
dobřichovice - Třicet let svobody!
Třicet let demokracie. události z
listopadu 1989, které odstartovaly
pád komunistické zlovlády, si při-
pomněli na mnoha místech našeho
kraje. v Řevnicích, Letech, Čer-
nošicích, Litni, Berouně... Nejná-
paditěji asi v dobřichovicích.
Rekonstrukce nejdůležitějších udá-
lostí 17. listopadu 1989 se v Dobři-
chovicích konala již 9. 11. Pořadate-
lé z Dobřichovické divadelní společ-
nosti nechtěli konkurovat manifesta-
ci vyhlášené spolkem Milion chvilek

pro demokracii na sobotu 16. 11. a
sváteční den 17. 11. chtěli lidem ne-
chat na návštěvu Prahy. 
Na Školním náměstí vedle budovy
ZŠ u mostu od 13.30 vysílala stanice
Hvězda – tehdejší nejposlouchanější
stanice Československého rozhlasu.
Postorem zněly socialistické hity, do-
bové znělky a hlášení, završené před
druhou hodinou spartakiádním šlág-
rem Michala Davida Poupata. Pak se
ze zaplněného Albertova přihlásil s
prvním vstupem známý rozhlasový
moderátor Petr Král. Řekl pár slov o

povolené demonstraci a vrátil slovo
zpět, aby si účastníci mohli poslech-
nout projevy studentských vůdců, již
přečetli autentické texty. Studentský
průvod, velmi opravdový i díky žá-
kům místní ZŠ, kteří připravili do-
bové transparenty, se přes Křižov-
nické náměstí vydal na Vyšehrad,
kde před budovou městského úřadu
mladí lidé položili karafiáty k pom-
níku padlým a zpívala se českoslo-
venská hymna. V tu chvíli se studen-
ti živelně rozhodli pro návrat do cen-
tra města. (Dokončení na straně 2)

V tomto čísle Našich novin
* Martin sníh nepřivezl - strana 4
* Vinařství oslaví sto let - strana 7

Lety, Řevnice - Letošní Cenu Na-
šich novin – Cenu Arnošta Tučka
určenou lidem, kteří nezištně pra-
cují pro náš kraj, převzali 9. 11.
na posvícení v Letech Štěpánka a
Petr JANdusovi. Manželé už
třináct let trénují všechny katego-
rie dětí řevnické národní házené.
Štěpo, překvapilo vás ocenění?
Docela nás to zaskočilo. Říkala
jsem si, že v nominaci jsou lidé, kte-
ří se různým aktivitám věnují déle
než my a třeba i zaujmou větší vě-
kovou skupinu než my. Přeci jen
děti odrostou a jdou svojí cestou.
Ale stále se nám i bývalí hráči vra-

cejí, třeba jen fandit. Také je příjem-
né sledovat, jak díky našemu vedení
dětí ke sportu děti reprezentují svoje
školy i v jiných sportech.
Jaké byly první pocity po vyhlášení
výsledků?
Měla jsem radost. Uvědomila jsem
si, že jsme dostali nejvíce hlasů a
také kolika lidem musíme poděko-
vat za podporu.
Byli jste oceněni za to, že se věnu-
jete dětem v oddílu řevnické národ-
ní házené. Jak dlouho trénujete?
Už třináct let. K trénování nás při-
vedli Zuzka a Tomáš Veselých.   (lh)
(Dokončení na straně 3)

UŽ JDOU. Studentský průvod zastavený příslušníky VB byl součástí akce, kterou si Dobřichovičtí připomněli listopad 1989.          Foto Hynek MORAVEC

Cenu NN Štěpánce Jandusové (její
muž Petr dorazit nemohl, byl v prá-
ci) předala starostka Letů Barbora
Tesařová.        Foto NN M. FRÝDL

Pamětníkům běhal mráz po zádech
V DOBŘICHOVICÍCH ZREKONSTRUOVALI UDÁLOSTI ZE 17. LISTOPADU 1989

18. listopadu 2019 - 23 (763) Cena výtisku 7 Kč

Viktor Preiss vystavuje
své kresby »u Bímů«

Bez super party by to nešlo! tvrdí laureátka Ceny NN Soutěž nádraží: uspěl
Karlštejn i Černošice
Poberouní - Nejkrásnějším nádra-
žím roku 2019 jsou Rozsochy na
Vysočině. Ve 13. ročníku prestižní
soutěže uspěli i »reprezentanti« na-
šeho kraje: stanice Karlštejn dostala
Cenu generálního ředitele Správy
železniční dopravní cesty, Cenu
souznění za spolupráci a výjimečné
počiny při obnově nebo provozu ob-
jektů získala zastávka Černošice.
Slavnostní vyhlášení soutěže Nej-
krásnější nádraží ČR 2019 hostil 12.
11. Valdštejnský palác v Praze, sídlo
Senátu. Na titul letos lidé navrhli 67
stanic, o vítězi rozhodlo hlasování
veřejnosti. (Viz strana 7) (mif)

Poberounské školy
stávku (ne)podpořily
Poberouní - Stávka? Ano! Stávka!
Ano, ale... Stávka? Ne! Školy v na-
šem kraji na výzvu odborů stávko-
vat 6. listopadu za vyšší platy reago-
valy různě. Nezavřela žádná.
Stávku zcela odmítly ZŠ v Osově,
Zadní Třebani či Karlštejně. „Naše
škola se do stávky učitelů nezapoji-
la, považovali jsme ji za zbytečnou,“
uvedla ředitelka ZŠ a MŠ v Karlštej-
ně Jiřina Janovská. „Myslíme si, že
české školství má vážnější problémy,
než je 10% na platy učitelů. Odbory
by se měly zaměřit i na něco jiného,“
dodala. (Dokončení na str. 11)       (mif)
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Pamětníkům běhal mráz po zádech
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V ulici 5. května na ně čekal policej-
ní kordon. Studenti se před ním za-
stavili, ukazovali holé ruce, skando-
vali Nechceme násilí! A další hesla,
která tehdy Národní třídou zněla.
Dívky dávaly policistům za štíty
květiny, zapalovaly se svíčky. 
Přesto nakonec k zásahu proti de-
monstraci došlo. Na 25 členů spolku
Příslušníci OO VB Strnadice, dopl-
něných o dalších 15 komparsistů z
řad místní mládeže, spolu s pěti žlu-
tobílými vozidly VB a milicionář-
ským UAZ, uzavřelo demonstraci z
druhé strany a posléze oba kordony
vytlačily všechny uličkou ke Kři-
žovnickému náměstí. V těchto chví-
lích musel všem pamětníkům běhat
mráz po zádech. Přeci jen ožívaly
vzpomínky, které i po těch desítkách
let jsou stále čerstvé. Na nádvoří
zámku jsme pak stáli pod balkonem
Melantrichu, odkud zpíval Karel
Kryl (Petr Bendl) a na závěr zazněla
i Modlitba pro Martu v podání Lucie
Kukulové.
Po ní se pozornost přítomných pře-
sunula dolů na nádvoří, střihem do
současnosti. Z improvizovaného pó-
dia zaznělo několik projevů - staros-

ty Dobřichovic Petra Hampla, místo-
předsedy senátu Jiřího Oberfalzera,
dobřichovického starousedlíka a
prvního svobodného starosty (tehdy
ještě předsedy MNV) Jiřího Růžka a
ve finále i zástupce mladé generace
Viktora Ježka. Zejména Viktorovo
vystoupení vzbudilo mezi lidmi na
stále zaplněném nádvoří největší oh-
las. A nám, pořadatelům, udělalo též

radost - byl to doklad toho, že jsme
akci neorganizovali zbytečně. 
Rozcházející se účastníci se mohli
zastavit na místě policejního zásahu,
kde v podloubí vedle Vinného kamr-
líku vznikl pomníček událostí 17.
11. 1989 a zapálit u něj svíčku. Mís-
to, které dlouho do noci bylo v cent-
ru městečka tím nejpůsobivějším.
Jak lidé odpolední rekonstrukci vní-

mali, dokládá i malá bouře na sociál-
ních sítích, kde si účastníci až do ne-
dělního odpoledne neustále vyměňo-
vali zážitky, vzpomínky a fotografie
ze sobotního odpoledne. Krásné by-
lo poslouchat v davu rodiče menších
i větších dětí, kteří svým ratolestem
vysvětlovali, co a proč se právě děje. 
Na Živé obrazy ze 17. listopadu na-
vázala 14. 11. přednáška Ladislava
Špačka. Petrem Caldou dokonale na-
svícený malý sál sokolovny se pro-
měnil v důstojný kulturní stánek, v
němž na 200 diváků poslouchalo vy-
právění jednoho z nejbližších spolu-
pracovníků pana prezidenta Havla.
Od počátků jejich spolupráce, přes
zážitky z cest, politických jednání i
setkání s významnými osobnostmi
po celém světě. L. Špaček bez pře-
stávky hovořil přes dvě a půl hodiny,
pozornost si dokázal udržet krátký-
mi exkurzi do historie ostatních stá-
tů, vtipnými zážitky a místy emotiv-
ními a dojemnými vzpomínkami.
Občas se mu řeč zadrhla a v očích
objevily slzy, čímž nakazil i většinu
posluchačů. Večer končil po desáté
hodině dlouhotrvajícím potleskem.

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Řevničané pochodovali městem, pak odjeli na Letnou

Dobřichovickým demonstrantům přehradila cestu Veřejná bezpečnost. Stej-
ně jako těm, již byli 17. 11. 1989 na Národní třídě.  Foto Hynek MORAVEC

