jsme asi 2
kilometry a vyšlapali 300 schodů... 
Po obědě jsme popojeli do Mni-
chova Hradiště. Prvním majitelem
zdejšího zámku byl Václav Budovec

z Budova, který nechal v roce 1606
sídlo přestavět na reprezentační zá-
mek. Roku 1621 byl majetek zkon-
fiskován a panství získal též Alb-
recht z Valdštejna, v jehož rodu byl
zámek do roku 1946. Dobové vald-
štejnské interiéry obsahují vzácné
sbírky, míšeňský, japonský i čínský
porcelán, kostýmy, zbraně a kniho-
vnu s 22 tisíci svazků. Vše nádherné,
ale také trošku ušmudlané, zanedba-
né. Docela nás to překvapilo. A ještě
ke všemu jsme dostali, sice mladou,
ale »ostrou« průvodkyni, připadala
nám jako dráb. Při vstupu do zámku
jsme museli vše odložit do skříněk
včetně telefonů a foťáků. Hlídala nás
velmi , ale stejně se nám podařilo ně-
co vyfotit. Ale s tím úklidem by měli
něco udělat, asi napíšeme na Památ-
kový ústav. Velké poděkování Ríšo-
vi Votíkovi za bezvadně zajištěný
zájezd. Těším na další výlet.  
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

VE FRÝDLANTU. Autorka článku ve společnosti Albrechta z Valdštejna,
jeho choti a dcery.  Foto ARCHIV

Nevhodný oblek! zkritizoval mě ve Frýdlantu Albrecht z Valdštejna

POLSKO. Řevničtí roveři při návštěvě Poznaně.   Foto Šimon MARTINEC

* zadnotřebaňské pivo BOBR * smíchovská desítka
* bohatý výběr nealkoholických nápojů * utopenci 
* zavináče * nakládaný hermelín * smažené kuřecí
medailonky * kuřecí řízky * smažený sýr * klobásy 

* bramboráky * hranolky... * PIZZA

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí - pátek: 16-22.00

sobota: 12-22.00, neděle 12-20.00

KULTURÁK
na návsi v Zadní Třebani

OPĚT V PROVOZU
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Plíživě se k nám vracejí totalitní praktiky
ANKETA NN: PROČ JSTE SE ROZHODLI PŘIPOJIT K POCHODU OKOLO  BEROUNKY ZA DEMOKRACII
Jiří GeiSSler, Dobřichovice:
Sešli jsme se několikrát na Václav-
ském náměstí, několikrát v našich
městečkách i vesnicích, zaplnili
pražskou Letnou, abychom vyjádřili
touhu po respektování morálních a
demokratických principů i zásad.
Nic z toho nestačilo, nic se nezměni-
lo, spíš naopak. Teď se pereme s vla-
stní trudnomyslností, skepsí, poraže-
neckými náladami a pocity zmaru.
Měli bychom si vzájemně pomoci,
pokusit se navzájem i sebe sama pře-
svědčit, že to všechno, co děláme a o
co se snažíme, má smysl a že jisto
jistě jednou přijde doba, kdy se zase
budeme moci smát bezstarostně. 
František Chlaň, Zadní Třebaň:
Je třeba stále upozorňovat na to, že
jednání prezidenta a premiéra nepat-
ří do slušné společnosti. Prezident
soustavně uráží své oponenty, upev-
ňuje vazby s totalitními režimy, ne-
respektuje Ústavu. Státní vyzname-
nání dává jen svým podporovatelům.
A premiér? Účelově převede část fir-
my na své děti, aby dosáhl na milio-
nové dotace. Tvrdí, že neví, kdo pak
firmu vlastnil. Když se to provalí a
Evropský úřad pro boj proti podvo-
dům ho přinutí dotace vrátit, je podle
Babiše problém vyřešen. Představte
si, že by někdo vyloupil banku, lupič
byl chycen a pak by řekl: „Vždyť se
ty peníze bance vrátily, co po mně
ještě chcete?“ O Babišově spolupráci

