
Poberouní, Řevnice – Až do 16. 7.
bude na tratích Beroun - Praha a
Zadní Třebaň - Lochovice platit
výlukový jízdní řád. Změny jsou
významné - doporučujeme, abyste
si je vytiskli a celoroční jízdní řád
na čas odložili. S vlaky začínající-
mi číslem 99 se v úseku Radotín -
Řevnice rozloučíme úplně.
Zatímco dosud byly osobní vlaky
mezi Řevnicemi a Prahou vedeny v
pracovních dnech i o víkendech ve
stejném půlhodinovém taktu s vlože-
nými spoji v 22. a 52. minutě, nyní
jezdí nepravidelně: v pracovní dny

někdy s 15-ti minutovým odstupem,
jindy to bude po 19, 45, případně 60
minutách. Pro čas mezi 7 a 13.00
můžete počítat s odjezdy z Řevnic
do Prahy ve 20. minutu (7.20,
8,20,…), ráno jsou vložené i dva
vlaky ve 35. minutě. V ranní špičce
jsou tedy vlaky vedeny v nepravidel-
ných časech, od 14.35 do 23.05 po
hodině s předělem v 19.20. Ve směru
z Prahy do Berouna jedou první dva
spoje ve zcela nepravidelném čase,
od 5.48 (odjezd z Prahy hl. n.) do
8.48 po hodině, od 9.18 do 13.18 po
hodině a od 13.48 do 19.48 vždy ve

48. a 4. minutu, od 20.18 do 23.18
po hodině. Noční spoje jsou beze
změny. Ostatní vlaky zapsané v ce-
loročním jízdním řádu jedou jen z
Prahy hl. n. do Radotína (a zpět), ne-
bo nejedou vůbec.
O víkendech jsou první dva vlaky
relace Beroun - Praha beze změny
ve 4.35 a 5.05 (odjezdy z Řevnic),
od 5.05 do 23.05 se jezdí v šedesáti-
minutovém taktu. V opačném směru
jsou první dva odjezdy z Prahy hl. n.
ve 4.32 a 5.18, od kdy se drží šede-
sátiminutový interval až do 23.18.
(Dokončení na straně 13)                      (js)

Cyklista spadl z kola,
oživit se jej nepodařilo
Brdy - Smrtí skončil 2. července po
poledni na brdských Hřebenech pád
staršího cyklisty z kola.
Protože nebylo zřejmé, kde k udá-
losti došlo, vyjely k bývalé vojen-
ské základně nad Drahlovicemi dvě
sanitky - jedna z Mníšku p/B, druhá
z Řevnic. „Muž byl v bezvědomí, s
laickou resuscitací lidem, kteří jej
nalezli, radila po telefonu dispečer-
ka,“ uvedl ředitel řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. „Po příjezdu po-
kračovali záchranáři, ale cyklistu se
jim už oživit nepodařilo,“ dodal.
Příčinu smrti určí pitva, okolnosti
případu vyšetřuje policie.          (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Hasiči vítali léto na jezu - str. 2
* Vinobraní letos nebude - str. 7

Karlštejn - Spisovatelskou »karié-
ru« zahájila v roce 2014 jako řídí-
cí učitelka karlštejnské školky.
Nyní Hana HRABÁKOVÁ chystá
k vydání už svoji šestou knihu.
Napadlo by vás před těmi šesti lety,
že vám jednou budou knihy vychá-
zet jako »na běžícím páse«?
To tedy rozhodně ne. Vlastně za to
mohou Naše noviny - texty mé prv-
ní knížky Povídky ke kávě aneb Jak
přežít třicet let s jedním chlapem (a
s jednou tchýní) vycházely nejprve
na pokračování v nich.
Vždycky jste chtěla být kantorkou?
Nikdy jste nespřádala – ať už tajné

či netajné – plány o spisovatelské
kariéře?
Už od malička jsem měla panenky
seřazené jako ve škole a i s ostatní-
mi dětmi  jsme si často hrály na ško-
lu. Já byla učitelka, ony psaly diktá-
ty. O spisovatelské dráze jsem urči-
tě nesnila, vždycky jsem stála noha-
ma na zemi.
Ale psát jste se určitě pokoušela, do
šuplíku, třeba. Neříkejte, že jste k
tomu neměla alespoň nutkání... 
Psala jsem už na základce. Většinou
příběhy kolem sebe, nebo »roman-
ťárny«. Vypisovala jsem se z prv-
ních lásek. (Dokončení na straně 3)

HOBLUJ! Kapela Wohnout dostala do varu návštěvníky koncertu ve Svinařích. (Viz str. 4) Foto Lucie BOXANOVÁ

Hana Hrabáková.     Foto ARCHIV

Výluky »rozmetaly« jízdní řád
V ODJEZDECH VLAKŮ NEZŮSTAL DO 16. ČERVENCE KÁMEN NA KAMENI

7. července 2020 - 14 (779) Cena výtisku 8 Kč

Vysvědčení rozdáno,začaly prázdniny

Hrály jsme si s dětmi na školu. Já byla učitelka...

Turisté spali, zloděj
jim vykradl auta
Karlštejn - Škoda 55 000 Kč vznik-
la dvěma turistům z Brněnska, kteří
byli v noci na 26. června okradeni v
karlštejnském autokempu.
„Zatím nezjištěný pachatel vyčkal,
až poškození usnou a následně z ne-
uzamčených vozidel VW Transpor-
ter a Toyota Hilux odcizil fotoaparát
a peníze,“ sdělila  tisková mluvčí
Policie ČR Michaela Nováková.
„Čtyřiačtyřicetiletému a jedenapa-
desátiletému muži z Brněnska byla
způsobena škoda 55.000 Kč,“ doda-
la s tím, že pachateli krádeže hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok až
pět let. (mif)

Jadran byl pustý, ale
lidí na plážích přibývá
Váháte, zda vyrazit letos na dovole-
nou do Chorvatska? Nevíte, co vás
čeká na hranicích a co přímo u mo-
ře? Spolupracovník NN podnikl
cestu k Jadranu hned po otevření
hranic, 16. června. Své zážitky po-
psal v následující reportáži.      (mif)
Protože máme s kolegou obchodní
aktivity v Chorvatsku, konkrétně na
ostrově Cres u Rijeky, využili jsme v
půli června otevření hranic a ihned
se vydali napravit, co jsme zameš-
kali na jaře, kdy jsme nikam nesmě-
li. Vyrazili jsme v poledne 16. 6. z
Ostravy. Kolega preferuje cestu
přes Maďarsko, jeli jsme tedy tímto
směrem. Cesta je to bezkonkurenčně
nejdelší, ale v zásadě pohodlná a
pro ty, kteří se vyhnou skoro 80 km
na dálnici D1, jež musejí jet ve zúže-
ní nižší rychlostí, i docela rychlá.
Navíc teď, když Slovinci u naší země
zažlutili »semafor«, se může stát ví-
tanou alternativou - nejspíš se vy-
hnete kontrole na rakousko-slovin-
ské hranici. (Dokončení na straně 15)
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Dění v 1. B ZŠ Řevnice sledoval v
letošním školním roce třídní maskot
Lišák. Viděl, jak se 20. 2. 2020 z dětí
píšících tužkou stali peropísaři, i to,
jak se po zkoušce, která se odbývala
po skončení koronavirové karantény,
prvnáčci proměnili ve čtenáře. Držel
nám tlapky, abychom prošli do dru-
hé třídy. Lišáka měl každý z nás tý-
den doma, psali jsme mu Deník, co
kde zažil. Měl se u nás báječně, spal
s námi v postýlce, chodil na výlety,
účastnil se našich koníčků...
Den před vysvědčením jsme se zase

potkali ve škole. Byli jsme ve ven-
kovní třídě a učili se ve skupince.
Nejdřív jsme měli prokázat, jak zná-
me pohádky, pak jsme si zahráli bě-
hací matematický diktát. Úkoly jsme
měli všude po zahradě a vyluštili
jsme tajenku. Spojení běhání a počí-
tání se nám líbilo. Na závěr jsme na-
kreslili zvíře a průstřihy doplnili pří-
rodninami. Mohli jsme obkreslit ša-
blonu, nebo si nakreslit své zvířátko.
Maminky nám napekly svačinku a
přidaly mísu jahod. Měli jsme se bá-
ječně, vypadalo to, jako by žádné
»koronavolno« ani nebylo. V pátek
26. 6. jsme přišli do školy pro vy-
svědčení a rozloučili se s kamarády.
Po prázdninách se zase setkáme - to
už z nás budou zkušení druháci...

Ludmila CHROUSTOVÁ, 
ZŠ Řevnice

Řevnickým prvňákům držel tlapky Lišák
TŘÍDNÍ MASKOT SLEDOVAL PROMĚNU ŽÁKŮ V PEROPÍSAŘE I ČTENÁŘE, DĚTI MU PSALY DENÍK

POŘÁDÁME AKCE
S NÁPADEM
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Společenské akce a eventy na klíč Půjčovna vybavení

Personál
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Reklama

Logistika

Vybavení

Potřebujete uspořádat společenskou událost a chcete vytvořit 

neopakovatelnou atmosféru nebo vám jen chybí dostatečné 

vybavení? Od toho jsme tu my, abychom vám pomohli.

Co pro vás v rámci eventů zařídíme? Disponujeme vybavením k vytvoření 

perfektního zázemí pro vaší akci.

stany nábytekgrily el. vybavení

Svatby Festivaly Párty a oslavy Firemní akceMěstské slavnosti

www.rockovrat.cz

facebook: rockovrat

tel: 728 049 458

email: info@rockovrat.cz

Hasiči přivítali léto
v Hlásné u jezu
Koronavirus nám letos v Hlásné
Třebani zhatil všechny akce - čarod-
ky, máje, Královský průvod, truba-
če... Proto jsme s radostí přivítali
pozvánku hasičů, kteří se nám roz-
hodli vše aspoň částečně vynahradit
26. 6. u místního jezu Vítáním léta.
Vše bylo bezva připravené. Oheň
pro děti i dospěláky,  stánek s občer-
stvením, který byl neustále v obleže-
ní. Děti si opékaly buřty, hrály hry,
lítaly po louce u řeky a dokonce i
poslouchaly »moji« kapelu Karlíček,
která se do pozdních večerních ho-
din starala o muziku. Díky všem,
kteří přišli, hlavně pořádajícím hasi-
čům. Těšíme se na další akci, hasič-
sko-hudební zábavu, která se bude
konat 15. 8. opět u jezu.  Přijďte, o
zábavu bude dobře postaráno! 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

LIŠÁCI. Ludmila Chroustová s žáky řevnické 1. B.  Foto ARCHIv

V obvyklém termínu - 30. 6. - dostali vysvědčení školá-
ci ze zadnotřebaňské málotřídky. Žákům prezenční vý-
uky bylo předáno tradičním způsobem, ti, kteří se od 25.
května dál vzdělávali distančně, si je převzali v zahrad-
ním altánu školy. S dětmi se přišla rozloučit starostka
obce Markéta Simanová. Poslední červnový den byl dů-
ležitý i pro předškoláky. Po složení »předškoláckého sli-
bu« jsme se s nimi slavnostně rozloučili a předali jim
dary: knihy s věnováním i pomůcky. Školku mají děti
možnost navštěvovat až do 10. 6., po prázdninách se
opět sejdeme 24. srpna. Všem dětem, žákům, rodičům i
příznivcům školy přeji příjemné prožití letních prázd-
nin. Klára PešKová, Mš Zadní Třebaň

