
Řevnice – Triumf! Vítězem XXVI.
ročníku Grand Prix Architektů –
Národní ceny za architekturu
2019 se stal řevnický bytový kom-
plex Corso Pod Lipami. Meziná-
rodní porota jej vybrala z rekord-
ního počtu 321 projektů.
Slavnostní vyhlášení vítězů se usku-
tečnilo 3. října v Panteonu Národní-
ho muzea za přítomnosti význam-
ných představitelů odborné veřej-
nosti, státní správy a dokonce i dip-
lomatického sboru. Autoři projektu
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar a Alena

Šrámková Ateliér Ehl & Koumar Ar-
chitekti s. r. o. obdrželi velkou mod-
rou skleněnou kostku Grand Prix z
dílny výtvarníka Bohumila Eliáše.
„Ceny od respektované mezinárodní
poroty si velmi vážíme, všechny no-
minované a oceněné projekty v sou-
těži byly opravdu kvalitní,“ řekl To-
máš Koumar. „Myslíme si, že porota
ocenila komplexnost projektu, který
přirozeně navazuje na okolní zástav-
bu, snaží se oživit tuto část města a
vytvořit zde nové veřejné prostory,“
odpověděl na otázku, proč podle něj

porota z více než tří stovek projektů
vyzdvihla právě ten řevnický.
Komplex Corso Pod Lipami za 200
milionů se začal stavět na podzim
2015. Investorem je společnost 2Q.
„Stáli jsme na stupínku s ženou He-
lenou i architekty a v prostředí Národ-
ního muzea mi připadalo, že je to to
nejúžasnější, co mě mohlo potkat,“
komentoval předání ceny investor Pe-
tr Kozák. V prostoru mezi řevnickým
náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a
nádražím vyrostlo několik originál-
ních domů. (Dokončení na straně 2)
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Zadní Třebaň, Beroun - Populár-
ní a vyhledávaný dětský lékař, ale
také uznávaný fotograf. Zadno-
třebaňský rodák, čerstvý sedmde-
sátník Vladimír KASL před pár
dny v berounském Muzeu České-
ho krasu zahájil výstavu snímků
nazvanou Lidé kolem nás.
Všichni vás znají jako dětského lé-
kaře. Kdy jste v sobě objevil vášeň
pro fotografování? A vzpomenete si
ještě na svůj první fotoaparát?
Fotit jsem začal jako školák přístro-
jem značky Pionýr. Pak jsem si poří-
dil Flexaretu, a s tou jsem vydržel až
do sedmdesátých let minulého stole-

tí. Následoval dvacetiletý útlum fo-
cení. Když se otevřely hranice, při-
vezl jsem si kompakt Vivitar a foce-
ní mě znovu začalo bavit. V roce
1999 jsem si kvůli cestě na Sicílii
koupil první zrcadlovku značky Ca-
non. Tak začala cesta k fotografii
»pořádně zpracované«.
Čili žádná »láska na první pohled«
- krásy fotografování jste objevoval
postupně…
Přesně tak: vztah k focení se u mne
vyvíjel postupně. Kdyby ale práce
rostla úměrně s růstem kvality foťá-
ků, asi bych teď vystavoval mini-
málně v Paříži. (Dokončení na str. 3)

SKOKANKY V ČÍNĚ. Členky řevnického oddílu Rebels O.K. na závodech v Číně. Foto Olga KEPKOVÁ

Vladimír Kasl při zahájení beroun-
ské výstavy.     Foto NN M. FRÝDL

Triumf Corsa, získalo Grand Prix 
ŘEVNICKÉMU KOMPLEXU UDĚLILA POROTA NÁRODNÍ CENU ZA ARCHITEKTURU

21. října 2019 - 21 (761) Cena výtisku 7 Kč

Audioknihu pokřtila

herečka Jana Krausová

Nádraží počká, nerozmaže se! tvrdí lékař-fotograf Další dva mrtví na trati,
za měsíc už jich je pět
Radotín, Dobřichovice - Ženu usmr-
til 12. 10. krátce po poledni vlak v
Radotíně. Další si lehla do kolejiště
v Černošicích přesně o týden poz-
ději, v sobotu 19. 10. Během jedi-
ného měsíce zahynulo na trati z
Prahy do Berouna pět lidí! 
Zatímco v případě radotínské udá-
losti šlo zřejmě o nešťastnou náho-
du, starší žena v Černošicích odešla
z tohoto světa dobrovolně. „Lehla si
přímo před projíždějící vlak na ko-
leje. Vyšetřujeme to jako sebevraž-
du,“ řekla i.dnes policejní mluvčí
Michaela Nováková. (Viz strana 11)

Chemikálie z Klatov
zaneřádily Berounku
Poberouní - Nejezte ryby ulovené v
Berounce! Nekoupejte se v řece!
Vodou z ní nezalévejte ani nenapá-
jejte dobytek! Takto vyzývaly třetí
říjnový týden obyvatele úřady všech
obcí a měst v dolním Poberouní. V
Řevnicích dokonce provozovatel
vodovodu na 36 hodin preventivně
odstavil hlavní zdroj pitné vody a
vyzval odběratele k omezení její
spotřeby. Důvod? Ze 7. na 8. 10. vy-
tekly z výrobního areálu v Klato-
vech do místního potoka chemikálie
používané k impregnaci. Odtud se
dostaly do Úhlavy a z Úhlavy v Plz-
ni do Berounky. (Dokončení na str. 11)

Rebelky z Číny přivezly
sedmnáct medailí
Řevnice, Čína - Sedmnáct medailí
vybojovaly na mezinárodním šam-
pionátu, který se konal od 7. do 15.
10.  v Číně skokanky přes  švihadlo
z řevnického oddílu Rebels O.K.
Na třetím ročníku mezinárodní sou-
těže China Open pořádané Čínskou
Rope Skippingovou Asociací se se-
šlo 208 závodníků z 15 různých
zemí světa. Českou republiku v ma-
lebné provincii Gu´an asi 120 km
od Pekingu reprezentovalo 9 skoka-
nů, z toho 6 skokanek z týmu Re-
bels O.K. Proti světové elitě se hol-
ky z Poberouní postavily ve speed a
freestyle disciplínách. Čeští repre-
zentanti si kromě spousty nezapo-
menutelných zážitků přivezli deva-
tenáct medailí - 17 z nich se houpa-
lo na krku právě našim »rebelkám«.
Čeští sportovci se také vypravili  na
Velkou čínskou zeď, viděli Zakáza-
né město, ZOO v Pekingu a bíločer-
né pandy. (Dokončení na straně 11)
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Vyroste v »eurovii« satelitní městečko?
T. CHABERA: POSTOJ MĚSTA ŘEVNICE VYVOLÁVÁ MNOHO OTÁZEK, NA NĚŽ SE TĚŽKO HLEDAJÍ ODPOVĚDI!

V časopise řevnické radnice Ruch (číslo 10/2019)
je zmíněna situace ohledně připravované optima-
lizace železniční tratě Praha - Beroun - Plzeň.
Starosta Řevnic uvedl, že v současnosti prochází
dokumentace k této akci procesem EIA – posuzo-
vání vlivů na životní prostředí. A mimo jiné zmí-
nil, že v Řevnicích vznikl spolek Kvalitní životní
prostředí města Řevnice, který »pochopitelně hájí
své zájmy«, protože jeho členové jsou obyvatelé
lokality, kde by v budoucnu měl vzniknout pod-
jezd pod stávajícím přejezdem.
Jsem ráda, že vedení města bere na vědomí, že se
občané zajímají o životní prostředí, které je ob-
klopuje a přejí si zachování kvalitního životního
prostředí ve městě, kde žijí.
Součástí optimalizace je mimo jiné vybudování
podjezdu pod stávajícím přejezdem v ulici Praž-
ská, ale náš spolek rozhodně neřeší jenom tuto
oblast a »nehájí jen své zájmy«, ale snažíme se
upozornit na veškeré  problémy související s opti-
malizací tratě na celém území Řevnic v zájmu

všech obyvatel našeho města.
Také náš spolek se vyjádřil k dokumentaci ohled-
ně posuzování vlivu na životní prostředí. Bohužel
musíme konstatovat, a to jsme i do vyjádření na-
psali, že hlukové limity, které projektant uvádí,
jsou překročeny u všech měřených objektů po ce-
lé trase na území Řevnic (i okolních obcí) - při-
čemž limit pro hlukovou zátěž je podle nové plat-
né normy - v okolí drah 60 dB pro den a 55 dB pro
noční hodiny. Dle projektové dokumentace jsou
hlukové limity překračovány dokonce i pro starou
hlukovou zátěž (70 dB ve dne a 65 dB v noci). Po-
dle odborných zdravotnických vyjádření má hluk
na úrovni 70 dB trvalý negativní vliv na zdraví. 
Také Krajská hygienická stanice, která byla požá-
dána o závazné stanovisko k tomuto projektu spo-
lečností SŽDC (zastoupené projektantem firmou
SUDOP) – dala dne 15. 7. 2019 vyjádření nesou-
hlasné, právě kvůli překročení limitů na všech
měřených objektech.
Optimalizace tratě má přinést zkvalitnění života

obyvatel žijících v okolí železnice, a to zejména
snížením hluku. Ale jak toho bude dosaženo, po-
kud se počítá s výrazným zvýšením počtu vlaků –
až o 50 denně a současně s jejich vyšší rychlostí,
ale při hlukové zátěži, která nejen že nesplňuje
nové normy, ale překračuje i limity pro starou hlu-
kovou zátěž? Uvidíme, jaké bude vyjádření z
Ministerstva životního prostředí.
I v Černošicích řešili problémy spojené s optima-
lizací tratě. Město Černošice vydalo nesouhlasné
stanovisko s předloženou projektovou dokumen-
tací –  je vidět, že některé obce rozhodují na zák-
ladě objektivních skutečností ve prospěch občanů.
Proto bych chtěla apelovat na všechny, kterým ne-
ní životní prostředí v našem okolí lhostejné, aby
se připojili se svými podněty a spojenými silami
jsme zachovali naše okolí v alespoň takovém sta-
vu, jaký máme dnes. Veškeré podklady a doku-
menty jsou k nahlédnutí, kontakt: kvalitni.prostre-
di@seznam.cz. Jiřina ULLRiChová,

Kvalitní životní prostředí města Řevnice, z. s.