s StB ani nemluvě. Neměli bychom
dopustit, aby se takové věci stávaly
normou. Co očekávám od akce? Je
pěkné se potkat s lidmi, kterým není
jedno, co se v naší zemi děje. Těším
se na hudební vystoupení v Letech a
doufám, že s Třebasborem uděláme
návštěvníkům radost.
Kamil Miroslav ČerNý, Řevnice:
Jsem znepokojen totalitními prakti-
kami, které se k nám plíživě vrace-
jí... Přibývá zákazů a omezení nejen
volného trhu, ničí se malí podnikate-
lé s nesmyslnou byrokracií a EET.
Významná média patří oligarchovi s
temnou komunisticko-estébáckou
minulostí, který ve spojení s prorus-
kým prezidentem Zemanem utahuje
smrtící smyčku na demokracii v naší

krásné zemičce. Proto se snažím bur-
covat konzumní část společnosti! 
Martina BarCháNKOVá, Mo-
řinka: Rozhodli jsme se připojit, je-
likož se nám zdá v posledních letech
vnímání demokracie zvláštním způ-
sobem pokřivené. Považuji demo-
kracii za formu vlády, kde se každý
jedinec může svobodně rozhodnout,
jak naloží se svým životem a za své
rozhodnutí má šanci vzít plnou zod-
povědnost. Za neméně podstatné po-
važuji tvorbu a dodržování smyslu-
plných zákonů. Očekávám, že cestou
povedeme o obsahu výše uvedených
slov diskusi. Prima start i Vám!
Marie reSlOVá, Řevnice: Sejít
se se sousedy v den, kdy si připomí-
náme patrona české státnosti, a vy-

jádřit, že stojím na straně demokra-
cie, je pro mě strašně důležité. Ne-
chci sedět doma a jen sledovat, jak
se premiér Babiš a prezident Zeman
snaží prostřednictvím »svých« lidí
ovládnout politickou moc, justici i
média a posouvají náš politický sy-
stém k totalitě, které jsme se před tři-
ceti lety zbavili. Pochod je šancí pro
všechny, kteří s jejich kroky nesou-
hlasí, dát najevo, že nám není jedno,
co se v naší zemi děje. Je důležité,
aby bylo vidět, že je nás opravdu
hodně. Očekávám skvělou atmosfé-
ru, jaká byla na obou řevnických de-
monstracích před prázdninami.

Pavla NOVáČKOVá

Nejšikovnější školáci
dostali Průkaz cyklisty
V úterý 17. září se zadnotřebaňští
školáci vydali na dopravní hřiště do
Berouna. Po důkladné teoretické
přípravě, která se ve škole konala 4.
září, následovala praktická část do-
pravní výchovy.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku si
oblékli reflexní vesty, pak jim lek-
torka zkontrolovala správné nasaze-
ní cyklistických přileb. Teoretické
znalosti si děti ověřily při úvodních
testech, následovala jízda zručnosti
a nakonec se žáci projeli po hřišti
plném dopravních značek, kde mu-
seli dodržovat všechny dopravní
předpisy. Během plnění úkolů byli
bodováni, ti nejšikovnější obdrželi
Průkaz cyklisty a drobné dárky.
Počasí nám přálo, bylo polojasno a
nepršelo - ideální podmínky pro vý-
let! Cestou zpět jsme si zašli do cuk-
rárny a dali si něco dobrého na zub. 

Pavlína FialOVá, 
ZŠ Zadní Třebaň

Ve čtvrtek 19. 9. navštívily děti ze zadnotřebaňské ma-
teřské školy společně se žáky prvního, druhého a třetího
ročníku Dýňovou farmu v Bykoši. Ta se pěstováním dý-
ní zabývá více než 20 let, pěstují zde asi 15 odrůd dýní,
jedlých i okrasných. Není tedy divu, že se zde děti doz-
věděly o dýních téměř vše. Po zajímavém úvodu jsme se
všichni společně vydali na nedaleké políčko, kde si děti
mohly samy sklidit pro ně tu nejkrásnější dýni, kterou si
následně odvezly domů. Cestou jsme si prohlédli celou
farmu a získali mnoho informací o dalších plodinách,
které zde pěstují. Následovala jízda traktůrkem, jež byla
pro mnohé největším zážitkem. Dětem pořádně vyhlád-
lo, a tak se s chutí vrhly na výtečnou dýňovou polévku.
Nechyběla ani návštěva kukuřičného bludiště, z něhož
jsme se zdárně dostali a mohli se tak plni dojmů vydat
zpět na cestu »domů«.  Klára PeŠKOVá, 