Foto Tereza MACoURKová

Se třebaňskými školáky se přišla rozloučit starostka
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Hrály jsme si na školu. Já byla učitelka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Neříkejte! Nebylo by zajímavé zpra-
covat knižně i tyto vaše prvotiny?
Nepřemýšlela jste o tom?
Ne, to raději vážně ne. Byly by to
pěkné  bláboly.
K vydání nyní chystáte už šestou
knihu povídek. Všechny jsou inspi-
rovány tím, co jste sama prožila (a
přežila). Pořád je o čem psát? 
Kupodivu ano. Myslela jsem si, že
už jsem všechny vzpomínky a zají-
mavá témata zpracovala, ale někteří
známí mi posílají své »náměty« - pár
vět, ze kterých já udělám povídku.
Nejdřív vlastně ani pořádně nevím, o
čem bude, ale jak začnu, naskakuje
mi to a píšu…
Takže se dolováním zážitků z pamě-
ti zdržovat nemusíte...
Sednu k notebooku a už to naskaku-
je. Proto jsou to také povídky. Celý
příběh bych neudržela – nemusel by
mít ani hlavu ani patu.
O tom, že se pustíte také do jiných
spisovatelských žánrů - krásné lite-
ratury, detektivky, science-fiction…
- jste nepřemýšlela?
Na to bych si netroufla. Maximálně
tak na román ze života zralé ženy.
Ale to už by nikdo nečetl. Povídka-
mi se odreagovávám.
Tak to v těchto dnech nejspíš píšete
hodně. Berounští radní vás po šesti

letech odvolali z funkce ředitelky
jedné z tamních školek - navzdory
tomu, že jste vyhrála konkurz. Mu-
síte se odreagovávat hodně, mrzí
vás to, štve, nebo se podobnými »la-
páliemi« nenecháte vyvést z míry?
Nepíšu skoro vůbec. To, co se stalo,
mě mrzí moc - pro školku jsem žila
a udělala tam spoustu práce, která je
za mnou vidět. Měli jsme perfektní
kolektiv a bezproblémové vztahy s
rodiči. Co se dá dělat, život jde dál.
Jaký typ knih čtete vy sama nejra-
ději?Máte oblíbeného autora?
Stále se vracím k Johannesu Mariovi
Simmelovi, mám doma snad všech-
ny jeho romány. V poslední době ulí-
távám na severských detektivkách,
Noesbe, Larsen, trilogie Muži, co
nenávidí ženy… Ráda čtu Sandru
Brownovou, kriminální špionážní
zápletky, vraždy… Máme partu ho-
lek, která hodně čte tento žánr a půj-
čujeme si mezi sebou novinky.
Bavíte se při sepisování vlastních
příhod hodně, nebo jste prototypem
spisovatele, který při tvorbě trpí a
musí vše »vysedět«?
Bavím se hodně, protože mám před-
stavivost. Pak se bojím, jestli se bu-
dou bavit i ostatní….Vždy si před-

stavuji ty, kterých se to týká, a ti se
baví rozhodně taky. Tedy, kromě
manžela...
No právě - píšete hodně o svých ka-
marádkách, přátelích, rodině... Ne-
dostala jste už někdy vynadáno?
Ne. Všichni už se na to těší. Hodně
mých známých se ptá předem: Budu
tam zase? A hned mi vyprávějí, co se
jim přihodilo.
Ani manžel se nezlobí, nemáte po
vydání každé další knihy tichou do-
mácnost? Občas to od vás v povíd-
kách pěkně schytává... Syn s vámi
mluví?
Syn mi fandí a baví ho to - alespoň
se  tak tváří. Manžel po šestatřiceti
letech se mnou se jen usměje a asi to
ani nečte. Prolistuje. Maminka mi
radí, bych manžela víc šetřila.
Máte zmapovanou svou »čtenář-
skou obec«? Ja jasné, že vás čtou
hlavně ženy. Reagují na vaše knihy,
píší vám?
Pár žen se mi ozvalo, dokonce i z ji-
ných koutů republiky. Píší mi obvy-
kle: To pamatuji! To je jako u nás!
To píšete o mém manželovi, že...?
Nová kniha povídek je dopsaná. Co
je jejím leitmotivem tentokrát? A
kdy bude křest, už víte?

Tentokrát to bude samá »katastro-
fa«! A křtít, předpokládám, budeme
před Vánocemi, jako každý rok. 
A dál? Už přemýšlíte o knize číslo
sedm?
Ano. V tuto chvíli jsem sice pře-
svědčena, že už nebudou žádné pří-
běhy, že už jsem všechno napsala,
ale... Třeba mi zase kamarádky »ho-
dí pár vět« a já se chytnu. Uvidíme,
necháme se překvapit…
Máte nějaký vysněný spisovatelský
cíl, Olymp, kterého byste chtěla
dosáhnout?
Ne, to vůbec. Psaní je můj relax, ba-
ví mě to. Knížky mně vycházejí v
malém nákladu, čte je relativně málo
lidí, takže zisky jsou téměř nulové.
Na vydání sháníme s vydavatelem
sponzory a ještě si to spolufinancuji.
Pro »prachy« to rozhodně nedělám.
Michal Horáček kdysi v televizi ře-
kl: „Když jsem napsal svou první
knihu, vydělal jsem milion!“ Slyšel
to manžel a podíval se po mně s
otázkou v očích: Kde my máme mi-
lion?! Nechápu to, ale moje zisky
nepřesáhnou polovinu mého učitel-
ského platu.  Navíc peníze, které utr-
žím, zase vkládám do další knížky.

Miloslav FRÝDL

Rok se dvěma dvacítkami za sebou je zvláštní.
Staví před nás různé výzvy, kterými když projde-
me, budeme o to zocelenější a snad i moudřejší.
Pokud se podaří získat dostatek podpisů, budou
mít Řevnice jedinečnou příležitost uspořádat mí-
stní referendum o podobě vzhledu našeho města.  
Tu příležitost vítám. Ve škole s dětmi hlasujeme
třeba o tom, kam pojedeme na výlet, jakou knihu
budeme číst. Pokud v některých situacích neroz-
hoduji sama, ale dám příležitost se vyjádřit i ostat-
ním, vede to k větší spokojenosti a pohodě.  Když
už jsme se do té situace dostali, mohli bychom ji
uchopit jako příležitost k pročištění vod veřejné-
ho mínění. 
Nemůžeme radnici upřít snahu o zvelebení naše-
ho města. Přesto bychom si přáli, aby při tom zve-

lebování i více naslouchala občanům. Zejména
rozsah budoucí výstavby je pro mnohé příliš vel-
ký. Přes dlouhá jednání se přijatelné shody nedo-
sáhlo. V tomto případě je nejférovější, aby o tak
důležité věci nerozhodovalo jen pár lidí, byť mají
mandát a rozhodnout mohou.  
Zájmem města by mělo být především pro své
současné občany zlepšit infrastrukturu, nestavět
na území, kde hrozí nebezpečí povodní. Z našeho
pohledu je bytů, které se nabízí k výstavbě, zby-
tečně mnoho a změní to ne hned, ale po letech,
tvář našeho města. Pokud budeme počítat postup-
ně všechny lokality, dostaneme se k souhrnným
číslům cca 1000 nových obyvatel, i když postup-
ně, po etapách. 
Areál bývalé Eurovie je místo, kde je možné zá-

stavbu ještě zastavit. V plánu je jako kompromis
po jednáních navrženo 60 bytů a tisíce metrů kan-
celářských ploch. Přičemž kanceláře budou mít
stejné nároky na dopravu a pokud nebudou dosta-
tečně využívány, mohou se časem přeměnit na by-
ty také. V tom vidíme jisté riziko. 
Je nám jasné, že současný stav v této lokalitě není
ideální. Cokoliv asi bude hezčí než betonové haly.
Ale ani pozlacené domy nemusí být dostatečným
argumentem. Buďme k sobě laskaví, naslouchej-
me si navzájem, a ne zájmům developerů. 
Referendum není vyhlášení boje nebo nepřátel-
ství. Je to jen férová snaha podřídit se přání větši-
ny. Dejme prostor každému, kdo se chce vyjádřit. 
Věřím, že to v Řevnicích zvládneme. 

Ludmila CHROUSTOVÁ, Řevnice

Hana HRABÁKOVÁ
- do šesti let vyrůstala v Popovicích,
od té doby žije v Berouně. „Dětství
jsem měla úžasné,“ vzpomíná.
„Kromě Popovic jsem je trávila u
babičky a dědy na statku v Křižat-
kách a na Nežárce, kde jsme měli
chatu a kam se pořád vracím ze
všech míst nejraději...“
- vystudovala gymnázium v Berou-
ně a pedagogickou nástavbu. „Ko-
munistický režim mi nedovolil stu-
dovat - otec byl lékař a po roce 1968
vrátil legitimaci KSČ,“ vysvětluje
- pracovala v mateřských školách
(čtyři roky vedla MŠ v Karlštejně),
učila ve Zvláštní a pomocné škole,
spoluzakládala Azylový dům Be-
rounka pro matky s dětmi i týdenní
stacionář Klub Klubíčko
- manžel Jiří, synovi - také Jiřímu -
je pětatřicet. „Mamánek není. Ces-
tuje po republice i po světe s ruksa-
kem na zádech, má svůj dům...“
- kromě psaní ji baví turistika, četba,
ruční práce, houbaření, cestování,
zahraniční  poznávačky a moře
- životní krédo? „Nemám. Chci po-
hodu, klídek, nadhled, zdraví. A za-
chovat si zdravý rozum!“ (mif)

Rozsah budoucí výstavby v Řevnicích je pro mnohé příliš velký

KŘEST Hana Hrabáková při loňském křtu své zatím poslední knihy. Foto ARCHIV
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V kotli u pódia bylo čtyři sta fanoušků
NA SVINAŘSKÝCH KURTECH DOSTALA DIVÁKY DO VARU POPULÁRNÍ KAPELA WOHNOUT

Při jedné brigádě na tenisových kur-
tech ve Svinařích to začalo obyčej-
ným: Tak koho pozveme po Laco
Deczim dál? Jedno pivo, druhé pivo,
nápady, které se zdály nereálné. Pak
se z toho stal hec. To dokážeme! Slo-
vo dalo slovo, pár lidí se domluvilo
a bylo z toho: Tak jsme se tu všichni
sešli, co myslíš, osobo? Na to nelze
říci než „Co je ti do toho?“ Tak jsme
se tu všichni sešli, co myslíš, osude?
Na to nelze říci než „Jinak to nebu-
de“. Jedna z mnoha hudebních pe-
cek legendární kapely Wohnout, kte-
ré zazněly 19. června večer na letní
scéně Sokola Svinaře. Ještě před ofi-
ciálním otevřením před bránou areá-
lu postávali fanoušci a těšili se, až

budou moci dovnitř. Na všech bylo
vidět, že už jsou unaveni karanténou
a izolací, že se chtějí potkávat, chtě-
jí být spolu, chtějí se bavit. A to se ve
Svinařích podařilo na 100%!
Vstupenky byly kompletně vyprodá-
ny již v předprodeji, během večera
se vypil celý bar s míchanými drin-
ky, všechny láhve alkoholu i prose-
cca, samozřejmě padlo mnoho sudů
12° Plzně, sněden byl i balkánský
gril s výbornými specialitami z do-
mácí výroby. V osm večer do toho
šlápli chlapíci z Mexico City, kteří si

