
ČR, karlštejn - Nejnavštěvovaněj-
ší turistický cíl v Česku? Pražský
hrad. »Náš« karlštejn se do ToP
padesátky nejoblíbenějších míst
nevešel, mezi památkami mu ale
patří sedmá příčka. Žádné další
místo v našem okolí už se do sta-
tistik nijak výrazně nezapsalo.
Hradčany kralují tabulkám návštěv-
nosti dlouhodobě a znovu to potvrdi-
ly i v aktuálním přehledu nejnavště-
vovanějších míst v Česku, který stát-
ní agentura pro podporu cestovního
ruchu CzechTourism zveřejnila před
pár dny. Pražský hrad si v loňském

roce navzdory zátarasům a prohlíd-
kám zavedeným z rozhodnutí sou-
časného prezidenta Miloše Zemana
přijelo prohlédnout přes dva a půl
milionu turistů, převážně ze zahrani-
čí. I další dvě místa na »bedně« patří
pražským destinacím: lanovou drá-
hou na Petřín se loni svezlo přes dva
miliony dvě stě třicet tisíc turistů,
zoo v Troji navštívilo skoro milion a
půl lidí. Přes milion turistů se zají-
malo ještě o areál Dolní Vítkovice v
Ostravě (1 370 400) a čestlický vod-
ní svět AquaPalace Praha (1 013
900). Desítku nejnavštěvovanějších

turistických cílů v republice doplňu-
jí Aqualand Moravia v jihomorav-
ských Pasohlávkách (806 100), Pet-
řínská rozhledna (701 600) a Staro-
městská radnice (695 200) v Praze,
zoo ve Zlíně (682 600) a pražská
Pinkasova synagoga (640 800).
Mezi památkami se za Hradem s ve-
likým odstupem těšil největšímu záj-
mu skvostný novogotický zámek
Lednice. Dominanta rozlehlého led-
nicko-valtického areálu zapsaného
na seznam světového dědictví Unes-
co přilákala skoro čtyři sta tisíc mil-
ovníků historie. (Pokračování na str. 7)

Srážku auta s vlakem
řidička přežila
Zadní Třebaň - Zázrak? Nejspíš!
Auto, které se na přejezdu mezi
Zadní Třebaní a Řevnicemi srazilo s
vlakem, vypadalo příšerně, jeho ři-
dička však bouračku přežila.
„K nehodě elektrického vlaku a
osobního automobilu na přejezdu u
bývalé skládky mezi Řevnicemi a
Třebaní jsme vyjížděli 26. května v
půl páté odpoledne,“ sdělil jeden z
řevnických profesionálních hasičů
Pavel Vintera. „Řidička ze zdemo-
lovaného vozu byla zkontrolována
lékařem záchranné služby a - bez
zranění - ponechána na místě,“ do-
dal. (Dokončení na straně 11)        (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Sloup je zpátky, i s Marií - str. 4
* Mareš natáčel o Vlasovcích - str. 9

Tmaň - Zpívala s Helenou Vond-
ráčkovou, Felixem Slováčkem i
Davidem Uličníkem, je členkou
divadla Semafor, její píseň Ne-
měnná vítězí v hitparádě Českého
rozhlasu. Dvaadvacetiletá stu-
dentka Mezinárodní konzervato-
ře Praha Aneta ŠPAČkoVá prá-
vě chystá natáčení dalšího klipu.
Jak ses dostala ke zpívání, kdo ob-
jevil tvůj talent? 
Pamatuji si, že s mluvením jsem
rovnou začala i zpívat. Maminka s
babičkou každý den zpívaly a mě
děsně bavilo je poslouchat. Od ma-
lička jsem zpívala, kde jsem mohla.

Takhle nějak to, myslím,  začalo... 
Co jsi poslouchala jako malá a jaký
hudební žánr tě zajímá dnes? 
Vyrostla jsem na Dádě Patrasové a
poté na Ewě Farné, kterou poslou-
chám stále. Můj největší hudební
vzor ale je a vždy bude Karel Gott.
Zajímá mě pop, jazz, balady... Ne-
bráním se žádnému stylu, v každém
se snažím najít to své. Nejradši mám
písně, které člověku něco řeknou.
Jaká je tvoje nejoblíbenější píseň?
Těch je spousty, například Vesna –
Bílá laň.
Zpíváš vlastní skladby? 
Snaha by byla. (Dokončení na str. 3)

OPOŽDĚNÉ ČARODĚJNICE.  Přesně o měsíc později, v sobotu 30. května, se v Letech pod dohledem hasičů pálily čarodějnice. Bylo to po hodně dlouhé
době poprvé, kdy jsme se mohli sejít na oblíbeném místě u srubu na břehu Berounky. Text a foto Barbora TESAŘOVÁ, Lety

ZPĚVAČKA. Aneta Špačková. 
Foto Pavel PALUSKA

Turisty zajímá Hrad, ten pražský
KARLŠTEJN LONI PŘILÁKAL DVĚ STĚ DVANÁCT TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

8. června 2020 - 12 (777) Cena výtisku 8 Kč

Házenkáři Řevnic vybojovali »republiku«

Můj radostný řev musela slyšet celá vesnice

Muž si podřezal žíly
Zadní Třebaň - Doslova za minutu
dvanáct se podařilo zachránit muže,
který se 29. května pokusil v Zadní
Třebani spáchat sebevraždu.
„Naše posádka byla přivolána ke
staršímu muži, který se pokusil o se-
bevraždu podřezáním,“ řekl ředitel
řevnických záchranářů Bořek Bulí-
ček s tím, že na tísňovou linku zavo-
lala mužova přítelkyně. „Kontakto-
val ji mobilem a informoval o svém
stavu ve chvíli, kdy již měl podřeza-
né žíly na zápěstí obou rukou,“ sdě-
lil ředitel a zdůraznil, že  záchranka
s policií dorazila doslova v poslední
chvíli. „Povedlo se nám pacienta sta-
bilizovat a následně transportovat do
nemocnice,“ dodal Bulíček.      (mif)



Takový úlovek jsme dlouho neměli!
VÍTĚZKA DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ VYTÁHLA Z ŘEKY KAPRA DLOUHÉHO 71 CENTIMETRŮ 
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Poberouní - Desítky fotografií dorazily do soutěže o
o nejoriginálnější snímek roušky, kterou nn vyhlá-
sily na konci března.
Jsme rádi, že jste ani v těch nejtěžích chvílích karanté-
ny neztratili smysl pro humor a chuť podělit se o své
výtvory s dalšími čtenáři. Soutěž jsme uzavřeli posled-
ní květnový den; nyní je na porotě, aby záplavu snímků
posoudila a vybrala z nich tři podle jejího soudu nejvy-
dařenější, resp. nejnápaditější. Lehkou práci mít roz-
hodně nebude... Vítězové, jejichž jména zveřejníme v
příštím vydání NN, se mohou těšit na ceny. (mif)

V sobotu 6. června pořádala Místní
organizace Českého rybářského sva-
zu Řevnice na Ostrově v Zadní Tře-
bani dětské rybářské závody. Po za-
znění píšťalky nahodilo v 8 hodin do
řeky Berounky pruty 17 závodníků.
Mírně poprchávalo a bylo chladno,
ale během dopoledne se počasí vy-
lepšilo a ryby braly. První místo si
vybojovala jedenáctiletá Tereza Čer-
máková z Čísovic, která ulovila dva
kapry – 71 cm o váze 6,8 kg (takový
úlovek jsme na závodech dlouho ne-
měli!) a 44 cm o váze 1,3 kg, takže
získala i cenu za největší úlovek.
Druhé místo si vylovil jedenáctiletý
Viktor Novák z Letů. Viktorův kapr
měřil 47 cm a vážil 2,05 kg. Pětiletý
Štěpánek Pavel ze Zadní Třebaně
skončil s celkovým úlovkem 0,66 kg
na třetím místě. Tři nejúspěšnější ry-
báři obdrželi poháry a medaile.
Pěkné čtvrté místo patřilo  Davidovi Vaňkovi ze Zadní Třebaně, páté až

sedmé místo obsadili rybáři ze Řev-
nic. Pátý skončil Michal Müller, šes-
tý Matěj Kubát a Dominika Müllero-

vá sedmá. Na 8. místě skončila Anna
Kindlová, na 9. místě Kristýna Čer-
máková a 10. příčku obsadil Štěpán
Kubenka. Prvních deset obdrželo ce-

ny. Čtyřletému Dominiku Vávrovi z
Řevnic patří jedenáctá pozice a po-
sledním z úspěšných lovců byl Ši-
mon Kahánek ze Zadní Třebaně. Jen
pět rybářů zůstalo bez úlovku, ale i
oni obdrželi malou pozornost. Tepr-
ve tříletá Eliška Soukupová závody
skončila bez úspěšného záběru, ale
jistě naváže na závodní rybářskou
tradici rodiny Soukupových. 
Všem závodníkům patří za jejich tr-
pělivost při sledování splávků obdiv.
Veliký dík též členům MO ČRS
Řevnice, kteří pomáhali s organizací
a vážením úlovků, jichž bylo celkem
13,4 kg. Všechny ryby byly po zvá-
žení vráceny zpět řece. Poděkování
náleží též sponzorům Martinovi Ko-
detovi a Radkovi Foukalovi i rodi-
čům, kteří mladé rybáře doprovázeli
a podporovali. Letošní rybářské klá-
ní jsme nezakončili opékáním buřtů,
ale příští rok tuto tradici opět obno-
víme. Petrův zdar!                
Hana BučinsKá, Zadní Třebaň

Soutěž o nejoriginálnější roušku skončila, výherce zveřejníme příště

Největší sponzor tábora se může těšit na koncert

Z NĚMECKA. Na své ranní projížďce jsem před nedáv-
nem spatřila plot s ozdobami. Byly to roušky všech veli-
kostí, pro dospělé i pro děti, a byl u nich dopis, že oby-
vatelka tohoto domu šije roušky pro všechny, můžete si
vybrat zadarmo, nebo můžete hodit do schránky nějaký
příspěvek jako poděkování. To se mi líbilo, vybrala
jsem si, hodila příspěvek a přitom si všimla, že hned za
rouškami roste v zahradě citroník! Jeden plod už měl
velký, ale zelený. Tak mě to všechno po ránu potěšilo.

Text  a foto Magdalena STŘíbRná, Gemmingen

MOJE ROUŠKA. Popisek autora
ústenky i snímku je lakonický.

Foto Petr CAlDA, DobřichovicePRO PIVAŘE. Foto Marie vACURová, osov

Lovkyně největší ryby Tereza Čer-
máková se sestrou Kristýnkou.