Řevnice - S hesly z listopadu 1989
pochodovali v sobotu 16. 11. účast-
níci Sametového setkání v Řevni-
cích. kdy, když ne teď. kdo, když
ne my. nežít ve lži. nejsme děti...
Hesla vytvořili žáci místní Základní
umělecké školy, a ti je také v průvo-
du, v jehož čele šli představitelé
města, nesli. Seřadili se v deset ho-
din u Zámečku, kde se mohli občer-
stvit chlebem s gothajským salá-

mem. Mnohé děti jej ochutnaly vů-
bec poprvé. Průvod za policejní asis-
tence zamířil k Modrému domečku.
Muzikanti ze ZUŠ zde zahráli a zaz-
pívali několik písní Karla Kryla. Po-
té promluvili starosta Tomáš Smrčka
a senátor Jiří Oberfalzer. „Demokra-
cie je křehká jako bylinka,“ řekl na
úvod a přiznal, že před třiceti lety by
ho ani nenapadlo, že demokracie u
nás může být znovu ohrožena. Vy-

zval všechny přítomné především k
účasti ve volbách. „Za dobu existen-
ce naší republiky byl tento kroj již
třikrát zakázán,“ doplnil jeho slova
starosta řevnického Sokola Petr Ko-
zák, který přišel stylově v sokolském
kroji. Nechyběla píseň Modlitba pro
Martu, místní čtvrťáci sehráli bajku

o tom, jakou váhu může mít slovo.
Setkání zakončili účastníci zpěvem
české hymny. Asi stovka Řevničanů
se následně vydala vlakem na praž-
skou Letnou. Na shromáždění proti
Andreji Babišovi a na podporu de-
mokracie sem dorazilo bezmála tři
sta tisíc lidí.  Pavla nováčková
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Malí účastníci řevnického shromáždění. Foto Pavla nováčková
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Bez super party by to opravdu nešlo!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Bez jejich pomoci v začátku bychom
třeba ani netrénovali. V poslední do-
bě se střídáme s dalšími hráči, někdy
i bývalými, Honzou Hartmannem,
Ctiradem Leinweberem a Kubou
Knaiflem, o chod oddílu se nám sta-
rá Fanda Zavadil. Fanda má nejdůle-
žitěší úlohu, zařizuje vše, co se týká
financí, bez peněz to bohužel nejde.
Co je na trénování a na této práci
vůbec nejtěžší?
Nejtěžší je sladit práci, trénování a
volný čas, toho v sezoně moc není.
Změnila jsem zaměstnání, mám vol-
né víkendy, ale Petr dělá turnusy (tý-
den práce, týden volna), tak bývá
problém, když dorost hraje třeba v
Přešticích a ostatní kategorie v Pra-
ze. Pak přicházejí na řadu pomocní-
ci i v podobě rodičů, kteří jezdí, co
to dá, jen aby se vše stihlo. Bez
super party rodičů by to nešlo. Jezdí
se fandit, spí se na žíněnkách a je tra-
dicí, že na soustředění věnujeme je-
den večer rodičům. Je to nejjedno-
dušší poděkování, že nám půjčují
svoje ratolesti (smích).
Jaké máte plány na jarní sezonu?
Tato sezona se zaměřuje na starší žá-
ky a dorost. Věříme, že se dostaví
úspěch v podobě mistrovství ČR ne-

bo poháru ČR v některé z kategorií.
Není to tak, že mladším se nevěnuje-
me, ale je jich málo a dost začáteční-
ků, kteří nabírají zkušenosti, tak se
tuto sezonu hlavně učí. Určitě nebu-

deme v zimě zahálet, i když trénuje-
me jen jednou týdně. Rádi bychom
přivítali nové hráče a hlavně hráčky
do dvanácti let, kteří hrají koeduko-
vanou soutěž.

Je něco, co vám na házené chybí?
Na házené jako hře mi asi nechybí
nic. Je to sport jako každý jiný, mu-
síte respektovat pravidla a děti se učí
i soužití v partě. V házené se uplatní
výbušná energie i klid a rozvaha.
Ten, který rychle běhá, nemusí umět
házet daleko, naopak ten, který má
dobrou střelu, nemusí být nejrychlej-
ší, vše se doplňuje. Co se týče areálu
házené, přáli bychom si nový po-
vrch. Poslední dobou se potýkáme s
bojem proti mechu. Areál je blízko
lesa, obklopen stromy, ale kácet se
proto samozřejmě nebudou. Snad se
nám podaří tento problém vyřešit a
třeba se najde kouzelný měšec, který
nám umožní rekonstrukci hřiště.
Už jste přemýšleli, co uděláte s pré-
mií, která je součástí Ceny NN?
Samozřejmě, kdyby to šlo, zaplatí-
me si povrch. To ocenění ale není jen
o penězích. Určitě se házené nepře-
staneme věnovat jen proto, že nám
za to nikdo neplatí. Hodí se i sebe-
menší finanční ohodnocení, z ceny
na jaře uspořádáme malou oslavu na
házené. Odměníme také naši dceru
za trpělivost s rodiči, co si adoptova-
li další svěřence (smích), a za to, že
nám pomáhá s těmi nejmladšími.

Lucie HOCHMALOVÁ

Vítr foukal, draci mizeli v obrovských výškách
Dvanáctý ročník Drakiády pořádali na cestě ke křížku v
Hlásné Třebani obec Hlásná Třebaň, dobrovolní hasiči a
hlavní organizátor Vladimír Dohnal.  
Hasiči a Vladimír se sešli brzy ráno, aby stačili vše při-
pravit. Uvařit čaj svařák, přivézt stoly, lavice, sporák,
stánek, dort pro vítěze... Taky vykopat díru pro rozdělá-
ní ohně na opékání buřtů. Po déváté, kdy začali přichá-
zet první soutěžící, bylo vše připraveno. V půl desáté
Vladimír odpískal start. Začalo hemžení a létání po
louce, která už byla pěkně zaplněná. Vítr foukal docela
silně, a tak draci za chvíli mizeli v obrovských výškách.
Byla to super podívaná, děti pokřikovaly, čí drak je výš,
byla u toho obrovská legrace. Sešlo se nás opravdu hod-
ně. Během pouštění draků se bylo možné občerstvit u
stánku, kde hasiči připravili čaj, svařák a spoustu domá-
cích dobrot. Také se už začaly opékat buřty. Já s Luckou
Batíkovou jsme dostaly bojový úkol vyhodnotit soutěž -
nejvyšší let, umělecký dojem a hlavně domácí výrobu
draků. Bylo to dost obtížné, protože jak kupovaní, tak
domáci draci byli nádherní. A ke všemu ještě všem líta-
li fakt hodně vysoko. Nakonec jsme se přeci jen shodly
a připravily vyhlášení. V 11.00 se všichni účastníci sešli
u nás a s otevřenou pusou  čekali, jak to dopadne. Za nej-

vyšší let dostal Péťa Juránek tašku plnou dobrot. Jeho
drak nebyl skoro vidět, jak byl vysoko. Za nejlepší umě-
lecký dojem byla oceněna Dorka Kimelová - obdržela
»obrovského draka«. Za nejlepší domácí výrobek dosta-
li dort Alžběta a Mikuláš Orlíkovi. Při převzetí musela
pomoci maminka, jak byl ten dort velký a těžký. Za nej-
rychlejšího běžce dostal tekutou odměnu Jiří Krátký,
nejpomalejším běžcem, vlastně neběžcem byl vyhlášen
a oceněn Miroslav Stříbrný. Ten přijel s rodinou a na ko-
čárku měl uvázaného moc pěkného draka ověnčeného
balonky. Ale ten drak ani taťka kočárek neopustili, takže
žádný let ani krok. Zasloužená cena! Nakonec všechny
děti dostaly odměnu, různé sladkosti, co si kdo vybral.
Pak maminka výherců rozkrájela  ten obrovský  dort, do-
stalo se na všechny děti. Dle ohlasů byl moc dobrý. U
stánku se dopil poslední čaj i svařák, dojedly se domácí
laskominy i spousta buřtů. Myslím si, že oběd, který je
doma čekal, nemohly děti ani sníst, jak byly nacpané.
Všichni jsme si to náramně užili, bude na co vzpomínat. 
Akce byla perfektně připravena, obrovský dík patří hasi-
čům, Vladimírovi Dohnalovi a vlastně všem, kteří dora-
zili. Nashledanou za rok a - větru zdar!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Středočeskou Stavbou roku je bývalý statek v Dobřichovicích

KANDIDÁTI. Část těch, kteří byli nominování na Cenu NN 2019. Zleva Jan Flemr, Eva Knopová, Jana Fialová,
Olga Kepková, Jitka Švecová, Štěpánka Jandusová a Alena Sahánková. Foto NN M. FRÝDL

Dobřichovice - Dolní Poberouní,
zdá se, se stává »mekkou« soudo-
bé architektury. Po dvojnásobném
triumfu řevnického Corsa Pod Li-
pami v soutěžích Grand Prix ar-
chitektů a Stavba roku (viz NN 21
a 22/19) se aktuálně dočkalo oce-
nění také DOB Centrum Dobři-
chovice. V pondělí 11. 11. bylo v
Kutné Hoře vyhlášeno Stavbou
roku Středočeského kraje 2019. 
„Ocenění nás samozřejmě potěšilo,“
uvedl majitel investorské společnos-
ti DOB-Invest, která má přestavbu
bývalého křižovnického statku v
hodnotě převyšující 400 milionů Kč
»na svědomí«, Daniel Havlík. „Z re-
akcí v Dobřichovicích vnímám, že
se přestavba celkem povedla a bylo
příjemné zjistit, že se líbila po strán-
ce architektury, multifunkčnosti pro-
stor i návaznostem na okolí nezávis-
lé porotě soutěže,“ dodal.

DOB Centrum představuje přestav-
bu a dostavbu bývalého křižovnic-

kého statku. Lze v něm nalézt nové
byty včetně speciálních seniorských,

obchody a další provozovny, spole-
čenský sál, wellness se saunou dva-
náctimetrovým bazénem, vinotéku
La Fontana, restauraci Panská Za-
hrada i čtyřhvězdičkový hotel.
„Přestavba začala před 21 lety, kdy
jsme opravili jižní křídlo tehdy chát-
rajících budov a zřídili sál Dr. Für-
sta, v němž se od té doby konalo
mnoho koncertů, divadelních před-
stavení, výstav i zasedání zastupitel-
stva,“ řekl Havlík. „Tuto budovu by-
chom nyní, až na to budeme mít pe-
níze, rádi znovu přestavěli a uvnitř
výrazně zmodernizovali.“   
DOB Centrum titul Stavba roku St-
ředočeského kraje 2019 získalo v
konkurenci 20 staveb. Mezi pěti fi-
nalisty bylo i řevnické Corso Pod
Lipami. Letošní vítězství dobřicho-
vickému areálu zajistilo přímý po-
stup do celostátní přehlídky Stavba
roku 2020.             Miloslav FRÝDL

S POHÁREM. Daniel Havlík (vlevo) a architekt Jiří Hejda při přebírání
ocenění Stavba roku Středočeského kraje 2019.                        Foto ARCHIV
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Martin na bílém koni sníh nepřivezl
V LETECH NA NÁVSI SE KONALA VYDAŘENÁ OSLAVA SVATOMARTINSKÉHO POSVÍCENÍ