říkají Lozt Mezcal. V latinskoame-
rickém rytmu s příchutí funku a roc-
ku roztančili převážně fanynky, kte-
ré pak odměnili i svými CD. O hodi-
nu později do toho udeřila hvězda
večera, skupina Wohnout. Před podi-
em se vytvořil obrovský kotel více
než 400 fanoušků, který po celou do-
bu tančil, zpíval a neskutečně se ba-
vil. Nikdo se nenechal otrávit pos-
tupným deštěm a v již velikém slej-
váku byla kapela dokonce vytleská-
na k přídavku. I po skončení koncer-
tu zůstalo na místě přes dvě stovky

lidí včetně obou kapel. Promočení
na kost se někteří choulili v provi-
zorních pláštěnkách vytvořených z
odpadkových pytlů. Bylo skvělé vi-
dět, jak jsou všichni po těch týdnech
a měsících doma nabiti pozitivní
energií, jak se smějí a užívají si ve-
čera. Právě to byla pro nás, organi-
zátory, obrovská odměna. Měsíc pří-
prav, stavění nové pergoly, domlou-
vání, zajišťování... Jsme hrdí na to,
že naše malá parta ze Svinař dokáza-
la sama zorganizovat tak obrovskou
věc!   Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
10. 7. 20.00 BOURÁK
11. 7. 18.00 3BOBULE
11. 7. 20.00 MEKY
17. 7. 20.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
18. 7. 16.00 SCOOB!
18. 7. 20.00 KOUŘ

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
KINO LITEŇ
8. 7. 19.00 3BOBULE
10. 7. 17.00 MRŇOUSKOVÉ 2: DALE-
KO OD DOMOVA
10. 7. 19.00 3BOBULE
15. 7. 19.00 POSTŘIŽINY
17. 7. 17.00 LEDOVÁ SEZONA: MED-
VĚDI JSOU ZPĚT
17. 7. 19.00 KOUŘ

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18. 7. 19.00 MEKY
19. 7. 19.00 LEDOVÁ SEZÓMA: ZT-
RACENÝ POKLAD

LETNÍ KINO BEROUN
7. 7. 21.30 DALŠÍ JEHŇÁTKO
8. 7., 11. 7. a 17. 7. 21.30 3BOBULE
9. 7. 21.30 MEKY
10. 7. 21.30 LASSIE SE VRACÍ
12. 7. 21.30 KALIFORNSKÝ SEN
13. 7. 21.30 BOURÁK
14. 7. 21.30 JÍT KRÁST KONĚ
15. 7. a 21. 7. 21.30 MIZEROVÉ
NAVŽDY
16. 7. 21.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
18. 7. 21.30 ZAPOMENUTÝ PRINC
19. 7. 21.30 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
20. 7. 21.30 RAOUL TABURIN

KINO RADOTÍN
Kino nehraje. (vš)

ROCKEŘI. Kapela Wohnout ve Svinařích.            Foto Lucie BOXANOVÁ

PŘEDLETÍ. Program letošního Lhoteckého Předletí uzavřela kapela Or-
chestr posledního dne.      Foto Martin RADA

Poměr se sv. Petrem nemám...
RODINNÝ FESTIVAL ZAHÁJILO DIVADLO NA KLICE

Kapličky na Brdech
jsou Památkou roku
V celostátní soutěži Památka roku
triumfovala křížová cesta na Skalce
nad Mníškem p/Brdy. Komplex 14
opravených kapliček byl v kategorii
Rekonstrukce do 2 milionu Kč od-
borníky označen za nejzdařilejší.
Slavnostní vyhodnocení vítězů sou-
těže se konalo 18. června v Českém
muzeu hudby. Skalecké kapličky
zvítězily v konkurenci dalších deví-
ti projektů. Na druhém místě skon-
čila Štáflova chalupa v Havlíčkově
Brodě, třetí byla Stará radnice na
Palackého náměstí v Dačicích. Do
celostátního kola soutěže Památka
roku 2019 postoupil mníšecký pro-
jekt jako vítěz krajské soutěže.
Opravy křížové cesty byly dokonče-
ny v roce 2017. Kromě Mníšku a St-
ředočeského kraje na ni 100 000 Kč
z veřejné sbírky přispěli i občané.

Libor KÁLMÁN, Mníšek p/B

Kulturní aktuality
* Jana Koubková a Ondřej Kabrna
připravují 10. 7. jazzový koncert v
Černošicích. Zpěv v doprovodu kla-
víru bude místním Clubem Kino
znít od 20.00. (vš)
* Hru Carla Goldoniho Zamilovaní
uvedou ochotníci z Divadelního stu-
dia Řevnice v místním Lesním diva-
dle 10., 11., 17. a 18. 7. od 20.00 a
12. i 19. 7. od 17 hodin.         (pan)
* Jožka Šmukař s cimbálovou mu-
zikou a kapely Šumavanka, Domaž-
ličanka i Moravští muzikanti zahra-
jí na setkání dechových a lidových
souborů, které se koná 12. 7. od
16.00 u Obchodního centra Hvězda
v Berouně. Vstup je zdarma. (mif)
* Výstava obrazů Věry Mačkové z
Haloun nazvaná Slunce v moři je do
12. 7. instalovaná v kavárně U Nás
v Radotíně. (box)
* Komedie Dobřichovické divadel-
ní společnosti Řeči bude na zámku v
Dobřichovicích k vidění 12. a 13. 7.
od 20.00. Andrea KUDRNOVÁ
* Satirickou komedii Boss Babiš
uvede divadlo RePublika Praha 14.
července od 20.00 na nádvoří dobři-
chovického zámku. (ak)
* Ochotnický spolek Žumpa Nuči-
ce sehraje 16. 7. od 20.00 na nádvo-
ří zámku v Dobřichovicích komedii
Amant.          Andrea KUDRNOVÁ
* Jazzový dýchánek s Petrou Vlko-
vou a Václavem Tobrmanem čeká
na své publikum 17. 7. v Černoši-
cích. Na koncertě od 20.00 v Clubu
Kino zazní kromě jazzu i pár popo-
vých songů a několik slavných čes-
kých filmových melodií. (vš)
* Jan Rosák, Lumír Olšovský,
Ondřej Bábor, Karel Král, Lucie
Kukulová, Jiří Petříš a další se před-
staví v původním muzikálu Postřiži-
ny, který bude k vidění 18. 7. od
20.00 na nádvoří Starého zámku v
Hořovicích. (přl)
* Václav Noid Bárta, kapely Bru-
tus i Boothers aj. vystoupí na Ska-
lecké poutí, která se v Mníšku pod
Brdy koná 18. a 19. 7. Podrobný
program na www.mnisek.cz.      (lik)
* Tomáš Klus koncertuje 20. 7. od
20.00 na nádvoří zámku v Dobři-
chovicích. (ak)
* Obrazy krajinek Bohuslava Ka-
sala vystavuje Kulturní centrum Do-
břichovice do 31. 7. v místním kři-
žovnickém zámku. (ak)
* Výstava Komenského Orbis pic-
tus pohledem Václava Sokola byla v
Muzeu Českého krasu Beroun pro-
dloužena do 30. srpna.                (vlk)
* Výstava kreseb a maleb Štefana
Tótha je instalována v Café Galerii
Bím Dobřichovice. (tob)
* Výstavu Klenoty středočeského
pravěku můžete vidět na zámku v
Nižboře. (alb)

Zrušit, nebo rizkovat nízkou účast,
tak to byla  ještě na začátku května
velká otázka. Nakonec zvítězila tou-
ha konečně zase hrát, zpívat, tančit a
rozveselit naši jinak poklidnou vís-
ku Lhotka nedaleko Svinař. 
Původně se plánovaného 11. roční-
ku rodinného festivalu Lhotecké
Předletí měla účastnit legendární
kapela Už jsme doma, ale tu jsem
nakonec přecijen přeložila na další
chystanou akci, která se uskuteční
12. září. Takže Předletí zahájilo Di-
vadlo na klice. Veselá pohádka Gab-
riel a Málinka děti vtáhla do děje a
udržela je tam díky svému milému
humoru i velké dávce písniček. Ne-
jen pro děti následovalo další diva-
delní předstevení spolku Ka2. Ten-
tokrát dvě Kateřiny, Tichá a Tschor-
nová, přijely s krásnými loutkami,
které dříve účinkovaly v divadle

Minor a se kterými zahrály předsta-
vení Staré pověsti České. Bylo to
krásné, humorné i poučné.
Následující autorský kabaret Show-
flík pobavil scénkami tentokrát spí-
še dospělé publikum a mezi jednot-
livými vstupy na kytaru hrál a zpí-
val své písně Vladimír Mikulka. 
Na vystoupení kapely Původní Bu-
reš začala zahrada klubu ožívat, na
Jakuba Noha Band  první zájemci
tančili, při Janota 1935 už to vřelo a
závěrečnou kapelu Orchestr Posled-
ního dne lidé nechtěli pustit z podia.
Začali jsem po třetí hodině a posled-
ní tóny utichly chvíli před půlnocí.
To vše se událo 13. června, kdy všu-
de kolem lítaly blesky, lilo a padaly
kroupy - jen na Lhotku nakáplo. Ja-
kub Noha napsal, že mám asi poměr
se sv. Petrem. Nemám...

Ema BURGETOVÁ, Lhotka
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Všeradův kurýr

Stejně jako každý rok, i letos se ve
Všeradicích uskutečnily Staročeské
máje. Tentokrát ovšem ne v květnu,
jako obvykle, ale o měsíc později -
27. června. Proto to také byly máje
suché...
Bohužel kvůli nastalé celorepubliko-
vé situaci musel být zrušen průvod
vsí a veškerý program se odbýval

před místní hospodou Na Růžku.  Za
slunného počasí začal vystoupením
dudácké muziky Praštěnka, které
ukončil slavnostní příchod májovní-
ků společně s místními hasiči v do-
provodu kapely Hájenka. Pan staros-
ta předal právo k pořádání májů a
poté mladá chasa zatancovala čes-
kou besedu, která sklidila velký po-

tlesk. Následoval program, který ob-
sahoval vystoupení několika hudeb-
ních skupin: Praštěnka, Hájenka,
Sedláci, Cimbálová muzika Michala
Horsáka, Notičky a Třehusk. Nechy-
bělo občerstvení ani dobrá nálada.
Sedělo se do večerních hodin, kdy
následovalo tradiční kácení májky.
Na špičku májky číhali svobodní
mládenci, kteří se těšili na taneční
sólo na zábavě. Po kulturní pauze
způsobené nouzovým stavem jsme
si akci pořádně užili, rádi jsme se
setkali a těšíme se na příští rok! Vel-
ké poděkování  samozřejmě patří
Obecnímu úřadu Všeradice za zpro-
středkování této akce, Mirce Suché,
Petře Secové a všem májovníkům za
podílení se na přípravách.
simona CipRianoVá, Všeradice

Po pauze jsme si máje užili!
TRADIČNÍ AKCE SE USKUTEČNILA I LETOS - BYŤ V POZMĚNĚNÉ PODOBĚ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 14/2020 (308)

NA MÁJÍCH! Organizátorka všeradických májů Mirka Suchá a krojovaná mladá chasa.                       Foto NN M. FRÝDL a ARCHIV

Podbrdské aktuality
* Rozhledna Studený vrch nad
Malým Chlumcem je od 11. 7. otev-
řena o sobotách a nedělích od 10 do
17.00 hodin. (srst)
* až do 15. 7. můžete na faceboo-
kovém profilu obce Všeradice hla-
sovat pro snímky, které dorazily do
fotosoutěže na téma Příroda kolem
nás. Autoři tří fotografií s nejvyšším
počtem hlasů získají poukaz od fir-
my Fotolab v hodnotě 1000 Kč. Ce-
ny budou předány 16. 7.             (mif)
* Bioodpad je možné do kontejneru
za budovou OÚ Všeradice uložit
každou sobotu od 9 do 12.00. (mak)
* Škoda 45 000 Kč vznikla jedena-
šedesátiletému řidiči Škody Rapid,
kterému 30. 6. odpoledne vběhl z
příkopu u silnici mezi Hostomicemi
a Dobříší před auto daněk.  Zvíře na
místě uhynulo, řidič ze srážky vyvá-
zl bez zranění. (jaš) 

POSTŘIŽINY
Muzikál, v němž hrají hlavní roli pivo a vlasy paní sládkové

V hlavních rolích Jan ROSÁK, Lumír OLŠOVSKÝ, Karel KRÁL,
Ondřej BÁBOR, Adéla ČERVENKOVÁ, Lucie KUKULOVÁ, 

Jiří PETŘÍŠ, Petr KAPLAN, Marie ŠÍMOVÁ, Zdeněk VALEŠ,
Ondřej NOVÁČEK, Radek VYCHODIL, Jan KUNA...