Mateřská škola Zadní Třebaň

Berounsko - Více než polovina zá-
kladních, mateřských a umělec-
kých škol z Berounska využila
možnosti a požádala o dotaci pro-
střednictvím takzvaných Šablon.
Díky nim by mohly do škol v regi-
onu putovat dvě desítky milionů.
V dolním Poberouní a na Podbrdsku
o peníze požádaly třeba ZŠ v Litni,
ZŠ a MŠ v Zadní Třebani nebo sou-
kromá škola Hlásek z Hlásné Třeba-
ně. Některé již uspěly, další na ver-
dikt čekají. Se zaškolením a s admi-
nistrací žádosti při jejím podání i bě-

hem realizace pomáhají školám za-
pojeným do projektu MAP ORP Be-
roun II. zdarma zkušené administrá-
torky. „Pomáháme i s podáváním zp-
ráv o realizaci včetně závěrečné zp-
rávy. Také jsme k dispozici na tele-
fonu a vyřizujeme dotazy,“ potvrzu-
je administrátorka Tereza Houšková.
Berounské školy nejčastěji žádaly
peníze na školní asistenty, vzdělává-
ní pedagogických pracovníků a od-
borně zaměřená tematická setkávání
a spolupráci s rodiči. Více informací
lna www.mapberoun.cz.            (pan)

Mezi vraty byly k mání lyže i půdní poklady

S DÝNĚMI. Zadnotřebaňská školní výprava na Dýňové
farmě v Bykoši. Foto aRCHiv

Největším zážitkem na farmě byla jízda traktůrkem

Z našeho kraje 
* Veřejné projednání Návrhu
Územního plánu obce Lety se bude
konat 25. 9. od 18.00 v místním sále
U Kafků. Návrh plánu je k nahléd-
nutí na OÚ a na webu obce.         (bt)
* Slavnostní otevření zrekonstruo-
vané knihovny v Litni se uskuteční
27. 9. od 17.00. (mar) 
* Farmářské trhy organizuje 28. 9.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích místní radnice. (ak)
* 6. Svinařský Oktoberfest se us-
kuteční 28. 9. od 14.00 v areálu so-
kolských kurtů Svinaře. Do tupláků
se bude čepovat speciální festivalo-
vý ležák Greiner. (mif)
* Na geologickou vycházku Do
světa pradávných sopek zve 29. 9.
Muzeum Českého krasu Beroun.
Sraz v 15.15 na parkovišti u začátku
cyklostezky z Berouna do Srbska. In-
fo na www.muzeum-beroun.cz. (vk)
* Posvícenská Pěkná hodinka se
koná 30. 9. ve Svinařích. V místním
hostinci od 18.00 zahraje kapela
Třehusk. Vstupné dobrovolné. (mh)
* Dračí dílnu Vyrob si svého draka
pořádá 2. 10 a 9. 10. od 16.30 ve své
klubovně Sokol Černošice. Info na
www.sokolcernosice.cz. (ssč)
* Den otevřených dveří v Centru
sociální rehabilitace Náruč v Dobři-
chovicích se koná 2. 10. Dopolední
program je zaměřen na žáky ZŠ, od-
poledne na příchozí, kteří se chtějí
seznámit s prostorem a s aktivitami
sociální rehabilitace. Od 16.00 mů-
žete zhlédnout film týkající se du-
ševního zdraví. (pan)
* Do 4. 10. bude uzavřena ulice K
Vatinám v Zadní Třebani, do 30. 9.
pak silnice od obočky do této ulice
směr Liteň i Svinaře. Objízdná trasa
vede přes Řevnice. (pef)
* Moštování ovoce organizují 5. 10.
od 8.30 do 12.00 a od 13 do 15.00 v
areálu Obecního úřadu Zadní Tře-
baň místní zahrádkáři.                (mif)
* Pátek 13. 9. byl smolným dnem
pro 2 asi 110kilová divoká prasata,
která před nádražím v Zadní Třebani
srazil vlak. Těla čuníků převezli čle-
nové mysliveckého sdružení Řevni-
ce k likvidaci. (bob)
* Požár chaty v Zadní Třebani lik-
vidovalo 12. 9. několik profesionál-
ních i dobrovolných hasičských sbo-
rů. Škoda je 400 tisíc korun.     (pav)