Oslava Svatomartinského posvícení
se konala 9. listopadu v Letech. Ve
stáncích byly k mání zabijačkové
pochoutky, posvícenské koláčky,
perníčky, hračky, víno i svařák. Děti
si užívaly nafukovací hrad, kolotoč i
střelnici. Všude byl slyšet smích a
radostné dětské výkřiky.  
Před 14.00 přijel sv. Martin na bílém
koni. Sníh ale nepřivezl. Koník byl
trošku vystresovaný, nelíbily se mu

pohybující se nafukovací předměty,
které i dost šustily, ale sv. Martin ho
bravurně uklidnil a společně dojeli
až před pódium. Program zahájily
děti z místní mateřské školy. Pak se
početnému davu představili náctiletí
rockeři z dobřichovické kapely Dobi
Boyz. Velmi dobří muzikanti, zpě-
vák všechny okouzlil svým hlasem.
Trochu mne jen zarazila slova písni-
ček, malinko přisprostlá, což se mně
nelíbilo. Velmi povedená byla soutěž

v pojídání svatomartinského koláče.
Byly vytvořeny tři skupiny - před-
školáci, náctiletí a dospěláci, všichni
se koláčem prokousávali, jako kdy-
by týden nejedli. Legrační podívaná!
A Olda Burda to jako vždy bezvadně
moderoval. Chyběla mi zde kapela
Třehusk, jež loni vyburcovala  spou-
stu dětí i dospěláků k tanci a vytvo-
řila skvělou atmosféru. 
Kolem 15.00 se ujal slova Milda
Frýdl a vyhlásil výsledky letošní Ce-

ny Našich novin určené těm, kteří
nezištně pracují pro náš kraj. Získali
ji Štěpánka a Petr Jandusovi ze Řev-
nic za to, že většinu volného času
věnují malým házenkářům (viz stra-
ny 1 a 3 - pozn. NN). Ostatní nomi-
novaní dostali krásnou žlutou růži a
tašku plnou upomínkových předmě-
tů. Na závěr oslavy byl naplánován
lampionový průvod. Všem, kteří se
podíleli na přípravě této obrovské
akce, patří velký dík, stejně jako Ol-
dovi Burdovi za super moderování. 
Jitka ŠVECoVÁ, Hlásná Třebaň

Řevnice – V plném proudu jsou
přípravy na tradiční vánoční kon-
cert Notiček s názvem Vánotičky.
Dětská lidová muzika jej odehra-
je 10. prosince od 18.00 v praž-
ském kostele Sv. Šimona a Judy.
Letos koncert ozdobí vystoupení a
křest cédéčka historicky první pri-
mášky Notiček Barbory Kolářové.
Dnes již třicetiletá absoloventka
Curtis Institut of Music ve Phila-
delphii a Yale School of Music v
New Haven působí jako sólistka a
členka řady světově proslulých or-
chestrů. „Křest bude vyvrcholením
roční práce a turné Imp in Impulse,
které začne 24. 11.,“ řekla Barbora,
která se na tento milník své kariéry
velmi těší. Křtu se ujme autor sklad-
by napsané pro Barboru Imp in Im-

pulse Pascal Le Boeuf spolu se se-
nátorem Jiřím Oberfalzerem, který
nad koncertem převzal záštitu.
Vánoční atmosféra již bude v režii
malých i velkých Notiček, které se
na vánoční sezonu chystají od srpna.
„Koncert je pro nás jedním z vrcho-
lů roku, těšíme se, že opět předvede-
me spoustu nových koled a hlavně
se těšíme na naše posluchače i na
krásnou atmosféru v kostele,“ uved-
la vedoucí muziky Lenka Kolářová. 
Ačkoliv archiv Notiček čítá téměř
sto padesát koled, stále se daří upra-
vovatelům Josefu Fialovi, Honzovi
Martínkovi i Sašovi Skutilovi na-
cházet a pro Notičky upravit nové a
nové vánoční poklady, na něž se
mohou příznivci lidové muziky tě-
šit.         Pavla PETRoVÁ, Notičky

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
20. 11. 20.00 PARDON, NEZASTIHLI
JSME VÁS
22. 11. a 23. 11. 17.30 (So 15.30)
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
22. 11. 20.00 POSLEDNÍ ARISTO-
KRATKA
23. 11. 13.30 FANY A PES
23. 11. a 30. 11. 18.00 VLASTNÍCI
23. 11. 20.00 DOKTOR SPÁNEK OD
STEPHENA KINGA
24. 11. 17.00 CESTA QUEBECU - doku-
ment + beseda
27. 11. 20.00 GAUGUIN NA TAHITI -
ZTRACENÝ RÁJ
28. 11. 19.30 JAZZ Q
29. i 30. 11. 17.30 (So 16.00) VALHALLA
29. 11. 20.00 NA NOŽE
30. 11. 13.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
30. 11. 20.00 LAST CHRISTMAS

KINO CLUB ČERNOŠICE
18. 11. 19.00 TERORISTKA

KINO LITEŇ
23. 11. 17.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH
HRAČEK
23. 11. 19.30 STAŘÍCI
30. 11. 17.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
30. 11. 19.30 TERMINÁTOR: TEMNÝ
OSUD

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
19. 11. 17.30 PŘES PRSTY
19. 11. 20.00 SBOHEM SYNU
20. 11. 13.45 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČ-
KŮ II
20. 11. 17.30 BITVA U MIDWAY
20. 11. a 30. 11. 20.00 LE MANS 66
21. 11. 15.30 NABARVENÉ PTÁČE
21. 11., 23. 11., 25. 11. a 27. 11. 20.00 (Čt
19.00, Po 17.30) VLASTNÍCI
22. 11., 23. 11., 24. 11. a 30. 11. 15.30 (Pá
17.30) LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 
22. 11. a 30. 11. 20.00 (So 17.30) ŽEN-
SKÁ NA VRCHOLU
23. 11. 17.30 JOKER
24. 11. 18.30 POSLEDNÍ ARISTO-
KRATKA
25. 11. 20.00 DÁLAVA
26. 11. 17.30 PRVNÍ ZRÁDCE
26. 11. 20.30 DOKTOR SPÁNEK OD
STEPHENA KINGA
28. 11. 15.30 STAŘÍCI
28. 11. 18.30 VYJÍMEČNÍ
29. 11. 19.00 LA TRAVIATA

KINO RADOTÍN
19. 11. 17.30 FALEŠNÉ
19. 11. 20.00 AGAPE
20. 11. 17.30 SÓLO
20. 11. 20.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
21. 11. a 28. 11. 17.30 VLASTNÍCI
21. 11. a 30. 11. 20.00 DEPECHE MO-
DE: SPIRITS IN THE FOREST
22. 11. a 29. 11. 17.30 LEDOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ II (29. 11. 3D)
22. 11. a 27. 11. 20.00 (St 17.30) PRVNÍ
ZRÁDCE
23. 11. 15.30 HURÁ NA POHÁDKY
23. 11. 17.00 LE MANS ´66
23. 11. 20.00 BITVA U MIDWAY
26. 11. 17.30 TINTORETT - REBEL Z
BENÁTEK
26. 11. 20.00 SLITOVÁNÍ
27. 11. 20.00 kino naslepo
28. 11. 20.00 DOKTOR SPÁNEK OD
STEPHENA KINGA
29. 11. 20.00 FALEŠNÉ
30. 11. 15.30 FANY A PES
30. 11. 17.30 ŠŤASTNÉ A VESELÉ +
TELEPORT ZOVKO

TÝDEN NEJEDLI? Součástí programu letovského posvícení byla soutěž v
pojídání svatomartinského koláče. Foto NN M. FRÝDL

Dorazí britská bluesová kapela roku

S Notičkami zahraje první primáška

Černošice - Hudební perla, brit-
ská kapela Catfish, která byla vy-
hlášena nejlepší anglickou blueso-
vou kapelou roku 2015, 2016 i
2018 míří do Černošic. V rámci Bio
Blues Festu 2019 zahraje v míst-
ním Clubu kino 22. 11. od 20.00.
Vůdčí osobností kapely je čtyřia-
dvacetiletý fenomenální kytarista a
zpěvák Matt Long, podporovaný od
kláves svým otcem Paulem. Kromě

britských hudebníků vystoupí i do-
mácí The Kingsize Boogiemen a
Petra Börnerová trio, které tvoří
česká zpěvačka Petra Börnerová,
slovenský hudebník Tomáš Bobrov-
niczký a jejich syn Tomáš. Reper-
toár tria je postavený na vlastních i
převzatých folk-bluesových písnič-
kách, inspirují se též folkovými, jaz-
zovými a rockovými podněty. Vs-
tupné 200/250 Kč. (pan)

Tipy NN
* Nový pořad Tančírna uvede 19.
11. od 19.00 ve Společenském sále
KD Dobříš Travesti show Techtle
Mechtle a Kočky. Vstupné 290/310
korun.  Jindřiška kaSTNERoVÁ
* Ivan Hlas, Olin Nejezchleb a Nor-
bi Kovács koncertují 21. 11. od
19.30 v zámku Dobřichovice.    (ak)
* Výstava kruhu radotínských vý-
tvarníků je v Kulturním středisku U
Koruny Radotín přístupná do 22. lis-
topadu. Dana RaDoVÁ
* Taneční čaje - společenské setká-
ní všech bez rozdílu věku hostí
Společenský sál KD Dobříš 24. 11.
od 17.00. Hrají a zpívají Patronky,
Tři v tom a další. (jik)
* Soubor Grybla představí svůj
projekt Tam kde končí voda 24. 11.
v Černošicích. Písně na pomezí jaz-
zu a swingu s typickou keltskou po-
etikou britské lidové hudby zazní v
Clubu Kino od 19 hodin.              (vš)
* Výstava fotoreportérů 30 osob-
ností k 30. výročí listopadu 1989 na-
zvaná Úctyhodní 89/19 je do 24. 11.
zpřístupněná v Modrém domečku
Řevnice. (zez)
* Slavnostní zahájení výstavy vě-
nované tradici a historii zdobení vá-
nočního stromku se uskuteční 28.
11. od 17.00 v Muzeu Českého kra-
su Beroun. Výstavu můžete navští-
vit do 5. ledna.        Vlastimil kERl
* karikaturista a písničkář Mirek
Kemel koncertuje 28. 11. od 19.00 v
Kulturním středisku U Koruny Ra-
dotín. Vstupné 160/190 Kč.      (dar)
* kapela JazzQ Martina Kratoch-
víla zahraje 28. 11. od 19.30 v kině
Řevnice. lucie kUkUloVÁ
* Prodejní výstava betlémů ze šus-
tí, kůže i slámy je v malém sále zám-
ku Dobřichovice přístupná 28. 11. -
2. 12., denně od 10 do 17.00.      (ak)
* Ples pro seniory se koná 29. 11.
od 18.00 v Clubu Kino Černošice.
Zahraje kapela Smeč, v programu je
předtančení KST Silueta Praha i
bohatá tombola. (vš)
* Reggae a ska rytmy zahraje Fast
Food Orchestra 29. 11. od 20.30 ve
Společenském sále KD Dobříš. Vs-
tupné: 250/280 Kč. (jik)
* Pohádku O žábě, která falešně
zpívala uvede DS Gaudium 30. 11.
od 15.00 v KS U Koruny Radotín.
Vstupné 60 Kč.      Dana RaDoVÁ
* Mostový ples ve stylu brazilských
rytmů se koná 30. 11. od 20.00 v ha-
le Bios Dobřichovice. Vystoupí Gur-
maina Band a Marek Schwab, Tam
Tam orchestra pod vedením Michala
Vacíka a Skipping Boys. Vstupné
300 Kč.         andrea kUDRNoVÁ
* Britský producent HLZ představí
své drum & bassové skladby 30. 11.
od 20.00 v černošickém Clubu Ki-
no. (vš)