A s nimi koza, sto let stará hasičká stříkačka, motocykl...

VŠERADICE, Dvůr Všerad 
17. července od 20.00 hodin

Předprodej vstupenek: l.stibalova@some.cz, 724 354 493

Po dlouhé koronavirové krizi se si-
tuace konečně uklidnila a většina
přijatých omezení byla zrušena. Jed-
notka Sboru dobrovolných hasičů
Všeradice toho využila a vyrazila na
návštěvu za přáteli krajany do chor-
vatských Dolan. 
V pátek 19. června  brzy zrána jsme
sedli do auta a čekala nás desetihodi-
nová cesta směr Maďarsko a Chor-
vatsko. Deštivému počasí jsme ujeli
a od maďarského Balatonu nás do-
provázelo slunné počasí až do Do-
lan. Po příjezdu na místo a přivítání
nás čekala bohatá hostina, od které
se těžko odcházelo. Po ubytování
následovalo vyjednávání náhradního

termínu Mezinárodního hasičského
setkání, které jsme bohužel kvůli ko-
ronavirovým opatřením museli letos
zrušit. Družná diskuse trvala až do
pozdních hodin. 
Sobotní dopoledne jsme věnovali
návštěvě daruvarských místních tr-
hů, odpoledne pak návštěvě termál-
ního aquaparku, kde jsme čerpali sí-
lu na zpáteční cestu. Večer nás čeka-
lo opět vydatné pohoštění a poseze-
ní s přáteli. Výlet se povedl na vý-
bornou, bez komplikací jsme se pak
dostali i domů.  Krajanům děkujeme
za příjemně strávený víkend a bude-
me se těšit na další návštěvu. 
Lukáš Tesařík, sDH Všeradice 

Diskuse se protáhla do noci
VŠERADIČTÍ HASIČI VYRAZILI DO CHORVATSKA
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KADEŘNICKÝ SALON 
Karlštejn 99 (vedle centrálního parkoviště)

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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S rozhodnutím jsme vyčkávali dlou-
ho, v naději, že v září bude korona-
virus již utlumen natolik, že XXIV.
Karlštejnské vinobraní bude možné
uspořádat. I vzhledem k rekonstruk-

ci hradu jsme uvažovali o skromněj-
ším a komornějším programu v cent-
ru obce, spojeným s ochutnávkou ví-
na a burčáku. Počet návštěvníků
Karlštejna však nemůžeme omezit
na povolený počet osob a zajistit
všechny hygienické podmínky, a tak
ani tato varianta se nedá uskutečnit.
Když jsme se dozvěděli o opravě sil-
nice v pěší zóně, která bude neprů-
jezdná do konce října, bylo rozhod-
nuto.  Karlštejnské historické vino-
braní se od jeho založení v roce 1996

nekonalo pouze v roce 2002 při celo-
státních povodních. Číslovka roku se
otočila na 2020 a Karlštejnské vino-
braní bude mít opět roční pauzu, ten-
tokrát pro celosvětovou katastrofu
pandemie Covid-19. Nám, pořadate-
lům, i všem účinkujícím, je to velice
líto, tak jako všem, kdo museli svoje
kulturní akce v Karlštejně, i jinde,
zrušit. Doufáme, že závěr letošního
roku bude příznivější a Svátek svato-
martinských vín v listopadu už spo-
lečně oslavíme.

V Karlštejnském kulturním sdružení
(KKS ) se v polovině února uskuteč-
nily plánované volby výboru - jeho
předsedkyní byla zvolena Kateřina
Rampasová. Než se stačil nově zvo-
lený výbor sejít, byl vyhlášen nouzo-
vý stav. Každému z nás se v tu chví-
li změnil životní rytmus, všichni mě-
li jiné starosti a plné ruce práce. Čle-
nové KKS se zapojili do šití roušek,
které organizoval úřad městyse.
Bude-li možné, KKS plánuje v závě-
ru roku pozvat divadelní soubor z
Horšovského Týna, spolupořádat
tradiční Mikulášskou show pro děti a
podílet se na adventech pořádaných
městysem. (Dokončení na straně 8)

Školka se zcela zaplnila
Děti v Karlštejně s radostí uvítaly, když se
pro ně po nucené koronavirové pauze na
konci května znovu otevřela mateřská
škola. Caparti nastoupili ve dvou etapách.
Jako první otestovali provoz předškoláci,
neboť pro ně bylo jednodušší dodržovat
všechna nařízená bezpečnostní a hygienic-
ká pravidla. Vše se úspěšně zvládalo, a tak
o 14 dnů později dorazily i mladší děti -
školka se zcela naplnila. Nikdo si nene-
chal ujít možnost setkat se opět po dlouhé
době se svými kamarády.
První týdny jsme s dětmi trávili hlavně na
zahradě, počasí nám přálo. Pravidla zave-
dená v souvislosti s koronavirem se stále
více uvolňovala a my jsme se mohli vydat
do okolí. Předškoláci vlakem odjeli do
Berouna a vydali se pěšky podél vody do
Srbska. Moc se jim líbilo v lomu Alkazar.
Odměnou za zvládnutou cestu jim byl
zmrzlinový pohár v Srbsku, do turistické-
ho deníku jim přibylo několik vizitek.
Před sebou máme ještě dva společné týd-
ny, které si určitě parádně užijeme.
Hodně zdraví a krásné léto!
Marcela HaŠlerová, MŠ karlštejn

Inspektor TV Nova
ocenil kemp medailí
Turistický inspektor TV Nova zhod-
notil kvality karlštejnského kempu.
Pod drobnohled se dostalo jak soci-
ální zařízení, tak kvalita ubytování v
chatkách nebo nabídka místního ob-
čerstvení. „Připravujeme klasická
bufetová jídla - smažák, smažený
hermelín, grilovanou klobásu, nově
letos grilovaný hermelín. A ráno pa-
lačinky i další snídaňová nabídka,“
vypočítala v reportáži obsluha. Štáb
naší nejsledovanější televize zkon-
troloval i místa pro stanování, hřiště
a přístup k Berounce. „Moc se mi lí-
bí, jak je tu čisto. Musím říct, že tře-
ba sociálky jsou i zadarmo a oprav-
du čisté,“ komentoval situaci jeden
z oslovených návštěvníků kempu.
Inspektor nezjistil žádné nedostatky
a karlštejnský kemp ocenil stříbrnou
medailí.               Janis SiDovSký,

místostarosta karlštejna

Karlštejnské aktuality
* Netradiční prohlídka Na kafe s
kastelánem, při níž vás osobně pro-
vede »purkrabí« Lukáš Kunst, se na
hradě Karlštejně koná 14. 7. od
16.30. Součástí prohlídky je uvítací
přípitek, káva a zákusek.           (shk)
* Bazén v areálu SDH Karlštejn je
pro obyvatele městyse přístupný od
28. 6. Děti do 15 let mají vstup po-
volen pouze v doprovodu dospělé
osoby.  Josef čvaNčara
* Denně od 10 do 18.00 je v čer-
venci a srpnu otevřen předválečný
bunkr mezi parkovištěm a mostem,
neboli Muzeum lehkého opevnění
Karlštejn.              Jan červiNka
* XiX. ročník Memoriálu Pepíčka
Končela v malé kopané se konal 20.
června v Karlštejně. První místo si v
konkurenci 16 mužstev vybojoval
tým Torpedo Ohrobec. Vítězem tur-
naje mladších žáků, který se usku-
tečnil o den později, se stalo druž-
stvo ABC Braník. V sobotu 11. 7.
bude Karlštejn hostit VII. ročník tur-
naje O Pohár Karla IV.                  (jič)
* Dvě auta poškodil neznámý van-
dal 25. 6. odpoledne na parkovišti
před restaurací v Karlštejně. Fordu
Fiesta znehodnotil lak na kapotě,
dveřích zavazadlového prostoru a
zadním blatníku. Majitelce tím způ-
sobil škodu 7 500 Kč. Na Renaultu
Megane vznikla poškrábáním laku
na pravých předních dveřích škoda
3 500 Kč.       Jana ŠteiNerová

»Hraná« se konala 12. června v karlštejnské Hospůdce Na Hřišti. Své ná-
stroje tu rozbalilo deset muzikantů ze skupin Obozáci a Karlíček. Popu-
lární místní bard Vráťa  byl se zavázaným prstem »mimo provoz«, a tak se
role tahouna ujal Michal Šami Šaman, u basy se střídali Česťa Vacura se
Standou Janovským. Písnička střídala písničku, zněly skladby všech žán-
rů. Bylo nádherné počasí, a tak se - do pozdních nočních hodin - sedělo
venku. Poděkování patří všem, kteří přišli, nejvíc Standovi za bezva obs-
luhu a vřelé zacházení.           Text a foto Jitka šveCovÁ, hlásná Třebaň

Na hřišti hráli Obozáci s Karlíčkem

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     7/2020 (105)                

V LOMU ALKAZAR. Karlštejnští předškoláci na cestě z Berouna do Srbska.       Foto Marcela hašlerovÁ

Vinobraní letos nebude, až příští rok
KARLŠTEJNSKÉ KULTURNÍ SDRUŽENÍ MÁ NOVOU PŘEDSEDKYNI - KATEŘINU RAMPASOVOU

Karlštejnský zpravodaj



Naše noviny 14/20 KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

Čím se zabýval Klub přátel Karlštej-
na (KPK) v 1. pololetí letošního ro-
ku? Naše činnost, ač dobře napláno-
vaná, byla zbržděna výskytem coro-
naviru, který se šířil Evropou i po
celém světě. Covid-19 a na základě
toho vyhlášený nouzový stav byl pří-
činou různých zdravotních opatření.
Byli jsme odkázáni na ústní roušky,
dodržování vzdáleností mezi sebou,
stýkat jsme se mohli jen v nejnutněj-
ších případech..., což každý z nás
pocítil a bylo nutné se tomu přizpů-
sobit. Z pohledu nás, seniorů, byla
tato opatření zahájena včas a v do-
statečné míře, aby se předešlo rozší-

ření nákazy. V republice se to proje-
vilo malou nákazou i úmrtností op-
roti jiným státům Evropy i světa.  Za

to je třeba poděkovat nejen vládě, že
se včas přistoupilo k těmto opatře-
ním, ale především zdravotníkům a
všem, kteří se na organizaci a prová-
dění podíleli. Snad je již tento stav
za námi a my se můžeme věnovat
normálnímu životu po stálém roz-
volňování stanovených opatření. 
V únoru se naši členové účastnili 12.
ročníku Koncertu pro Karlštejn po-
řádaného Karlštejnským kulturním
sdružením. Miroslav Paleček s Jose-
fem Fouskem návštěvníky potěšili
písničkami a veselými historkami.
Všichni jsme se pobavili a moc se tě-
šíme na další setkání s nimi.