Foto Renata ČERMáKová

Z ÚSTECKA. »Moje« psí roušky šila jedna šikovná pa-
ní z Ústecka. Dělají radost nejen mně, ale i všem obda-
rovaným.      Text a foto Martina Gollová, Řevnice

Dětské centrum Světlušky při Církvi československé
husitské ve Tmani připravilo z důvodu zamítnuté dotace
na letošní letní tábor vlastní projekt na HITHIT pod ná-
zvem Světlušky do Sloupu v Čechách! Nevzdáme to -
děti na tábor pojedou. Jak moc bude jejich program bo-
hatý, to je právě v rukou kohokoliv z vás. Doufáme, že
vás osloví spousta zajímavých odměn, které za svou pří-
padnou finanční pomoc můžete získat. A další nové ceny
chystáme vložit. Největšího sponzora letního tábora od-
mění Světlušky se zpěvačkou Anetou Špačkovou spo-
lečným koncertem, promítnutím vlastního filmu Modrý
kocour i s pohoštěním. Přímo ve Sloupu v Čechách nebo
ve tmaňském Sboru Jiřího z Poděbrad.
Chceme už 2. července pomoci rodičům, kteří se na nás
obrací, abychom jim vyšli co nejdříve vstříc a postarali
se o jejich děti na deset dní. Po dlouhé době karantény

se děti těší mezi kamarády a rodiče si zase potřebují tro-
chu odpočinout. Rádi bychom nabídli dětem v menším
kolektivu více pro jejich osobní rozvoj, vyžití a pozná-
vání jiného prostředí, historie, osobností, památek... Vše
se dozvíte podrobně na webových stránkách HITHIT.
Abychom mohli uskutečnit vše, co zamýšlíme, hledáme
pomoc všude, kde se dá. Věřte, že se všechny Světlušky
i další děti na tábor moc těší, počítají dny a malují o sto
šest další obrázky jako ceny do projektu! Malují i ty, kte-
ré nejedou, aby pomohly kamarádům! 
Jsme rádi, že nám vyšla vstříc Obec Tmaň - z finanční-
ho daru pokryjeme část výdajů, na aktivity však stále
dost peněz chybí. Každá malá částka pomůže. Děkuje-
me! Více též na FB @svetluskytman nebo přímo na
www.hithit.com. Jana Šmardová Koulová,

Církev československá husitská, Tmaň

NEJLEPŠÍ LOVCI. Vítězové, zleva Tereza Čermáková (1. místo + nej ryba),
Viktor Novák (2. místo), Štěpán Pavel (3. místo).          Foto Pavel PARTAJ
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Radostný řev slyšela celá vesnice!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Minulý rok v zimě jsem měla tako-
vou myšlenku, že si složím vlastní
píseň. Seděla jsem nad tím x hodin a
nakonec zjistila, že to nebude použi-
telné. Ale doufám, že přijde ten sp-
rávný čas a něco kloudného složím. 
Jak jsi se dostala k natočení své
první písně a klipu Neměnná? Kdo
je jejím autorem?
Autor písně je úžasný Karel Peterka
mladší. Našla jsem si ho na internetu
a hned věděla, že to bude to pravé.
Klip jsme natáčeli v Třebíči v pro-
sinci, byla strašná zima - v hale byly
tak dva stupně nad nulou. Točili
jsme od rána do večera, ale byl to sk-
vělý zážitek, moc jsem si to užila.
Byla jsem trošku nervozní, ale díky
skvělému týmu jsem pochopila, že
se nemám čeho bát. 
Tvou píseň můžeme slyšet v Hitpa-
rádě Česká dvanáctka ČRo Dvojka,
třeba spolu s písní Dana Bárty. Čty-
řikrát už jsi vyhrála, to je pro začí-
nající zpěvačku velký úspěch...
Neuvěřitelný úspěch! Vlastně to byl
hodně nečekaný - a krásný - dárek k
narozeninám, které jsem právě slavi-
la. Jednou jsem měla hodinu herec-
tví s mojí profesorkou ze školy a ona
mi najednou říká? „Anet, vy jste v
rádiu?“ A já na to, že ne, že se určitě
musela splést. „Anet, opravdu jsem
vás slyšela...“ Nevěřila jsem tomu,
ale bylo to tak. Ta radost se ani nedá
popsat. V prvním kole jsem byla
hned první, myslím, že můj radostný
řev musela slyšela celá vesnice. Je to
neuvěřitelný pocit, být v Hitparádě,
kde jsou vlastně samé hvězdy. Teď
zbývá ještě pár kol hlasování, aby
mou píseň hráli v rádiu stále i po
skončení hitparády. 
Založila jsi projekt na portálu HIT-
HIT. Uspěla jsi?
HIT-HIT dává příležitost tvůrčím li-
dem, aby sehnali peníze na to, co
chtějí dělat. Můj kamarád se se svou
kapelou přihlásil do projektu HIT-
HIT, aby mohli natočit CD, tak jsem
si řekla, proč to nezkusit také, vždyť

za zkoušku nic nedám. Zpočátku
jsem nevěřila tomu, že se částka vy-
bere, ale povedlo se! Upřímně děku-
ji všem, kteří mi poslali jakýkoliv
příspěvek. Moc si toho vážím a z ce-
lého srdce děkuji! Bez vás bych to
nezvládla. Chci po úspěchu první
písně v hitparádě natočit druhou a
opět s klipem, sama ji bohužel finan-
covat nezvládnu. 
Mockrát jsi zpívala v tmaňském
Sboru Církve československé husit-
ské, měla jsi tu i charitativní kon-
cert se členem slavného uskupení
4tet Davidem Uličníkem. Jsi věřící?
Věřím, že »něco« existuje. Kostel ve
Tmani se mi líbí, ráda tam chodím.
Má skvělou akustiku. Když zpívám
v kostele, tak mám takový vnitřní
klid. Mám pocit, že když něco zka-

zím, nic se neděje, protože tam jsou
lidi, kteří v něco věří a odpustí mi to.
Je to pro mě uklidňující místo. 
Často účinkuješ i se členy Dětského
centra Světlušky. Proč právě s ni-
mi? Světlušky přeci nejsou pěvecký
sbor ani se zpěvu více nevěnují.
Se Světluškami ráda spolupracuji, je
s nimi vždy velká sranda. Vím, že
dělají i divadlo, tak jsem si řekla
proč to nezkusit spojit? A ono to vy-
šlo. Jsem moc ráda, že spolu může-
me vystupovat na různých akcích.
Zpěv by měl děti bavit a nezáleží na
tom, jestli mají školené hlasy nebo
ne. U dětí se mi líbí právě jejich při-
rozenost a jednoduchost, to tomu do-
dává punc opravdovosti. 
Ve tmaňském sboru jsi - v roušce -
zpívala i během nedávné karantény.
Proč? A jaké to bylo?
Ze situace kolem koronaviru jsem
byla velmi rozhozená. Bála jsem se
o rodinu, ale také o všechny ostatní
lidi. Denně jsem sledovala zprávy,
což mi bohužel nedělalo vůbec dob-
ře a nemohla jsem na nic jiného my-
slet. Každý, s kým jsem mluvila, mi
říkal, jak kouká na zprávy a jak je
smutný z toho, co se kolem nás dě-
je. Tak mě napadlo zkusit lidi trošku
rozveselit a uspořádat vystoupení v
kostele ve Tmani. Zavolala jsem ka-
marádovi Lukášovi, který mě dopro-
vází skoro na každé akci, zda by do
toho šel se mnou. Neváhal ani chví-
li. Koncert byl přenášen na faceboo-
kové stránky obce Tmaň, dívalo se
na nás neuvěřitelně hodně lidí, cho-
dily krásné zprávy o tom, jak jsme je

rozveselili. Z toho jsem měla nád-
herný pocit a ráda na to vzpomínám. 
Lukáš tě doprovázel na kytaru...
Ano, Lukáš Veselý je »můj« kytaris-
ta, ale má také svou vlastní kapelou
Save the Emotion, která začíná být
velmi úspěšná. 
Jaké máš další plány, co tě čeká v
nejbližší době?
Stále mě můžete slyšet v hitparádě
Českého rozhlasu, kde mě také mů-
žete podpořit svou sms. Hlasuje se
vždy od neděle 16.00 do středeční
půlnoci na telefonním čísle 900 110
3 pomocí sms HIT mezera a číslo,
pod kterým je interpret po sečtení
hlasů. V nejbližší době budu praco-
vat na své druhé písni Anděl, kterou
mi opět složil Karel Peterka. Záro-
veň se bude připravovat třetí píseň,
kterou mi napsal Viktor Dyk. Na tuto
spolupráci se také velmi těším. 
Chystáš nějaké akce?
Ještě před natáčením klipu mě čeká
12. 6. od 17.00 půlhodinové vystou-
pení na Noci kostelů opět ve Sboru
Jiřího z Poděbrad ve Tmani. Zkraje
července pak odjíždím se Světluška-
mi do Sloupu v Čechách na Letní tá-
bor Světlušek, kde působím již po-
několikáté jako vedoucí. Čeká nás
tam mimo jiné také vlastní vystoupe-
ní a divadlo. O legraci určitě zase ne-
bude nouze. Po prázdninách se chys-
tám do školy, tam jsem kvůli koro-
navirové situaci letos moc nebyla.
Čeká mě účinkování v divadle Se-
mafor a budu se připravovat na vla-
stní vánoční koncert. Moc se na to
těším. Jana Šmardová KOULOVÁ

- zpěvačka, studentka Mezinárodní
konzervatoře Praha (obor zpěv),
členka Divadla Semafor
- narodila se 19. 5. 1998
- zpívala jako host koncertu Heleny
Vondráčkové na Karlštejně, na svém
prvním koncertu v rodné Tmani měla jako hosta Felixe Slováčka jr., vystu-
povala i s Davidem Uličníkem 
- má za sebou mnoho vystoupení charitativního rázu, často byla iniciátorkou
nebo spoluiniciátorkou těchto akcí, kde se pomáhalo bližnímu, a to nejen
člověku, ale i zvířatům, ke kterým má též velice dobrý vztah                 (jšk)

Více než čtyři desítky roušek pro děti z málotřídky v Zadní Třebani našila
Marie Ziková (vlevo) z místní ulice Pod Chybou. Pokud si školáci zapo-
menou doma ústenky vlastní, mají učitelky »kam sáhnout«... Děti paní Zi-
kové poděkovaly obrázky, květinou i sladkostí, které jim předala učitelka
Pavlína Fialová. Marie Ziková našila v uplynulých týdnech spousty roušek
také pro obyvatele Zadní Třebaně. Děkujeme!
Foto Jiří ZIKA   Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Aneta ŠPAČKOVÁ

SE SVĚTLUŠKAMI. Aneta Špačková při vystoupení v Berouně. Foto ARCHIV

Děti poslaly obrázky, předala je učitelka
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Sloup se vrátil na »staromák«, i s Marií
O OBNOVU HISTORICKÉ PAMÁTKY SE ZASLOUŽILI BRATŘI VÁŇOVÉ SE SVÝMI SPOLUPRACOVNÍKY

Karlík, Praha - Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí v Pra-
ze už zase stojí. Zasloužil se o to
sochař Petr Váňa z Karlíka se
svým bratrem Tomášem a dalšími
spolupracovníky.
Posledních části sloupu, včetně jeho
největšího dílu, šestimetrového dří-
ku vážícího dvaadvacet tun byly
osazeny 4. 6. Téhož dne odpoledne
byl sloup za nadšených reakcí a zpě-
vu mnoha přihlížejících »koruno-
ván« dvoumetrovou sochou Panny
Marie Immaculaty. „Sochaři se sešli
v sedm ráno v depozitáři v Dobři-
chovicích, kde naložili korintskou
hlavici a převezli ji na Staroměstské
náměstí. Poté vyzvedli sochu Panny
Marie u kostela Matky Boží před
Týnem v Celetné ulici, kde čekala
sedmnáct let,“ uvedl pro ČTK Karel
Kavička, mluvčí Společnosti pro
obnovu Mariánského sloupu.
Práce na čtrnáctimetrové replice his-
torického sloupu začaly v půlce úno-
ra, dokončeny měly být v září. Epi-

demie koronaviru a v jejím důsledku
zrušené velikonoční trhy obnovu pa-
mátky z roku 1650 stržené zfanati-
zovaným davem v listopadu 1918
podstatně urychlily.