Jak pozorný čtenář NN a zvlášť oby-
vatel Řevnic jistě ví, v současné do-
bě je velkým tématem výstavba do-
mů, bytů a bytových domů v Řevni-
cích. Vedení města tuto problemati-
ku řeší, protože nově připravovaný
územní plán (ÚP) bude přesně speci-
fikovat, kde si město přeje výstavbu
maximální, kde nějak regulovanou a
kde žádnou. Míst na novou výstavbu
je několik: Pod Lesem, Vrážka a zá-
topová plocha po firmě Eurovia u
trati. Všechny plochy vlastní soukro-
mé osoby a velmi je zajímá postoj
města a současný i budoucí územní
plán. Je velmi překvapivé, že město
preferuje novou výstavbu na všech
plochách, a to až kuriózními způso-
by. Zejména proto byla v roce 2018
sepsána Petice proti masivní výstav-
bě v Řevnicích - podle autora textu
nejde ve městě ruku v ruce s povolo-
váním výstavby i budování infrast-
ruktury (malá školka, škola, cesty,
staré vodovodní řady...). Petice měla
veliký úspěch, během 14 dní ji pode-
psalo asi 800 lidí, ale...
Uběhlo několik měsíců a město Řev-
nice v dlouho připravovaném novém
ÚP bohužel navrhuje povolení vý-
stavby v oblasti Pod Lesem i Na
Vrážce. Nyní je v jednání i výstavba
v oblasti Eurovie. Protože město tuto
oblast nekoupilo po nabídce firmy
Eurovia, vlastní pozemky soukromá

osoba. Člověk by očekával, že město
vstoupí do jednání s majitelem po-
zemků o tom,  jak plochy využít tak,
aby byl spokojen majitel pozemků,
město i obyvatelé. Protože se jedná o
záplavovou oblast, očekávali by-
chom jednání například o nějakém
sportovišti, volnočasovém využití
plochy atd., z níž by měl  jistý přínos
i majitel. To již umožňuje starý ÚP v
této oblasti, který definuje plochu ja-
ko malou nerušící výrobu a služby
(např. pekařství, lékař, fitcentrum,

sportoviště, služby různého charak-
teru...). Zatím není možná výstavba
bytů, domů a bytových domů. Bohu-
žel město rychle zadalo studii plochy
a tento materiál obsahuje velmi ma-
sivní výstavbu domů. Studie byla
předána majiteli pozemků bývalé
Eurovie s tím, že tuto variantu město
v této oblasti nabízí. Studie jasně
ukazuje značný nárůst obyvatel v té-
to části Řevnic a s tím související na-
výšení dopravy i požadavků na inf-
rastrukturu. Ani nehovořme o našich

domněnkách, že v této části Řevnic
vyroste »satelitní městečko«, které
bude odříznuto železnicí a nikdy asi
nepřilne k centru města. 
Postoj města vyvolává mnoho otá-
zek,  na které se špatně hledají odpo-
vědi. Jak jsme svědky, město stále tr-
vá ve výboru pro tvorbu nového ÚP,
aby plocha byla definována jako
smíšená, tedy aby zde byla povolena
výstavba domů a bytů. Je snaha najít
nějaké klady pro stávající občany,
ale bohužel dříve nebo později se
zjistí, že klady jsou velmi nejisté a že
negativa již do značné míry známe a
ta jsou nemalá.

Ponaučí se město?

Zda se město ponaučí z masivní vý-
stavby domů a bytů např. v Jesenici
u Prahy a dalších satelitních  měste-
ček kolem Prahy, to uvidíme. Již ny-
ní je ale jisté, že město se neponau-
čilo ze starých projektů v Řevnicích,
kde také »akce předběhla rozum«. A
to, že v takto zásadních věcech, které
nenávratně ovlivní charakter města,
by se mělo postupovat klidně, s ro-
zumem, po dohodě s občany a s ob-
rovskou pokorou k místu, kde žije-
me nyní my a v budoucnu naše děti.
Zajímáte se o výstavbu v Řevnicích?
Kontaktujte nás na vystavbarevni-
ce@seznam.cz. Tomáš ChabeRa,

spoluautor Petice proti masivní
výstavbě v Řevnicích, Řevnice

Nehájíme jen své zájmy, snažíme se upozornit na problémy!

EUROVIA. Vyroste  v zátopové ploše po firmě Eurovia satelitní městečko s
desítkami domů a bytů?     Foto NN M. FRÝDL

Řevnický komplex Corso Pod Lipami získal Národní cenu za architekturu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Řevnický komplex Corso Pod Lipami. Foto Tomáš Souček

Takto je charakterizují autoři pro-
jektu: Dům, který se krčí pod lipa-
mi a má šikmou střechu (Cecílie) s
prodejnou potravin; Dům rozmarný
s kulatou střechou (Otýlie) s kos-
metikou; Dům, který se točí (Ru-
dolf) s rehabilitací; Dům prosklený
– bohatý (Sylvie) s cooworkingem;
Dům kolem náměstíčka (Otakar) s
barem. Současně byl rekonstruo-
ván historický dům čp. 2 na náměs-
tí, ve kterém je restaurace a hotel. 
„Vpodstatě už je vše hotovo, zbývá
dokončit univerzální sál v Otakaro-
vi - v dostavbě původního historic-
kého domu.“ uvel Tomáš Koumar.
Kompex Corso Pod Lipami má
šanci uspět i ve druhé z prestižních
architektonických soutěží – Stavba

roku 2019. Její výsledky budou vy-
hlášeny právě v den, kdy vycházejí
tyto NN, v pondělí 21. října. „ Jsme
rádi, že Corso je mezi nominovaný-
mi projekty – a nejen na Stavbu
roku, ale i na Stavbu Středočeského
kraje a také na Českou cenu za ar-
chitekturu. Už to je samo o sobě
velký úspěch pro všechny, kteří na
projektu spolupracovali,“ shrnul
Tomáš Koumar z Ateliér Ehl &
Koumar Architekti s. r. o.
Výstavu padesáti vybraných pro-
jektů z XXVI. ročníku Grand Prix
Architektů – Národní ceny za ar-
chitekturu 2019 je možné si až do
konce října prohlédnout u Fakulty
architektury ČVUT v Praze v Dej-
vicích. Miloslav FRÝDL
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Nádraží počká! tvrdí lékař-fotograf
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Hledal jste »svá« témata, nebo jste
věděl hned, že budete fotit přírodu,
krajinu, město?
Jako všichi jsem zpočátku fotil hlav-
ně krajinu, městskou krajinu, a to
pokud možno bez lidí - nádraží poč-
ká, postojí, nerozmaže se. Postupně
jsem ale zjistil, že to okolí je už řád-
ně profocené a já že o té krajině
vlastně ani moc nevím. Zato lidi mě
zajímají stále a něco přece jen o nich
vím. A tak se mým hlavním námě-
tem stali lidé. Konec konců - lidská
tvář je ta nejkrásnější krajina.
Zkoušel jste i uměleckou fotografii,
fotokoláže, reportáže, akty…?
Nebaví mně příliš upravovat fotky v
počítači. Ostatně, Bresson prohlásil,
že fotografie má být hotova, když
cvakne závěrka. Nedělám ani kolá-
že, radši dvojexpozici. Největší část
mé práce jsou reportáže, ale také
inscenované fotky i akty. Právě teď
nabízí muzeum ve Zbiroze výstavu
Ženy, kde jsou vystaveny obrazy i
plastiky Jana Ryndy a moje fotogra-
fie od portrétu k aktu.
Kde fotíte nejraději? Koho, co fotíte
nejraději?
Nejraději fotím tam,kde se lidé baví
a užívají života - máje, masopusty,
vinobraní, zábavy a tak. Mám rád
fotky z benátských karnevalů, celo-
večerních besídek Studia R.A.K.,
rockových koncertů, ale nejraději
vždy ty poslední.
Existuje místo či motiv, které jste
ještě nefotil, ale fotit byste rozhodně
chtěl?
Místo a motiv vybírám z programů
akcí v dostupném okolí, případně z
nabídek na práci. Příležitostí k foce-
ní přináší život sám dost a dost. Pří-
liš tedy neplánuji. Myslím, že amate-
ři mají dokumentovat hlavně život
kolem sebe.
Máte nějakou svou oblíbenou vlast-
ní fotografii?
Mám a - není jedna. Jsou to zpravid-
la portréty. Někdy lituji, že jsem ne-
začal dřív a nevěnoval se časosběru.
Považujte některý ze svých snímků
za zásadní?
Zásadní změna v tvorbě přišla s fo-
cením v hořovickém klubu Labe.
Tam jsem zjistil, že všechno, co o fo-
tografii vím, je vlastně jinak…
Zažil jste při focení nějakou extra
veselou, nebo naopak dramatickou
příhodu?
Dramata díky mým tématům nezaží-
vám, legraci mají spíš ostatní ze mě.
Stalo se mi například, že jsme se s

jedním basákem zabrali při koncertě
do focení a ani jeden nepostřehli, že
si mi »v zápalu boje« podařilo vy-
kopnout mu kabel. Basová kytara tu-
díž byla slyšet na podiu z odposle-
chu, ovšem v hledišti moc ne.
Máte mezi fotografy nějaký vzor?
Od mládí chodím na fotovýstavy,
vzorů mám hodně: Newton, Lind-
bergh, Doisneau... Z našich Kučera,
Dostál či Šperl. Moc se mi líbí fotky
Berouňáka Hankeho. Nejvíc mi ale
dali ti, s nimiž jsem mohl strávit ale-
spoň nějaký čas - Vilém Kropp, Ro-
bert Vano a hlavně Tereza z Davle.
Mnohé z vašich fotek visí leckde po
světě – v Německu, Itálii, USA...
Kde se tam vzaly?
Moje fotky se do světa dostaly tak,
že si je ode mne někdo koupil - Gos-
lar, partnerské město  Berouna, nebo
přátelé a známí.

Aktuálně své snímky vystavujete v
berounském Muzeu Českého krasu.
Pozvěte návštěvníky: proč by se na
výstavu Lidé kolem nás měli - ale
určitě!- přijít podívat?
Na současné výstavě, která je právě
k vidění v Berouně, jsou reportáže z
koncertů, z ulice, z Domova pro oso-
by se zdravotním postižením v Lo-
chovicích a ze školy v Králově Dvo-
ře. Výstava je tematicky bohatá, my-
slím, že si každý může najít něco pro
potěšení. Pro úplnost by určitě bylo
dobře zajít i na zmiňovanou výstavu
do Zbiroha. Je tam také hezký zá-
mek a dobře se tam najíte.
Většina lidí, kteří vás znají, vás po-
važuje za Berouňáka. Vy jste ale –
Vašimi vlastními slovy – prožil
půlku života v Zadní Třebani. Jak
na místa svého dětství a dospívání
vzpomínáte?