Před vyhlášením nouzového stavu
stačil náš spolek zajistit dvě akce:
návštěvu pražského divadla a Vý-

zkumné vinařské stanice Karlštejn.
V Městských divadlech pražských
jsme na scéně ABC zhlédli hru Zlo-
čin v Posázavském pacifiku. Zúčast-
nilo se 20 lidí z řad členů i příznivců
KPK. Hra byla dle našeho chápání
na herecké úrovni, prokládána pís-
ničkami trampského zaměření. Od-
cházeli jsme pobaveni, představení
se všem líbilo.
Týden před vyhlášením nouzového
stavu jsme stačili navštívit Výzkum-
nou vinařskou stanici v Karlštejně.
Ochutnali jsme několik druhů vin ze
sklizně 2019 a dřívějších, bílých, rů-
žových i červených, z nichž některé

byly exkluzivní chuti a právem byly
zařazeny do kategorie vín kabinet-
ních i pozdního sběru. Ochutnávky
se účastnilo 12 našich členů. Nebyli
jsme takoví znalci vína, abychom
mohli posuzovat profesionálně, ale
můžeme říci, že předkládané vzorky
byly pro naše chuťové buňky nanej-
výš příjemné. Rovněž výklad a hod-
nocení vín nám bylo podáno vedou-
cím VSV na úrovni. Pro oživení chu-
ťových buněk byl přichystán chléb a
sýr, na spláchnutí čistá pitná voda. 
Covid-19 a s ním související vyhlá-
šený nouzový stav nám zamezily
provést dlouho připravovanou vý-
roční schůzi spolku plánovanou na
20. 3. Na první výborové schůzi po
ukončení tohoto stavu bylo rozhod-
nuto výroční schůzi letos již nepořá-
dat a tuto konat až v roce příštím.
Po ukončení nouzového stavu jsme
organizovali návštěvu s pěší túrou
do Solvayových lomů u Bubovic a
ke kříži nad Svatým Jánem. V areálu
lomů jsme se svezli důlní mašinkou.
Nemohli jsme navštívit muzeum
hornictví ani štolu, kde jsou garážo-
vány důlní mašinky různých typů
včetně důlní techniky, z důvodu ma-
lých plošných rozměrů, kde by ne-
bylo možno vyhovět požadavkům v
souvislosti s Covid-19.
Tímto naše činnost v 1. pololetí roku
vlivem zdravotních a bezpečnosních
opatření skončila. Věříme, že Covid-
19 se v dalším období šířit nebude a
že budeme moci naše činnosti usku-
tečňovat. Jiří MARHoul, 

Klub přátel Karlštejna

Umísťovací výstava koček se v karl-
štejnském Muzeu betlémů konala
20. června. Od rána pršelo a pršelo,
ale zřejmě to zase až tolik nevadilo.
Lidé přišli a adoptovali si několik
našich zvířat.
Celkem přijelo do Karlštejna hledat
nový domov 24 kočiček. Ze Spolku
na ochranu zvířat Dobříšsko Vilík,
Stelinka, Karolínka, Márinka, Ro-
zárka, Morrísek, Barunka, Mája,
Anetka, Barborka, Jasmínka a Emič-
ka, od Spolku Kočičí štěstí Samík,
Matyáš, Suzy, Cindy, Robin a od
Spolku Chlupáči v nouzi Erik, Žof-
ka, Elena, Sandy, Dorinka, Sárinka a
Laura. Štěstí měly Rozárka, Barun-
ka, Mája, Anetka, Barborka, Matyáš,
Elena, Dorinka a Sárinka. Na zkouš-
ku odjeli Morrísek a Márinka - po-
kud se skamarádí s domácími kočič-
kami, budou mít domov trvalý. Erik
je zamluvený a nový domov nejspíš
najde také.
Máme velkou radost, že výstava ne-
byla zbytečná, že si lidé za námi na-

šli cestu, i když počasí příliš nepřálo.
Díky patří novým majitelům našich
kočiček, návštěvníkům, kteří za ná-
mi dorazili, Romaně Trešlové, že
nám poskytla krásné prostory v are-
álu Muzea betlémů i všem, kdo se
podíleli na přípravách výstavy i pří-
mo na výstavě.
Sice jsme po skončení každé podob-
né akce unavení, ale u srdce nás hře-
je pocit, že jsme udělali malý kus
práce a předali kočky bez domova
hodným lidem do nových domovů.
Že naše práce není marná, že jsme
trochu pootočili váhy ve prospěch
těch, které byly vyhozené, nechtěné,
nemocné, zatracené. Pečovali jsme o
ně a našli jsme jim domov. Dalo nám
to práci, ale stálo to za to. 

Dana JAvŮRKová, Spolek 
na ochranu zvířat Dobříšsko

NAŠLA NOVÝ DOMOV? Jedna z koček na umísťovací výstavě v karlštejn-
ském Muzeu betlémů.  Foto Dana JAvůrKová

Veronika dostala
výborný nápad - díky!
Organizátoři Umísťovací výstavy
koček v Karlštejně děkují zpěvačce
Veronice Spurné, která poskytla vý-
znamné sponzorské dary. Na její
koncerty lidé přinesli velké množ-
ství krmiva a potřeb pro psy i kočky
a touto formou pomohli opuštěným
zvířatům. Velké díky Veronice za
výborný nápad, jak pomáhat!

Romana TREŠlová, 
Muzeum betlémů Karlštejn

Plány »přátel Karlštejna« zbrzdil výskyt koronaviru

Štěstí měly Rozárka, Barunka, Mája...
V KARLŠTEJNSKÉM MUZEU BETLÉMŮ SE USKUTEČNILA UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA KOČEK

Vinobraní letos nebude
(Dokončení ze strany 7)
Činnost a přípravu akcí našeho spol-
ku můžete sledovat na stránkách
www.karlstejnske-vinobrani.cz, kde
se od samotného císaře římského a
krále českého Karla IV. dozvíte, že i
když se letošní velkolepé slavnosti
vína nekonají, byl při návštěvě karl-
štejnských vinic svým cechmistrem
ujištěn, že: „… i tento rok bude vína
dostatek jak pro sklepy císařovy, tak
i pro lidi v českých zemích, kterým
karlštejnské víno lahodí.“
Doufáme, že tyto nelehké měsíce
přežijeme všichni ve zdraví a s nut-
nou dávkou optimismu. Díky všem,
kteří pomáhali a pomáhají a přejme
si, ať v nás nadále zůstane pochope-
ní, vstřícnost a ochota naslouchat
druhým.        Helena Kolářová,

Karlštejnské kulturní sdružení

OCHUTNÁVKA. Členové Klubu přátel Karlštejna na návštěvě v místní vi-
nařské stanici Foto Stanislav EFMErT

Již 11. ročník Karlštejnské můří noci se na Budňanské
skále v Karlštejně konal 20. 6. První akce, kterou Sprá-
va CHKO Český kras po dlouhé karanténní pauze po-
řádala, se přes nevlídné, chladné a deštivé počasí zúča-
stnilo18 hostů. Po zdolání Budňanské skály bylo orga-
nizátory Petrem Heřmanem a Lucií Hrůzovou postave-
no plátno se světelným zdrojem, na které byl lákán noč-
ní hmyz. Okolo 22.00 konečně padla dostatečná tma a
začaly přiletovat první druhy. Návštěvníci se tak mohli
seznámit s řadou dvoukřídlých zástupců, např. pako-
máry, pakomárci, stružilkami nebo pestřenkami, z mo-
týlů přilétlo několik druhů píďalek, můr, obalečů, tra-
vaříků a lišejníkovců. Z řádu brouků zavítaly na světlo
3 druhy, z nichž všechny nejvíc potěšila samička chrá-
něného chrobáka ozbrojeného. Můří noc se tak nakonec
vydařila, další ročník snad bude provázet vlídnější po-
časí. Text a  foto Lucie Hrůzová, CHKo Český kras

Návštěvníky můří noci nejvíc potěšil chrobák ozbrojený
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Přáteláky fotbalistů: dvě výhry, dvě porážky 
Fotbalisté Karlštejna si v červnu alespoň částečně vyna-
hradili zrušenou jarní část okresního přeboru. Sehráli
čtyři přátelské zápasy, v nichž zaznamenali dvě výhry a
dvě porážky. Mužstvo se ale k zápasům nescházelo v
příliš velkém počtu, občas museli vypomoci bývalí hrá-
či. Týmu z podhradí se podařilo na nový ročník rozšířit
soupisku. V období volných přestupů klub posílili Mar-
tin Vávra a Filip Hosnédl z ČLU Beroun i navrátilci Pa-
vel Tomášek ze Zadní Třebaně a Martin Zýcha z Hudlic.
Mužstvo se pod vedením trenéra Jaroslava Kučery sejde
po krátké přestávce v půli července, o srpnových víken-
dech se budou hrát přípravné zápasy a první kolo pod-
zimní mistrovské části je na programu předposlední ví-
kend v srpnu. Michal ŠAMAn, karlštejn

Výsledky přátelských zápasů Karlštejna:
Slovan Kladno - Karlštejn 1:0
Lety (dorost) - Karlštejn 0:1
Union Strašnice B - Karlštejn 3:4
Karlštejn - Třebotov 1:7

Devátý ročník Klauniády uspořádalo
26. června středisko volného času
Domeček Hořovice ve spolupráci s
Městysem Karlštejn.