„Po třiadvaceti letech mám teď krás-
nej pocit,“ sdělil i.dnes Petr Váňa,
který se o návrat sloupu na »staro-
mák« začal snažit na konci minulého
tisíciletí. Celou tu dlouhou dobu, pro-

zradil NN, prý věřil, že se mu jeho
záměr jednou podaří naplnit. „Zbývá
ještě dodělat dlažbu mezi balustrá-
dou a soklem, vyrovnávací schod a
kovové mříže,“ uzavřel Váňa s tím,
že komplet hotovo má být v půlce
srpna. Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
12. 6. 17.30 ZAPOMENUTÝ PRINC
12. 6., 13. 6., 20. 6. 20.00 BOURÁK
13. 6. 16.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
19. 6. 17.30 FRČÍME
19. 6. 20.00 AFRIKOU NA PIONÝRU
20. 6. 16.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZT-
RACENÝ POKLAD

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.                                   

KINO LITEŇ
13. 6. 18.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZT-
RACENÝ POKLAD
13. 6. 20.00 a 20. 6. 18.00 BOURÁK
27. 6. 18.00 LASSIE SE VRACÍ
27. 6. 20.00 3BOBULE

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
Kino nehraje.                                   

LETNÍ KINO BEROUN
9. 6. 21.45 V SÍTI
10. 6. 21.56 DOKONALÝ PACIENT
12. 6. 21.45 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
11. 6. a 13. 6. 21.45 BOURÁK
14. 6. 21.45 V SÍTI

KINO RADOTÍN
Kino nehraje. (vš)

KINO BIOTOP RADOTÍN
10. 6. 21.30 OBČANSKÝ PRŮKAZ
12. 6. 21.30 BOURÁK

UŽ ZASE STOJÍ. Dokončování Mariánského sloupu na Staroměstském ná-
městí v Praze.      Foto Josef ČERmÁk

Kapela VOSÍ HNÍZDO
* točený gambrinus * grilované klobásky a krkovička

* vstupné 200 Kč 

Areál Sokola Dobřichovice
sobota 13. 6. od 20.00

No vida, zahnali jsme kovida!

Dětská muzika Notičky natáčela 30. května před řevnickým Zámečkem hu-
dební zdravici pro tchaj-wanský folklorní festival, na kterém měla letos v
červenci vystupovat. Současné podmínky vedly ke zrušení festivalu, přesto
se organizátoři snaží pozvané soubory propojit alespoň virtuálně a příz-
nivcům poslat zdravice z celého světa. Řevnické děti hrály Kdyby byl Ba-
vorov, za kamerou stál Jan Flemr.          Text a foto Pavla PETROVÁ, Leč

Po Mexičanech to
rozjedou »wohnouti«
A je to tady! Kultura ve Svinařích se
rozjíždí na plné obrátky. Všechny
zveme na koncert skupiny Wohnout,
které bude dělat předskokany kape-
la Lozt Mezcal. 
V pátek 19. 6. se od 20 hodin může-
te těšit na originální projekt chlapí-
ků z Mexico City, aktuálně žijících
v Praze, který vás roztančí v latin-
skoamerickém duchu s příchutí fun-
ku a rocku. Od 21.00 se na letní scé-
ně svinařských kurtů představí ka-
pela Wohnout se svými hudebními
peckami. Vstupenky lze zakoupit v
předprodeji na www.sokolsvina-
re.cz za 333 Kč, na místě pak za 370
Kč. Vzhledem ke stále trvajícím
vládním opatřením je počet návštěv-
níků omezen. Areál Sokola bude
otevřen od 18.00, skvělý hudební
zážitek podpoří chlazené pivo a do-
broty z balkánského grilu. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Kulturní aktuality
* Přednášku spisovatele a badatele
Filipa Vojtáška – Dobřichovice pod
palbou hloubkařů 1945 hostí 11. 6.
od 19.00 vinárna zámku v Dobři-
chovicích.    Andrea KUDRNOVÁ
* Vibrafonista Radek Krampl uká-
že, jak lze jeho hudební nástroj za-
pojit v jazzu, fusion, swingu či kla-
sice  11. 6. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* O. Musilová, Fr. Běhounek, Jar.
Šaroun a další vystoupí během Noci
kostelů 12. 6. od 18.00 v kapli sv.
Judy Tadeáše Dobřichovice.       (ak)
* Rocková kapela Uchovejte v
temnu zahraje 12. 6. od 20.00 v Clu-
bu Kino Černošice. (vš)
* Skupina Bohemian Pink Floyd
představí léty prověřené pecky le-
gendárních »floydů« 12. 6. od 20.30
ve Společenském sále KD Dobříš.
Vstupné 190/210 Kč. (jik)
* 2. ročník benefičního festivalu
Šlinc fest, jehož výtěžek bude věno-
ván dobročinné organizaci Jupiter,
se koná 13. 6. od 13.00 v lesním
divadle Řevnice. Zahrají kapely The
Tower, Beton, Lahar aj. Vstupné
350/400 Kč, rezervace na slincre-
cords@seznam.cz. (bz)  
* Vernisáž výstavy obrazů Věry
Mačkové z Haloun nazvané Slunce
v moři se koná 13. 6. od 17.00 v
kavárně U Nás v Radotíně. Obrazy
zde budou vystaveny do 12. 7. (box)
* Skupiny Mad Ride a Přechodová
fáze koncertují 13. 6. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino. (vš)
* Snímky Fotoklubu Beroun, jehož
členkou je bývalá učitelka ZŠ Dob-
řichovice a Z. Třebaň Božena Mu-
silová, jsou v dobřichovickém zám-
ku vystaveny od 13. do 30. 6.     (ak)
* Disident, básník, historik a spiso-
vatel Petr Placák bude besedovat
18. 6. od 18.00 v Meandru Řevnice.
Vstupné dobrovolné. (kač)
* Kapelu Vasilův Rubáš hostí Spo-
lečenský sál KD Dobříš 19. 6. od
20.30. Vstupné 170/200 Kč. (jik)
* Martina Talpová Trio představí
repertoár od jazzu po francouzský
šanson 20. 6. od 20.00 na zahrádce
Clubu Kino Černošice. Vstup je
zdarma. (vš)
* Pohádku O kohoutkovi a slepičce
sehraje 21. 6. od 15.00 na nádvoří
zámku Dobřichovice Malé divadél-
ko Praha. Vstupné 80 Kč.            (ak)
* Jan Hrubý trio (s harfistou S.
Barrym a klávesistou, kytaristou i
zpěvákem O. Fenclem) koncertuje
21. 6. od 19.30 v areálu zámku Dob-
řichovice. Vstup 200 - 300 Kč.  (ak)
* Představení Kvartet uvede Di-
vadlo Bez Zábradlí 21. 6. od 20.30 v
Lesním divadle Řevnice.           (kač)
* Svět, v němž žijeme (a nazýváme
jej realitou) a svět »za«. To je téma
výstavy sdružení Berounské fotoJe-
zinky, jež je v Holandském domě
Beroun k vidění do 27. 6.             (aš)
* Výstava Komenského Orbis pic-
tus pohledem Václava Sokola byla v
Muzeu Českého krasu Beroun pro-
dloužena do 30. srpna.                (vlk)

Na Tchaj-wanu poslouchali »Bavorov«
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Všeradův kurýr

Noc kostelů se bude po delší době
opět konat ve Všeradicích. V bývalé

synagoze ji 12. června uspořádá Cír-
kev československá husitská.
Od 16 hodin nejprve vystoupí v půl-
hodinovém pásmu klarinetisti or-
chestru Národního divadla Jan Hej-
hal a Adam Riethof. Návštěvníkům
nabídnou hudbu J. S. Bacha, Jarosla-
va Pelikána a Miroslava Krejčího.
Noční setkání při svíčkách pak začne
ve 21.30. Srdečně zveme všechny
přátele i hudebníky: vezměte nástro-
je, nalaďte hlasy a přijďte rozeznít
bohoslužebný prostor při setkání sp-
řízněných duší. Velice se těšíme na
obnovení krásné tradice, která měla
vždy neopakovatelnou atmosféru.
Světlo si do kostelíka přineseme sa-
mi (svíčky nebo lucerny), elektřina
není zatím zavedena.

Součástí akce bude také výstava o
životě a díle židovských autorů Stře-
dočeského kraje nazvaná 42 hvězd
mezi nebem a zemí. Instalace na
sedmi banerech nám byla na jeden
den a jednu jedinou noc do synago-
gy zapůjčena Středočeskou vědec-
kou knihovnou v Kladně. Všeradic-
ké jistě zaujme blízká oblast Letů,
Mořiny a Dobříše.
Kdo by nestihl tuto krásnou výstavu
ve Všeradicích, může ji v září zhléd-
nout v Rudné či Tmani. Zde bude
navíc »vylepšena« o autorské čtení
spisovatelky Ireny Douskové, která
je jednou ze »42 hvězd« a své dětství
prožila právě ve Tmani. 
Noc kostelů se bude 12. 6. konat ta-
ké v kostele v Osově a ve Skřipli. Na

programu osovského chrámu Naro-
zení sv. Jana Křtitele je od 18.00 var-
hanní koncert a dále povídání o živo-
tě i díle autora interiéru našeho kos-
tela Františka Ignáce Weise. Ve Sk-
řipli se budou konat prohlídky koste-
la sv. Šimona a Judy i přilehlé kost-
nice s výkladem. Závěr je na obou
místech naplánován na 21.00.
Ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve
československé husitské ve Tmani
12. 6. od 17.00 vystoupí místní zpě-
vačka Aneta Špačková, od 17.30
zahrají klarinetisti orchestru Národ-
ního divadla Jan Hejhal a Adam
Riethof. Můžete se těšit i na výstavu
věnovanou J. A. Komenskému Orbis
Pictus. Jana Šmardová kouloVá,

farářka CČSH, Tmaň, (map) 

V synagoze se bude ponocovat a - hrát
NOC KOSTELŮ SE 12. ČERVNA USKUTEČNÍ VE VŠERADICÍCH, OSOVĚ, SKŘIPLI I TMANI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 12/2020 (306)

Ve školce je polovina
dětí, ale i tak je veselo
Provoz Mateřské školy ve Všeradi-
cích byl úspěšně zahájen 25. května.
I když dochází »jen« polovina dětí,
je v celém areálu konečně veselo.
Pokud nám to počasí dovolí, jsme
většinu dne na školní zahradě, která
nám poskytuje veškerý komfort pro
předškolní vzdělávání, samozřejmě
za předpokladu dodržování určitých
epidemiologických opatření.  
Den dětí jsme společně oslavili sou-
těžemi, tancem a osvěžující hosti-
nou. V mateřské škole se také konal
Zápis k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021. Bohužel,
z důvodu ochrany zdraví bezkon-
taktně, takže si nové děti zatím ne-
mohli školku prohlédnout. Žádost o
přijetí podalo 18 dětí ze Všeradic i
okolních obcí. Přijato bylo 8 dětí, na
které se velmi těšíme a věříme, že v
příštím školním roce  uspokojíme i
další zájemce o předškolní vzdělá-
vání v naší mateřské škole.