Narodil jsem se sice v Praze, ale tam
jsem následně pobyl jen pár dní.
Zbytek mládí jsem prožil v Zadní (a
to podtrhuji) Třebani. Do školy jsem
chodil v Řevnicích, bohatých zážit-
ků z obou míst mám hodně, hlavně z
cest do školy a zpátky. Maturoval
jsem na už neexistující SVVŠ v Be-
rouně, medicínu jsem vystudoval na
také již neexistující Fakultě dětské-
ho lékařství v Praze. Teď si nejsem
zcela  jist, jestli od té doby nezrušili
i mě… Na Třebaň mám krásné vzpo-
mínky a rád tam jezdím, i když teď
už spíš na hřbitov. Ale letos jsem byl
na místním vyhlášeném  masopustu
a moc se mi tam líbilo.
A teď je z vás tedy Berouňák…
Do Berouna jsem se dostal jednak
díky střední škole a pak když jsem
nastoupil na také již neexistující dět-
ské oddělení zdejší nemocnice. Up-
římně ale musím říci, že na kterém-
koli místě - ať už to byla či je Tře-
baň, Beroun, Královák nebo Hořovi-
ce – mě drží hlavně přátelé, známí a
kamarádi. Kdyby se odstěhovali dej-
me tomu třeba do Paďous, odstěho-
val bych se pravděpodobně taky…

Miloslav FRÝDL

MUDr. Vladimír KASL
- narodil se před sedmdesáti lety, ve
znamení Lva. „Není to ale příliš
znát, nebo se lev ve mně málo sna-
ží,“ říká ke svému znamení
- postupně absolvoval MŠ v Zadní
Třebani, ZDŠ v Řevnicích, SVVŠ v
Berouně a FDL-UK v Praze
- má čtyři děti ze dvou manželství a
devět vnoučat. „Zatím…“ podotýká
- od roku 1986 žije v Berouně, pra-
cuje jako dětský lékař
- medicina, jak sám tvrdí, je mu pra-
cí i koníčkem. „Focení zcela pohl-
cuje zbytek mého času, takže jinak -
třeba v průzkumu kvality vína, jsem
jen nadšený amatér,“ dodává
- člen sdružení Berounští fotorici
- častými náměty jeho snímků jsou
krajina a město, reportáže z cest a
hudebních akcí
- své fotografie dosud představil na
deseti společných a čtrnácti samo-
statných výstavách
- aktuální výstava Lidé kolem nás je
v berounském Muzeu Českého kra-
suk k vidění do 17. listopadu 2019
- Životní krédo: Přej a bude ti přáno!
„A ještě mě napadá jedna myšlenka,
vlastně název knihy Františka Dos-
tála Fotograf žije dvakrát...“     (mif)

Pohledy už jste nám poslali z Kanady, Ameriky či ze »stezky bosou nohou« 

LÉKAŘ S KANONEM. MUDr. Vladimír Kasl s fotoaparátem zn. Canon. 
Foto ARCHIV

Léto už je sice za námi, ale to ne-
znamená, že se na podzim či v zi-
mě nedá cestovat. A posílat pohle-
dy! Pokud nám speciální »čum-
kartu« vydanou u příležitosti le-
tošního XXX. Poberounského ma-
sopustu v Zadní Třebani pošlete
do 31. prosince 2019 na adresu re-
dakce Našich novin (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň), můžete
vyhrát některou ze zajímavých cen.
Z čím originálnějšího místa nám
pohlednici doručíte, tím samozřej-
mě lépe a tím větší šanci na výhru
také máte.. 
Zatím nám pozdravy doputovaly
například z amerického Long Is-
landu, z Floridy, z kanadského To-

ronta, ze »stezky bosou nohou«
Schrattenberg - Valtice, ale také ze
Znojma, hory Říp, pevnostního
muzea v Sazené či ze speciálního
divadelního představení k padesá-
tému výročí »černobílého« filmu
Popelka... Tři »nejexotičtější« des-
tinace, resp. ty, kteří nám odtud
pozdrav pošlou, odměníme miki-
nou, turistickým batohem a soubo-
rem cestopisných knih.
Pokud jste si pohledy nestihli poří-
dit přímo na únorovém zadnotře-
baňském masopustu, nevadí, za
desetikorunu jsou stále k dostání
či objednání v redakci Našich no-
vin. Těšíme se na vaše originální
pozdravy! (mif)
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Z divadla jsme odcházely jako »třicítky«
VÝPRAVA Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ VYRAZILA »ZA KULTUROU« DO HLAVNÍHO MĚSTA

Zájezd do pražského divadla ABC
na představení Šedesátky zorganizo-
vala obec Hlásná Třebaň spolu s
místním kulturním výborem.
Jedná se o muzikál s písničkami z
60. let minulého století, takže  jsem
se moc těšila. A právem! Připomněla
jsem si dobu, kdy se ve světě, ale i u
nás, dostávala ke slovu první pová-
lečná generace a nastala doba hra-
vosti i rozkvětu kultury. Byla to nád-
herná doba, překrásné písně, ale
hlavně - byli  jsme MLADÍ!  
Hudební komedie je příběhem retro-
fila pana Bora - výletem do časů,
kdy klukům rostly dlouhé vlasy a
pravda a láska nebyly vulgárními vý-

razy. Kdy se zdálo všechno možné.
Zažili jsme výborné herecké výkony
Hanuše Bora a Veroniky Gajerové,
coby manželů Borových. Paní Boro-
vá vyslechla omylem rozhovor své-
ho  muže (Hanuše) s doktorem (pře-
zdívka kapelníka) a myslela si, že je-
jí muž do čtrnácti dnů umře.  Tak mu
chtěla ty poslední dva týdny zpří-
jemnit. Věděla, že její muž miluje
právě ta 60. léta. Najala si tedy agen-
turu, aby mu přichystala překvapení
a její muž si mohl vychutnat tuto do-
bu, poslouchat  právě  hudbu  těchto
let. Slyšeli jsme nádherné písně,

bezva muziku a úžasné hlasy účin-
kujících. Největší smích zazněl diva-
dlem, když jeden z pracovníků agen-
tury místo Luise Armstronga povolal
na jeviště Neila Armstronga - kos-
monauta. Poradil mu to jeho strejda
»Googel«, ten prý nikdy nezklame. 
Vydařená taškařice. Krásně nás nala-
dila, z divadla jsme odcházeli jako
třicítky. Já jsem se úplně vznášela,
byl neskonalý zážitek. Představení,
které trvalo sto šedesát minut, uteklo
jako voda. Klidně bych ještě seděla a
poslouchala...
Díky obecnímu  úřadu i kulturnímu

výboru za to, že zajistili odvoz a
umožnili nám zhlédnout toto diva-
delní představení. Jen houšť tako-
výchto akcí.          Jitka ŠVeCOVÁ,

Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
23. 10. 20.00 BÍLÝ BÍLÝ DEN
25. 10. 17.30 HODINÁŘŮV UČEŇ
25. 10. 20.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
26. 10. 13.30 SNĚŽNÝ KLUK
26. 10. 15.30 ZLOBA
26. 10. 17.30 POSLEDNÍ ARISTO-
KRATKA
26. 10. 20.00 AD ASTRA
27. 10. 15.45 BOLŠOJ BALET: RAY-
MONDA LIVE
29. 10. 19.00 CLARINET FACTORY
30. 10. 20.00 JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S
ŽIVOTEM SE PRÁT

KINO LITEŇ
26. 10. 20.00 PARAZIT 

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
22. 10. 17.30 BLÍŽENEC
22. 10. 20.00 VODA, KREV, RAKIJE A
ZOMBIE EPIDEMIE
23. 10. 13.45 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
23. 10. a 6. 11. 17.30 ROMÁN PRO
POKROČILÉ
23. 10. a 1. 11. 20.00 (Pá 17.30) JOKER
24. 10. 15.30 PANSTVÍ DOWNTON
24., 26., 28. a 30. 10. 20.00 (Čt 18.30, Po
17.30) POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
25. 10. 19.00 ANDRÉ RIEU - SMÍM
PROSIT?
26. 10. - 27. 10. 15.30 SNĚŽNÝ KLUK
26. 10.  a 29. 10. 17.30 (Út 20.00) ZOM-
BIELAND: RÁNA JISTOTY
27. 10. 17.30 STAŘÍCI
28. 10. 20.00 BUDIŽ SVĚTLO
29. 10. 15.30 PLAYMOBIL VE FILMU
29. 10. 17.30 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO 3D
30. 10. 17.30 PRAŽSKÉ ORGIE
31. 10. 15.30 PŘES PRSTY
31. 10., 2. 11. a 4. 11. 18.30 (So 20.00, Po
17.30) TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
1. 11. a 5. 11. 20.00 (Út 17.30) HRA
2. 11. 15.30 SNĚŽNÝ KLUK 3D
2. 11. a 6. 11. 17.30 (St 20.00) POSLED-
NÍ ARISTOKRATKA
3. 11. 15.30 TLAPKOVÁ PATROLA
3. 11. 18.30 NÁRODNÍ TŘÍDA

KINO RADOTÍN
22. 10. 17.30 STAŘÍCI
22. 10. 20.00 U ZLATÉ RUKAVICE
23. 10. 17.30 JIŘÍ BĚLOHLÁVEK:
KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU
23. 10. 20.00 kino naslepo
24. 10. a 30. 10. 17.30 (St 20.00) PO-
SLEDNÍ ARISTOKRATKA
24. 10. a 26. 10. 20.00 ZOMBIELAND:
RÁNA JISTOTY
25. 10. 17.30 SNĚŽNÝ KLUK
25. 10. 20.00 DOKÁŽEŠ UDRŽET
TAJEMSTVÍ?
26. 10. 15.30 KUBÍK A ŠROUBÍK
26. 10. 17.00 ANDRÉ RIEU - SMÍM
PROSIT?
29. 10. 17.30 PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
29. 10. 20.00 PARAZIT
30. 10. 17.30 GAUGUIN NA TAHITI -
ZTRACENÝ RÁJ
31. 10. 17.30 BUDIŽ SVĚTLO
31. 10. 20.00 TERMINÁTOR: TEMNÝ
OSUD

V DIVADLE. Závěrečná děkovačka při představení Šedesátky v pražském
Divadle ABC.                                      Foto Jitka  ŠVECOVÁ