***
* Vážení čtenáři, děkuji za projevy
soustrasti. Na vysvětlení: Moje ma-
minka, Margita Rytířová, si výslovně
přála pohřeb pouze v kruhu rodiny
bez jakékoliv pompy. Kdo jste ji zna-
li a měli rádi, věnujte jí tichou vzpo-
mínku.   věra HRDá, Zadní Třebaň

V sobotu 14. září se za slunečného počasí v Řevnicích konal desátý »pro-
dej mezi vraty«. Zúčastnilo se 20 prodejců, kteří nabízeli doslova vše - od
oblečení přes dekorace do bytu, kola i lyže až po půdní poklady. Úspěch
mělo nové veřejné místo pro mimořevnické prodejce v Kůlně - s tímto pro-
storem můžeme počítat i do budoucna. Děkuji Petru Kozákovi za půjčení
prostorů i všem příznivcům této akce. Těšíme se na jaře 2020. 
Foto NN M. FRÝDL Růžena WiLDMaNNová, Řevnice

Díky Šablonám mohou získat miliony
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Letovští v derby přesilovku nevyužili 
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - Dobřichovičtí fotba-
listé dokázali soupeři z Třebotova
nasázet sedm branek, Karlštejn
»přejel« Březovou dokonce 8:0!
Černolice, ač hrály celý druhý po-
ločas na hřišti FK Lety v oslabení,
si domů odvezly cenný bod za re-
mízu 1:1.                               (mif)
LETY, krajská I. B třída
Daleké Dušníky - FK Lety 3:4
Branky: Měchura 3, Hřebeček
Domácí vlétli do utkání aktivně, v
úvodu měli velikou šanci, nadvakrát
vyrazil Sňozík. V 11. minutě se již
měnilo skóre, centrovaný míč po
standardce tečoval do branky hlavou
domácí Houdek - 1:0. Hosté se okle-
pali a v 17. minutě vyrovnal střelou
z více než 20 metrů Hřebeček . Dvě
minuty nato se radovali hosté podru-
hé, Hřebeček uvolnil Chalupu, jehož
střelu vyrazil domácí brankář a dobí-
hající Měchura uklidil míč do sítě -
1:2. Hosté dominovali a ve 27. mi-
nutě zvýšili náskok - na centr Hře-
bečka naběhl Měchura a potřetí roz-
vlnil síť za domácím brankářem. V
závěru první půle mohl znovu skóro-
vat Měchura, ale jeho dorážku vyra-
zil nohou brankář. Dušníky hrající v
závěru utkání vabank se snížení doč-
kali v 72. minutě a o třináct minut
později dokonce vyrovnali. Vzápětí
po nedorozumění v obraně postupo-
val sám domácí hráč na Sňozíka, jež
ho vychytal. Z protiútoku se dostal
před domácího brankáře střídající
Koníček, který jeho střelu vyrazil na
roh. Z něj po zmatku v pokutovém
území a hlavičce Chalupy do břevna,
hlavičkoval poskakující míč na ma-

lém vápně do branky Měchura a do-
vršil tím svůj hattrick - 3:4.         (jik)
FK Lety - Černolice 1:1 (PK 5:4)
Branka: Hřebeček
Domácí v zápase prvního s druhým
v tabulce šli do vedení hned ve 2.
minutě a vypadalo to pro ně velmi
nadějně - zvláště, když byl v samém
závěru prvního poločasu vyloučen
za dvě žluté karty udělené v rychlém
sledu kapitán Černolic Tomáš Fra-
něk. Jenže hosté oslabení trvající 45
minut ustáli a nedlouho před koncem
vyrovnali. (mif)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Březová 8:0
Branky: Hůrka 4, Puchar 2, Sou-
kup, Cajthaml
Souboj posledních dvou celků tabul-
ky vyzněl jasně pro hráče z podhra-
dí. Poločasové vedení 4:0 Karlštejn-
ští po změně stran zdvojnásobili a
připsali si tak první podzimní vítěz-
ství. Michal ŠAMAN
Chyňava - Karlštejn 6:1
Branka: Hůrka