Hana HanzlíkoVá,
ředitelka MŠ Všeradice

Na nábor dorazilo šestnáct mladých fotbalistů

Všeradické aktuality
* Vernisáž výstavy 15. ročníku Me-
zinárodního výtvarného symposia
ve Všeradicích se v Galerii M. D.
Rettigové koná 14. 6. od 14.00. Vý-
stava potrvá do konce září.        (sdv)
* Bioodpad je možné do kontejneru
za budovou OÚ Všeradice uložit
každou sobotu od 9 do 12.00. (mak)
* Snímky do fotosoutěže na téma
Příroda kolem můžete na adresu
vseradice.soutez@gmail.com posí-
lat do 30. 6.  Na facebookovém pro-
filu obce Všeradice lze do 15. 7. pro
jednotlivé snímky hlasovat.      (mif)

STAROČESKÉ suché MÁJE
VŠERADICE 27. června 2020

13.00 – PRAŠTĚNKA, dudácká muzika, Černošice
13.30 – PRŮVOD OD KOSTELA s dechovkou
13.35 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
13.40 – ČESKÁ BESEDA, Mladá chasa Všeradice
14.00 – PRŮVOD VSÍ, hraje HÁJENKA z Mrákova

18.00 – 18.40 CIMBÁLOVÁ MUZIKA Michala Horsáka, Praha
18.45 – 19.05 NOTIČKY, Řevnice
19.10 – 19.45 TŘEHUSK, staropražská kapela, Poberouní
19.45 – ČESKÁ BESEDA, Mladá chasa Všeradice
20.00 – DRAŽENÍ A KÁCENÍ MÁJE
20.00 – TANCOVAČKA v hospodě Na Růžku, hraje HÁJENKA

NA ZAHRADĚ. Pokud to počasí dovolí, tráví školkové děti většinu času na zahradě.          Foto Hana HANZLÍKOVÁ

Na Den dětí, 1. 6., se na všeradickém fotbalovém hřišti konal nábor. Dorazi-
lo 16 mladých fotbalistek a fotbalistů ročníků 2014/15. Pro kluky a holky by-
ly připraveny rychlostní a dovednostní hry, vyzkoušeli si střelbu na branku i
práci s míčem. Svůj um jim předvedli naši stařší žáci, Šimon Vitner, Karel
Hlavín, Maty Horný a Tomáš Anděl. Všichni si hodinu a půl tréninku užili.
Vy, co jste nábor nestihli, nebo se vám nehodil termín a chtěli byste s námi
trénovat a hrát, přijďte kdykoliv do začátku prázdnin v pondělí od 17.00 na
hřiště ve Všeradicích.              Text a foto Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice
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KADEŘNICKÝ SALON 
Karlštejn 99 (vedle centrálního parkoviště)

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2020

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/20 skončí i předplatné.
Pokud máte o doručování NN zájem nadále, je třeba si ho znovu objednat

- předplatné na 2. pololetí 2020 činí 104 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné 15 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 
299 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat 

v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.  

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 2901710092/2010. 
Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní 

symbol: 142620.

Nově otevřený salon v Karlštejně nabízí:

- dámský, pánský a dětský střih

- svatební a společenské účesy

- balayage, melírování, zvýraznění kontur, 

vlasová regenerace

- 20 let praxe včetně zahraničních stáží

- vlastní soukromé parkoviště

- pracujeme pouze s profesionální kosmetikou

od firmy Loreal 

Těším se na Vás!

Provozní doba středa a pátek
Objednávky na telefonu: 731 577 066
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Po dvou a půl měsících se v pondělí
25. května znovu otevřela Základní
škola v Karlštejně. Než se tak stalo,
dalo asi nejvíce práce rozestavět la-
vice tak, aby se nám do naší malé

školy vešlo co nejvíce žáků. K tomu
nám velkým přínosem byla nově
otevřená část školní budovy, která
jako jediná splňovala požadované
parametry na rozestupy lavic a počet
žáků v jedné skupině. Takže se zde
učí 15 žáků z 1. - 4.ročníku, kteří
zůstávají i po obědě ve školní druži-
ně. Druhá skupina má žáků méně a
jsou to převážně páťáci. Dodržování
hygienických pravidel uvnitř budo-
vy je sice nepříjemnou, ale nutnou
komplikací. Nicméně hned v prvním
týdnu přišlo i do škol určité rozvol-
nění a děti v rámci vyučování nebo
školní družiny mohou opustit areál
školy a jít třeba do lesa na vycházku.
Na prezenční výuku se nám přihlási-
lo 58% žáků, proto nesmíme zapo-

mínat ani na děti, které nám zůstaly
doma. Snažíme se být se všemi v
kontaktu a pomáhat jim s domácí
přípravou stejně tak, jako dva a půl
měsíce předtím. Byli jsme rádi, že
jsme nemuseli nikoho z výuky něja-
kým  způsobem vyřazovat z důvodu
např. kapacitních nebo personálních,
protože problémem malých škol je i
malý počet pedagogických pracov-
níků. Nicméně vše klaplo a doufá-
me, že do konce školního roku nena-
stanou žádné komplikace.
Současná situace asi nikomu radost
nedělá, ale snažíme se to zvládnout 
co nejlépe a rozhodně se těšíme na
nový školní rok, který, jak doufáme, 
začne už v normálním režimu.
Jiřina JaNoVSKá, ZŠ Karlštejn

Městys ožívá turisty
Městys Karlštejn se probouzí ze
čtvrtletního spánku, který způsobila
pandemie nemoci COVID-19. Už
poslední květnová sobota napovědě-
la, že lidé o návštěvu našeho městy-
se mají znovu zájem. Parkoviště bylo
plné až k Berounce, do kempu začali
přijíždět první nocležníci a hrad při-
vítal první skupiny výletníků. Otev-
řely se restaurace, kavárny, penziony
i hotely, a přestože ještě není situace
v turistickém ruchu ideální, zdá se,
že by sezona nemusela být tak dra-
matická, jak se ještě před pár týdny
zdálo. Od poloviny června už bude
možné pořádat početnější akce, a tak
se k Úřadu městyse Karlštejn vrátí
oblíbené letní kino, několik drobněj-
ších koncertů plánuje také Dvorek 34
na pěší zóně, v kempu se objeví živá
hudba i diskotéky. Na úřadě a na dal-
ších vybraných místech v obci se
znovu začalo oddávat, a tak si držme
palce, ať se léto vydaří. S přáním
hodně zdraví        Janis SIdoVSKý,

místostarosta Karlštejna Karlštejn si prohlédlo
212 000 návštěvníků
(Pokračování ze strany 1)
Třetí Český Krumlov, taktéž se pyš-
nící příslušností k památkám pod
ochranou »uneska«, si prohlédly jen
o tři tisíce lidí méně, přesně 386 300.
Sedmý Karlštejn s dvěma sty dva-
nácti tisíci návštěvníků předstihly ta-
ké zámky Hluboká na jihu Čech (292
900), Dětenice nedaleko Jičína  (265
700) a Valtice na jihu Moravy (212
500). První desítku za Karlovým hra-
dem nad Berounkou uzavírají zámek
Loučeň na Nymbursku (180 300),
Arcibiskupský zámek i zahrady v
Kroměříži (177 500) a středověký
hrad Loket u Sokolova (156 000).
Mezi taháky  středních Čech patří
hlavně historické pamětihodnosti
Kutné Hory - za statistice vévodící
čestlický AquaPalace se na druhé a
třetí místo zařadila zdejší Kostnice
(482 600) a Chrám sv. Barbory (347
500). (Dokončení na straně 8)

Karlštejnské aktuality
* Venkovní výstava obrazů portu-
galského umělce Paula Jacinta Al-
vese bude v bistru Karlštejn slavno-
stně zahájena 13. 6. v 16.00.       (sb)
* Netradiční prohlídka Na kafe s
kastelánem, při níž vás osobně pro-
vede »purkrabí« Lukáš Kunst, se na
hradě Karlštejně koná 18. 6. od
16.00. Součastí prohlídky je uvítací
přípitek, káva a zákusek.           (shk)
* XI. Karlštejnská můří noc se us-
kuteční 20. 6. Účastníky čeká ukáz-
ka odchytu a určování nočních mo-
týlů Na Budňanské skále. Sraz ve
20.30 v Karlštejně u pošty, konec v
cca 23.00. Doporučujeme oblečení
vhodné i na chladnější noc, obuv do
terénu, baterku či čelovku, deštník
nebo pláštěnku a podložku na seze-
ní. Exkurze je neplacená, není třeba
se hlásit. Info na 731 682 306 nebo
na lucie.hruzova@nature.cz.   (hah)
* Předválečný bunkr mezi parko-
vištěm a mostem, neboli Muzeum
lehkého opevnění Karlštejn je v čer-
vnu otevřeno každý víkend, v čer-
venci a srpnu od úterý do neděle  od
10 do 18 hodin.     Jan ČerVINKa
* Mateřská škola Karlštejn otevře-
la 25. 5. dle rozhodnutí krizové ko-
mise městyse  za přísných hygienic-
kých nařízení pro 12 předškolních
dětí. Komise následně vyhodnotí
provoz a pokud bude možné splnit
veškeré podmínky, bude školka ote-
vřena pro všechny děti 15. 6.     (jas)

Hurá, zase žiju...
... díky muzikantské »hrané«, která
se po děsně dlouhé době uskutečni-
la u naší kamarádky Evy Pastorko-
vé na její zahradě v Krupné. Super
nápad - však jsem se po těch dlou-
hých týdnech covidové karantény
ani nemohla dočkat. Legrační bylo,
jak jsme se nejdříve okukovali, kdo
a jak moc se změnil za tu dobu, co
jsme se neviděli. Ale nebylo to tak
hrozné - zůstali jsme stejní...  
Pak jsme chvilku grilovali, ale mrš-
ka déšť nás zahnal dovnitř. Ale to
vůbec nevadilo. Devět muzikantů
hrálo a zpívalo do pozdních hodin.
Jsem ráda, že se mi  z hlavy nic -
hlavně slov písniček - za tu dlouhou
pauzu  nevypařilo. Nádherně jsme
si to užili. (Dokončení na straně 8)

Muzikanti už se zase scházejí na »hrané«

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     6/2020 (104)                

ZPÁTKY V LAVICÍCH. Karlštejnští školáci se od 25. května už zase učí.
Foto Jiřina JANOVSKÁ

POHODA V KRUPNÉ. Muzikanti a zpěvačka Jitka Švecová na »hrané« u
Evy Pastorkové. Foto ARCHIV

Nejtěžší bylo rozestavět lavice
DO KARLŠTEJNSKÉ ŠKOLY SE PO KARANTÉNĚ  VRÁTILO 58 % ŽÁKŮ