Audioknihu pokřtila Jana Krausová
V nové sezóně vykročil dětský pě-
vecký sbor Tutte Le Note vstříc no-
vým výzvám. V půlce září jsme mo-
hli být při charitativně-sportovním
happeningu Teribear hýbe Prahou
na vrchu Vítkově, kde jsme zazpíva-
li při vyhlášení výsledků Terezou
Maxovou, jejíž nadace akci organi-

zovala. Ve čtvrtek 3. 10. nám v praž-
ském klubu Roxy/NoD pokřtila he-
rečka Jana Krausová audioknihu
Děti světla autorky Lucie Bieder-
mann Doležalové, kterou jsme při-
pravovali vloni. Audioknihu namlu-
vila Kačenka Ujfaluši, naše děti na-
zpívaly písně na hudbu mladé skla-
datelky Darii Moiseevy. Několik
písniček nám složila už v minulosti. 
V současnosti se soustředíme na vá-
noční repertoár, se kterým se před-
stavíme na koncertě v karlickém ko-
stele sv. Martina a Prokopa 21. pro-
since. Všechny srdečně zveme. 
Nadále spolupracujeme s černošic-
kou Základní uměleckou školou -
dětem z koncertního oddělení přiby-
la možnost využít hlasovou výuku s
novou hlasovou poradkyní Veroni-
kou Vršeckou. Koncertní oddělení
se radostně rozrůstá o talentované
zpěváky z dolního Poberouní. Do
školních přípravek  i nadále přijímá-
me zájemce o sborový zpěv - více
na webu: www.tuttelenote.cz.
Simona Kysilková ŠNAJPerKOVÁ,

Tutte le Note, Černošice

Tipy NN
* Pořad herce Jana Potměšila a
houslisty Václava Návrata nazvaný
Dialog dvou světů můžete vidět 22.
10. od 19.00 ve Společenském sále
KD Dobříš. Vstupné 80/40 Kč.  (jik)
* Jazzové duo Magdaleny Boduły a
Bartka Czubaka bude hrát 24. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Tříčlenná skupina vedená izrael-
skou jazzovou kytaristkou Inbar
Fridman zahraje s teplickou kapelou
La Banda de Contenedor 25. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Dobřichovická bluesrocková sku-
pina After 40 hraje 26. 10. od 20.00
v černošickém Clubu Kino.         (vš)
* Uskupení Clarinet Factory se
představí 29. 10. od 19.30 v kině
Řevnice. Vstupné v předprodeji
350/290 Kč.     lucie KUKUlOVÁ
* Britská bluesrocková kapela The
Rainbreakers koncertuje 29. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Podzimní potlach s kapelou Bar-
tet hrající písně Matušky, Křesťana,
Tučného, Greenhorns... pořádá Kul-
turní středisko U Koruny v Radotíně
31. 10. od 19.00. Vstupné 70/100
korun.                       Dana rADOVÁ
* Josef Klíma a na Vlastní uši band
zahrají spolu s hostem, flétnistkou
Andreou Kudrnovou 31. 10. od
19.30 v dobřichovickém zámku. (ak)
* 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)
* Pop-artový umělec a malíř Josef
Rataj vystavuje svá díla do konce
října v Café galerii Bím Dobřicho-
vice. Andrea KUDrNOVÁ
* elisabeth lohninger Quartet a
Jennifer Kamikazi Trio se představí
1. listopadu od 19 hodin v Clubu
Kino Černošice. (pan)
* Pohádku pro děti i jejich rodiče
Sněhurka a trpaslíci uvede 2. 11.  od
16.00 v sále České pojišťovny Be-
roun Divadlo za vodou. Tentýž sou-
bor na stejném místě uvede od 19.00
2. díl »seriálu« Bedřich Hrozný na-
zvaný Nový život.  Miloš KeBrle
* The Mordors, plzeňská rockabil-
ly/psychobilly skupina bude hrát 2.
11. od 19.30 v klubu U Emy ve
Lhotce. ema BUrGeTOVÁ
* lenka Dusilová, Jennifer Kami-

kazi a Beat Sisters vystoupí 3. 11.
od 19.00 v sále České pojišťovny
Beroun. Miloš KeBrle
* Hudba Hradní stráže a Policie
ČR zahraje v černošické Hale Věry
Čáslavské 3. 11. od 18.00. Pod tak-
tovkou šéfdirigenta Václava Bla-
hunka zazpívají sólisté Gabriela Ur-
bánková a Tomáš Savka.           (pan)
* Trio Jesse Ballard (USA), Jan
Hrubý (CZ) a Joe Kučera (SRN)
koncertuje 4. 11. od 19.30 v zámku
Dobřichovice. (ak) 
* Výstava Proměny Marty Krásové
přibližující prostřednictvím fotogra-
fií a dobových dokumentů životní
osudy významné české operní pěv-
kyně je v Muzeu Českého krasu Be-
roun instalována do 17. 11.        (vlk)

Herečka Jana Krausová s dětmi z
Tutte Le Note.             Foto ARCHIV

Děti Den kraje v muzeu oslaví s trilobity
Bohatý kulturní program nabízí 28. října Muzeum Českého krasu v Be-
rouně, jehož zřizovatelem je krajský úřad. Tento den je totiž nejen státním
svátkem připomínajícím vznik samostatného Československa, ale i Dnem
Středočeského kraje
Dětem je určen tvořivý a poučný program v Geoparku Barrandien zaměře-
ný na trilobity. Nejprve je čeká seznámení s trilobity spojené s ukázkami
zkamenělin. Následovat bude tvořivá dílna – odlévání a zdobení sádrových
trilobitů. V čase, kdy budou sádroví trilobiti schnout, se uskuteční ukázky
vytloukání zkamenělin z kamenů a jejich poznávání s muzejním geologem.
Začátky ve 14 a 15.30. Samostatné ukázky vytloukání zkamenělin z kame-
nů začne v 11.00. Na dospělé bude zaměřena komentovaná prohlídka výsta-
vy Lidé kolem nás - její autor Vladimír Kasl seznámí návštěvníky s okol-
nostmi vzniku svých fotografií a zodpoví případné dotazy.
Na akce i do muzejních expozic (včetně všech poboček) bude 28. října vs-
tup zdarma.                    Vlastimil Kerl, Muzeum Českého krasu Beroun
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Všeradův kurýr

Podzimní část sezony se pomalu blí-
ží ke konci, a tak je čas na ohlédnu-
tí, co je nového u malých všeradic-
kých fotbalistů a čeho dosáhli.
Především je třeba říci, a asi se i tro-
šku pochválit za to, že se nám daří
rozšiřovat dětskou základnu. Ještě
před šesti lety všeradický klub neměl
žádnou dětskou kategorii, dnes má-
me do soutěží přihlášena 4 družstva
+ 1 družstvo starší přípravky spojené
s FK Liteň. K tomu máme i druhé
družstvo mladší přípravky a školič-
ku. Velký dík patří všem trenérům,
kteří dětem věnují volný čas, samo-
zřejmě bez nároku na jakékoliv fi-
nanční ohodnocení. Je skvělé vidět
tolik dětí aktivně se pohybujících. Je
také skvělé, že naše snaha nese ovo-

ce. Sezónu »naostro« má za sebou
mladší přípravka. „S naší mladší pří-
pravkou jsme zrovna dohráli mist-
rovské turnaje a v celkovém pořadí
jsme se v pětičlenné skupině v kon-
kurenci Králováku A, Králováku B,
Chlumce a Neumětel umístili druzí.
Na prvenství nám scházely jen dva
body, což nás mrzí. Radost ale máme
z toho, jak jsme k výsledkům došli -
(na rozdíl od jiných) hrály všechny
děti, až na jeden turnaj jsme měli dvě
plnohodnotné pětky na střídání. Už
od brankářů chceme rozehrávku po
zemi, i když nás to často stálo body.
Ale díky tomu se naši fotbalisti zlep-
šují. Až na dva turnaje, které se nám
herně nepovedly, jsme z nich měli
opravdu radost. Hezké výkony, kom-

binace, pěkné góly. Mistráky jsou
sice za námi, ale čekají nás přátelá-
ky, turnaje, krátkou pauzu budeme
mít jen kolem Vánoc a pak hurá do
jarních bojů,“ hodnotí trenéři Standa
Šebek ml. a Týna Lapáčková.
Dva zápasy ještě čekají mladší žáky
A i B. Áčko zatím dominuje tabulce,
když uhájilo prvenství v duelu s
Cembritem Beroun (3:1). Béčko, te-
dy ti mladší, absolvují křest ohněm.
Přechod na velké hřiště a prodlouže-
ní hrací doby je na mnoha hráčích
hodně znát. Navíc jsme »na rozehrá-
ní« dostali ty nejtěžší soupeře. Přes
vše jsme se dokázali přehoupnout a
v Tetíně jsme konečně ochutnali prv-
ní výhru (4:1). Po právu se bouchlo
šampaňské a slavilo se! 

Starší žáci jsou po 6 odehraných mi-
strovských utkáních na krásné třetí
příčce v celkové tabulce. Naposledy
remizovali s celkem Komárov/Osek
0:0. K dokončení sezony jim chybí
poslední dva zápasy. Ten první ode-
hrají s družstvem Nižbor/Chyňava
na domácí půdě 26. 10. od 12.00.
Tento den bude plný fotbalu - před
žáky nastoupí od 9.30 mladší pří-
pravka k přátelskému utkání proti
Řevnicím, po žácích pak od 14.30
borci z áčka změří síly s Osekem.
Všichni jste na tuto fotbalovou podí-
vanou srdečně zváni.
Úplně poslední zápas podzimní se-
zony čeká starší žáky 3. 11. od 11.30
v Komárově.   Lucie BOxaNOVÁ,

FK Všeradice 

Sezona se chýlí ke konci, je čas hodnotit
VŠERADICKÉMU FOTBALOVÉMU KLUBU SE NEUSTÁLE DAŘÍ ROZŠIŘOVAT DĚTSKOU ZÁKLADNU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 21/2019 (290)

SRANDAMAČ. Všeradické ženy na
Hasičských hrátkách v Drahlovi-
cích.  Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Ze čtyřkolkové dráhy bude tréninkový areál hasičů

Z Hasičských hrátek
přivezli dva poháry
Již tradičně se SDH Všeradice v po-
lovině září zúčastnil Hasičských
hrátek, »srandamače«, který pořáda-
jí kamarádi v Drahlovicích. Tento-
krát nesoutěžili jen naši borci, ale ta-
ké ani ne rok fungující dámský tým.
Přítomná družstva žen a mužů po-
rovnala své síly, resp. časy v požár-
ním útoku a štafetě 4x100 metrů.
Předvedlo se i několik týmů žáků. 
Soutěž se odbývala v přátelském,
poklidném duchu, bez vážnějších
zranění a za pěkného počasí. Dva
poháry za 2. místa byly třešinkou na
dortu za pěkným sportovním odpo-
lednem stráveným po boku dobrých
přátel. A protože se neradi loučíme,
pokračovali jsme bok po boku až do
pozdních večerních hodin v Somniu,
kde teklo šampáňo i krev z bifteků,
na kterých jsme si zaslouženě po-
chutnali.  Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,