Pražští pěvci přednesou Händlova Mesiáše
Třetí a poslední díl Mesiáše G. F. Händla v podání Pražských Pěvců a Čer-
nošické komorní filharmonie pod vedením Stanislava Mistra zazní 24. listo-
padu od 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích.
Úvod obstará malá ukázka z chystaného prosincového recitalu v Městském
sále v Černošicích řevnické houslistky Barbory Kolářové. Zahraje Polské
capriccio od polské skladatelky G. Bacewicz a Imp in Impulse, které přímo
pro ni složil americký skladatel a klavírista Pascal Le Boeuf. Vstupné
150/100 Kč. Václav PolíVka, Černošice
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Všeradův kurýr

V sobotu 16. listopadu se v odpoled-
ních hodinách děti ze Všeradic, pře-
vládaly ty předškolního věku, vyřá-
dily na Maškarním bále. 
Sál místní hospody Na Růžku se
hemžil hlavně princeznami, ale pot-

kat jste se zde mohli i s malými
představiteli rozličných profesí (lé-
kařem, hasičem, opravářem či poli-
cistou), zvířátky (medvědem, tučňá-
kem, netopýrem), Mášou nebo upí-
rem. Děti v kostýmech si užily ze-

jména tanec na vyzdobeném parketě
a vyřádily se s hromadou nafukova-
cích balónků. Čas mezi jednotlivými
tanečními kreacemi, mezi nimiž ne-
chyběla tradiční mašinka, had či
společný tanec v kruhu, mohli účast-
níci akce využít k plnění několika
soutěží, např. chytání dřevěných ry-
biček či házení kroužků.
Všechny přítomné maškary obdržely
sušenku na občerstvení a rovněž
hračku, jelikož nebylo v silách pořa-
datelů vybrat a odměnit jen ty nej-
krásnější kostýmy. Sál tudíž po při-
bližně dvouhodinovém plesání
opouštěly téměř dvě desítky šťast-
ných a vyřáděných dětiček.

ivana NáJEMNÍková,
všeradice

Vyřádili se s hromadou balonků
SÁL VŠERADICKÉ HOSPODY SE NA BÁLE HEMŽIL HLAVNĚ PRINCEZNAMI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 23/2019 (292)

Světlušky hrály divadlo o nevděčném synkovi
Bohoslužbu Církve československé husitské na Památku zesnulých hostil
druhý listopadový den Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani. Po bohoslužbě
jsme tradičně rozsvítili lucerničky, které na své schůzce vytvořili členové
dětského centra Světlušky. Letos použili k dozdobení skleněné »perly« ko-
rálky a vytvořili krásný kvítek, který nikdy neuvadne. Kéž je tomu tak i s
naši vzpomínkou a láskou k těm, kteří již nejsou mezi námi. 
V neděli 3. listopadu se sbor v 18.00 ponořil do tmy a do »Tajemství«. Stí-
nové divadlo o nevděčném synkovi a vysvobození ze samoty mělo úspěch
a bylo hráno hned dvakrát. Na prosinec chystáme se Světluškami stínové di-
vadlo další, adventní. Jana Šmardová koULová, Tmaň

NA KARNEVALE. Společný tanec na všeradickém Maškarním bále. Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Fotbalisté získali devatenáct bodů, ale... »Mrzí nás, že nemáme více!«

Podbrdské aktuality
* Zájezd do Nižbora pořádají 22. li-
stopadu všeradičtí zahrádkáři.     (vz)
* Představení Divadla Za Vodou z
Čenkova Bedřich Hrozný 2 - Nový
život můžete vidět 22. 11. od 20.00
v Galerii a muzeu M. D. Rettigové
Všeradice. Vstupné dobrovolné. (tč)
* Úplně uzavřena je do 22. listopa-
du silnice z Neumětel do Radouše.
Objízdná trasa pro osobní auta vede
přes Lhotku, náklaďáky musí jezdit
přes Jince. (zzi)
* vánoční strom na návsi ve Všera-
dicích si obyvatelé obce zdobí 30.
11. od 9.00. Vítáni jsou malí i velcí
pomocníci. Rozsvěcení stromu se
bude konat týž den od 17.00.       (vz)
* Rozsvícení vánočního sromu a za-
hájení adventu se koná 30. 11. od
17.00 na návsi v Neumětelích. Vy-
stoupí děti z místní školy i školky,
připraveno bude cukroví, svařené
víno i čaj. (kan)
* výstava fotografií Aleny Šustro-
vé nazvaná Cestou tam i nazpátek
bude zahájena 30. 11. v 18.00 ve
Společenském sále Podbrdy. Výsta-
vu můžete zhlédnout do 31. 12. v
otevírací době místní hospůdky. (aš)

III. třídu okresní fotbalové soutěže hraje A-muž-
stvo FK Všeradice. Jak se mu vedlo v právě skon-
čené podzimní části mistrovské soutěže?
Do sezony jsme po vydařeném konci té minulé
vstupovali s optimismem, ten nás ale rychle pře-
šel. Úvodní tři zápasy - přesně 0 bodů. Přitom tře-
ba v Nižboře jsme vedli už 0:3, a přesto jsme si
odsud nepřivezli ani bod. V tomto zápase jsme ale
měli dobré momenty, a tak nějak jsme asi tušili, že
»to« přijde.
Během těchto tří prohraných úvodních zápasů
jsme inkasovali 8 gólů, v následujících 10 zápa-
sech jsme začali lépe bránit, inkasovali jsme už
jen 12x a prohráli jen jednou. A náhoda to určitě
nebyla, myslím, že se na náš fotbal v některých
zápasech dobře dívalo. Nejlepší zápas jsme ode-
hráli v Loděnici, odkud jsme si přivezli výhru 0:3,
to opravdu vše šlapalo, jak mělo.

Po špatném úvodu jsme se nakonec v polovině
sezony umístili na sedmém místě s 19 body, což
není úplně zlé, ale mrzí nás, že nemáme více. Už
zmíněné ztracené vedení 0:3 v Nižboru, domácí
remíza 2:2 s Hýskovem, kdy jsme vedli o 2 góly,
nedokázali jsme doma porazit Třebaň a se soupe-
řem z dolních pater tabulky jsme pouze remizova-
li 1:1. Naopak na Mořině jsme remizovali 0:0,
přestože jsme hráli celý zápas oslabeni o jednoho
hráče. Což je také jeden z našich problémů - jiné
zápasy jsme museli odehrát bez jediného střídání.
Škoda, kdybychom se scházeli lépe, určitě by to
bylo i na výsledcích poznat, to potom můžeme
porazit opravdu každého.
Začátkem roku přijde zimní příprava a snad všich-
ni máknou, abychom na jaře nasbírali minimálně
těch 19 bodů jako na podzim.

stanislav ŠEBEk, Fk všeradice

Rozsvítí stromeček
Adventní čas se pomalu blíží. Dvůr
Všerad si pro vás připravil na sobo-
tu 7. 12. odpoledne plné zábavy. Od
14.00 se můžete těšit na tvořivou
dílnu, kde se budou moci děti i dos-
pělí kreativně vyřádit třeba při zdo-
bení perníčků či vytváření vánoč-
ních dekorací. Také se otevře tajný
vchod do pekla, který se nachází
přímo v zámku, takže, hříšníci, zpy-
tujte své svědomí, aby si vás tam
čerti nenechali. Na toho, kdo projde
peklem bez újmy, čeká odměna od
anděla a Mikuláše. Program vyvr-
cholí v 18.00 rozsvícením stromeč-
ku a vystoupením dětí z mateřské
školy ve Všeradicích i Světlušek ze
Tmaně. V restauraci bude připrave-
no sváteční menu, svařák a bombar-
dino. Těšíme se na vaši návštěvu! 

Barbora Piskáčková, 
Dvůr všerad, všeradice

KANONÝR. Nejlepší střelec všeradického áčka
Daniel Černý (vpravo).      Foto Pavel PALUSKA
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karlštejn - Sto let trvání oslaví 29.
listopadu výzkumná stanice vín
(vSv) v karlštejně. „Chystáme
výstavu vína s možností ochutnáv-
ky,“ zve vrchní karlštejnský sklep-
mistr Zdeněk BENEŠ.
Proč byla v roce 1919 VSV založena
a proč právě v Karlštejně?
Důvodem k založení VSV byla po-
třeba zřízení pokusné vinice, kde by
se zkoušely nové odrůdy révy a pod-
nože vhodné pro podmínky českých
vinic. Na přelomu století byly evrop-
ské vinice (do té doby pravokořenné
- bez podnože) decimovány zavleče-
ným škůdcem, mšičkou révokazem,
a vznikla potřeba obnovovat vinice
sazenicemi štěpovanými na podno-
žích, které by byly vůči škůdci odol-
né. Úmyslně byl pro založení VSV
vybraný Karlštejn, neboť pěstování
révy zde mělo tradici od dob Karla

IV. a izolační vzdálenost od ostat-
ních vinařských oblastí byla dosta-
tečně velká.
Je pravda, že vína z karlštejnských
vinic se v minulosti vozila i na Praž-
ský hrad?
Ano, před 30-40 lety bylo Karlštejn-
ské víno určeno pouze pro promi-
nenty a bylo mimo jiné součástí jí-
delníčku Pražského hradu.
Nedívají se na VSV Karlštejn mo-
ravští vinaři spatra? Češi a víno...
Někteří moravští vinaři se na české
víno opravdu dívají trochu s despek-
tem. Je to dané především tím, že
české vinice zaujímají pouze 4% z
celkové rozlohy vinic v ČR (96% je
na jižní Moravě) a nemalou roli sa-
mozřejmě hraje i boj o zákazníka.
Ale právě svou různorodostí a malou
rozlohou jsou české vinice unikátní.
Co v současnosti zkoumáte a jak
jsou výsledky vaší práce využívány?
V současné době je výzkum »zúžen«

pouze na udržování genetických zd-
rojů révy vinné - v polní kolekci a v
laboratorních podmínkách in vitro
udržujeme asi 200 odrůd a asi 90
klonů révy. Smyslem je udržet a
uchránit před zaniknutím odrůdy,
které v současnosti nejsou komerčně
pěstovány, pro budoucí generace.
Jak sté narozeniny VSV oslavíte?
Oslavy vyvrcholí 29. 11. - pro zá-
jemce z řad odborné veřejnosti pořá-
dáme od 13.00 seminář a pro širokou

veřejnost pak od 16.00 výstavu vína
s možností ochutnávky u příležitosti
soutěže O pohár Karla IV.
Chystáte v rámci oslav nějakou »te-
kutou« novinku z letošní sklizně?
Novinkou u příležitosti stého výročí
v sortimentu je Cabernet cortis 2018
Výběr z bobulí. Ještě nikdy nebylo v
Karlštejně vyrobeno víno v této ja-
kostní kategorii a žádné také nezís-
kalo tolik ocenění, včetně Zlaté me-
daile z Národní soutěže vín.       (mif)

Karlštejnský advent
Karlštejn, náměstí, 1. prosince

14.00 – ČENkoMoR
- hudební uskupení z Čenkova

14.40 – Skupina AJETo
- pohádkové písničky

15.10 – kAPiČkY
- country kapela z Karlštejna

16.00 – dvŮR SoFiE
- sváteční vystoupení místních dětí

16.30 – AdvENTNÍ PŘÁNÍ
- rychtáře, kastelána i sklepmistra
- naražení soudku s karlštejnským
pivem Karlíček, přípitek