Karlštejnský zpravodaj
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Hned následující pátek jsme se sešli
v hospůdce Na Hřišti v Karlštejně.
Tentokrát nás pozvali kamarádi - hu-
dební seskupení Obozáci. Pídila
jsem se, odkud se vzal ten zvláštně
znějící název. Tady je objasnění. Par-
ta lidí jezdila do osady Oboz u slap-
ské přehrady, tam se postupně dali
dohromady a začali spolu hrát. Ča-
sem si začali říkat Obozáci... 
Při jejich vystoupení v Karlštejně
jim zdatně sekundovala místní kape-
la Karlíček. Zpívalo se a dokonce i

tancovalo. Dorazilo jedenáct muzi-
kantů. Populární karlštejnský bard
Vráťa Smrž přišel bohužel s obváza-
ným prstem, hrát tedy tentokrát ne-
mohl, ale aspoň pořádně využil svoji
foukací harmoničku.  
Musím poděkovat hlavně Michalu
»Šami« Šamanovi, který ten večer
perfektně táhl. Mladý kluk, ale fan-
tastický muzikant s moc příjemným
hlasem. Poděkování patří též Stan-
dovi Hřebečkovi za super obsluhu a
za uspořádání místa pro kapely. Bylo
krásné teplo, a tak jsme vydrželi na
terase hrát a zpívat několik hodin.
Šla jsme domů dočista znovuzroze-
ná, jak mě ten večer v muzikantské
společnosti nabil. Paráda a už teď se
těším na příští »hranou«...!
Jitka šVecOVá, Hlásná Třebaň

Fotbalisty čeká série přátelských zápasů
KARLŠTEJNŠTÍ ZÍSKALI MLADÉ POSILY Z VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍ

Karlštejnští fotbalisté využili uvol-
nění opatření pro sportovce a od po-
loviny května opět vyběhli na tráv-
ník. Kromě tréninků sehrají v červnu
i čtyři přátelské zápasy. V tom prv-
ním se utkali se Slovanem Kladno
na jeho hřišti a prohráli 0:1.  
Do nové sezony tým z podhradí po-
měrně výrazně posiluje mladými
hráči z vyšších soutěží. První akvizi-
cí je Filip Hosnédl, který naposledy
oblékal dres Černolic v 1. B třídě,
druhou novou tváří je Martin Vávra,
který má dokonce zkušenosti s divi-
zí v barvách Berouna. Třetí jistou
posilou je zkušený navrátilec Pavel
Tomášek, který poslední sezony pů-
sobil v Zadní Třebani. Další pro-
gram týmu o prázdninách se bude
řešit v průběhu června.

Rozpis přípravných zápasů:
Lety, dorost - Karlštejn

Sobota 13. června, 10.15
Union Strašnice B - Karlštejn
Neděle 21. června, 16.30

Karlštejn - Třebotov
Sobota 27. června, 17.00

Micha šAMAN, TJ Karlštejn

V sobotu 20. června se v karlštejn-
ském Muzeu betlémů od 11 hodin
uskuteční tradiční letní výstava
opuštěných koček z útulků. V týden-

ním předstihu budou vrcholit přípra-
vy, zejména stavění klecí. 
Ti, kdo se kočičích výstav v našem
muzeu pravidelně zúčastňují, vědí,
že kočky jsou prezentovány v téměř
»obývákovém« prostředí. V týdnu se
tedy ještě doladí dečky i dekorace a
v sobotu už se budeme těšit na první

kočkomilné návštěvníky. Vstupné je
dobrovolné, veškeré peníze jdou
pouze na pomoc zvířatům. Návštěv-
níci se mohou jen tak přijít podívat,
ale uvítáme, když přinesou i nějakou
konzervu, nebo cokoli, co pomůže
útulkům v jejich nelehké práci. Kdo
si bude chtít odnést kočku domů, je

dobré, aby si rovnou přinesl kočičí
přepravku. Návštěvníci uvidí nejen
dospělé kočky, ale i spoustu koťat.
Naším cílem je předat zájemcům zd-
ravé zvíře, jež se jim odvděčí za po-
moc, kterou mu poskytnou. Těšíme
se na vás!     Romana TRešlOVá,

Muzeum betlémů, Karlštejn

Karlštejn si prohlédlo...
(Dokončení ze strany 7)
Do desítky středočeských Top cílů se
navíc vešly také sedmá Katedrála
Nanebevzetí Panny Marie v Kutné
Hoře (172 600) a České muzeum
stříbra sídlící ve zdejším Hrádku
(124 700). Bramborová medaile patří
Škodě Muzeu v Mladá Boleslavi
(274,200), pátý je již několikrát zmi-
ňovaný hrad Karlštejn, následovaný
šestým zámkem Loučeň. Na osmém
místě skončil státní zámek Konopiš-
tě u Benešova (148 000) a devátou
turisty nejnavštěvovanějsí středočes-
kou destinací je Pivovar Velkopopo-
vický Kozel ve Velkých Popovicích
(132 400).
Naprostá většina v aktuálních statis-
tikách CzechTourismu figurujících
turistických cílů má po vynucené
»koronavirové« přestávce v součas-
nosti již otevřeno a těší se na návš-
těvníky. To samé platí pro ostatní pa-
mátky i další atrakce.                   (mif)

Muzikanti z podhradí už se zase scházejí na »hrané«
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Kočky uvidíte v obývákovém prostředí
V MUZEU BETLÉMŮ CHYSTAJÍ TRADIČNÍ LETNÍ VÝSTAVU OPUŠTĚNÝCH ČTYŘNOŽCŮ Z ÚTULKŮ

Kemp zahájil sezonu,
o ubytování je zájem
Karlštejnský autokemp zahájil le-
tošní sezonu v důsledku epidemie
koronaviru se zpožděním - až 25.
května. Podle prvního zájmu návš-
těvníků se ale zdá, že se navzdory
globálnímu útlumu turistického ru-
chu sezona může vydařit. Už nyní je
několik víkendů v červenci plně ob-
sazených a poptávka po dovolené v
Karlštejně stoupá. 
Kemp s kapacitou sto dvacet míst
pro stanování disponuje také ubyto-
váním ve čtyřech karavanech pro tři
osoby s vybavenou kuchyní a stano-
vou předsíní. Pro vlastní karavany je
připraveno osmačtyřicet elektric-
kých přípojek. V nedávné době bylo
vybudováno nové sociální zázemí s
teplou vodou, od letoška je v nabíd-
ce také ubytování v nově postave-
ných chatkách. 
V příjemném areálu plném zeleně
nechybí hřiště pro beach volejbal,
dětské atrakce, možná je také kano-
istika, jízda na koni nebo cykloturis-
tika. V pátek a v sobotu počítejte s
živou hudbou nebo diskotékou, ob-
čerstvení je poskytováno každý den,
včetně snídaní, obědů a večeří.

Janis SIDOVSKÝ, místostarosta
Karlštejna, (mif)

NA HŘIŠTI. V Karlštejně si společně zahráli a zazpívali Obozáci s místní
kapelou Karlíček. Foto Jitka ŠvECová

Koncem minulého roku oslavila Veronika Spurná na
hudební scéně neuvěřitelných 10 let! Zpěvačka, která
hrála hlavní roli v muzikálu Michala Davida a Filipa
Renče Andílci za Školou, nazpívala i několik songů v
dívčí skupině 5 Angels. Od léta 2013 se objevovala na
zahraničních pódiích se světovými hvězdami (Jessie J,
Rita Ora, Example, Little Mix...). Vystoupila na hudeb-
ní události Big Gig na stadionu Wembley v Londýně,
zúčastnila se turné s populárním britským boybandem
Union J. a účinkovala v pořadu Blue Peter na stanici
BBC. Veronika podpořila v rámci svého »výročního«
turné regionální útulky prostřednictvím akce Vánoční
strom splněných zvířecích přání. Smyslem bylo dopřát
zvířatům v útulcích - nejen o Vánocích - plné misky do-
brot, hračky, pelíšky nebo třeba i novou rodinu. Část z
této charitativní sbírky předala Veronika Spurná orga-
nizátorkám výstavy koček z útulků, která se bude konat
20. června v Muzeu betlémů v Karlštejně. Děkujeme!

Text a foto Eva Kolářová, Karlštejn

Veronika Spurná organizátorkám předala část charitativní sbírky

MLADÉ PUŠKY. Posily fotbalistů Karlštejna - zleva Filip Hosnédl z Čer-
nolic a Martin Vávra z Berouna. Foto Michal ŠaMan
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Osovský PROVAS

Osovská základní škola se znovu
otevřela pro děti v pondělí 25. květ-
na. Současně s provozem základky

zahájilo svůj provoz i jedno odděle-
ní školky. 
Otevření předcházela nezbytná hygi-
enická opatření prostor obou budov.
Tímto moc děkujeme místnímu
obecnímu úřadu za podporu při ná-
ročném zvládnutí všech opatření
všem zaměstnancům školy. Poděko-
vání patří také rodičům, kteří odved-
li, a stále odvádějí, během domácí
výuky veliký kus práce. 
Ve škole byly otevřeny tři skupiny,
celkem nastoupilo 53% žáků. Jedno-
tlivé skupiny pracují dopoledne pod
vedením učitelů prezenční výukou. I
nadále je pro ostatní děti, které zůs-
taly doma, organizována distanční i
online výuka. Odpolední zájmové
aktivity zajišťuje vychovatelka. 
V prostorách školy byla vyznačena
místa, kde se jednotlivé skupiny mo-
hou pohybovat a na školní zahradě
vytyčena stanoviště pro hru dětí.

I přes všechna tato opatření byl pro-
voz zahájen v pohodové atmosféře.
Děti se navzájem na sebe i na všech-
ny učitelky těšily. Budeme doufat,
že současný stav brzy pomine, děti
se na prázdniny ve zdraví rozejdou a
nový školní rok zahájíme už v nor-
málním režimu.