SDH Všeradice

Díky laskavé a dlouhodobé podpoře
SDH Všeradice od Bohumila Stibala

v současné době vzniká další zázemí
pro naše hasiče. S jeho svolením vz-

niká v areálu bývalé čtyřkolkové drá-
hy důstojné místo pro tréninky, jež
nám dosud chybělo. K přípravě ho
bude využívat družstvo mužů i žen a
výhledově též družstvo dětí. Vzhle-
dem k rozloze i zázemí bude hřiště
vhodné pro pořádání různých me-
moriálů a soutěží, např. okrskových.
Zejména mužská část sboru v tomto
prostoru vlastníma rukama i pomocí
techniky odpracovala již spoustu ho-
din. Terén byl srovnán do roviny, by-
ly odstraněny kameny a dokonce je
již zasetá tráva. Už se těšíme na jaro,
až se poprvé s hadicemi rozběhneme
po měkoučké a rovné dráze. 
Text i foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, 

SDH Všeradice

Podbrdské aktuality
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem bude na
podzim naposledy otevřena 26. a
27. 10., vždy od 10 do 15.00.      (ak)
* Lampionový průvod k výročí
samostatného československého
státu se uskuteční 27. 10. od 18.00 v
Neumětelích. Sraz v parčíku u dět-
ského hřiště, na závěr průvodu bude
připraven ohňostroj. (zzn)
* Drakiádu pořádají 3. 11. od 14.00
v části Všeradic Na Ohradách míst-
ní hasiči. Soutěžit se bude v katego-
riích Nejkrásnější doma vyrobený
drak, Drak s nejdelším ocáskem, nej-
větší/nejmenší/nejvýše létající/nej-
déle létající drak, Drak »akrobat«,
Dráček »padáček«. Na programu je
i výtvarná soutěž. Občerstvení zajiš-
těno, vstup volný. (ina)
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Od 1. ledna 2020 vstupuje na zákla-
dě novely veterinárního zákona č.
302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České repu-
bliky mikročipem.
Na koho se povinnost povinného oz-
načení mikročipem bude vztahovat,
kdy začíná platit?

Od Nového roku 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl
být na území České republiky ozna-
čený každý pes.
Štěňata musí být označena mikroči-
pem nejpozději v době prvního oč-

kování proti vzteklině (tedy nejpo-
zději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni
psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. červencem roku
2011.
Pořizovací cena mikročipu se pohy-
buje mezi 120-450 Kč a závisí na je-
ho typu. Další částku si soukromí
veterinární lékaři účtují za jeho apli-
kaci. Ceny jsou smluvní.
Jaké hrozí sankce v případě nesplně-
ní této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku
2020 hrozit správní řízení s ulože-
ním až dvacetitisícové pokuty, pro-
tože na psa bude pohlíženo, jako
kdyby neměl platné očkování proti
vzteklině.             Janis SIDOVSKÝ,

místostarosta Karlštejna

Na Karla IV. se přišlo
podívat 20 000 lidí
Již 23. ročník Karlštejnského vino-
braní se konal 28. a 29. září. Program
byl jako vždy bohatý a kvalitní, bur-
čák - především ten karlštejnský -
výtečný, návštěvníci spokojení, což
je pro nás, pořadatele této největší
vinařské slavnosti v širokém okolí,
nejdůležitější. I přes některé faktory
(relativní nepřízeň počasí, provozní
problémy spojené s nemožností na-
sadit v rámci programu vinobraní
parní expres ze Smíchovského nád-
raží a následné úpravy některých
propagačních materiálů, nepřesné in-
formace ohledně konání vinobraní v
souvislosti s odkládanou přestavbou
nádvoří hradu...) lze považovat le-
tošní ročník za úspěšný - na Karla
IV. a jeho dvůr se přišlo do Karlštej-
na podívat téměř dvacet tisíc návš-
těvníků! Petr Weber, 

předseda KKS Karlštejn

V letošním roce si připomeneme vý-
ročí 30 let od pádu nedemokratické-
ho komunistického režimu v naší ze-
mi. V rámci oslav tohoto významné-
ho milníku našich novodobých dějin
pořádá karlštejnská ODS setkání s
jedním z klíčových účastníků udá-
lostí listopadu 1989 RNDr. Sašou
Vondrou. Aktuálně působí jako pos-
lanec Evropského parlamentu a
představuje jednu z hlavních tváří
jeho konzervativní frakce. Vzhle-
dem k nabitému diáři nejen A. Vond-
ry jsme se rozhodli uspořádat setká-
ní již koncem října - sejdeme se 30.
10. od 18.00 v restauraci Vyhlídka
(Karlštejn 31). Srdečně zveme na
setkání nejen všechny občany Karlš-
tejna, ale především všechny ty, kteří

si chtějí důstojně připomenout mo-
ment, který vedl ke zrodu moderní
demokratické České republiky a její
současné prosperity!  Petr Weber,

ODS Karlštejn

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

Do podhradí dorazí Saša Vondra
VÝROČÍ 17. LISTOPADU 1989 UCTÍ MĚSTYS I ODS

KARLŠTEJNSKÝ ADVENT

MŠ Karlštejn * ZŠ Karlštejn * Dvůr
Sofie * Domeček * Kapičky * Třehusk 

* Proměny * Ajeto * Čenkomor 
* Živý betlém...

KARLŠTEJN, náměstí
neděle 1. a 22. 12. od 14.00

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     11/2019 (96)                

V PRŮVODU. Zlatým hřebem Karlštejnského vinobraní byl - jako vždy - historický průvod. (Viz strana 8) Foto NN M. FRÝDL

Psi musíte označit mikročipem
ZA PSA BEZ OZNAČENÍ BUDE HROZIT POKUTA AŽ DVACET TISÍC KORUN

Karlštejnský zpravodaj
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Bývalá »šéfová« školky pokřtí pátou knihu
Karlštejn, beroun - Svoji již pátou
knihu nazvanou Povídky ke kávě
aneb Jak přežít první lásky pokřtí
bývalá vedoucí učitelka MŠ v
Karlštejně Hana Hrabáková.
První literární dílko sestavené z tex-
tů, jež byly otiskovány na stránkách
Karlštejnského zpravodaje, vydala
autorka v roce 2015. Od té doby
každý podzim představuje další díl
svých knižně zpracovaných vzpomí-
nek na léta studií, dospívání, příhod
z výletů, zaměstnání... Křest pátého
dílu jejího povídkového »seriálu« se
koná 20. 11. od 18.00 v Muzeu Čes-
kého krasu Beroun. Zahraje na něm
staropražská kapela Třehusk. O tom,
že je bývalá »šéfová« karlštejnské
školky nejen zdatná spisovatelka,
ale i houbařka, svědčí snímky jejích
letošních houbařských »úlovků«, jež
poslala na adresu redakce. 
Foto Hana HrAbÁKOVÁ     (mif)

Fakt, že se Karlštejnské vinobraní le-
tos konalo už potřiadvacáté, svědčí o
tradici i velké oblibě této dvoudenní
slavnosti. Vstupní branou se návštěv-
níci  i letos poslední zářijový víkend
přenesli do doby dávno minulé.
Stánek vedle stánku nejen s burčá-
kem a vínem, ale i kulinářskými spe-
cialitami. Všude byla  slyšet folková
i lidová hudba, vystoupení heroldů,
trubačů, pištců, šašků... Každý návš-
těvník si jistě pochutnal na výbor-
ném  burčáku i vínu z vinic, které
založil sám Karel IV.  
Jelikož jsem se dozvěděla, že zde bu-
de hrát i moje milá kapela Třehusk,
nemohla jsem chybět. Lidé se zasta-
vovali, popěvovali si jejich písničky,
dokonce se i tančilo -  paráda!
Bohatý program akce potěšil malé i
velké diváky na hradě i v podhradí.
Vyvrcholením obu dnů je  zahájení a
slavnostní historický průvod od vini-
ce až na hrad. V čele jede císař řím-
ský a král český Karel IV., nechybí
jeho choť Eliška Pomořanská ani při-
bližně tři sta členů císařského dvora.

Fakt to bylo velkolepé - myslím, že
letos byl průvod nejlepší a nejdelší.
A odnesla jsem si i jeden »dramatic-
ký« zážitek. Když jsem chtěla vyfotit
císaře, vstoupila jsem trošku do silni-

ce - a v tom mne statný rytíř svým
kopím odhodil až k potoku! Měla
jsem co dělat, abych neupadla. Byl
tedy dost ostrý, docela jsem se lekla,
ale správně císaře bránil. Ale stejně

jsem snímek udělala... Bylo se pořád
na co dívat. Pěkný zážitek byl i se
dvěma zbrojnoši, kteří hráli na kyta-
ru, ale za hlavou. Úžasné - a dokon-
ce jim to pěkně ladilo. Velmi obdivo-
ván byl i kejklíř Petr Theimer na chů-
dách. Děti z něj nemohly spustit oči.
Rovněž tak budili pozornost žonglé-
ři, kteří si pohazovali  vším možným.
Velmi pěkné byly i šermířské a bube-
nické ukázky, nádherné byly orien-
tální tanečnice. Nakonec vyšlo i po-
časí, takže se vše podařilo, jak mělo -
včetně sobotního nočního představe-
ní muzikálu Noc na Karlštejně. Díky
Karlštejnskému kulturnímu sdružení
za perfektně připravenou akci i za
naše nezapomenutelné zážitky. Příští
rok zase naviděnou. 

Jitka ŠVeCOVÁ, Hlásná Třebaň

Rytíř mě kopím odhodil až k potoku!
VYVRCHOLENÍM OBOU DNŮ KARLŠTEJNSKÉHO VINOBRANÍ BYL HISTORICKÝ PRŮVOD S KARLEM IV.

Místo pokladu našli u dubu - sladkosti...