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Třebotov 7:2
Branky: M. Šlapák 2,  K. Šlapák 2,
Kratina, Krištůfek, Chvojka
V prvním poločase měli domácí vel-
kou převahu, ale prosadit se dokázal
jen Marcel Šlapák, který ve 44. mi-
nutě využil zaváhání soupeřovy ob-

rany a z blízkosti skóroval. Rozho-
dující moment přišel ve 47. minutě,
kdy pomalý obránce hostí hrubým
»dřevorubeckým« faulem zezadu
zastavil unikajícího Marcela Šlapá-
ka. Dostal druhou žlutou kartu a šel
do sprch. Defenzíva Třebotova se
zhroutila a domácí si s chutí zastříle-
li. Nejkurióznější gól zaznamenal v
74. minutě Jiří Chvojka z nulového
úhlu, u brankové čáry uvnitř pokuto-
vého území. Kopl šajtlí, míč oblou-
kem oblétl gólmana a zapadl ke vz-
dálenější tyči! Až příliš ofenzivní hra
Dobřichovic však umožnila několik
brejků hostí, takže se jim také dva-
krát podařilo skórovat.             (oma)
Středokluky - Dobřichovice 1:3
Góly: M. Šlapák, K. Šlapák, Pechar
Do Středokluk jelo jen jedenáct hrá-
čů - někteří borci Dobřichovic byli
nemocní, jiní na dovolené, další na
svatbě. Přestože museli nastoupit v
neobvyklé sestavě, podali bojovný
výkon a vydřeli vítězství, které je
posunulo na první místo tabulky lll.
třídy! Hosté přečkali úvodní nápor
domácích a ve 38. minutě se ujali ve-
dení po skvělém slalomu Marcela
Šlapáka. V závěru poločasu přidal
druhou branku jeho starší bratr Karel
Šlapák. Ve druhém poločase začali
domácí opět náporem. Dobřichovice
podnikaly nebezpečné protiútoky,
ale ani jejich zakončení nebylo ús-

pěšné. V 60. minutě se podařilo Stře-
doklukům skórovat, hra se zrychlila
i přitvrdila a vyrovnání viselo ve vz-
duchu. Nervy drásající závěr přinesl
šance na obou stranách. Štěstí nako-
nec přálo hostům - v 82. minutě zb-
lízka dorazil do sítě míč téměř pade-
sátiletý Luděk Pechar, který mužstvu
přišel pomoci...                            (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
FK Komárov B - OZT 4:0
Čtvrtá porážka Ostrovanu. Na hřišti
favorita rozhodla už první půle, kdy
se domácí trefili mezi 23. a 28. mi-
nutou dvakrát. Po změně stran ná-
skok ještě navýšili. (Mák)
OZT - Újezd 1:6
Branka: Vostarek M.

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Hostomice 1:0
Branka: Černý
V první půli jsme měli dost šancí, ale
gól jsme dát nedokázali. Navíc se
Ondra Silbernágl nechal zbytečně
vyloučit. Hned 5 minut po přestávce
jsme šli po chybě soupeře do vedení,
trefil se Dan Černý. Hostomice byly
bezradné, hrály jen dlouhé nákopy,
naše výhra je zasloužená. (stš)
Mořina - Všeradice 0:0

ŘEVNICE, IV. třída
Tuchoměřice - Řevnice 3:0 
O víkendu 14. - 15. 9. měly Řevnice
volno. (Mák)