Soňa KOCManOvÁ, ZŠ Osov

Léto je za dveřmi a můžeme-li usuzovat podle po-
sledních let, bude zase horké a slunečné. Mnozí z
nás chodíme svá znavená těla osvěžit do místního
koupaliště v areálu bývalé cihelny. Bývá pravidel-
ným zvykem vždy na jaře, že osovští hasiči před
napuštěním organizují úklid celé plochy nádrže.
Jenomže letos nám tuto akci zhatila epidemie ko-
ronaviru a celkem reálně hrozilo, že se tu koupat
nebudeme. Naštěstí v těsném sousedství areálu ži-
jí Procházkovi a Vaňatovi, kteří se jednoho krás-
ného dne pustili do práce a celé koupaliště dů-
kladně vyčistili. Nyní už je i plné vody a my mů-
žeme jen poděkovat těmto našim obětavým spolu-
občanům, že svůj volný čas věnovali činnosti k
prospěchu nás všech. Takže - velké díky! 
Areálu, ve kterém se koupaliště nachází, stále ješ-
tě někteří z nás, pamětníků, říkají »cihelna«. První
zprávy o ní nalézáme až v zápise obecní kroniky
z roku 1922, kdy je zde uváděno čp. 26 jako pan-
ská cihelna. V roce 1928 ji odkoupil cihlář Cyrill

Šebesta. Patřila k ní i okolní pole – majitel zřejmě
počítal s rozšiřováním těžby. Objekt byl zásobo-
ván vodou ze dvou pramenů z hořejších luk. Vody
byl dostatek a byla tak čistá, že se mohla i pít.
Práce tu byla velice namáhavá. Hlínu kopalo asi
šest lidí, kteří ji večer museli polévat vodou. Celá
plocha byla propojena úzkými kolejničkami s vo-
zíky, na kterých sváželi kopáči hlínu každý do své
kůlny. Tam ji smíchali s popelem nebo mourem,
aby se tolik nelepila. Hlínou se vyplňovaly formy
a syrové cihly se pak stavěly vedle sebe. Když
jich bylo sto, udělal dělník v jedné malý důlek; to
se opakovalo při každé další stovce, aby se kusy
vyrobené za den daly snadno spočítat. Když cihly
zaschly, odváželi je do pecí, kde se vypalovaly.
Vzhledem k tomu, že zdejší červená hlína byla
opravdu kvalitní, šly cihly dobře na odbyt. Přesto
se ale majitel dostal po čase do finančních potíží a
cihelnu i s poli prodal v roce 1934 majiteli panství
radovi Palivci. (Dokončení na straně 11) (map)

Děti se těšily na sebe i na učitelky 
ŠKOLÁCI SE DO OSOVSKÉ »ZÁKLADKY« VRÁTILI V PONDĚLÍ 25. KVĚTNA

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  6/2020 (181)

V LAVicÍch. V osovské škole už se
zase učí. Foto Soňa koCMAnoVÁ

Mecenáš věnoval kostelu nový obětní oltář
Příznivci krásného osovského chrámu se mohou těšit na nový obětní oltář,
který zde bude instalován zásluhou mecenáše P. Josefa Jonáše. Ten nechal
před časem interiér vybavit také novými vhodnými koberci. Současný oltář
sem byl umístěn jako provizorium, to ale trvá už několik desetiletí. V doko-
nalých barokních prostorách působí na mnoho lidí nepatřičně a je tedy na-
místě vyměnit ho konečně za vhodnější variantu. V místech, kde bude umís-
těn, byl již do dlažby vkomponován obrazec s latinským nápisem Ke slávě
Boha a současným letopočtem. K diskusi bylo předloženo několik návrhů,
věřme, že vybrán byl ten nejlepší. Při příležitosti vysvěcení oltáře by měl do
Osova přijet kardinál Dominik Duka, budeme se tedy těšit na krásný du-
chovní zážitek.    Marie PLECITÁ, Osov

Reportér natáčel v Osově
dokument o Vlasovcích
V současné době se ve společnosti vede poměrně
bouřlivá diskuse o úloze Vlasovců a Rudoarměj-
ců při osvobozování naší vlasti. V pondělí 25. 5.
navštívil hřbitov v Osově, kde je pochováno šest
obětí války z řad ROA a jeden Rudoarmějec, Ja-
roslav Mareš, člen reportérského týmu pořadu
Záhady Josefa Klímy vysílaného televizí Se-
znam. Se »svým« kameramanem se snažil zdoku-
mentovat působení vojáků obou armád v naší ob-
ci a okolí. Jaroslav Mareš je zkušený redaktor,
který v roce 2005 za cyklus reportáží pro pořad
Reportéři ČT získal ocenění v kategorii publicis-
tika na mezinárodním festivalu Ekofilm. Je také
autorem úspěšného badatelského pořadu TaJeM-
no. Věřme, že se reportáži natočené v Osově po-
daří vnést nové světlo do této složité problemati-
ky našich dějin. Je možné, že její vyznění nebude
konvenovat s názory mnohých našich občanů, ale
je třeba mluvit o historii tak, jaká opravdu byla, a
ne, jakou bychom ji chtěli mít my. 

Marie PLECITÁ, Osov
NATÁČENÍ. Jaroslav Mareš s kameramanem při natáčení v Osově. Foto Marie PLECITÁ

Z cihelny nezbylo nic, na jejím místě jsou hřiště na volejbal a nohejbal

Rekonstrukce pokračuje
Přes složitou situaci v důsledku epi-
demických omezení pokračují práce
na rekonstrukci staré osovské školy.
Vstupní chodba byla renovována
včetně nového elektrického vedení a
stropu, nově byly naštukovány a vy-
malovány zdi. Nyní se připravuje
instalace informačních tabulí, které
budou osazeny historickými foto-
grafiemi a textem. Zrenovována by-
la i dílna v protější budově, včetně
nového stropu a podlahy.         (map)

PŘED STO LETY. Bývalá osovská cihelna už ne-
existuje.  Foto ARCHIV



Naše noviny 12/20 REKLAMA, Strana 10

reFerent/KA oDBorU ÚZeMnÍHo PLÁnoVÁnÍ

Město Černošice hledá nové kolegy 
na dvě volné pracovní pozice

Náplň práce:
• pořizování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů ve správním území obce s rozšířenou působností Černošice
• zpracování závazných stanovisek pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) 
• výkon dalších činností úřadu územního plánování podle stavebního zákona

Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
• možnost práce i na kratší úvazek
• pozice vhodná i pro absolventy

Benefity: pružná pracovní doba (flexibilní začátek/konec pracovní doby) s čtvrtletním vyrovnávacím

obdobím, dovolená 5 týdnů, 5 dnů placeného zdravotního volna (sick days), stravné ve výši 100 Kč 

za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.

Bližší informace, přehled požadavků a podmínek pro zařazení do výběrového řízení najdete 

na www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná pracovní místa, nebo kontaktujte Adélu Červenkovou,

personální úsek, na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.
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Školáci se učí ve dvou skupinách
ZADNOTŘEBAŇSKÁ MÁLOTŘÍDKA MÁ ZA SEBOU PRVNÍCH ČTRNÁCT DNÍ OBNOVENÉHO PROVOZU

V zadnotřebaňské málotřídce uběhlo
prvních čtrnáct dní od znovuobnove-
ní provozu. Žáci se učí ve dvou sku-
pinách. Dopolední výuku zajišťují
třídní učitelky prakticky v běžném
provozu. Cílem je »sjednotit« úroveň
žáků za dobu distančního vzdělávání.
Odpolední vzdělávání je zájmového
charakteru. Několik žáků se i v sou-
časné době učí »na dálku«.
Pedagogové se snaží více času trávit
na školní zahradě. Řídíme se mo-
mentální, naštěstí příznivou epidemi-
ologickou situací a mimořádnými

opatřeními v oblasti školství, která
jsou stále aktualizována. Díky tomu

můžeme od pátku 27. května s opatr-
ností vyrážet i mimo školní zahradu.

Také v mateřské škole se sešla počet-
ná skupina dětí, na kterých je vidět,
že se radují z návratu mezi kamará-
dy.            Tereza MACOurKOVÁ,

ředitelka zŠ a MŠ zadní Třebaň

Lety - Venkovní oázu pro rodiče a
ráj pro děti s trampolínou i osvě-
žujícím vodním prvkem vybudo-
valo během koronavirových ome-
zení Městečko v Letech. Dva a půl
měsíce sice bylo Městečko pro děti
uzavřené, provozovatelé nucenou
pauzu ale využili k úpravám.
V kavárně i na nové zahrádce, která
otevře v červnu, můžete vychutnat
výběrovou kávu, dorty, obědové
menu, oblíbené svačinky i domácí

kopečkovou zmrzlinu z Karlštejna. 
Od konce května je Městečko otev-
řelo veřejnosti, odstartovala i větši-
na kurzů a kroužků: Vaření, Kerami-
ka, Angličtina, Jóga... Na 26. 6. pro-
vozovatelé přichystali oblíbený
workshop Hudba batolatům. 
V areálu platí přísná hygienická
opatření. Každý den se dezinfikují
stoly, hračky, domečky i toalety a
zázemí. Více informací naleznete na
webu nasemestecko.cz. (pan)

Řidič zablokoval vjezd
Ve čtvrtek 4. 6. okolo osmé hodiny
ráno se na strážníky Městské policie
Černošice obrátila žena s tím, že
před vjezdem do jejího domu v
centru Černošic zaparkovalo auto,
které jí brání odvézt svého starého
otce na  lékařské vyšetření. Nezná-
mý řidič zastavil na vodorovném
dopravním značení, nerespektoval
ani ceduli žádající, aby zde nikdo
neparkoval a z místa odešel. Vzhle-
dem k tomu, že nebylo možné řidiče
najít, hlídka nechala na voze výzvu
pro osobu podezřelou z přestupku a
muže na vyšetření odvezla služeb-
ním autem. Když se během dopo-
ledne na služebnu MP dostavil řidič
špatně parkujícího vozidla, byla mu
uložena pokuta. Otmar KLIMSzA,

Městská policie Černošice

Řevničtí strážníci
obnovili běžný provoz
Do obvyklého provozu se od 1. 6.
vrátila Městská policie Řevnice. Byl
opět obnoven výkon služby v plném
rozsahu včetně úředních hodin pro
veřejnost. Stanoveny jsou takto:
Řevnice: pondělí a středa 15 -19.00
Všenory: středa 16.15 - 18.00
Jíloviště: středa 14 - 16.00 
Kontakt s veřejností je samozřejmě
organizován za zvýšených hygienic-
kých opatření (dezinfekce, rouška) a
dle aktuálních nařízení vlády nebo
ministerstva zdravotnictví. 

Jiřina SAMCOVÁ, MP Řevnice

Speciality z pojízdných občerstvení na kolech, třeba trhané vepřové, bur-
gery, americké hot dogy, mexické tacos, francouzské palačinky, belgické
hranolky, cider a další budou moci ti, kteří se 20. 6. v Řevnicích na náměs-
tí zúčastní mezi 10 a 21.00 gastronomické akce nazvané Food Truck Mar-
ket. Její součástí budou také trhy s delikatesami, farmářskými produkty či
stánky s řemeslnými výrobky. Během dne zahraje balkánská dechovka Lo-
vesong Orchestra a v rytmu salsy si budete moci zatančit při brazilské bube-
nické show v podání TamTam Batucady. Vzhledem k tomu, že akce je pořá-
dána spolu s městem Řevnice, podařilo se odklonit automobilový provoz z
náměstí. Vstup je volný. Více na FB a na festivaly@foodevent.cz.     

Štefan OrŠOŠ, Řevnice

Tenisté začali výhrou
S měsíčním zpožděním způsobeným
koronavirem začala tenisová sezo-
na. Borci Sportclubu Řevnice pora-
zili 6. 6. na svých kurtech Sport
Eden Beroun 6:3. Sezona bude le-
tos kratší, hrát se nebude ve skupi-
nách každý s každým, ale vyřazova-
cím způsobem. Sportclub do soutě-
ží vyslal rekordních 11 týmů všech
věkových kategorií. První kolo mi-
stráků bylo i ostrou premiérou nově
otevřeného areálu Za Vodou - po-
prvé se tam hrál mistrák i na třetím
kurtu. Foto NN M. FRÝDL       (šv) Městečko: Oáza pro rodiče, ráj pro děti

Z cihelny nezbylo nic
(Dokončení ze strany 9)
Ovšem i poté zde zůstal jako mistr.
Na konci války zde sídlil štáb Rudé
armády. Vlevo při cestě k dnešnímu
koupališti býval rybníček osídlený
mloky a čolky. Ten byl před časem
zasypaný a plocha zarostla plevelem
a nálety. Po znárodnění - to zde byl
již provoz zastaven - používalo ob-
jekt místní JZD. Zprvu zde byl ustá-
jen dobytek, pak zřízena slepičárna.
Budova cihelny se postupně rozpa-
dala, velký komín byl stržen. (Zá-
znam o tom nafilmoval Ladislav
Oborník z Plzně, místní rodák.) Celá
stavba byla postupně srovnána se
zemí a na jejím místě je dnes hřiště
na volejbal a nohejbal. Později byla
zrušena a zbourána i slepičárna.