Karlštejnské aktuality
* Zájezd na muzikál Sestra v akci
do Hudebního divadla Karlín pořá-
dá 23. 10. Městys Karlštejn. Odjezd 
z centrálního parkoviště v 17.00, re-
zervace a platba vstupenek v ceně
350 Kč na úřadu městyse.          (stk)
* Poslední letošní možnost pro-
hlédnout si Muzeum lehkého opev-
nění Karlštejn je o víkendu 26. - 27.
10. a v den státního svátku 28. 10.
Plně vyzbrojený »bunkr« mezi mos-
tem a centrálním parkovištěm nad-
šenci uvedli do podoby ze dnů mo-
bilizace v září 1938! (mif)
* Svoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu ze sběrného místa u
Vinice se uskuteční 8. 11. od 16 do
20.00. S sebou je třeba přinést ob-
čanský průkaz. (per)
* Naháňky na černou zvěř organi-
zuje karlštejnské Myslivecké sdru-
žení Český kras - 9. 11. v části ho-
nitby Haknovec, Bučina a 23. 11. v
části honitby Velká hora, Mokrý
vrch. Petr MOUCHA
* K šetření s pitnou vodou vyzval
18. 10. v souvislosti se znečištěním
Berounky (viz str. 1) obyvatele
Karlštejna úřad městyse. Voda do
vodojemu byla doplňována pomocí
cisteren. „Nemovitostem s vlastní
studnou v blízkosti Berounky je do-
poručeno nečerpat masívně vodu,
aby se zabránilo možnému nasátí
látky do studny. Pro tyto občany bu-
dou během odpoledne 18.10. přista-
veny cisterny s pitnou vodou,“ in-
formoval Úřad městyse na svých
webových stránkách. (mif)
* U dvanácti událostí způsobených
větrnou smrští zasahovali 30. 9. řev-
ničtí profesionální hasiči. Vyjížděli
také do Karlštejna, kde likvidovali
strom spadlý na silnici.               (jah)

Starosta Montecarla
zavítá do Karlštejna
Po třech letech navštíví Karlštejn
výprava z partnerského italského
města Montecarlo. Italští přátelé st-
ráví v Karlštejně celkem tři dny s
tím, že svůj příjezd plánují na 31.
10. ve večerních hodinách a odjezd
na pondělí 4. 11. ráno. 
V rámci svého programu naši milí
hosté navštíví Prahu (1. 11.) a Kar-
lovy Vary (2. 11.), vrcholem návště-
vy bude společné vystoupení žáků
ZŠ Karlštejn a ZŠ Montecarlo v Ry-
tířském sálu hradu Karlštejna, v
rámci kterého bude uděleno čestné
občanství prof. Pieře Dell'Osso,
dlouholeté předsedkyni Družebního
výboru Montecarlo, která se osobně
velmi zasadila o rozvoj vztahů mezi
našimi městy. S velkým potěšením
uvítáme také nově zvoleného staros-
tu Montecarla Federica Carraru.
Všechny občany městyse srdečně
zveme na výše zmíněný koncert,
podrobnosti budou uveřejněny na
vývěskách a webových stránkách
městyse Karlštejn.     Petr Weber,

místostarosta Karlštejna

Děti z karlštejnské školky vyráží na výlety do blízkého okolí. Všichni před-
školáci  mají svůj turistický deníček, do kterého si sbírají turistické vizit-
ky. Společně se  školkou už navštívili několik zajímavých míst. Zatím po-
sledním místem, kam jsme se společně vydali, byl Dub sedmi bratří v
Karlštejně. Podle pověsti si tam loupežníci dělili uloupený poklad. Před-
školáci prozkoumávali, zda u mohutného stomu ještě nějaký poklad nele-
ží. A - našli! Nebylo to sice zlato, ale radost jim udělalo i pár sladkostí...

Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn

JEDE KRÁL. Před císařem Karlem IV. nesli panoši v průvodu korunovační klenoty.                  Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Osovský PROVAS

Posvícenské odpoledne pro děti i do-
spělé přivedlo ve sváteční den 28.
září odpoledne na zahradu osovské
školy značné množství návštěvníků,
kteří využili nabídky obecního úřadu
dobře se pobavit. 
Stejně jako v minulých letech, i ten-
tokrát zde byla připravena stanoviš-
tě, která dětem od těch nejmenších
až po školáky nabízela nejrůznější
úkoly typu skládání puzzle, prochá-
zení bludištěm, obrázkové hádanky
a mnohé další. Nebyly to úkoly úpl-

ně snadné, leckterý dospělý by s ni-
mi mohl mít problém. Kupodivu děti
je zvládaly docela lehce, rychle a
dobře se při tom bavily. Stanovišť
bylo dvanáct a ta poslední byla na-
prosto unikátní: v budově školy bylo
na několika stolech rozestavěno lego
nejrůznějších tvarů, podob a veli-
kostí - byla to skutečně úžasná podí-
vaná. Zasloužil se o ni David Lho-
tecký, který celou tu obdivuhodnou
expozici zorganizoval k velkému
nadšení malých i velkých návštěvní-

ků. Každé dítě za splnění všech úloh
obdrželo dáreček a většina z nich se
následně přesunula k nafukovacím
hradům, které jim poskytly potěšení
dosyta se vyřádit. 
Nechybělo ani chutné a pestré ob-
čerstvení, které připravily osovské
ženy. V nabídce byl i velmi žádaný,
oblíbený párek v rohlíku. Poděko-
vání za zdařilou posvícenskou osla-
vu patří místnímu obecnímu úřadu,
členům spolku KOS a SDH Osov.   

Marie PLECITÁ, Osov

Lego nadchlo děti i dospělé!
OSOVŠTÍ NA ZAHRADĚ ŠKOLY SLAVILI POSLEDNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU POSVÍCENÍ

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  11/2019 (173)

Osovské aktuality
* Pietní akt s krátkým programem a
hudbou se bude v Osově před koste-
lem u pomníku padlým vojínům ko-
nat 28. 10. od 15.00. Přijďte zavz-
pomínat na naše  spoluobčany, kteří
zahynuli v 1. světové válce.    (map)
* Slavnost světel se v Osově usku-
teční 2. listopadu od 17.00 hodin.
Lampionový průvod vyjde pro krát-
kém úvodním slovu od hasičské zb-
rojnice ke hřbitovu, kde bude při-
praveno občerstvení a dočkáme se i
malého ohňostroje. Máme návrh pro
osovské občany - zapojte se také
rozsvícením svíčky (či jiného svět-
la) za oknem... (map)

NA POSVÍCENÍ. Na posvícenském odpoledni bylo připraveno dvanáct stanovišť, kde děti plnily nejrůznější úkoly.  Foto Marie PLECITÁ

Vynikající varhaník nám svojí hudbou zprostředkoval neobyčejný zážitek
Nepochybně nejvýznamnější místní
kulturní událostí s celostátním pře-
sahem byl koncert konaný v rámci
XIII. ročníku Českého varhanního
festivalu. Osov se připojil potřetí a
od obecního úřadu to byl skvělý po-
činek - v podvečer neděle 22. 9. jsme
byli svědky neobyčejného zážitku,
který nám svou hudbou zprostředko-

val vynikající varhaník Jaroslav Tů-
ma, profesor AMU, skladatel a pub-
licista, účastník prestižních festivalů
jako je Pražské jaro a laureát řady
interpretačních varhanních soutěží
doma i v zahraničí. Jeho umění ho
zavedlo do celého světa včetně Ja-
ponska, USA nebo Kanady.
V Osově nebyl poprvé. Bude to po-
malu třicet let, kdy zde na podzim v
roce 1990 nahrával pro společnost
Supraphon a následně natočil s her-
cem Ivanem Vyskočilem pro Českou
televizi pořad o zdejších varhanách.
Ty si velmi oblíbil a uskutečnil zde i
několik koncertů stejně úchvatných,
jako byl ten letošní. Tentokrát do
programu zařadil skladby méně zná-
mých skladatelů období baroka a
klasicismu, P. Antona Estendorfera,
Thomase Arneho, J. Vojtěcha Ma-
xanta či »božského Čecha« Josefa
Myslivečka. Úvodem promluvila
místostarostka Markéta Vaňatová,
která obeznámila posluchače s vý-
znamem a historií festivalu i s čin-
ností J. Tůmy. On sám poté krátce
promluvil o repertoáru a návštěvách

našeho kostela. Přítomen byl i špič-
kový varhanář Vladimír Šlajch, kte-
rý osovské varhany před časem res-
tauroval. J. Tůma vyhověl i žádosti o
zápis do pamětní knihy, ve kterém
mimo jiné stojí: „Na Osov a osovské
varhany mám nejkrásnější vzpomín-
ky. Díky za vše! Vzpomínám na ně-
kolikerá natáčení. Před zdejším kos-
telem jsme opékali buřty a mávali na
policajty, kteří hlídali, aby nás neru-
šila auta. Ptáčci zpívali i v kostele,
měli jsme se dobře.“ Už z toho je pa-
trno, že Jaroslav Tůma je člověk mi-
lý, skromný, laskavý a prostý hvězd-
ných zlozvyků, přestože je umělcem
první kategorie. Hudba v jeho podá-
ní jako by přicházela z nebe a poslu-
chači také předvedený úctyhodný
výkon ocenili dlouhým potleskem.
Řada z nich využila i pozvání k po-
vídání na kůru, kde varhaníkovi
kladli otázky ohledně varhan a on je
ochotně zodpovídal. Bylo by krásné,
kdyby nás Jaroslav Tůma opět brzy
navštívil; možná se tak opravdu sta-
ne, protože o tom uvažuje, jak sám
řekl. Ještě jednou vřelý dík - jemu za

skvělý prožitek hudební i lidský,
obecnímu úřadu v Osově pak za us-
pořádání akce.                  Text a foto

Marie PLECITÁ, Osov
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Psovodi likvidovali výtržnost v hospodě
LETOVSKÉ KYNOLOGY ČEKÁ »OSLAVIČKA« 25. VÝROŽÍ ZALOŽENÍ JEJICH ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