Devět let se pravidelně scházíme v
den vysvědčení s karlštejnskými dět-
mi, abychom společně zahájili letní
prázdniny. Klauniáda pokaždé účast-

níky naladí na letní program, prázd-
ninový klid a pohodu.
Malí účastníci i tentokrát využili dět-
ské hřiště, užili si soutěžní úkoly,

tvořili ve výtvarných dílnách, zapo-
jili se do módní přehlídky a netrpěli-
vě očekávali promítání letního kina
Na kolečkách. Soutěžící děti byly
oceněny dobrotami. Většinu účastní-
ků zaujala tradiční morseovka, do
níž se zapojili i rodiče kteří urputně
vzpomínali na tábory, kdy se morse-
ovu abesedu učili. V podvečer pak
byla travnatá plocha u radnice plná
spacáků, židliček, lehátek a dek - po
setmění jsme společně sledovali po-
hádkový dračí příběh.
S přáním krásných a klidných prázd-
nin všem rodinám a hlavně - zdraví.

eva knoPová, Středisko 
volného času domeček Hořovice

Filmovou sezonu
zahájil animovný hit
Plné hlediště letního kina otevřelo v
pátek 26. 6. letošní filmovou sezonu.
Tradiční filmovou přehlídku zahájil
animovaný hit Jak vycvičit draka 3.
Zaplněný areál Úřadu městyse Karlš-
tejn si užil první letní promítání v
příjemné teplotě a vytvořil prázdni-
novou atmosféru, která každý pátek
bude provázet oblíbené snímky do-
mácí i světové produkce. V červenci
se můžete těšit na tyto filmy:
3. 7. Vlastníci
10. 7. Ježek Sonic
17. 7. Přes prsty
24. 7. Bumblebee
31. 7. Ženy v běhu
Začátky jsou vždy po setmění, kom-
pletní nabídku najdete na webu mes-
tys-karlstejn.cz.  Janis SidovSký,

místostarosta karlštejna

Viděli jsme všechny 
sály i kapli sv. Kříže
Ani nevím, kde jsem nabídku na ne-
tradiční prohlídku Karlštejn jako
uzavřená pevnost objevila, ale hned
jsem nás s vnučkami Lindou a
Anežkou přihlásila. Sice vstupenka
stála »krásných« 990 Kč, no ale -
nekup to... 
Na prohlídku jsme vyrazily 29.
června odpoledne. Já sice hrad
Karlštejn znám docela dobře, ale
moje holky ne. Moc se těšily a op-
ravdu - stálo to za to. Ve skupině nás
bylo devět. Prošli jsme všechny sály
a místnosti včetně kanceláře archi-
tekta Mockera. Nevynechali jsme
ani dřevěný most, který spojuje Vel-
kou věž s věží Mariánskou. Krásně
zdobené schodiště s nástěnnými
malbami nás dovedlo až do kaple
svatého Kříže. Prohlídka trvala tři
hodiny a díky průvodkyni Olince
jsme si ji náramně užili. Úžasná vy-
pravěčka, je vidět, že svoje povolá-
ní  miluje. Vyprávěla a vyprávěla a
my jen tiše poslouchali. Moc děku-
jeme. Byl to nezapomenutelný záži-
tek.   text a foto Jitka ŠveCová,

Hlásná třebaň

Morseovku si vyzkoušeli děti i rodiče
LETNÍ PRÁZDNINY V KARLŠTEJNĚ TRADIČNĚ ODSTARTOVALA KLAUNIÁDA, UŽ PODEVÁTÉ

Zloděj ukradl lešení
za sto padesát tisíc
Policisté obvodního oddělení Be-
roun prošetřují případ vloupání do
prodejny stavebnin v Karlštejně.
Neznámý pachatel v noci z 18. na
19. června vnikl po poškození oplo-
cení do areálu firmy a odcizil vy-
skladněné stavební lešení značky
Haki. Škoda, kterou způsobil, byla
vyčíslena na 150 000 Kč. Případ je
prošetřován jako podezření z trest-
ného činu krádeže vloupáním.    
Policie vyzývá občany, pokud v in-
kriminované době zaznamenali po-
dezřelý pohyb osoby poblíž areálu
stavebnin, aby poskytli informace
nejbližší policejní služebně nebo na
linku 158.      Jana Šteinerová,

Policie Čr

MODELKY NA MOLE. Součástí karlštejnské Klauniády byla také módní
přehlídka. Foto Martin ŠInÁGL

Předávání vysvědčení v ZŠ Karlštejn se v tomto roce
zřejmě odbývalo za podobných pocitů, jako ve všech
školách v republice. Poprvé po téměř čtyřech měsících
jsme se sešli skoro všichni a rozhodně jsme si měli co
vyprávět. On-line výuka, videohovory a zprávy po mo-
bilu sice fungovaly skvěle, ale není nad osobní kontakt.
Ve škole jsme připravili nástěnku s více či méně poda-
řenými pracemi žáků, které dělali při vzdálené výuce
doma a každý si tam našel alespoň něco ze svého sna-
žení. Dokonce jsme složili i písničku o tom, jak se nám
všem vlastně po »normální« škole stýská a chystáme se
v září nahrát videoklip. Děti se opravdu snažily a ohod-
nocení své práce si odnášely ve formě známek na vys-

vědčení spolu se vzkazy díků rodičům, kteří odvedli vel-
ký kus práce. Určitě není lehké doma vystupovat jako
táta, máma i učitel. Když jsme byli malí, všichni jsme si
hráli doma na školu. Toto byla podobná situace, ale hra 
to nebyla, natož hračka. Všichni páťáci si navíc ještě
odnesli dopis na rozloučenou s ohodnocením jejich pě-
tiletého působení na naší škole a s přáním mnoha úspě-
chů do dalších let. Určitě se nám po nich bude stýskat.
Nyní nám všem začínají prázdniny a věřte, jsou zaslou-
žené stejně tak, jak jiné roky. Všichni doufáme, že se v
září sejdeme za lepších podmínek a s chutí se pustíme
do další práce. Text a foto Jiřina JanOVskÁ,

ZŠ karlštejn

Složili písničku, jak se jim stýská po škole, v září nahrají klip

VÍTĚZSTVÍ. Union Strašnice Karlštejnští na jeho hřiští
zdolali 4:3. Foto Lenka DROZDOVÁ
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Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás 

www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215, nonstop linka: 777 774 221

Jste zoufalí z pomalého internetu? Stává se vám, že internet padá?
Nově jsme ve vaší obci a okolí nainstalovali nejnovější internetové technologie a nabízíme vysokou

rychlost připojení k internetu.

Využijte nabídky stabilního a rychlého připojení od nás: 
• Perfektní pokrytí signálem
• Kvalitní wifi routery Mikrotik
• Stabilní síť bez výpadků, protože používáme nejmodernější internetové technologie
• Perfektní technická podpora nonstop na čísle 777 774 221
• Opravdu NÍZKÁ CENA od 250 Kč měsíčně
• Rychlost připojení až 100 Mb/s
• Smlouva bez závazku
• Připojení bez datového omezení

K internetu si u nás můžete objednat i další služby:
• Moderní televizi IPTV za bezkonkurenční ceny. Vyzkoušet nyní můžete na 7 dní zcela zdarma
• Pevné telefonní linky, u kterých se nemusí platit paušál, ale pouze to, co protelefonujete

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

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
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Osovský PROVAS

Noc kostelů je akce s dlouholetou tradicí, ovšem
letos nebylo dlouho jisté, zda se vůbec uskuteční.
Koronavirová pandemie nepříznivě zasáhla i tady,
naštěstí na poslední chvíli byla přísná opatření
rozvolněna a datum konání bylo stanoveno jen o
týden později než to původní, tedy pátek 12. červ-
na. V Osově se kostel Narození sv. Jana Křtitele

pro návštěvníky otevřel jako obvykle v 18 hodin
vyzváněním zvonů. Profesor Václav Frajer sezná-
mil přítomné s podrobným programem, v jehož
úvodu zazněl varhanní koncert Josefa Plecitého
ml., který posluchačům nabídl preludia J. Zacha a
F. X. Brixiho, fugy N. Segera, J. K. Kuchaře, J.
Pachelbela i J. K. Vaňhala a dalších několik var-

hanních skladeb. V dokonalé akustice našeho
chrámu to byl krásný a osvěžující hudební záži-
tek. Následovalo povídání o životě a díle F. I.
Weise, jehož sochařská dílna vytvořila nejen nád-
herný interiér osovského kostela, ale i dvě kamen-
né sochy ve venkovním zadním průčelí. Došlo ta-
ké na informace o instalaci nového obětního stolu
a jeho slavnostním vysvěcení kardinálem Dukou
letos v srpnu. Oltář bude zasvěcen sv. Prokopovi,
jehož ostatky do něho budou vsazeny. Na progra-
mu bylo i vyprávění Marie Rejskové o tomto svět-
ci, který je jedním z českých patronů. Po oficiál-
ním programu následoval program volný, který
skončil ve 21 hodin.
Ve Skřipli v kostele sv. Judy a Tadeáše se Noc ko-
stelů uskutečnila rovněž v době od 18 do 21 ho-
din. Tentokrát ovšem, na rozdíl od minulých let,
bez kulturního programu - opět v souvislosti s ne-
mocí Covid 19 a opatřeními s ní spojenými. Zde
přítomný starosta Tomáš Pavlovič nabídl návštěv-
níkům prohlídku interiéru i přilehlé kostnice, a to
s příslušným komentářem. Do zavírací doby se
dostavily přibližně čtyři desítky zájemců. 

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Noc kostelů v Osově zahájilo vyzvánění zvonů
VE SKŘIPLI SI KOSTEL SV. JUDY A TADEÁŠE S KOSTNICÍ PROHLÉDLY ČTYŘI DESÍTKY ZÁJEMCŮ

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  7/2020 (182)

Setkání hasiči oslavili
dětským šampaňským
Zdá se být téměř jisté, že více než
stoletá tradice osovských dobrovol-
ných hasičů bude pokračovat také v
budoucnosti - už teď jsou nadějnou
součástí týmu školní děti. Scházívají
se každý pátek ke společným čin-
nostem, při nichž nejvíce prostoru
dostává příprava hasičského sportu.
Koronavirová krize veškeré tyto ak-
tivity na několik měsíců nemilosrd-
ně zastavila - scházet se prostě ne-
bylo možné. Nyní už se ale zase
blýská na lepší časy. V pátek 5.
června odpoledne se mladí hasiči
poprvé po dlouhé pauze opět sešli,
setkání oslavili dětským šampaň-
ským a všichni přítomní si připili na
další úspěšnou činnost. Tak ať se
vám, milé malé hasičky a malí hasi-
či, daří!       Marie PLECITÁ, Osov PRVNÍ SCHŮZKA. Mladí osovští hasiči při prvním setkání po koronavirové krizi. Foto Jana oTČEnáŠKová

Díky všem za pohodové proplutí nelehkým školním rokem!Místo regaty se bude hrát country
Členská schůze spolku KOS Osov, na níž byly
plánovány akce na příští období, se konala 28. 6.
Jejich konání či zrušení je závislé na současné si-
tuaci ovlivněné epidemií koronaviru, takže popu-
lární Osovská regata bude letos v srpnu nahraze-
na Country zábavou. Změna bude i při tradiční
Drakiádě, která bude spojena s Podzimní meren-
dou, obnášející mimo jiné spálení hromady při-
pravené na Čarodějnice. Konání dalších akcí by
mělo souznít s plánem na tento rok. Spolek má již
delší dobu v plánu zkrášlit naše okolí novou alejí,
prvotně se ovšem musí uskutečnit jednání s obec-
ním úřadem a památkáři. S Čtyřlístkem turistic-
kých stezek trochu meškáme, ovšem v dohledné
době již by měly být k dispozici infotabule a rea-
lizaci by už nemělo nic bránit. Posledním bodem
programu schůze byla informace o leteckých fo-
tografiích pořízených dronem. Je jich k dispozici
velké množství, takže budou zapracovány do kni-
hy a také budou použity jako přehled turistických
stezek. Marie PLECITÁ, Osov