16.40 – ZŠ kARLŠTEJN
- sváteční vystoupení místních dětí

16.55 – Pavel vÍTEk
- populární zpěvák, Karlštejňan

17.00 – RoZSvÍCENÍ
vÁNoČNÍHo STRoMU

Na výherce soutěže čekají dárkové kazety!
Karlštejn -  Čtenářskou soutěž připravili u příležitosti stého výročí založení
VSV Karlštejn místní vinaři společně s redakcí Karlštejnského zpravodaje.
Tři vylosovaní autoři správných odpovědí na otázky vedoucího VSV Zdeňka
Beneše získají dárkové kazety s karlštejnským vínem.
1) vyjmenujte tři bílé odrůdy révy pěstované vSv karlštejn
2) vyjmenujte tři modré odrůdy révy pěstované vSv karlštejn
3) do které vinařské oblasti a podoblasti patří vinařská obec karlštejn
Odpovědi můžete posílat do 12. 12. na adresu NN (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň), případně mailem na adresu: frydl@centrum.cz. (mif)

Karlštejnské nádraží
získalo Cenu ředitele
Zrekonstruované nádraží Karlštejn
získalo Cenu generálního ředitele
Správy železniční dopravní cesty.
Ocenění bylo uděleno v sídle Senátu
během ceremoniálu třináctého roční-
ku  ankety Asociace Entente Florale
CZ - Souznění. Za Městys Karlštejn
blahopřeji a podotýkám, že karlš-
tejnští by byli ještě radši, kdyby k
oceněné stanici vedl opravený chod-
ník. O tento problém se zajímám rok
a vinou nevyjasněných majetkových
vztahů pár kostek dlažby stále opra-
veno nebylo. Snad ke změně pomůže
právě získaný titul jednoho z nej-
krásnějších nádraží v zemi.

Janis SidovSký,
místostarosta karlštejna

Svátek sv. Martina je spojen s pra-
nostikou o jeho příjezdu na bílém
koni. To se letos nepovedlo. V tyto
dny se na vsích vykrmovaly husy,
vinaři představovali nový ročník ví-
na. My se každý rok setkáváme v
karlštejnské restauraci U Janů, aby-
chom tato mladá vína ochutnali. 
Letos měl Richard Kolek 11. 11. při-
praveno 37 druhů. Zakoupili jsme si
žetonky a přesně v 11.11 začal Ri-
chard nalévat. Hned se vytvořila
fronta. Zvládla jsem ochutnat 7 dru-
hů. Jedničku ode mne dostalo vinař-
ství Mádl za svého letošního Mülle-
ra Thurgau. Ten neměl chybu! Velmi
dobré bylo i Veltlínské červené rané

od Stanislava Škrobáka a stejná od-
růda od vinařství Omasta  a také od
Štěpána Maňáka. Pak se začalo ml-
sat. Nabídka byla ohromná: husí
drůbková polévka, husí játra, mladá
vypečená husička, jelení medailon-
ky, kančí výpečky... Paráda! Sál byl
jako vždy zcela zaplněn a slyšet byly
jen samé pochvaly a decentní mlas-
kání nad tou dobrotou. Všechna čest
kuchaři. Na druhou hodinu byla na-
víc objednána cimbálovka. Díky
všem za příjemnou atmosféru, milé
obsluze za bezchybný výkon. Již teď
se těším na příští ochutnávku vín a
oslavu sv. Martina. Text a foto

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Byly slyšet jen samé pochvaly a decentní mlaskání

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     12/2019 (97)                

ČESTNÍ OBČANÉ. Čestné občanství městyse převzali 17. listopadu z rukou starosty Karlštejna Petra Rampase Na-
děžda Kubů a Petr Moucha st. - na snímku zleva. (Viz strana 8) Foto Janis SIDOVSKÝ

Místní vinařství oslaví sté »narozeniny«
POSLEDNÍ LISTOPADOVÝ PÁTEK SE BUDE KONAT VÝSTAVA VÍN S MOŽNOSTÍ OCHUTNÁVKY

Karlštejnský zpravodaj
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Fotbalisté sbírali body jen na domácím hřišti
Karlštejnští fotbalisté budou třetí se-
zonu v řadě bojovat o záchranu v ok-
resním přeboru. Může za to ne úplně

povedená část podzimu, v němž zís-
kali 10 bodů a obsadili předposlední,
tedy 13. místo. Borci z podhradí zís-
kali všechny body na domácím hřiš-
ti, zato venku se jim vůbec nedařilo.
Pohárový debakl 1:6 na Mořině, hra-
jící o soutěž níž, předznamenal ne-
úspěšné snažení na cizích hřištích.
Celková venkovní bilance 8 zápasů,
8 porážek a skóre 4:35 hovoří za vše.
I přes dobrou domácí formu přišel
šok a debakl 2:9 se Zaječovem, to v
Karlštejně dlouho nepamatují...
V karlštejnském dresu se během
podzimu dobře zapracovala posila
mezi třemi tyčemi, mladý gólman
Lukáš Kliment, který si první půlrok
v dospělém fotbale nepočínal vůbec
špatně. V závěru sezony se do formy
dostávala druhá posila, středopolař
Ladislav Žerovnický. Nejlepším st-
řelcem podzimní části je Jan Hůrka,
který se trefil čtyřikrát do sítě po-
slední Březové. Karlštejn hlavně ve
druhé polovině soutěže doplácel na
rozšiřující se marodku, sestava byla

každý zápas jiná. Fotbalisty čeká bě-
hem zimní přípravy hodně práce.
Dle postavení týmů v krajské 1. B
třídě to zatím vypadá na jednoho se-
stupujícího, ovšem i tak panuje s
předposledním místem velká nespo-
kojenost. Dvanáctý Stašov je pouze
o skóre lepší, jedenáctý Tetín má ná-
skok tří bodů. Na jaře se bude hrát o
důležité body.         Michal ŠAMAN,

Karlštejn
Podzimní výsledky A-mužstva
Cembrit - Karlštejn 2:1
Žebrák - Karlštejn 3:0
Mořina - Karlštejn 6:1 - 1. kolo Poháru
OFS Beroun
Karlštejn - Tetín 1:1
Nový Jáchymov - Karlštejn 4:1
Karlštejn - Březová 8:0
Chyňava - Karlštejn 6:1
Karlštejn - Neumětely 2:1
Beroun "B" - Karlštejn 6:0
Karlštejn - Zaječov 2:9
Drozdov - Karlštejn 2:0
Karlštejn - Stašov 3:0
Hořovicko "B" - Karlštejn 6:0
Karlštejn - Trubín 0:3

Soubor ochotníků z Horšovského Týna se v minu-
lých letech představil v Karlštejně divadelními
hrami Jak je důležité míti Filipa nebo Podskal-
ského komedií Ženy v trysku století - vždy s vel-
kým úspěchem. Naposledy je mohli karlštejnští
diváci vidět v roce 2015 ve hře Ruské loto. 
Soubor, který funguje při Městském kulturním za-
řízení Horšovský Týn, je sice ochotnický, ale vý-
kony herců jsou naprosto profesionální. Soubor se
účastní soutěží i přehlídek amatérských divadel a

díky svému tvůrčímu nasazení se často prezentu-
je na festivalových kláních i v zahraničí. Dvakrát
hrál v Lucemburku na Dnech české kultury, oce-
nění získal na prestižních přehlídkách Krakono-
šův divadelní podzim, Jiráskův Hronov nebo na
Národní přehlídce monologů a dialogů ve Velké
Bystřici. Proto jsme velice rádi, že je opět uvidí-
me v Karlštejně ve dvou autorských inscenacích,
které měly letos premiéru.
Julie, ach Julie… je pověst o velké lásce Romea a

Julie, která byla poprvé zaznamenána Anno Do-
mini 1303 v Historii města Verony sepsané básní-
kem Girolamo de la Corte. Verzí o tragedii mla-
dých milenců je nespočet v mnoha jazycích. Té-
matem je proměna mladých lidí, kteří přes noc do-
spějí v ženu a muže, především pod tlakem okol-
ností smrtelného nepřátelství jejich rodů...
Testament Dulcinea je hra inspirovaná románem
představitele španělské renesance Miquelem de
Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote
de la Mancha. Dulcinea je symbolem trojjediné
bohyně ctnosti, vášně a mateřství.
Přijměte, prosím, pozvání 30. 11. od 19.00 do di-
vadelního sálu restaurace U Janů, kde můžete být
svědky hezkého divadelního představení. Vstupné
je dobrovolné. Doufáme, že podzimní tradice
ochotnického divadla bude v Karlštejně obnove-
na.             Helena KOlářOVá, KKS Karlštejn

Ochotníci představí dvě inscenace
SOUBOR Z HORŠOVSKÉHO TÝNA MŮŽETE VIDĚT 30. LISTOPADU V DIVADELNÍM SÁLE U JANŮ

S přicházejícím podzimem skončil
provoz bazénu v areálu karlštejnské
hasičské zbrojnice. Hasiči bazén po
sezoně vyčistili a zakryli.
Na konci prázdnin se členové zása-
hové jednotky zúčastnili, jako v up-
lynulých letech, v roli vodních zách-
ranářů závodů Dračích lodí v Berou-
ně. Následující den pro změnu uzaví-
rali silnice v Karlštejně při závodě
Karlštejnská 9.
První zářijovou sobotu jednotka
předvedla svou techniku na Loučení
s létem v Litni. Poslední zářijový  ví-
kend patřil Karlštejnskému vinobra-
ní. Členové sboru v týdnu před vino-
braním již potřiadvacáté postavili
slavnostní bránu. V prvních roční-
cích byla potažená plátnem, vymalo-
vaná Milošem Smržem a konstrukč-
ně jednoduchá. Ta současná, dřevě-

ná, je sestavená z mnoha těžkých dí-
lů a na stavbu mnohem náročnější.
Následující pondělí jí pak opět hasiči
rozeberou a uloží. Při vinobraní hasi-
či kromě pořadatelské služby provo-
zují u mostu přes Berounku stánek s
burčákem z karlštejnské vinice.
Zatím poslední letošní společenskou
akcí bylo udělení nejvyššího hasič-
ského vyznamenání za celoživotní
práci pro hasičstvo našemu dlouhole-
tému členovi Miroslavu Urešovi.
Stejné ocenění bylo předáno také sta-
rostovi našeho hasičského okrsku
Karlu Tomkovi z Hlásné Třebaně.
Tato ocenění se slavnostně předávají
v Centru hasičského hnutí, na zámku
v Přibyslavi.
Zásahová jednotka byla operačním
střediskem Středočeského kraje vy-
slána k požáru v Karlštejně-Vosino-

vě. Po příjezdu na místo bylo operač-
ním střediskem oznámeno, že se jed-
ná o planý poplach. Vyjeli jsme k po-
žáru chaty v Zadní Třebani a požáru
traktoru na poli v Třebani Hlásné.
Zde naše jednotka fungovala jako
posilující k zásahu místní jednotky a
profesionální jednotky Prahy-západ.
Po uhašení požáru jsme byli velite-
lem zásahu vysláni k likvidaci úniku
oleje z auta majitele traktoru, který
spěchal k ohni a na polní cestě si pro-
razil vanu motoru. Z technických po-
mocí byla jednotka dvakrát vyslána k
odstranění padlého stromu. V prvním
případě zůstala zlomená část koruny
zavěšená nad silnici u hradu. Proto
jsme si vyžádali posilovou jednotku
z HZS Beroun s výškovou technikou.
V rámci Liteňského okrsku se naše
jednotka zúčastnila  okrskového cvi-