Dvanáctý ročník podzimního obra-
nářského závodu uspořádali 28. září
letovští kynologové.
Závodilo se v šesti kategoriích. Zají-
mavou disciplínou, kterou si mohl
vyzkoušet každý pes, byly běhy na
překážkové dráze s měřeným časem.
Pes musel překonat koridor s překáž-
kami jako je třeba kladina nebo met-
rová skoková překážka. V koridoru
byl ale také »nepříjemný materiál«,
což byla igelitová plachta a spousta
kartonových krabic, ze kterých byly
sestavené skokové překážky. Na
konci koridoru čekal na každého psa
figurant a odměnil psa zákusem do
peška. Atraktivní bylo i simulování
likvidace výtržnosti v hospodě a ná-
sledný útěk figuranta skrz přistavené
auto.  Ostatní disciplíny byly obrany.
Na závod se přihlásilo 31 závodníků,
téměř o polovinu méně, než vloni.
Závod posuzovali rozhodčí Olda
Šnytr a Josef Zábranský, figurovali
Daniel Suchopár a Roman Šonský.
Všem, kteří se podíleli na organizaci
závodu, děkujeme. Děkujeme také
sponzorům, kteří poskytli ceny. 
Ráno nás zlobily dešťové přeháňky,
naštěstí nebyly vydatné. Kolem de-
váté jsme závod zahájili slavnostním
nástupem a pak už na cvičišti před-
váděli psovodi se psy své výkony.
Posuzování skončilo kolem půl jed-
né, následovala přestávka na oběd a
nakonec byl závěrečný nástup s de-
korováním vítězů. Podrobnou repor-
táž a výsledkovou listinu najdete na
webu www.kklety.cz. Vítězem kom-
pletního obranářského závodu se stal

a zároveň nejlepší obranu předvedl
náš člen René Janeba s malinoisem
Domingem z Granátové zahrady. Ja-
neba s fenkou německého ovčáka
Fantagirou z Granátové zahrady zví-
tězil v kategorii obrany podle ZVV2.
Vítězem kategorie obrana podle
SPr2 se stal Karel Ráž s fenkou do-
brmana Ambrou Carlos Bohemia.
Překážkovou dráhu vyhrála Majka
Šubrtová s německým ovčákem Yu-
conem z Ditčina dvora, samostatnou
kategorii likvidace výtržnosti vyhrál
Petr Fiala s malinoisem Artuš Dux-
royal.  Tato dvojice vyhrála i v kate-
gorii kontrolního zadržení. Gratulu-
jeme všem, kteří vybojovali místa na
»bedně«. Závod jsme si užili všich-

ni, některými výkony jsme se i poba-
vili. Na podzim nás ještě čekají

dvoje zkoušky z výkonu a tím bude
letošní sezona uzavřena. Přes zimu
budeme trénovat a samozřejmě se
budeme věnovat kurzům socializace
a základní ovladatelnosti. 
Letos si připomínáme 25. výročí od
založení naší základní kynologické
organizace, a tak nás ještě možná
čeká menší oslavička. Utíká to, utí-
ká, čtvrt století práce, čtvrt století
budování zázemí klubu, čtvrt století
práce se psy. To je už pořádný zástup
štěňat a psů, kteří prošli naším cvičá-
kem. Je to také velký počet sportov-
ních akcí, které jsme za tu dobu us-
pořádali. O naší činnosti jsou zázna-
my v kronikách, které jsou do roku
2013 psané ručně, od roku 2014 jsou
koncipovány jako fotoknihy. Značné
množství informací o naší historii i
současnosti si mohou zájemci najít
na našem webu. Bohatá je zejména
fotogalerie.   Alena VANŽUROVÁ,

Kynologický klub Lety

14. listopadu
2019

19.30 hodin

Sokolovna 
Dobřichovice

vstupné 100 Kč
předprodej v Infocentru Dobřichovice, Café-galerie Bím

www.divadlodds.cz

Beseda s Ladislavem Špačkem

9. listopadu 2019 
v centru Dobřichovic

14 - 16 hodin

NA ZÁVODECH. O dramatické situace nebyla na podzimním obranářském
závodu v Letech nouze. Foto Alena VANŽUROVÁ

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Altán už stojí, napodruhé to vyšlo!
DÍKY TATÍNKŮM, ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY A JEJICH RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM

Děti a žáci ze zadnotřebaňské málo-
třídky si připravili vystoupení na Ha-
velské posvícení. Vzhledem k tomu,
že posvícení bylo z důvodu státního
smutku zrušeno, předvedli své bás-
ničko-písňové pásmo rodičům a přá-
telům školy na brigádě, která se na

školní zahradě konala 15. 10. Šikov-
ní hudebníci doprovodili své kama-
rády na hudební nástroje a spolu s
učitelkami zvučně brigádu, jíž se zú-
častnilo asi 30 rodičů, zahájili. Hlav-
ním bodem byla stavba venkovního
altánu pro děti ZŠ a MŠ, která se ale
nekonala - altán z Estonska nestihl
dorazit. Přesto se na zahradě udělalo
spoustu práce - velké díky rodičům
za pomoc i donesené občerstvení,
jež navodilo »posvícenskou« náladu. 
V tuto chvíli již altán stojí. O víken-
du 19. - 20. 10. se o to zasloužilo
několik tatínků, zaměstnanců školy a
jejich rodinných příslušníků včetně
dětí. Závěrečné práce na altánu bu-
deme avizovat, aby se mohli zapojit
všichni, kteří budou mít čas a chuť.
Velké Děkuji všem, již pomohli ten-
tokrát.     Tereza macOurKOVá,

Kateřina maTěJČKOVá,
ZŠ Zadní Třebaň

Rebelky přivezly...
(Dokončení ze strany 1)
Každodenní realitou byly davy a ne-
konečné fronty na všechno. Do pa-
měti se skokankám Rebels jistě vry-
je i čínské jídlo, místo příboru hůl-
ky, spousta nudlí a rýže. Navázala se
nová přátelství, nejvíce se skokany z
Thajska. K silným zážitkům patřil
tradiční čínský tanec na náměstí a
ochutnávky rozličného ovoce. Kam
holky vkročily, tam cvakaly spouště
na foťácích - blondýnky od Beroun-
ky jsou v očích  orientálních skoka-
nů exotické krásky. Olga KEPKOVá,

rebels O.K., Řevnice

Pět mrtvých na trati...
(Dokončení ze strany 1)
Sebevraždu spáchali i muži, které
vlak »přejel« na konci září v Dobři-
chovicích a na začátku října  ve Vše-
norech, resp. v Srbsku.
Další neštěstí, tentokrát se šťastným
koncem, se stalo 18. 10. večer v Do-
břichovicích, kde na nádraží srazil
osobní vlak mladou ženu stojící pří-
liš blízko kolejiště. „S tržnou ranu
hlavy, otřesem mozku a pohmoždě-
ninami v obličeji jsme ji převezli do
nemocnice v pražském Motole,“
uvedl ředitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček.         (mif)

Chtěl si odvézt dceru,
nadýchal 2,5 promile
Muže pod vlivem alkoholu odváže-
jícího z parkoviště u základní školy
v Černošicích autem svou nezletilou
dceru  nahlásila 11. října odpoledne
telefonem zdejší městské policii
svědkyně události.
Muži, který řízení auta nepopřel,
strážníci naměřili 2,49 promile alko-
holu v dechu. Případ si převzala Po-
licie ČR, pro nezletilou školačku si
přijela její matka. Otmar KLimSZa,

ředitel městské policie Černošice

Dne 28. 9. se Sbor Jiřího z Poděbrad
Církve československé husitské ve
Tmani rozezvučel varhanním dopro-
vodem Stanislava Duška při slav-
nostní bohoslužbě konané v den stát-
ního svátku. Po bohoslužbě následo-
valo kvůli hlasové indispozici zkrá-
cené vystoupení mladé tmaňské zpě-
vačky Anety Špačkové a představení
dětí z Dětského centra Světlušky
Škola hrou aneb, co by na to řekl Jan
Ámos Komenský. Děti sklidily vel-
ký potlesk.
Nepříznivé počasí nedovolilo uspo-
řádat Zahradu dokořán - tradiční po-
sezení a hovory u kávy s občerstve-

ním se konaly uvnitř. Světlušky se
vzorně postaraly o hosty. Bohosluž-
bou i dalším programem jsme podě-
kovali za dokončení rekonstrukce st-
řechy sboru. 
Poslední zářijový den Světlušky
svoji  »Školu hrou« uvedly ve Spe-
ciální škole v Žebráku (na snímku).
Děkujeme ZŠ a MŠ Tmaň za uvol-
nění žáků, starostovi Jaromíru Früh-
lingovi za zajištění dopravy, Janě
Chvojkové za zorganizování akce a
Terezce Chvojkové za krásné přiví-
tání i rozloučení. Těšíme se zase ně-
kdy do Žebráku.                Text a foto
Jana Šmardová KOuLOVá, Tmaň

Lidé se podle ujištění úřadů nemuse-
li obávat kontaminace vody ve vo-
dovodních řadech a ohroženo nebylo
ani zásobování vodou.
„Podle Povodí Vltavy se pesticidy
Propiconazol a Cyproconazole dos-
taly do Středočeského kraje 17. 10.,
držely se u dna řeky a rychlostí asi 1
km/hod. postupovaly dál,“ uvedla
Jitka Ciroková, vedoucí odboru ži-
votního prostředí Města Berouna s
tím, že se nedoporučuje ze studní u

Berounky intenzivně čerpat vodu,
aby nedošlo k »natažení« nebezpeč-
ných látek do vodního zdroje. 
Chemikálie, jichž do Drnového po-
toka v Klatovech vyteklo asi dvě stě
litrů, jsou nebezpečné pro zdraví i ži-
votní prostředí a vysoce toxické pro
vodní organismy. Policie se znečiš-
těním řeky zabývá pro podezření ze
spáchání trestného činu poškození a
ohrožení životního prostředí z ned-
balosti.     Petra FrÝDLOVá (mif)

Muž spadl ze skály,
zlomil si obě nohy
Při pádu ze skály v lomu Mexiko u
Mořiny se 8. 10. večer vážně zranil
horolezec. Na pomoc mu za deštivé-
ho počasí vyrazili řevničtí záchraná-
ři s lékařem, hasiči a vrtulník letec-
ké záchranné služby. 
Zhruba stometrovou štolou, kterou
se kdysi vyvážela z lomu vytěžená
hornina, hasiči a záchranáři sestou-
pili na dno částečně zatopeného lo-
mu. Záchranáři muže ošetřili, zajis-
tili, s hasiči ho vynesli k sanitce a
převezli k vrtulníku, který jej se zlo-
menýma oběma nohama a velkou
tržnou ránou hlavy transportoval do
nemocnice. Případ zadokumentovali
policisté. Co horolezci v lomu děla-
li, proč se tam vydali pozdě večer a
navíc v dešti, není zatím jasné. 

bořek buLÍČEK, Řevnice

Školce je osmdesát, lidé vzpomínali na dětství

Ve Tmani děkovali za dokončení rekonstrukce střechy

Z našeho kraje 
* Zájezd do Zruče i Ledče nad Sá-
zavou a k poutnímu místu na Zelené
hoře pořádá 24. 10. Městské kultur-
ní centrum Řevnice. Info na email
kultura@revnice.cz. (zzi)
* Setkání u pomníku se na počest
výročí vzniku Československa koná
28. 10. od 16.00 na náměstí v Řev-
nicích. Zúčastní se ho zástupci měs-
ta i místních spolků. (zzi)
* Podzimní prázdniny a ředitelské
volno má od 29. do 31. 10. ZUŠ
Řevnice. Výuky ani kroužky se ne-
konají.                      Simona Hrubá
* besedu o 17. listopadu 1989 s his-
torikem Petrem Blažkem z Ústavu
pro studium totalitních režimů hostí
31. 10. od 18.00 Modrý domeček
Řevnice. Vstupné dobrovolné.  (zez)
* Svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu se uskuteční 2. 11.
od 8 do 11.00 na dvoře OÚ Zadní
Třebaň. Týž den se sběr velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu
koná také v Letech - na sběrném
místě v ulici Polní. (pef, bt)
* Závod v orientačním běhu určený
všem od 5 do 90 let se koná 3. 11. na
louce nad Kytínem. Prezentace od 9
do 11.30, startuje se od 10.30 do
12.00. Info: www.us-kob.cz.     (pef)
* Přednáška historika Tomáše Pet-
ráčka Výzvy současné doby pro kře-
sťana střední Evropy se koná 5. 11.
od 19.00 na faře v Tetíně.          (hah)
* K otevření bytu v Mníšku p/B
vyjeli 9. 10. ráno řevničtí profesio-
nální hasiči. Do bytu ve 3. patře by-
tového domu vnikli otevřeným ok-
nem pomocí nastavovacího žebříku.
Uvnitř nalezli ležícího muže, které-
ho předali záchrance. (pav)

Na svá předškolní léta vzpomínaly desítky lidí v řevnické mateřské škole,
která si v sobotu 19. října připomněla 80. výročí založení. Součástí Dne
otevřených dveří bylo vzpomínání místního historika Jindřicha Königa,
proslov starosty Tomáše Smrčky i výstava dobových fotografií a kronik.