Vážení rodiče, děti, kolegové z osovské školy, do-
volte, abych poděkovala všem, kteří se zasloužili o
pohodové proplutí nelehkým školním rokem.
Na začátku jsme měli spoustu plánů. Ty byly neče-
kaně ukončeny počátkem března plošným uzavře-
ním škol. Ocitli jsme se v koronavirové době, o níž
si nikdo nedokázal představit, jak dlouhá bude a
co bude obnášet. Žáci, učitelé i rodiče byli posta-
veni před nelehký úkol distančního vzdělávání.
Právě rodičům patří největší dík za jejich pomoc s
výukou, vstřícnost a ochotu komunikovat více, než
jindy. Poprali jste se spolu s dětmi se situací vý-
borně. Společně jsme to zvládli a co se nepodaři-
lo, zkusíme dohnat na počátku nového školního
roku. Ani my, učitelé, jsme neměli zkušenost s ta-
kovouto výukou. Některým tento styl prospíval, ji-
ným ne. Byla to ale výzva, kterou jsme zvládli.
Byli jsme rádi, že se podařilo na několik týdnů ale-
spoň částečně obnovit provoz školy i školky. Bylo
vidět, že se do školy děti opravdu těšily - na kama-

rády i na učitelky. Bez pomoci zřizovatele by se
nám však začínalo s velkými obtížemi. Děkujeme
zastupitelům i paní starostce za pomoc s nákupem
všech prostředků, ozonizérů a parního čističe.
Zvláštní poděkování patří zaměstnancům ve škole,
školce, družině i školní jídelně. V koronavirovém
období i během znovuotevření škol jste zvládali
nelehké úkoly s nasazením. Díky za vaše vstřícné a
profesionální jednání, kterého si moc vážím. Uká-
zalo se, že pracujeme jako tým. Školní rok 2019/20
byl opravdu náročný pro všechny zúčastněné - ne-
jen proto, že jsme poprvé zažili uzavření škol pro
prezenční výuku a přechod na výuku distanční.
Přeji všem příjemné a pohodové prožití zaslouže-
ného volna. Načerpejte co nejvíce sil do nového
školního roku. Přejme si, aby se toto období za-
psalo už jen jako vzpomínka, která se nebude opa-
kovat. Ať se svět vrátí k normálu a my se 1. 9. ve
zdraví sejdeme. Hurááááá na prázdniny!

Soňa Kocmanová, ředitelka ZŠ osov
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PRÁŠKOVÁ 
TECHNOLOGIE 

německé značky EHRLE 
Active Power Pearl Micro Powder

POZNEJTE TEN ROZDÍL!

ORIGINÁLNÍ

MODERNÍ 

TECHNOLOGIE 

BEZKONTAKTNÍHO

MYTÍ 

Nově provoz
po rekonstrukci

AUTOMYČKA
V NOVÉM!
DOBŘICHOVICE

CarWash nonstop

NOVĚ  5 PROGRAMŮ PRO DOKONALÝ VZHLED VAŠEHO VOZU
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Připomněli si oběti rudého teroru
V ŘEVNICÍCH UCTILI PAMÁTKU LIDÍ ZAVRAŽDĚNÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMEM

Řevnice - umístit pamětní desku
na dům v Řevnicích, v němž komu-
nisté před 70 lety zatkli právníka
Oldřicha pecla a následně jej v
procesu s Miladou Horákovou po-
pravili, chtějí tamní podporovatelé
spolku Milion chvilek. 
Ti v předvečer Dne památky obětí
komunistického režimu, který připa-
dá na 27. 6., kdy byla Horáková s
dalšími popravena, uspořádali pietní
akt. Na náměstí Krále Jiřího z Podě-
brad se jej zúčastnilo sedm desítek li-
dí. V programu, který moderoval Jiří
Podzimek, vystoupil například sená-

tor Jiří Oberfalzer. „Nacisti odsoudi-
li Miladu Horákovou na 8 let, komu-
nisti jí dali provaz,“ připomněl mís-
topředseda Senátu. „Mládí inklinuje
k levici, touží po ideálním a sociálně

spravedlivém světě, ale pozor na ta-
kové ideály, které je třeba prosazovat
krví, vraždami, útlakem, vyvlastňo-
váním a decimací celých skupin oby-
vatel. Dejme pozor, abychom z do-

brých úmyslů neopakovali staré
chyby,“ varoval Oberfalzer.
Na akci, již na dálku podpořil i před-
seda Klubu Milady Horákové Fran-
tišek Šedivý, zazněly vzpomínky
řevnické spisovatelky Ludmily Vaň-
kové, která se s Peclem dobře znala.
V nich zmínila Peclovu práci o no-
vých formách demokratické politiky.
„Vytvářel ji paralelně s Jiřím Hejdou,
který ve zmíněném procesu dostal
doživotí. Výsledek jejich prací byl
údajně zakopán někde na Peclově
zahradě v Řevnicích,“ uvedla ve vz-
pomínkách. Na závěr účastníci za
doprovodu hudebnic z muziky No-
tičky zazpívali hymnu, zapálili svíč-
ky u portrétů obou zavražděných.
Následně se část lidí vydala k domu
v Mařákově ulici, odkud byl Pecl
odvlečen, aby zde umístila improvi-
zovanou pamětní desku a květiny. 

pavla NOVÁČKOVÁ

Řevnice - Rvačky a napadení za-
městnávají zkraje léta řevnické
záchranáře. „Jde o řešení sporů v
rodině, mezi kamarády ale i mezi
lidmi, kteří se neznají,“ potvrdil
ředitel záchranky Bořek Bulíček.
„K napadení dochází ve dne i v noci
a jeden z aktérů je obvykle pod vli-
vem alkoholu nebo jiné návykové
látky,“ uvedl ředitel s tím, že útok
nejčastěji končí poraněním hlavy,
obličeje nebo končetin a většina
obětí je transportována do nemocni-
ce. Při jednom z posledních výjezdů
zasahovala posádka s lékařem v pro-
dejně Lidl. „Pravděpodobně opilý
muž napadl pěstí prodavačku, proto-

že byla údajně drzá. Po ošetření byla
žena převezena na chirurgické oddě-
lení,“ konstatoval Bulíček.
Policejní a záchranářské manévry
způsobil dva dny po sobě mladík na
Ostrově v Zadní Třebani. „Volal na
tísňovou linku, že se hodlá zabít
bodnutím do břicha. Když na místo
dorazila záchranka a dva hlídkové
vozy policie, zjistilo se, že muž žád-
nou zbraň nemá,“ řekl ředitel. „Pro-
tože byl pod vlivem alkoholu a stále
vyhrožoval sebevraždou, byl za asi-
stence policie transportován do be-
rounské nemocnice. Druhý den se
situace opakovala se stejným scéná-
řem,“ dodal.          Miloslav FRÝDL   

Strážníci zachránili
rorýsa a poštolku
Posledních čtrnáct dní bylo pro Mě-
stskou policii (MP) Řevnice ve zna-
mení záchrany opeřenců.
V sobotu 20. 6. byl na náměstí Krále
Jiřího nalezen zraněný rorýs. Hlídka
MP ho uložila do přepravní bedýnky
a předala pracovníkovi záchranné
stanice. O pět dnů později bylo u ná-
draží ČD v Řevnicích nalezeno mlá-
dě poštolky, které vypadlo z hnízda.
Hlídkou bylo předáno pracovníkovi
záchranné stanice. Také jsme od-
chytili psa v Hlásné Třebani i Řev-
nicích - oba byli předáni majiteli.
Apelujeme na pejskaře, aby si své
psí miláčky lépe hlídali.
Služebna MP se v těchto dnech stě-
huje do zatím nehotových prostor v
budově Městského úřadu Řevnice.
Úřední hodiny jsou aktuálně omeze-
ny, spíše improvizujeme...

Jiřina SAMCOVÁ, Mp Řevnice

Srazil cyklistu a ujel
Zadní Třebaň - Těžkým zraněním
cyklisty skončil karambol, který se
stal 30. 6. večer u bývalé skládky
mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi. 
„Při projíždění zatáčkou narazil ři-
dič osobního vozu zezadu do cyklis-
ty a z místa nehody ujel,“ uvedla
policejní tisková mluvčí Jana Štei-
nerová s tím, že sedmapadesátiletý
cyklista utrpěl těžké zranění hlavy a
byl transportován vrtulníkem do
pražské nemocnice. „Musel být na-
pojen na umělou plicní ventilaci,“
doplnil ředitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. (mif)

Na Berounce je živo, vodáci míří do Řevnic, Třebaně i Karlštejna
Velmi rušno je v těchto dnech
na Berounce. Častým cílem vo-
dáků či paddleboardistů splou-
vajících řeku jsou Řevnice, zad-
notřebaňský Ostrov nebo Karl-
štejn (na snímku). Zájemci o
jednodenní výlet s pádlem v ru-
ce si kanoi mohou zapůjčit na-
příklad v kempu vedle fotbalo-
vého hřiště v Srbsku.

Text a foto NN M. FRÝDL       

Zabiju se! vyhrožoval mladík dva dny po sobě

Výluky »rozmetaly«...
(Dokončení ze strany 1)
Výluky se dotknou také tratě Zadní
Třebaň - Lochovice. Autoři Výluko-
vého jízdního řádu se snažili o udr-
žení přípojů od vlaků z Prahy i Be-
rouna, změněné příjezdy od Locho-
vic jsou naplánovány v pracovní
dny na 14. nebo 25. minutu, odjezdy
ze Zadní Třebaně do Lochovic na
33. minutu s výjimkou v 11.18. O
víkendech dominují odjezdy ze Tře-
baně 3. minutu po celé. Posunutí ča-
su se dočkalo i několik spojů končí-
cích či začínajících v Litni. 
Na noční směny 7./8., 13./14.,
14./15.,15./16., 20./21. a 21./22. 7.
je mezi Dobřichovicemi a Prahou
plánováno pětihodinové zastavení
provozu. Čtyři vlaky Praha - Beroun
a 2 vlaky Beroun - Praha budou me-
zi Prahou a Dobřichovicemi nahra-
zeny autobusy. V úseku Praha - Do-
břichovice budou vypraveny nejmé-
ně 4 busy, které budou označeny pí-
smeny a každý pojede po jiné trase.
Některé budou sloužit k rozvozu
cestujících od Prahy, jiné naopak k
nástupu cestujících za účelem včas-
ného přestupu na vlak v Dobřichovi-
cích. Podobně bude vypadat náhrad-
ní autobusová doprava Řevnice -
Dobřichovice - Praha hl. n. Výluko-
vé jízdní řády najdete na www.cd.cz
– Jízdní řád – Traťové jízdní řády –
zvolte trať 171.        Jan Sup, praha

Účastníci vzpomínky na Miladu Horákovou. Foto Pavla NOVÁČKOVÁ

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 11. 7.
od 8 do 12.00 na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích. (zzb)
* Farmářské trhy se před zámkem
v Dobřichovicích ukuteční 18. 7. od
8 do 12.00 hodin. (ak)
* Vyhlídka na Černé skále nad Be-
rounkou u osady Rovina se stavět
nebude. V anketě vyhlášené OÚ
Hlásná Třebaň moderní stavbu pod-
pořilo 80 hlasujících, 93 jich bylo
proti. Dotaci 388 000 Kč poskytnu-
tou v rámci participativního rozpo-
čtu Středočeským krajem tak Hlásná
Třebaň nevyužije. (mif)
* Mladého muže srazil 3. 7. před
půlnocí na železničním přejezdu v
centru Zadní Třebaně vlak. Mladík
srážku nepřežil. (mif)
* K požáru auta v Letech vyjeli 27.
června brzy ráno řevničtí profesio-
nální hasiči. Zasažen byl předek a
levá strana vozu, majitel ochlazoval
vedle stojící auto zahradní hadicí.
Hasiči v dýchací technice požár
uhasili vysokotlakým vodním prou-
dem. Majiteli vznikla škoda 300 000
Kč, příčina je v šetření.              (pav)
* Vagón stojící na nádraží v Řevni-
cích posprejoval zatím nezjištěný
vandal. Škoda byla vyčíslena na
10.000 Kč, pachateli hrozí trest od-
nětí svobody až na jeden rok.   (min)