čení ve Svinařích. V zimě budou čle-
nové zásahové jednotky získávat teo-
retické znalosti na školeních.
Josef ČVANČArA, SDH Karlštejn

Občánky poprvé přivítali v nové obřadní síni

Karlštejnské aktuality
* Pátou knihu nazvanou Povídky ke
kávě aneb Jak přežít první lásky po-
křtí bývalá vedoucí učitelka MŠ v
Karlštejně Hana Hrabáková 20. 11.
od 18.00 v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Zahraje kapela Třehusk.  (mif)
* Naháňky na černou zvěř organi-
zuje karlštejnské Myslivecké sdru-
žení Český kras - 23. 11. v části ho-
nitby Velká hora, Mokrý vrch a 7.
12. v části honitby Vysoká stráň,
Pláně. Petr MOUCHA
* Čertovské putování pořádá 4. 12.
v Karlštejně Domeček Hořovice.
Trasa plná čertovských nástrah, pře-
kážek a soutěží povede od radnice
přes minizoo do pekla a poté k bra-
nám nebeským v hotelu Mlýn. Děti
získají za statečnost dárek.          (ek)
* 7. ročník Karlštejnské andělské
cesty se koná 12. 12. Na trase k hra-
du nebude chybět hudební zastave-
ní, Krasohled s kreativními nápady,
vánoční čaj a živý betlém. Na hradě
se děti potkají s králem Herodesem,
u vánočního stromu na nádvoří jim
andělé rozdají dárky. (ek)
* Výprava z partnerského italského
města Montecarlo navštívila 31. 10.
- 4. 11. Karlštejn. Vrcholem návště-
vy bylo vystoupení žáků ZŠ Karlš-
tejn a ZŠ Montecarlo v Rytířském
sále hradu, v rámci něhož bylo udě-
leno čestné občanství dlouholeté
předsedkyni Družebního výboru
Montecarlo Pieře Dell'Osso.    (pew)
* Vloupání do dvou stavebních bu-
něk na neoploceném pozemku no-
vostavby ve Vysokém Újezdu bylo
10. 11. ohlášeno »státním« policis-
tům z Karlštejna. Neznámý zloděj
ukradl vibrační lištu, vrtací kladiva,
stavební laser se stativem... Škoda je
182 000 korun.  Jaromír MeSteK

Převzali čestné občanství
Listopadové události roku 1989 si Městys Karlš-
tejn připomenul slavnostním koncertem Pocta 17.
listopadu. V rámci programu 17. 11. na hradě vy-
stoupili například 4 Tenoři - Marian Vojtko, Pavel
Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo nebo sbory
Ignis a Canto Carso. Součástí slavnosti bylo udě-
lení čestného občanství městyse, které z rukou
starosty Petra Rampase převzali Naděžda Kubů a
Petr Moucha st. Janis SIDOVSKÝ,

místostarosta Karlštejna

Zásahová jednotka pomáhala likvidovat požár chaty i traktoru

Jan Hůrka (vlevo), nejlepší střelec
týmu.        Foto Lenka DROZDOVÁ

Obřad vítání občánků se konal v Karlštejně - po-
prvé v nové obřadní síni v budově úřadu. Za měs-
tys přišel pozdravit nové občánky místostarosta
Janis Sidovský i členka sociální a kulturní komi-
se Marie Rampasová. Přivítali jsme Zuzanku Vy-
třasovou, Rudíka Bartuška, Alenku Bednářovou,
Terezku Čujanovou a Prokůpka Dvořáka. Své
malé kamarády přišly pozdravit děti z karlštejn-
ské mateřské školky s učitelkou Lenkou Zahálko-
vou. Rodičům Rudolfa Bartuška byl předán pe-
něžitý dar »za prvního občánka 2019«. Všechny
děti obdržely dárek od městyse, maminky kytičku.
Po podepsání do Pamětní knihy se všichni roze-
šli do svých domovů. Krásné odpoledne! Malým
občánkům i jejich rodinám přejeme hodně zdra-
ví, šťastný a spokojený život v našem městysi.
Text a foto Magdalena KASÍKOVÁ, Karlštejn



Strana 9, OSOVSKÝ PROVAS  Naše noviny 23/19

Osovský PROVAS

S koncem léta nastal i konec sezony
memoriálů a soutěží v požárním
sportu. Konaly se poslední dvě akce. 
V Drahlovicích soutěžili muži, ženy
i děti. Nejdřív se běhaly štafety, pak
následovaly požární útoky. Osov-
ským dětem se povedlo v kategorii
mladších žáků zaběhnout nejrychleji
štafetu a s druhým nejrychlejším ča-
sem útoku se staly vítězi své katego-
rie. Při požárním útoku navíc ukáza-
ly, jak se má táhnout za jeden pro-
vaz, totiž hadici. Když se jednomu z
týmu nepodařilo dotáhnout hadici s
proudnicí k čáře, odkud bylo třeba
sestřelit terč, všichni v týmu, kteří
měli volné ruce, popadli hadici a
společnými silami ji dotáhli na sp-
rávné místo. Druzí skončili mladí
hasiči z Vižiny, kteří sice předvedli

nejrychlejší útok, ale ve štafetě byli
až třetí. Na třetím místě skončili
mladší žáci ze Tmaně. 
V kategorii žen se utkaly týmy Svi-
nař, Vižiny, Osova i Všeradic. Osov-
ské ženy předvedly nejrychlejší
útok, druhou nejrychlejší štafetu a
celkově soutěž vyhrály. Druhé místo
získaly hasičky ze Všeradic, třetí by-
lo družstvo Vižiny, čtvrté Svinaře. V
kategorii mužů soutěžili hasiči z
Drahlovic, Osova, Všeradic a Svi-
nař. Časy štafety i požárního útoku
byly celkem vyrovnané, vítězství
nakonec získali domácí, druzí byli
hasiči ze Všeradic, třetí Osováci a
čtvrtí Svinařští. 
Na Memoriál zasloužilých hasičů se
do Tmaně z Osova vypravilo pouze
družstvo žen. Naložily jsme hadice,

savice, rozdělovač, proudnice, koš,
helmy a další nezbytné věci do oso-
báku a vyrazily. Stroj jsme si půjčily
od tmaňských hasičů na místě. Sou-
těž se skládala z netradiční štafety,
kdy se běželo s kyblíkem vody přes
překážky k džberovce (ruční stříkač-
ce) - pumpováním a dobře mířeným
proudem vody bylo třeba sestřelit
terč. Útok v kategorii žen už probí-
hal podle pravidel požárního sportu.
Tentokrát se nám ani štafeta ani útok
moc nepovedly a skončily jsme na
posledním, čtvrtém místě. To je
sport! I tak to bylo příjemně stráve-
né odpoledne, které rušily jen neví-
dané nálety houfů berušek.
Drahlovickým i tmaňským hasičům
děkujeme za uspořádání soutěží.

Markéta VAňATOVÁ, Osov

Každoroční Slavnost světel v Osově
i letos startovala u požární zbrojnice.
Pátá hodina odpolední je příhodný
čas, kdy se rychle začíná stmívat,
takže velmi záhy procházel průvod

plný zářících lampiónů černou tmou
silnice, kterou lemovala svítící okna,
v nichž byly nezřídka k vidění za-
žehnuté svíce jako symbol radosti a
štěstí. Účastníků bylo i letos požeh-
naně, malých i velkých, lampiónů
nepočítaně a vpředu světlonoš s lu-
cernou všechny vedl určenou trasou
ke hřbitovu, kde čekalo malé občer-
stvení v podobě horkého čaje.
Všichni bez rozdílu dostali lísteček,
na který napsali své přání - nebo si
ho jen mysleli - a vhodili ho do oh-
ně, který zde plál v příslušných ko-
ších hlavně jako zdroj světla a tepla.
Shromáždění se dobře bavilo a
všichni čekali na malý ohňostroj,
který byl sice krátký, ale krásný, až
oči přecházely. Po tak oslňujícím zá-
žitku jsme se spokojeně rozešli do-
mů. Text a foto 

Marie PLECITÁ, Osov

Ukázali, jak se tahá za jednu hadici
OSOVŠTÍ HASIČI UZAVŘELI SEZONU MEMORIÁLŮ A SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM SPORTU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  12/2019 (174)

Osovské aktuality
* Druhé Osovské vití se uskuteční
23. 11. od 15.00 v místní Staré ško-
le. Jeho záměrem je výroba a zdobe-
ní adventních věnců. (map)
* Adventní koncert Luxuriosa res
organizovaný a vedený Petrem Kaf-
kou hostí 30. 11. od 16.00 kostel v
Osově. Program bude upřesněn na
pozvánkách.                                (map)
* Tradiční Čekání na Mikuláše se
bude konat 30. 11. od 17.00 před ob-
chodem COOP v Osově. Program
bude jako vždy pestrý, nebude chy-
bět občerstvení a Mikuláš s čertem
určitě přinesou dárečky pro všechny
děti.        Marie PLECITÁ
* Koncertu souboru Macechy mů-
žete být přítomni 15. 12. od 18.00 v
osovském kostele. Uslyšíte nejkrás-
nější vánoční písně a koledy v podá-
ní mnohačlenné hudební skupiny
doprovázené kytarami.             (map)

Vzpomínání zahájil Fabián
O svátečním od-
poledni 28. října
se u pomníku pad-
lým vojínům před
osovským koste-
lem konala malá
pietní akce, vzpo-
mínka na vznik
samostatného Čes-
koslovenska. Akci
zahájil soubor Fa-
bián pod vedením
Petra Kafky skladbou Dona nobis aleluja a
Josef Kozák seznámil přítomné s progra-
mem. Jana Červené přednesla báseň Jana
Čarka Voják ze Sedliště,  J. Kozák požádal
přítomné o připomenutí si všech, kteří bo-
jovali na frontách velké války, jedno v jaké
uniformě, a vyjádřil přání, aby naše společ-
nost šla kupředu pouze cestou míru. Jaro-
slava Fišerová předložila úvahu o tom, co
je demokracie, vzpomněla nevinných obětí
fašismu a vystoupení završila Apollinairo-
vou básní Podzim. (Dokončení na straně 11)

Foto Marie PLECITÁVÍTĚZOVÉ. Malí osovští hasiči na závodech v Drahlovicích.  Foto Markéta VaňatoVá

Drakům se do vzduchu nechtěloPřání napsali na list a vhodili do ohně
Letošní Drakiáda byla naplánovaná
do všech detailů, ale jaksi jsme za-
pomněli na všemocnou roli přírody.
Počasí bylo přívětivé, ale také vel-
mi klidné, prosté jakéhokoliv po-
větří, což je pro Drakiádu poměrně
zásadní. Všichni přítomní – a bylo
jich hodně – vyvíjeli maximální
snahu uvést draky do provozu a pár
z nich to skutečně dokázalo. Někte-
ré skutečně vzlétly - bylo to maleb-
né podívání. Když se děti i dospělí
vydováděli, byly vyhlášeny výsled-
ky. Soutěž o nejvyšší dračí let vy-
hráli Ondra a Vítek Průchovi, nej-
hezčího doma vyrobeného draka si
přinesla Anička Culková, s nejhez-
čím zakoupeným dorazila dvojčata
Eliška a Anežka Čechovy. Všichni
výherci obdrželi dárek a každé dítě
alespoň lízátko. Nakonec jsme po-

seděli u ohýnku a opékali buřty. Zá-
bavné odpoledne se opravdu vyda-
řilo. Text a foto 

Marie PLECITÁ, Osov
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Start ve 12.00 hodin na návsi v Letech u Prahy,  
prezence na místě od 8.00 do 11.00 hodin. 