Text a foto Pavla NOVÁČKOVÁ 

Chemikálie z Klatov zaneřádily řeku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ROSTE. Altán na zahradě třebaňské školy.      Foto Tereza MACOURKOVÁ
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Kolaps! Karlštejn dostal devět branek
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - Karlštejn na svém
hřišti zkolaboval v zápase se Zaje-
čovem. naopak dobřichovice zno-
vu vyhrály a vedou tabulku třetí
třídy okresu Praha-západ.     (mif)
LETY, krajská I. B třída
Tlustice - FK lety 0:2
Branky: Měchura, veselý
Nováček soutěže zlobil až do 87. mi-
nuty, kdy skóroval střídající Veselý. 
Utkání bylo hráno na nerovném teré-
nu, který více vyhovoval nadšeně
bojujícím domácím. Hosté od počát-
ku pozorně bránili a čekali na svou
příležitost. Šancí si vypracovali dost,
ale proměnit je nedokázali. Povedlo
se jim to až ve 41. minutě. Po nará-

žečce s Ciprou unikl po křídle Dom-
inik Kischer, jeho prudký centr hla-
vičkoval do sítě Měchura - 0:1. Po
změně stran se Tlustičtí tlačili před
branku, ale Lety zodpovědně bráni-
ly. Závěrečný nápor domácích uťal
Veselý, který unikl po křídle a jeho
křižná přízemní střela skončila v do-
mácí brance - 0:2. Jiří KÁRnÍK
lety - Rožmitál p/T 2:0
Branky: Kischer, Měchura

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Zaječov 2:9
Branky: P. Kučera, Zajíc
Totální kolaps karlštejnských fotba-
listů, takový debakl pod hradem
dlouho nepamatují. Zápas ovlivnilo
brzké vyloučení Cajthamla - domácí
téměř 70 minut hráli o deseti. Aktiv-
ní soupeř do půle nastřílel pět gólů a
utkání proměnil v exhibici. (miš)
drozdov - Karlštejn 2:0

Vcelku vyrovnané utkání. Hosté si
nevypracovali vážnější šanci.   (miš)

DOBŘICHOVICE, III. třída
dobřichovice - Úhonice 5:0
Branky: Císař  2,  M. Šlapák, Pl-
zák, Geissler (z penalty)
Dobřichovičtí v pozměněné sestavě
nepředvedli nijak oslnivý výkon.
Soupeř z chvostu tabulky chyby v
kombinaci i rozehrávce domácích
nedokázal potrestat, naopak sám po
hrubkách inkasoval. Zrodilo se tak
osmé výsledkově přesvědčivé vítěz-
ství Dobřichovic v řadě. Do listiny
střelců se zapsal i gólman Jiří Geis-
sler, který zvyšoval v 71. minutě na
4:0 nádherným gólem z penalty za
sražení M. Šlapáka. Prudce kopnutý
míč se odrazil od břevna na zem,
zpět nahoru a do sítě!                 (oma)
velké Přílepy - dobřichovice 2:3
Góly: Křivánek, Štědronský, větrovec

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
všeradice - oZT 1:1
Branka: Šebek
viz FK vŠERadiCE.
oZT - Hostomice 3:4
Branky: Suchý 2, Palička

FK VŠERADICE, III. třída 
všeradice - Zadní Třebaň 1:1
Branka: Silbernágl
Do zápasu jsme nevstoupili dobře,
brzy jsme prohrávali 0:1, špatně
jsme kombinovali, byli jsme úplně
»mrtví«. Druhou půli jsme se zvedli,
hosté sice zlobili, ale my jsme si
šance taky vypracovali. Vyrovnali
jsme v 84. minutě: přímák Pavla Ja-
koubka hlavou dorážel Silbernágl. V
poslední minutě jsme si akcí po kříd-
le vypracovali tutovku, ale nepromě-
nili jsme. Ztráta 2 bodů nás štve, ale
víc jsme si asi nezasloužili.         (stš)
Hudlice - všeradice 3:2
Branky: Černý 2 (1 z penalty)

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Rudna B 4:3
Branky: Maštalíř ondřej, Pitauer,
Maštalíř Martin, Matoušek 
Domácí šli ve 4. minutě do vedení,
hosté ale postupně třemi trefami skó-
re otočili. Řevnice mezi 62. a 82. mi-
nutou vstřelily tři góly a připsaly si
druhou podzimní výhru.             (mif)
Roztoky B - Řevnice 4:2
Branky: Průša, Matoušek

Zatímco nižší volejbalová soutěž 5. 10. skončila - v posledním dvojzápase
II. krajského přeboru žen Dobřichovice B vyhrály nad Sokolem Beroun
dvakrát 3:0 a přezimovat budou na 2. místě - rozeběhla se naplno druhá
nejvyšší soutěž žen, I. liga. Dobřichovická děvčata začala zdařile, tak jak
je to v poslední době zvykem. Žižkov porazila 2 x 3:1, KP Brno 2 x 3:0.
Trochu zaváhala v Hradci Králové (na snímku), kde první zápas těsně pro-
hrála 2:3. Další zápas už byl v naší režii - vyhráli jsme 3:1. Po šesti utká-
ních jsme ovládli čelo tabulky. Uplynulý víkend jsme změřili síly s VK Hro-
nov, který je hned za námi. První zápas jsme během hodiny a čtvrt vyhrá-
li 3:0, druhý 3:1. Dne 22. 10. v dobřichovické tělocvičně uvidíme 2. kolo
Českého poháru, naše prvoligové ženy se utkají s extraligovým Olympem
Praha. Držte nám palce!       Text a foto ivanka Caldová, dobřichovice

Volejbalistky opanovaly čelo tabulky

Podzimní sezona řevnických »národních« házen-
kářů dospěla do finále. V Čakovicích 12. 10. začí-
nali chlapi v pro ně nekřesťanskou osmou hodinu
ranní. Sice bylo tepleji než před týdnem, ale nízké
ostré slunce ztrpčovalo sledování míče při všech
činnostech a brankáři si nemohli sluneční branku
»vynachválit«. Naši muži si s méně zkušeným
soupeřem, který již vyčerpal možnost výpomoci
prvoligových hráčů, poradili a vyhráli 24:17.
Smíšené družstvo mladšího žactva odehrálo vy-
rovnaný zápas, ale po vyhraném poločase 13:11
už výškové převaze domácích nedokázalo čelit a

prohrálo 22:26. Podobný průběh měl zápas star-
ších žáků - poločas 13:13, prohra 21:24. Mladším
žákům se nedařilo od začátku a prohráli 29:18.
Naši dorostenci naopak nedali svému soupeři
šanci a zvítězili 42:11.
Starší žáci si zlepšili náladu hned v neděli 13. 10.,
když v dohrávce na domácím hřišti porazili Spoje
Praha 24:19, dorostenci pak 23:20.
Poslední mistráky házenkáři odehráli 19. 10. na
svém hřišti. Koeduci změřili síly s Březnem a do-
rostenci i muži pak s Chomutovem.

František Zavadil, nH Řevnice
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Brankáři si nemohli sluneční branku »vynachválit«...

Camperos zakončili
sezonu v růžové
To se tak stalo, že se dalo dohroma-
dy pár lidí z Poberouní, pár lidí z
Prahy a vznikl amatérský tým Cam-
peros, který spojuje láska ke kem-
pingu a sportu. Vzhledem k tomu,
že pár z nich hraje na nejvyšší úrov-
ni softbal, namočili nás, ostatní, do
jeho pomalejší verze, slowpitche a
začali jsme hrát celostátní Amatér-
skou slowpitchovou ligu (ASL). V
sobotu 12. 10. byla letošní sezona
ukončena turnajem u Pardubic, kte-
rý se na znamení boje proti rakovině
prsu odehrával v růžové barvě.
Draftovali jsme posilu ze země ak-
tuálních mistrů světa v softbalu, z
Argentiny, a vyrazili. Vzhledem k
letošním výsledkům už na obhajobu
loňského třetího místa v lize moc
šance nebyla, ale chtěli jsme podat
co nejlepší výsledek. Turnaj dopadl
nad očekávání, z pěti zápasů jsme
prohráli jen jednou, s pozdějšími ví-
tězi z Plzně. Ti se do finále dostali
na náš úkor o jediný bodík. V zápa-
se o třetí místo jsme porazili letošní
vítěze celé ASL, skončili bronzoví a
v lize celkově pátí. Důležitější ale
je, že se všichni u hry bavili a ná-
sledný večer u ohně s kytarami to
jen podtrhl. Jen škoda, že ženské
osazenstvo s sebou nemělo odlako-
vač na nehty a někteří pánové tak
museli cestu domů absolvovat s rů-
žově nalakovanými nehty...

Radek Boxan, Svinaře 

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
26. 10. 14:30 FK Lety - Loděnice
2. 11. 14:00 Sokol Jinočany - FK Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor
26. 10. 14:30 Karlštejn - Stašov       
3. 11. 14:00 Hořovicko B - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, III. třída
26. 10. 14:30 Dobřichovice - Č. Újezd
3. 11. 14:00 Horoměřice - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
27.10. 14:30 Mořina - OZT
3. 11. 14:00 OZT - Hýskov 

VŠERADICE, III. třída
26. 10. 14:30 Všeradice - Osek
2. 11. 14:00 Podluhy - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
27.10.14:30 Řevnice - Klínec 
3.11. 14:00 Středokluky B - Řevnice

ŽÁCI. Malí řevničtí házenkáři po zápase v Čako-
vicích. Foto František Zavadil