»Národní« házenkáři Staré Huti si
14. září odvezli z Řevnic pouze je-
den bod, a to za remízu 17:17 v zá-
pase koedukované mládeže. Téměř
stejná družstva si pak dala »odvetu«
v kategorii mladších žáků a naši sla-
vili vítězství 20:19. Hodně branek
padalo i v zápase mužů, ve kterém
se hostům zpočátku nedařilo střelec-
ky a my jsme toho využili k poloča-
sovému vedení 12:7. Do druhé půle
hosté přeskupili síly a z našeho ná-
skoku začali ukrajovat až se přiblíži-
li na rozdíl jediné branky 20:19. V
koncovce zápasu jsme byli přesnější
a udrželi oba body doma - 22:20.
V neděli 15. 9. jsme hostili ejpovic-
ké dorostence. Naši kluci si vedli od
začátku zkušeně a dostali se rychle
do vedení 6:1. Obrana inkasovala
druhý gól až ve třinácté minutě a od
té chvíle se skóre navyšovalo pravi-
delně v taktu: my 2 góly, Ejpovice

jeden do stavu 32:17 pro Řevnice.
Předposlední zářijový víkend jeli
dorostenci  do Litvínova, ale moc se
jim tam nevedlo - po porážce 14:20
se domů vraceli bez bodu. Zato žáci
se 22. 9. v Podlázkách »předvedli« -
mladší vyhráli 16:10, starší 21:14. 
V sobotu 28. 9. zajíždějí řevničtí há-

zenkáři do Modřan, o týden později,
5. 10., přivítají na svém hřišti celky
Spojů. Program: 8. 30 koeduci
9.40 starší žáci
11.00 mladší žáci
12.10 dorostenci
13.30 muži
František ZAVADIL, NH Řevnice
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Stará Huť v Řevnicích »vyválčila« jediný bod

Sport po okolí
* Noc sokoloven se koná 27. 9. od
18.00 v Letech. Děti v areálu místní
sokolovny čeká loutkové divadlo,
stezka odvahy, opékání buřtů a ma-
lování na obličej. Další informace
na www.sokollety.cz. (pef)
* V Černošicích se Noc sokoloven
uskuteční 28. 9. od 16.00. Na pro-
gramu je prohlídka tělocvičny, hry,
soutěže, testy zdatnosti, večerní bo-
jovka pro děti i táborák.               (ssč)
* VII. ročník závodů mopedů Sta-
dion 38 zatáček S.H.V. se koná 28.
září ve Svinařích. Přejímka strojů od
12.00 před hostincem U Lípy, závo-
dy začnou ve 14.00.                     (mif)
* Dětský Sokolrace, lesní závod pl-
ný netradičních překážek pro kluky
a holky všech kategorií, pořádá 29.
9. od 10.00 na Sokoláku v Řevni-
cích místní TJ Sokol. Po skončení
závodu se budou péct buřty.       (zzi)
* Tradiční Václavský turnaj rodin-
ných párů v tenisu se hraje 29. 9. na
kurtech za vodou v Řevnicích. Star-
tovné je 200-250 Kč na dvojici, ve
hře je velký pohár a další ceny. Info
na treneri@sportclubrevnice.cz. (šv)
* Mladší fotbalová přípravka Sla-
voje Řevnice sehrála třetí zářijový
víkend na domácím hřišti další z
podzimních turnajů. V prvním zápa-
se kluci suverénně vyhráli nad Rud-
nou 8:5, s  Drahelčicemi remizovali
4:4. Protože nestačili na Úhonice
(2:12), obsadili druhé místo a do ta-
bulky si připsali 4 body. O týden
později, 22. 9., skončila přípravka
na turnaji v Rudné po porážkách od
domácích, Drahelčic i Úhonic čtvr-
tá. (pef)

DERBY SKONČILO REMÍZOU. I když hráli letovští fotbalisté v utkání s tra-
dičním rivalem z Černolic celý druhý poločas přesilovku, hostům se pár mi-
nut před koncem  povedlo vyrovnat na 1:1.  Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
29. 9. 16:00 Tatran Sedlčany B - Lety
5. 10. 16:00 FK Lety - MFK Dobříš B

KARLŠTEJN, okresní přebor
28. 9. 10:15 Karlštejn - Neumětely  
6. 10. 16:00 Beroun B - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, III. třída
28. 9. 16:30 Dobřichovice - Drahelčice
5. 10. 16:00 Vonoklasy - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
28. 9. 13:00 Praskolesy - OZT
6. 10. 16:00 OZT - Nižbor

VŠERADICE, III. třída
28. 9. 16:00 Všeradice - Hýskov
6. 10. 16:00 Loděnice B - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
29. 9. 16:30 Řevnice - Čer. Újezd B  
6. 10. 16:00 Kazín B - Řevnice 