Vyhlášení vítězů v 16.00 hodin.
Startovné - 550 Kč předem zaplacené, 650 Kč na místě.

Závodníci přihlášení předem s předem zaplaceným 
startovným obdrží dárek.

Trať vede po brdských Hřebenech, měří 39,5 km, 
převýšení činí 854 m.

V cíli bude připraven guláš, špekáčky a zabíjačkové pochoutky 
řeznického mistra Šimpacha, pivo z místního pivovaru MMX, 

čaj s rumem i griotkou. Bohatá tombola!

Podrobné info na www.transbrdy.cz 

GIANT Winter Trans Brdy 
15. ročník závodu horských kol

Lety u Prahy, 23. 11. 2019 
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Poberounské školy stávku (ne)podpořily
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Stávkovat odmítli také v Zadní Tře-
bani. „Zaměstnanci zadnotřebaňské
málotřídky se ke stávce nepřipojili,“
potvrdila její ředitelka Tereza Ma-
courková. „Připadá nám smutné,
když o našem povolání slýcháme
fráze typu »stále se jim přidává«, »v
jednu jsou doma«, »mají stále prázd-
niny.« Rámcově nám nejde o peníze,
ale o uznání, jehož se nám ve spo-
lečnosti obvykle moc nedostává. Ne-
myslíme si, že by hlavním motivem
začínajícího učitele měla být mzda.
To, že mladí lidé, kteří vystudují pe-
dagogické fakulty, nejdou učit, ale
volí raději pozice výrazně lépe ohod-
nocené, nemusí být nutně způsobeno
právě otázkou financí,“ dodala.
Ani ZŠ Černošice se ke stávce nepři-
pojila, 6. 11. se zde učilo podle stan-
dardního rozvrhu. „Část učitelů,
přesně devět, se stávkou sympatizu-
je, nicméně s odbory se nekontakto-
vali,“ sdělila ředitelka školy Ludmi-
la Zhoufová.
ZŠ J. Řezáče v Litni naopak stávku
podpořila. „Škola ale zůstala otevře-
ná a vyučovalo se jako každou jinou
středu, což některé starší děti z dru-
hého stupně mrzelo a přemlouvaly
nás, abychom do toho šli,“ uvedla
ředitelka Iveta Černá. Třídní učitelé
podle ní s dětmi na téma stávky mlu-
vili, pokud o to téma projevili žáci
zájem, následovala diskuse. „Podpo-

rujeme odbory, je jasné, že se neza-
vděčí všem.  Schytaly to ze všech st-
ran, z řad laické i odborné veřejnosti
se ozývají kritické hlasy. Možná by-
lo téma poněkud zúžené na platy a
procenta, ale upřímně řečeno, přidat
by se učitelům mělo. Zároveň je tře-

ba nahlas mluvit o přebujelé admi-
nistrativě, nedotažené inkluzi i dal-
ších problémech, s nimiž se v denní
praxi potýkáme,“ dodala Černá.
Za požadavky školských odborů se
postavila také ZŠ Řevnice. „Škola
jako instituce se ke stávce připojila

celá – na škole byl nápis, že stávku
podporujeme,“ potvrdil ředitel To-
máš Řezníček s tím, že učit odmítla
přibližně polovina učitelů. Děti měly
náhradní program, luštily křížovky,
dívaly se na filmy... „Původní plán
byl stávky se neúčastnit. Impulsem
pro její podporu bylo prohlášení
předsedy vlády, že pedagogové pod-
porují vládu. Tak to ale není -  vláda
rozhodně neplní vše, co slíbila,“ uza-
vřel Řezníček.       Miloslav FRÝDL

Vítězem se stal
benjamínek turnaje
Turnaj v házení šipek se konal na
hřišti za vodou v Řevnicích. Zúčast-
nilo se ho 24 hráčů, kteří byli rozdě-
leni do čtyř skupiny po šesti lidech.
Do play-off postoupili z každé sku-
piny první čtyři hráči, ostatní se ut-
kali v rozhozu o umístění. Vyřazo-
vací část se hrála podle klasického
»pavouka« až do soubojů o medaile.
Vítězem se stal benjamínek turnaje
a velké překvapení Jan Kočí junior,
druhá  skončila Jana Zátková (ma-
minka vítěze), bronz získal Petr
Vintera, všichni z Řevnic. Turnaj se
povedl, účastníci byli spokojeni.

Jan KOČÍ, Řevnice

Do Našich výletů se
dá kreslit i vlepovat
Černošice - Unikátní knížku Naše
výlety vydala krátce před vánočními
svátky doktorka farmacie, obyvatel-
ka Černošic Monika Kopřivová. Na-
vázala tím na své předchozí dva lite-
rární počiny Babičko, vyprávěj a
Dědečku, vyprávěj - »otevřených«
knih pro zaznamenání vzpomínek
od dětství po současnost
„Jedná se o vpisovatelnou knížku,
která slouží k plánování a zazname-
návání výletů po České republice,“
říká o knize Naše výlety její autorka.
„Díky ilustrovaným mapám s něko-
lika sty obrázky našich nejzajíma-
vějších výletních míst si jednotlivci
i celé rodiny najdou v knížce inspi-
raci k výletům. Své zážitky si mo-
hou do knížky zaznamenat.“
Knížka je rozdělena do sedmi tema-
tických kapitol. Každý výlet si čte-
náři mohou vyznačit do mapy a je
zde i místo na vlepení vstupenky,
pohledu, turistické nálepky či na-
kreslení obrázku. Kniha je k mání na
portálu www.familium.cz.         (mif)

Lampionový průvod i oslava svatého
Martina se konaly v Hlásné Třebani
11. listopadu. 
U místní sokolovny se sešlo opravdu
hodně dětí a rodičů. Nejdříve se pří-
tomní podívali na stínové divadlo o
sv. Martinovi, které bravurně připra-
vila Jana Šváchová s dětmi. A potom
už dospěláci zapalovali lampiony,
aby mohl průvod  slavnostně vyrazit.
My jsme zatím dětem připravili ob-

čerstvení a hlavně svatomartinské
koláčky, které napekla Jana Švácho-
vá a Lenka Snopková. Zmizely bě-
hem chvilky - a že jich bylo požeh-
naně. Starosta Sokola Vladimír Ku-
nc se ujal přípravy ohně, aby si děti,
až se vrátí z průvodu, mohly opékat
připravené buřty. Bylo veselo, což se
líbilo malým i velkým. Všem podě-
kování za bezva připravenou akci. 
Jitka ŠvECOvá, Hlásná Třebaň

Vzpomínání zahájil...
(Dokončení ze strany 9)
Já jsem pak přečetla tři krátké vý-
ňatky z kroniky obce související s
oslavami výročí vzniku republiky a
starostka  Marcela Čabounová se za-
stupitelkou Lenkou Šmejkalovou se
ujaly položení věnce k pomníku.
Jednotlivé výstupy byly prokládány
zpěvem sboru Fabián, v jehož podá-
ní jsme vyslechli písně Čechy krás-
né, Čechy mé, Tatíčku starý náš,
Teče voda teče, Lesní studánka, dále
latinské Cum decore a Stabat mater
a na závěr zazněla státní hymna Kde
domov můj. Jako úplně poslední sk-
ladbu zazpíval soubor gospel Allelu-
ja. Marie PLECITá, Osov

Pásku na školním altánu přestřihl senátor

V Hlásné Třebani uctili svatého Martina

Z našeho kraje 
* Mimořádné veřejné zasedání zas-
tupitelstva Letů se koná 20. 11. od
19.00 v obecním sále U Kafků.  (bt)
* Besedy s Danou Drábovou na té-
ma Souvisí jaderná bezpečnost a
bezpečnost státu se můžete zúčastnit
20. 11. od 19.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Přednáška Letovské akademie na
téma Skrytý půvab buržoazie aneb
Letní sídla a vily v údolí Berounky
začne 21. 11. v obecním sále U Kaf-
ků v Letech od 17.30.                (bt)
* Ochutnávku vín vinařství
Gotberg z jižní Moravy hostí 21. 11.
od 19.00 Kulturní středisko U Koru-
ny Radotín. Vstupné 380 Kč.    (dar)
* Generál Pavel a Helena Langšád-
lová budou diskutovat o bezpečnost-
ních rizicích 28. 11. od 19.00 v čer-
nošickém Clubu Kino.            (vš)
* Adventní trhy se konají 30. 11. od
10 do 18.00 v areálu zámku Dobři-
chovice. V 17.00 oblohu rozzáří oh-
ňostroj.           Kristýna PánKOvá
* Rozsvícení vánočního stromu na
návsi v Zadní Třebani se bude konat
první adventní neděli 1. 12. od
16.00. Vystoupí Třebasbor a místní
škola i školka. K dostání bude sva-
řené víno, čaj, hospodyňky mohou
přinést něco na zub. (pef)
* Zvony na památku 30. výročí pá-
du komunismu v Československu se
rozezněly 17. 11. symbolicky v 17
hodin 11 minut v liteňském kostele
sv. Petra a Pavla. Na zvon kapličky
v Zadní Třebani ve stejnou dobu za-
zvonili tehdejší studenti a hybatelé
»revolučního dění« v obci Jiří Petříš
a Miloslav Frýdl. (mar, mif)
* Pět dospělých a jedno dítě uvízli
4. 11. večer ve výtahu bytového do-
mu v Dobřichovicích. Vysvobodili je
profesionální hasiči z Řevnic. (pav)
* Dvě auta se srazila 13. 11. večer
na křižovatce silnic u Mořiny. Mla-
dého muže, ženu a pětileté dítě pře-
vezli řevničtí záchranáři do motol-
ské nemocnice.  (bob)