Marie PLECITÁ, Osov

V ALTÁNU. Třebaňští žáci na školní zahradě. Foto Tereza MACOURKOVÁ

Občerstvení na kolech, dechovka z Balkánu

Z našeho kraje 
* Neprůjezdný kvůli opravám je od
8. do 12. 6.  most na Ostrov v Zadní
Třebani. Pro pěší zůstává most otev-
řený. Markéta SIMANOVÁ
* Prezentaci výsledků měření kva-
lity ovzduší hostí 11. 6. od 19.00
Česká hospoda v Hlásné Třebani.
Organizátoři budou informovat také
o dotacích na výměnu kotlů.      (zto)
* Sbírku použitého ošacení, lůžko-
vin, látek a domácích potřeb vyhlá-
sil OÚ Zadní Třebaň. Zabalené věci
můžete nosit na úřad do 12. 6.  (sim)
* Farmářské trhy se konají 13. 6.
od 8 do 12.00 na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích. (zzb)
* Do 15. 6. se mohou obyvatelé
Hlásné Třebaně vyjádřit, zda chtějí
či nechtějí, aby obecní úřad za pení-
ze od Středočeského kraje vybudo-
val moderní vyhlídku na Černé ská-
le nad Berounkou. (mif)
* Folklorní večírek pořádá Dudác-
ká muzika Praštěnka z Černošic 19.
6. od 19.00 na dvorku areálu Kam-
pusu Hybernská v Praze 1.      (mav)
* Farmářské trhy se před zámkem
v Dobřichovicích ukuteční 20. 6. Od
8 do 12.00 hodin. (ak)
* Výměna věcí bez peněz, tzv.
SWAP se koná 20. 6. od 10.00 na
dvoře Centra sociální rehabilitace
Náruč v Dobřichovicích. Měnit mů-
žete oblečení, doplňky, bižuterii,
knihy... Info na: 725 989 783.   (cen)
* S pohmožděným ramenem a roz-
trženým obočím převezli 3. 6. řev-
ničtí záchranáři do nemocnice v
Praze vychovatelku školní družiny
ZŠ Zadní Třebaň, která před Žabkou
v Řevnicích spadla z kola.        (bob)
* K autu visícímu na břehu Beroun-
ky vyjeli 28. 5. odpoledne hasiči v
Černošicích. Řidič tam zařadil místo
rychlosti zpátečku a z asfaltky scou-
val nebezpečně blízko k řece. Auto
vyprostila odtahová služba pomocí
hydraulického ramene.              (bed)
* Betonové vyrovnávací prstence
kanalizace na staveništi nových do-
mů v Litni rozlámal a shodil do vý-
kopu mezi 29. 5. a 1. 6. neznámý
vandal. Poničil i plastové potrubí,
fasádu a vnitřek trafostanice. Škoda
je 15 200 Kč.  (min)

Srážku auta s vlakem žena za volantem přežila
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zraněn nebyl ani žádný z cestujících či obsluhy vlaku. „Z elefantu bylo
evakuováno několik desítek osob, které se pěšky přesunuly necelý kilome-
tr do železniční stanice Zadní Třebaň,“ sdělil Pavel Vintera s tím, že řev-
ničtí hasiči zajistili auto proti ohni a zkontrolovali, zda neunikly provozní
kapaliny. „Místo bylo následně předáno kolegům ze SŽDC Praha, kteří
zdemolovaný automobil vyprostili a postarali se o také úklid místa neho-
dy,“ uzavřel Vintera a dodal, že provoz na trati byl obnoven po 18. hodi-
ně. Text a foto NN M. FRÝDL
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Telefonicky objednané 

 

Obec Zadní Třebaň přijme zaměstnance na pozici

TEchNIcKý pRAcOVNíK ObcE
Pracovní poměr:
HPP na dobu neurčitou, zkušební doba tři měsíce, jednosměnný provoz, nástup možný ihned.

Náplň práce:
Sekání a údržba travnatých ploch a veřejných prostranství, kácení a prořezy dřevin, údržba zeleně, zimní a letní údržba komunikací 
včetně dešťové kanalizace, správa a údržba nemovitého a movitého majetku obce, údržba techniky, strojů a zařízení, drobné 
zámečnické, zednické, malířské, zahradnické a úklidové práce, práce s malotraktory, multikárou, kontejnery na separovaný odpad 
a bioodpad, křovinořezem, travní sekačkou, motorovou pilou.

Požadujeme:
Řidičský průkaz sk. B, (C výhodou), manuální a fyzická zdatnost, technické schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita.

Nabízíme:
Platové zařazení podle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů., 4.-5. platová třída - dle vzdělání a praxe, po zapracování možnost osobního příplatku.

Více informací v úředních dnech OÚ Zadní Třebaň,
nebo na tel.: 257 721 399

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře

Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, finanční služby, zajištění
úvěrů, investice...

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz
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Germáni setli pár hlav, pak si dali - pivo!
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 3)

I když hodně opožděně, tak přece
jen zahájil Kynologický klub Lety
po odluce způsobené pandemií koro-
naviru sportovní sezonu. V sobotu
16. 5. jsme uspořádali první letošní
sportovní akci, zkoušky z výkonu. 
Bohužel jsme museli zrušit 21. roč-
ník tradičního Jarního závodu o pu-
tovní pohár, který se měl konat 2. 5.
Omezení pohybu lidí a vyhlášený
nouzový stav nám také od poloviny
března nedovoloval pořádat veřejné
kurzy pro štěňata a kurzy ovladatel-
nosti. Znovu jsme zahájili provoz
17. 5., kdy už to bylo za dodržování
stanovených pravidel možné. Během
pandemie se dalo trénovat pouze in-
dividuálně, takže se všichni už moc
těšili, až začnou trénovat naplno.
První letošní zkoušky z výkonu se
vydařily. Z původně přihlášených 14
zájemců se sice nakonec dostavilo
jen deset, ale i to byl slušný počet.
Osm z nich úspěšných, jen dvěma se
tentokrát nedařilo.

Poslušnosti byly moc pěkné
Další zkoušky z výkonu, tentokrát
podle Základního řádu Kynologické
jednoty, se konaly o čtrnáct dnů poz-
ději, 30. května. Přihlásilo se třináct
zájemců. Co se týká plemen, tak do-
razilo pět německých ovčáků, čtyři

border kolie, dva australští ovčáci,
portugalský vodní pes a švýcarský
salašnický pes. Zkoušky posuzoval
rozhodčí Vladimír Kasl. Počasí nám
přálo, bylo oblačno, ráno spadlo pár
kapek deště, trochu foukalo, přes
den bylo kolem 15 stupňů, tedy na
cvičení se psy počasí tak akorát.
Celkově byly předváděné výkony na
dobré úrovni, některé poslušnosti

byly moc pěkné. Svědčí o tom také
výsledné bodové ohodnocení: šest
účastníků složilo zkoušku výborně,
šest velmi dobře a jen jedna uspoko-
jivě. Akci jsme si opravdu užili. A
protože byli úspěšní všichni psovo-
di, patří jim velká gratulace. Sluší se
také poděkovat všem, kteří se podí-
leli na přípravě a realizaci. Teď se tě-
šíme na další zkoušky z výkonu, jež

nás čekají v půlce června, a pak už tu
budou letní prázdniny. Možná má
někdo pocit, že jsme si volna kvůli
pandemii užili víc než dost, ale letní
prázdniny jsou prostě potřeba. Stej-
ně nehodláme zahálet ani o prázdni-
nách. Tréninky obran budou pokra-
čovat a také nás čeká Letní výcviko-
vý tábor, který letos plánujeme nejen
jako odpočinkový, ale jako aktivní s
výcvikem a dokonce i s dalšími
zkouškami. Tak uvidíme, jaká bude
na táboře účast a jak se vše vyvede.
V době, kdy jsme se nemohli setká-
vat na pravidelných nedělních kur-
zech, nám malá štěňata trochu vy-
rostla, ale nyní zase přibyla do kurzů
štěňata nová, a tak je na cvičáku zase
živo. Však tam bylo dva měsíce do-
cela smutno, tak jsme rádi, že pro
nás zase vysvitlo sluníčko a my se
můžeme potěšit s houfy hrajících si
štěňat a s množstvím jejich zvída-
vých páníčků. I na cyklostezce je už
zase velký provoz, lidí jako máků.
Tak snad se všichni brzy vzpamatu-
jeme a zapadneme do starých, vyje-
tých kolejí našeho normálního živo-
ta. Budeme si držet palce, ať všech-
no funguje, jak má a ať nás neděsí
žádné nemoci. Na shledanou na dal-
ších akcích letovských kynologů.

Alena VAnŽUrOVá, KK lety
NA ZKOUŠKÁCH. Dvoje zkoušky z výkonu zorganizovali po skončení ka-
rantény letovští kynologové.           Foto Alena vANžuRovÁ

Němci milují pivo stejně jako Češi.
Už v době, kdy se Římanům dařilo
rozšiřovat jejich říši hluboko na úze-
mí, kde žily germánské kmeny – sa-
mozřejmě je primitivní germánské
kmeny nenechaly na své území pro-
nikat bez boje – pili Germáni pivo.
Však prý ho jejich příbuzní a před-
kové Keltové znali už několik dru-
hů!  Jak to vlastně můžeme vědět?
Zaprvé němí svědkové - archeolo-
gické vykopávky -  vydávají  svá
svědectví v podobě četných nádob, z
nichž se pivo pilo. Zadruhé, existo-
val v té době etnograficky nadšený
historik Publius Cornelius Tacitus,
narozený asi v roce 55 nebo 56 naše-
ho letopočtu. Ten byl pravděpodob-
ně římským senátem přesvědčen,
aby popsal slavná vítězství římských
legií na germánských územích, pro-
tože senátoři museli odůvodňovat li-
du velká vydání na války mezi Rý-
nem a Dunajem. Tacitus to udělal.
Někteří historikové ho podezírají z
toho, že s římskými legiemi nikdy
nikam nevytáhl paty, ale jiní tvrdí, že
se jako vysoký úředník státní správy
stal válečným  zpravodajem. Každo-
pádně Tacitus napsal mj. etnografic-
ký spisek Germania, kde popisuje
rozdíly mezi primitivními Germány
a civilizovanými Římany. Ne vždy z
toho Římané vycházejí jako vítězi.
Římané jsou spíš překvapeni.
To si musíte představit: Germáni no-
sí v té době většinou dlouhé vlasy,
krátce ostříhaná hlava je pro ně hla-
vou otroka. Žijí v podzemních obyd-
lích. Dlouho spí, pak se koupají v su-
du s teplou vodou, rádi jedí ovesnou
kaši, ale i maso, samozřejmě. Primi-
tivnější než Germáni jsou už snad
jen jejich divoké ženy, které jim v
případě, že je to potřeba, ukáží, zač
je toho loket. Když mužům dochází
odvaha, ženy jim nosí zbraně a poš-

ťuchují je k boji, takže Germáni mají
volbu: Buď je zapíchnou Římané,
nebo jejich manželky.
A právě ženy zde mají důležitou ži-
votní úlohu - vařit pivo!
Tacitus se vyžíval v popisu germán-
ského životního stylu: Germáni jsou
odvážní, nedělají s ničím žádné ci-

ráty, kašlou na římský luxus, který je
jim cizí. Když odvedou dobrou práci
a setnou pár římských hlav, družně si
posedají u ohně a popijí pivo. Někdy
až do rána bílého. Římané se už teh-
dy dobře vyznali ve výrobě vína a ta-
ké ho rádi konzumovali. Proto také v
tomto kraji později zakládali vinice.

Pivo považovali jen za nepodařený
pokus o výrobu vína. A ačkoliv je
známo, že pivo bylo na světě už  ve
staré Číně a Mezopotámii, tisíce let
před Kristem, největší obliby dosáh-
lo až v západní Evropě a Americe.
A jak už to bývá – a známe to i z pří-
běhu s penicilinem – svou roli při
jeho vzniku hrála náhoda. Špatně us-
kladněné obilí zkvasilo a stal se z ně-
ho základ pro výrobu omamného a
posilujícího nápoje.
Statistici sledují, že spotřeba piva v
Německu poslední dobou poněkud
klesá. Mezi mladými lidmi přestává
být pivo takovým kultovním nápo-
jem, jako bývalo ještě před deseti
dvaceti lety. Pivní festival v Mnicho-
vě letos kvůli koronaviru odpadl, ale
pivo si oblibu udrží. Protože pít pivo
znamená užít si hezkou chvíli s ka-
marády. A toho nebude nikdy dost.

magdalena StŘíbrná,
Gemmingen, německo

Do Řevnic »přiletí«
Čestmír z Brandýsa
Pokud chcete ochutnat skvělé pivo z
malého pivovaru, doražte druhou
červnovou sobotu do Františkových
lázní v Řevnicích. Pořadatelé zdejší-
ho pivního festivalu se rozhodli ale-
spoň částečně vynahradit návštěvní-
kům této akce zrušení letošního roč-
níku. V sobotu 13. 6. od 16.00 se tak
na pěti pípách občerstvovny na řev-
nickém nádraží představí jeden z
ohlášených účastníků festivalu – pi-
vovar Čestmír z Brandýsa nad La-
bem. Chybět nebude občerstvení od
místních řezníků a samozřejmě bu-
dete mít možnost pohovořit si o pi-
vu s otci zakladateli původně létají-
cího pivovaru Čestmír, který zkraje
loňského roku zakotvil v Brandýse.

Jan Flemr, Řevnice

Už se zase těšíme s houfy štěnať i jejich zvídavými páníčky
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ OPOŽDĚNĚ ZAHÁJILI SEZONU A UŽ STIHLI ZORGANIZOVAT DVOJE ZKOUŠKY

Němci milují pivo stejně jako Češi.                    Foto Magdalena STŘÍBRNÁ
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Řevnice - Na celé léto je pro děti
připraven nový sportovní areál
Sportclubu v Řevnicích Za Vodou.
Uskuteční se v něm čtyři týdenní
kempy, na tenisových kurtech je
možné hrát od rána do večera, po-
běží i sportovní kroužek pro děti
předškolního věku.
„V době, kdy cestování k moři nebo
do ciziny je ještě komplikované,
chceme dát dětem prostor pro vyžití
u nás. A to nejen tenis,“ říká hlavní
klubový trenér Michal Mottl.
Letošní novinkou jsou multisportov-
ní kempy v turnusech 7.-10. červen-
ce a 3.-7. srpna. Připraven je pestrý
program. Na hřištích, loukách i v
přírodě si děti vyzkoušejí různé mí-
čové hry, netradiční sporty, jízdu na
lodičkách i kolech, čeká je celodenní
výlet do přírody a budou si oživovat
angličtinu v dílčích hrách. Kemp je
koncipován tématicky Cesta kolem
světa za 80 hodin aneb Willi Fog byl
proti nám žabař, přičemž děti pos-
tupně poznají konkrétní sporty i tra-
dice různých koutů světa.
Co by měl kemp ještě přinést? „Us-
měvavé trenéry a spoustu radosti z
léta i sportování,“ říká Michal Ka-
deřábek, který celý koncept připravil
spolu s Lenkou Bělohlávkovou, šéf-
trenérkou Školy sportů Sportclubu.
Tenisové kempy (27.-31. července a
24.-28. srpna) letos Sportclub nepo-
řádá u Liďáku, ale rovněž v areálu

Za Vodou, aby dětem mohl poskyt-
nout kromě jiného víc přírody. „Hrát
se u nás ale dá kdykoliv přes léto,
velkou popularitu získává i tenisová
zeď, kterou nově v areálu máme a
kde to děti prvně zkoušejí s raketou
v ruce a sbírají cenné zkušenosti,“
doporučuje trenér Michal Mottl.
Na všechny kempy je možné se při-
hlásit do 15. června, další zájemci
budou přibráni do naplnění kapacity
kempu. Podrobnější informace a při-
hlášky lze získat přes webové strán-
ky klubu www.sportclubrevnice.cz
nebo na telefonu 602 216 747.   (šve)

V Řevnicích chystají Cestu kolem světa
TENISTÉ VE SVÉM SPORTOVNÍM AREÁLU ZORGANIZUJÍ ČTYŘI TÝDENNÍ LETNÍ KEMPY

Dobřichovice, Lety - Letošní mist-
rovská sezona sice fotbalistům
skončila předčasně, ale přátelská
utkání už se zase hrají.

Dobřichovice - Vonoklasy 4:2
Branky: K. Šlapák, M. Šlapák,
Skučko, Rada
Ve druhém přáteláku se sousedními
Vonoklasy se místy docela jiskřilo -
někteří hráči přípravu pojali velmi
prestižně. Tvrdší hra zpočátku lépe
vyhovovala hráčům hostí. V prvním
poločase z ní vytěžili i dvě branky -
dařilo se jim rozbíjet kombinační ak-
ce domácích, načež skórovali z rych-
lých protiútoků do otevřené obrany.
Navíc zazářil i jejich gólman, jenž
skvělými zákroky zabránil několika
jistým brankám. 
Ve druhém poločase dobřichovičtí
hráči přidali na rychlosti i důrazu a
hosté přestali stíhat. Rychlonozí

útočníci domácích začali důsledně
napadat rozehrávku hostí (ale »pre-
soval« celý tým) a karta se obrátila.
Herní systém soupeře zkolaboval,

rychle mu docházely síly. Dobřicho-
vičtí pak čtyřmi pěknými brankami
zcela otočili vývoj zápasu, a to ještě
řadu dalších šancí nevyužili. Po za-

sloužené výhře vždy lépe chutná,
takže následující posezení u dobrého
jídla a pití, neboli »dokopná«, se vy-
dařila, škoda jen, že těch zápasů bylo
letošní jaro tak málo. (oma)

SK Černolice - FK Lety 4:8 
Branky: Přeučil 4, Měchura 2,
Kratochvíl, Jarolím
V prvním přátelském utkání po vy-
nucené pauze hrála obě mužstva od
úvodní minuty otevřený fotbal bez
velkého důrazu na defenzivu. První
poločas byli lepší domácí, kteří kro-
mě tří branek dvakrát trefili tyč.
Druhý poločas přinesl úplně jiný ob-
rázek. Hosté  vystřídali a zcela ov-
ládli hru. Za druhých 45 minut na-
stříleli šest branek a hokejový výsle-
dek byl na světě.
Další přátelské utkání sehraje FK
Lety v sobotu 13. 6. od 16.00 s tý-
mem Sokol Choteč. (jik)

Poslední květnovou sobotu sehráli
řevničtí »národní« házenkáři na do-
mácím hřišti dva přáteláky. Chomu-
tovští starší žáci i dorostenci se přije-
li rozehrát, ale body nám rozhodně
nechtěli nechat zadarmo. Všichni si
skvěle zahráli, oba zápasy byly vy-
rovnané. Starší žáci zvítězili 19:15,
dorostenci nakonec po napínavém
závěru 25:24. 
V sobotu 6. 6. hráli dorostenci v
Řevnicích o prvenství v oblastním
přeboru a tím i o postup na Mistrov-
ství ČR. Nejdřív smetli družstvo
Spojů Praha 30:9, branky stříleli Za-
vadil 14, Palička 9, Adamec 4, Kočí
2 a Hochmal. Poté, co Bakov rozdr-
til Spoje 37:7, se čekalo napínavé
finále oblastního přeboru. Od začát-

ku jsme tahali za kratší konec prova-
zu. Našim klukům dlouho trvalo, než
přivykli tvrdé obraně Bakova, ale tr-
pělivou hrou byli soupeři stále na
dostřel. V závěru se našim obráncům
povedlo získat několik míčů a útoku
proměnit několik šancí. Po konci zá-
pasu jsme vyrovnali z trestného ho-
du. Nerozhodný výsledek 20:20 (gó-
ly: Sviták 7, Palička 7, Adamec 6)
znamenal celkové vítězství v oblast-
ním přeboru a postup na Mistrovství
ČR do Studénky, které se hraje po-
slední víkend v srpnu. 
Mladší žáci hráli svůj turnaji v nedě-
li 7. 6. Nejprve prohráli se Spoji Pra-
ha 6:8, poté s Bakovem 7:9, s Čako-
vicemi 6:11 a se Starou Hutí 4:9.
František ZAVADIL, NH Řevnice

Dorostenci vyhráli přebor, v srpnu je čeká Mistrovství ČR

Přátelská derby otočili fotbalisté Dobřichovic i Letů

Sport po okolí
* Turnaj v malé kopané 5+1 pořá-
dá 13. 6. od 9.00 v areálu na Ostrově
Ostrovan Zadní Třebaň.          (Mák)
* Nábor dětí na tenis, školičku pro
nejmenší od 4 let, kurzy pro začá-
tečníky, pokročilé i závodní hráče
všech věkových kategorií organizu-
je TJ Karlštejn. Zájemci se mohou
hlásit na na tel. 728 707 955.   (smk)
* Letní soustředění malých fotba-
listů FK Řevnice na Máchově jezeře
se letos konat nebude. „Zkusíme
místo toho vymyslet jeden až dva
termíny příměstského tábora na řev-
nickém hřišti, každý na tři dny v
týdnu“ uvedla předsedkyně oddílu
Kateřina Sýkorová.                     (mif)

DERBY. V přátelském zápase dvou tradičních rivalů »přejeli« 31. května
starší žáci FK Lety na svém hřišti Kazín 12:2 (na snímku). O týden později
změřili síly s družstvem Loděnic a vyhráli 12:3.              Foto NN M. FRÝDL

ŠKOLA SPORTŮ. Dětské aktivity v řevnickém tenisovém areálu Za Vodou.
Foto ARCHIV

CENNÁ REMÍZA. Dorostenci Řevnic ve finále oblastního remizovali s Ba-
kovem a postoupili na Mistrovství ČR do Studénky.     Foto NN M. FRÝDL