Vzácný host, senátor Jiří Oberfalzer zavítal 14. 11. do Zadní Třebaně, aby
slavnostně přestřihl pásku a pokřtil s dětmi ze zadnotřebaňské málotřídky
jejich zbrusu nový altán. Senátor podpořil výstavbu altánu finančním da-
rem a též svou přítomností a moderováním školního plesu, který se konal
v únoru 2019.  Na křest altánu dorazilo nečekaně velké množství rodičů a
přátel školy. Děti si připily šampaňským a ochutnaly množství dobrot, kte-
ré donesli mile naladění návštěvníci. Atmosféru doladily děti písňovým a
básničkovým pásmem, které si samy doprovodily na hudební nástroje. Dě-
kujeme všem, kteří se podíleli. Foto Lucie TAuCHenoVá

Tereza MACouRkoVá, ředitelka ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

Výstava kreseb a ilustrací populárního herce Viktora Preisse (uprostřed) na-
zvaná Můj svět byla 15. 11. slavnostně zahájena v dobřichovické Café Ga-
lerii Bím. „Vernisáž, kterou hrou na klavír a zpěvem doprovázel novinář a
muzikant Josef Klíma, v zaplněné kavárně zahájila její provozovatelka Ka-
rolína Bímova a doktorka Renata Mužíková, výstavu si pak uvedl pan Preiss
sám,“ řekl známý malíř, grafik a obyvatel Letů, jehož jméno podnik nese,
Tomáš Bím (vlevo). „Dokument z akce, jíž se v hojném počtu zúčastnili čle-
nové Dobřichovické divadelní společnosti a Preissovi pražští ctitelé, pořídi-
la ČT Art.“ Prodejní výstava je k vidění do 10. ledna. Foto ARCHIV     (mif)
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Klouček se rozbrečel a bylo vymalováno
ŘEVNICKÁ »SKOKANKA« OLGA KEPKOVÁ USPĚLA V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI DÍKY, TRENÉRE

Řevnice – Jediný bod dělil Řevničanku Olgu
kEPkOVOU od vítězství v celostátní soutěži
Díky, trenére. I druhé místo v konkurenci více
než 700 trenérů z celé České republiky ale
představuje pro »šéfovou« veleúspěšného po-
berounského oddílu skokanek přes švihadlo
rebels O.k. obrovský úspěch!
Celostátní »sportovně-společenská akce« Díky,
trenére organizovaná stejnojmenným spolkem se
letos konala popáté.  Ze sedmi stovek nominova-
ných trenérů nejrůznějších sportovních odvětví
bylo vybráno dvaatřicet kandidátů, následně se-
mifinálová »top šestnáctka« a nakonec – poté, co
se štáb soutěže zúčastnil tréninků vedených semi-
finalisty – také osm finalistů. Kromě skákání přes
švihadlo byly prostřednictvím trenérů ve finále,
které se uskutečnilo zkraje listopadu v aréně Spar-
ty na pražském Podvinném mlýně, zastoupeny ša-
chy, basketbal, badminton, atletika, fotbal, hokej a
baseball.
„Čtyři kandidáti  postupující do finále si  vyloso-
vali čtyři svěřence od nepostupujících trenérů a
společně s nimi se připravovali na týmové soutě-
že,“ uvedl zakladatel akce Díky, trenére Petr Rydl
s tím, že po sečtení výsledků měli Olga Kepková

a hokejový trenér David Vinš stejný počet bodů.
Rozhodla tzv. »nastavená« disciplina. 
„Vylosovala jsme si mimo jiné sotva pětiletého
kloučka, který se při třetí hře rozbrečel, úplně se
odrovnal a bylo vymalováno,“ okomentovala o je-
den jediný bod »projeté« finále samotná Kepko-
vá. „Ale nevadí - hra je hra,“ dodala smířlivě a
zdůraznila: „ Je to pro mě neuvěřitelná čest a pres-
tiž. Celý projekt je fantastický, je to morální pod-
pora všem trenérům, kteří se věnují bohulibé čin-
nosti - práci s dětmi.“
Za »stříbro« kromě 10.000 Kč pro klub získala ta-
ké třicet tisíc »na pobyt ve vysněném tréninkovém
středisku«. Kterépak to je? 
„Bouncing Bulldogs v USA,“ má jasno Řevničan-
ka, která se letos dostala i do finálové dvanáctky
prestižní Ceny NN. „Tam ale určitě nepojedu…“
usmívá se. „Část peněz utratím se svými trenérka-
mi, které mají na úspěších našeho týmu obrovský
podíl - chtěla bych s nimi vyrazit o víkendu na
běžky. Zbytek peněz použiju buď na soustředění,
nebo na autobus, kterým jezdíme soutěžit. Ale ta-
ké může přijít i jiný nápad a vše bude jinak,“ uza-
vírá úspěšná trenérka skokanek přes švihadlo Ol-
ga Kepková. Miloslav FrýDL

Poberouní - Dobojováno! Mistrov-
ský fotbalový podzim skončil. Do-
břichovice a Lety budou na jaře
bojovat o postup, naopak Třebaň
a karlštejn o záchranu.            (mif)
LETY, krajská I. B třída
Fk Lety - Cerhovice 1:1 (Pk 2:3)
Branka: Chalupa
Hosté ještě na jaře hrající 1. A třídu
předváděli rychlý fotbal plný naráže-
ček a pohybu. Vedení se ujali ve 27.
minutě, domácí ovšem vzápětí vy-
rovnali. Čermák z křídla přihrál do
pokutového území Chalupovi, který
střelou na zadní tyč skóroval. Další
šance zůstaly oběma týmy nevyuži-
ty. Po přestávce byli hosté nebezpeč-
nější a hlavně ze standardek si vy-
pracovali několik šancí, které vychy-
tal Sňozík. Skóre po 90 minutách zů-
stalo beze změny, penalty ovládli
hosté, domácí tři zahodili.    (jik)
Milín - Fk Lety 0:1
Branka: Chalupa
Poslední utkání sezony zvládli hosté
na jedničku. Výhrou završili velmi
povedený podzim, po kterém přezi-
mují na krásném druhém místě. (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor
karlštejn - Trubín 0:3
Poslední podzimní mistrák se domá-
cím hrubě nepovedl. Zhodnocení se-
zony viz strana 8. (mif)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Sk kazín 1:4
Branka: Marcel Šlapák
V utkání o první místo podlehly ve-
doucí Dobřichovice druhému Kazí-
nu a vyměnily si s ním pozici. Hosté
lépe kombinovali, více běhali, přes-
něji stříleli. Domácí byli nervózní,
nerozuměli si, hodně chybovali.
Kazín se předvedl v nejlepších bar-
vách, první místo si zaslouží.   (oma)
Jeneč - Dobřichovice 0:1
Branka: Větrovec
Hosté od počátku dominovali a i
když se v závěru báli o výsledek,
nejtěsnější vítězství uhájili.        (mif)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Loděnice B - OZT 4:1
Branka: Suchý
Domácí nastoupili s posilami z A-tý-
mu a na hřišti to bylo znát. Přesto dal
gól Suchého na 2:1  po změně stran

naději na bodový zisk. Tu však zha-
tilo vyloučení Skramužského v 70.
minutě. Domácí v pohodě dovedli
zápas k jasnému vítězství.       (Mák)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - komárov B 3:1 
Branky: Černý 2, Vejvoda
Poslední podzimní zápas jsme začali
dobře a po pěti minutách šli do ve-
dení. Vzápětí jsme ale lacině inkaso-
vali. Do půle jsme se štěstím přidali
druhý a po změně stran třetí gól. Hod-

ně šancí jsme ještě zahodli. Zhod-
nocení sezony viz strana 5.          (stš)

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Statenice 4:4
Branky: Maštalíř 2, Průša 2
Za vodou to byla pěkná přestřelka,
nezaujatý divák se musel bavit. Po
poločase se šlo do kabin za stavu
2:3. Kanonýr Průša mezi 56. a 60.
minutou stav otočil, Statenice vyrov-
naly dvacet minut před koncem, a
tím se gólostroj zadrhl.             (Mák)

Čtyřiačtyřicátý ročník tradičního
Lesního slalomu uspořádal 9. 11.

mezi vodárnou a Lesním divadlem v
Řevnicích místní SKI Klub. Stavite-

lem tratě byl i tentokrát zakladatel a
ředitel závodu Petr Holý. Účast ov-
livnilo počasí, déšť ustal až necelou
půlhodinu před startem. 
Dvaatřicet závodníků změřilo síly v
osmi kategoriích. Příslibem pro bu-
doucnost byla velká účast v nejmlad-
ší věkové kategorii do 6 let. Na vítě-
ze čekaly hodnotné ceny od sponzo-
rů, poděkování si zaslouží i Městský

úřad Řevnice, který se podílel na fi-
nancování závodu. V absolutním po-
řadí zvítězil Štěpán Zrostlík kvalit-
ním časem 44,9 s. Soutěž byla vy-
rovnaná, první 3 muži se vešli téměř
do jedné sekundy. V ženách jasně vy-
hrála Martina Bochenková skvělým
časem 51,6 s. Nejmladším účastní-
kem byl Aleš Zrostlík, ročník 2018.
Jan ČErMák, SkI klub Řevnice
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Mezi stromy nejrychleji »kličkoval« Štěpán Zrostlík

Ostrovan čeká boj o záchranu. Opět...
Zadní Třebaň - Přestože optimistické hlasy před novou sezonou hovořily o
tom, že zadnotřebaňský Ostrovan má na víc, než na loňskou desátou příčku
ve III. třídě okresní soutěže, realita je bohužel jiná. OZT patří předposlední
13. příčka. Při dvou výhrách, stejnému počtu remíz a devíti prohrách se ne-
lze tomuto umístění divit. Osm bodů při skóre 17:39 je prostě málo. Na dru-
hou stranu je potřeba zdůraznit, že odstup třeba na právě desáté místo je
pouhých šest bodů. Upřímně řečeno, ty byly v silách Ostrovanu získat. Ze-
jména domácí zápasy s Nižborem, Broumy nebo Hostomicemi volaly po pl-
ném bodovém zisku. Jenomže OZT dlouhodobě trápí slabá produktivita. I
proti těžkým soupeřům si dokáže vytvořit několik slibných příležitostí, ale
koncovka je žalostná a pokud se na jaře nezlepší, bude zle. Nejlepším střel-
cem týmu byl Martin Suchý s šesti přesnými zásahy, následován Petrem
Šebkem, jenž se trefil třikrát. (Mák)

NEJLEPŠÍ. Olga Kepková ve společnosti nejlep-
ších tuzemských trenérů. Foto ARCHIV

Fotbalisté odehráli poslední zápasy podzimní části sezony

VÍTĚZOVÉ. Vyhlášení výsledků letošního Lesního slalomu.    Foto ARCHIV