TÁBOR POD HRADEM. Třináct dětí ve věku od 5 let do 15  let z Dětského
centra Světlušky ve Tmani tráví začátek července na letním táboře pod skal-
ním hradem Sloup v Čechách. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ
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Jadran byl pustý, ale lidí rychle přibývá
KUDY NEJRYCHLEJI DO CHORVATSKA, K MOŘI A JAK SI CO NEJVÍC ZKRÁTIT ČEKÁNÍ NA HRANICÍCH

Protože letos žádné moře nebude, jezdíme s naší
hlásnotřebaňskou partou po naší krásné zemi. V
červnu nám kamarád Ríša Votík ze Zadní Třeba-
ně vymyslel výlet až do Hradce nad Moravicí. 
Čekalo nás dlouhé putování, skoro přes celou re-
publiku. Měli jsme z toho trošku obavy, ale cesta
uběhla jako voda. Najednou jsme byli v Ostravě,
pak v Opavě a vzápětí v Hradci. Jako vždy jsme
pusy nezavřeli - pořád jsme mluvili a mluvili,
smáli se a smáli. To nebylo jako tenkrát v pendo-
línu - tichý oddíl, na který nikdy nezapomenu...
Prohlídku jsme měli až ve 13.30, tak jsme zamíři-
li do restaurace Sport, kde jsme měli zamluvený
stůl. Někdo si dal líčka s bramborovou kaší a zele-
ninou, někdo kachnu, svíčkovou... pochutnali jsme
si všichni! Po dobrém obědě jsme se vydali směr
zámek Hradec nad Moravicí, který je národní kul-
turní památkou. Rozlehlý areál se nachází na vy-
sokém ostrohu nad řekou. Z původně slovanského
hradiště vyrostl v 11. století hrad, který přebudo-

val Přemysl Otakar II. na reprezentativní sídlo.
Majiteli Hradce byli až do  roku 1945 Lichnovští
z Voštic. Hlavním objektem je klasicistní zámek,
doplněný v 19. století přístavbou Červeného zám-
ku a Bílou věží. Prohlédli jsme si oba okruhy,
reprezentativní a doplňkový.  Viděli jsme knihov-
ní sály s čítárnou, zámeckou jídelnu, společenské
salony - kuřácký, kulečníkový, dámské rokokové
prostory, knížecí byt, erbový sál, kočáry, děla a
mnoho dalších krásných zajímavostí. Každoročně
se zde pořádá  festival Beethovenův Hradec, který
připomíná skladatelův pobyt na zámku.   
I když cesta byla daleká, stálo to za to - všem do-
poručuji. V Hradci, ale i kolem, cestou domů,
jsme ještě viděli spoušť po bouřkách a deštích,
které zde byly. Hrůza. Celá pole pod vodou, zato-
pené zahrady. To už bych fakt nechtěla zažít.  Ješ-
tě jednou poděkování Ríšovi za dobrý nápad a již
se těšíme na další výlety.          Jitka ŠvEcová,

Hlásná Třebaň
VE SLEZSKU. Hlásnotřebaňská výprava v Hrad-
ci nad Moravicí. Foto ARCHIV

Ti, co cestují pravidelně, moc dobře
vědí, že slovinská sedmidenní dál-
niční známka je pro každého, kdo je-
de na 7 dnů k Jadranu, k ničemu, a
musí se platit měsíční. Cesta přes
Maďarsko je levnější, přesto, že pla-
títe za dálnici slovenskou i maďar-
skou. V době letních kolon, hlavně o
víkendových exponovaných dnech,
je Maďarsko dobře průjezdné. K ne-
výhodám patří přibližně 80 km úsek,
kdy přejíždíte mezi dvěma dálnice-
mi. Dálnice jsou však nové, s kvalit-
ním povrchem a relativně volné. Bě-
hem svých cest jsem zatím ani jed-
nou nenarazil na policisty a měření
rychlosti, takže se můžete svézt vyš-
ší rychlostí...
Z našeho regionu se dá jet rovnou
dolů na jih, přes České Budějovice,
Kaplici a Dolního Dvořiště do Lin-
ce. Odtud šikmo dolů do Grazu, pak
Maribor a buď Záhřeb a dolů Chor-
vatskem, nebo kolem Lublaně do
Postojne, údolím dolů přes Rupu do
Rijeky, případně ještě dál po slovin-
ské dálnici a pak na jih na Istrii. Z
Lince se dá ovšem jet také přes Salz-
burg i Villach do Jesenice a kolem
Lublaně opět na Postojnu, nebo Zá-
hřeb. Každý řidič ví většinou sám
nejlépe, která varianta mu vyhovuje
a nechce si do toho nechat moc ke-
cat, tedy nebudu ani já nikomu nic
doporučovat. 
Jeli jsme druhý den po úplném otev-
ření hranic, všude bylo pusto, prázd-
no. Hranice jsme vnímali jen díky
nutnosti koupit si dálniční známky,
na Slovensku i v Maďarsku elektro-
nické. Kromě občanky či pasu chtějí
občas vidět i řidičák, rozhodně ale
vždy malý techničák. Od slovensko-

maďarských hranic to býval očistec.
Maďaři stavěli dálnici a šlo jim to,
jako nám D1. Dálnice už je ale hoto-
vá, takže můžete vesele uhánět, led-
va na maďarskou půdu najedete. Ide-
ální je jet směrem na Gyor. Někdo
odbočuje na Czornu hned na prvním
nebo druhém sjezdu, my preferuje-
me jet až skoro na předměstí Gyoru,
teprve tam odbočit doprava směr
Czorna a Szombathely. Tady končí
dálnice a následuje 105 km po nor-
mální silnici přes Zalaegerszeg do
Nagykanizsy. Pozor: v některých
vesnicích měří rychlost stacionární-
mi radary! Pokud brát cestou pohon-
né hmoty, pak určitě před nájezdem
na dálnici u Nagykaniszy. Asi dvou-
kilometrová zajížďka se vyplatí.
Přejedete dálnici na Záhřeb a na nej-
bližší křižovatce – kruhovém objez-
du už čerpací stanici uvidíte. Cena

dobrá, palivo kvalitní, toalety ukli-
zené. Několik stolků, kde si člověk
natáhne nohy a vypije kávu. Forintů
netřeba, platí se kartou. Stejnou ces-
tou se vrátíte na dálnici a na hranič-
ní přechod Letenye je to už coby ka-
menem dohodil. Začíná chorvatská
dálnice zvlněnou krajinou a až k Zá-
hřebu nepříliš frekventovaná. Zdržu-
jí mýtné brány. Doporučuji elektro-
nickou krabičku ENC. Funguje spo-
lehlivě, dostanete 20% slevu a nikde
nečekáte, protože auta s tímto systé-
mem mají vlastní průjezdné pruhy.
Krabička je přenosná, takže si ji v
rodině či s kamarády můžete půjčo-
vat. Výpis plateb najdete na interne-
tu. Její pořízení vám zabere pár mi-
nut a myslím, že se to také vyplatí.
V současné době je dobré si vyplnit
předem dotazník na www.entercroa-
tia.mup.hr/. Vpíšete jméno, příjme-

ní, číslo pasu či OP, mail, telefon,
kam jedete a jedním tlačítkem uloží-
te do systému. Na hranicích pak u
okénka strávíte jen několik vteřin.
Zatím Chorvaty nenapadlo rozdělit
čekající turisty na dva pruhy: ty, co
mají vyplněno a nikoho nezdržují, a
ty, co vyplněno nemají a informace
vkládají až na hranicích. Třeba je to
ale časem napadne. My cestou tam
nečekali skoro vůbec, zpět nám to
zabralo asi 40 minut. Kolega se do
Chorvatska 25. 6.  vracel s rodinou a
přestože byl čvrtek, čekal na hrani-
cích už přes dvě hodiny. Podobné
zkušenosti měli i dobřichovičtí te-
nisté, kteří jeli individuálně každý
svou cestou, ale čekání na hranicích
kolem 2 hodin měli společné.
V cíli nás čekalo PRÁZDNO. Dopo-
ledne bývá touto dobou v centru
městečka pěkně živo, hlava na hlavě.
Letos to bylo městečko duchů. Ale
do našeho odjezdu následující nedě-
li se vše změnilo. Každým dnem se
pláž více a více plnila a večerní ryba
v restauraci už byla též se společnos-
tí. V sobotu večer jsme odhadovali,
že zaplněnost byla tak 70%.
Na jih se opět chystáme po Dobři-
chovických divadelních slavnostech.
Věříme, že systém evidence a kont-
rol se mezitím usadí, což umožní ry-
chlejší odbavení na hranicích. Teni-
sová zkušenost totiž je, že ani ve 4
hodiny ráno nebylo na hranicích vol-
něji, a to je na pováženou. Přeji všem
mnoho šťastných kilometrů, pokud
možno bez nehod, zranění a nejlépe
žádného zdržování na hranicích. 

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Cestování je německým koníčkem.
Nikdo neví, proč a jak se to stalo, že
Němci cestují tak rádi a tak daleko,
ale je to tak. Řeší tím i své životní
krize, nebo mezní situace. Dospíva-
jící mládež jezdí ráda k Jadranu, kde
i zakřiknutí a bojácní chlapíci větši-
nou vyškrábou nějaké to erotické
dobrodružství. Ti muži, kteří se již v
tajemstvích sexu orientují, jezdívají
do Thajska. Někdy si tam kupují ne-
jen prostitutky, ale i manželky.
Zklamané ženy středního věku jedou
většinou po rozvodu na cestu kolem

světa, aby přišly na jiné myšlenky,
poznaly nové lidi a mohly později
doma vyprávět přítelkyním: „Pozna-
la jsem ho na Aidě. Zrovna jsem mě-
la mořskou nemoc, zvracela přes zá-
bradlí a on mi přinesl léky...“
Muži cestují rádi za dobrým pivem a
levnějším alkoholem. Z toho pak vy-
vstává v »domorodcích« dojem, že
německého turistu poznáš po hlase.
Ten, kdo v hospodě nejvíc řve, je
Němec. Pražská hospoda U Fleků by
mohla vyprávět....
Nejvíc Němců jezdí na Mallorku,

takže tento ostrov vypadá v létě jako
sedmnáctá spolková republika. Sem
jezdí Němci všech věkových vrstev.
Důchodci, kteří ještě život nepověsi-
li na hřebík, si tu kupují haciendy.
Tedy - kupovali. Všechno je minu-
lost. Aktuálně jsou Němci zmateni,
vyvedeni z míry a nevědí si rady. Už
jen vyšťárat destinaci, která přijímá
turisty, je složité, a když už se to po-
daří, tak se zase stane, že vás nepus-
tí vaše vlast ven, protože se zrovna
neúnosně zvýšil počet nakažených. 
(Dokončení na straně 16) (mas)

Ten, kdo v hospodě nejvíc řve, je Němec
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 5)

Hlásnotřebaňští vyjeli do Slezska, viděli Hradec nad Moravicí

Prázdné centrum jindy zaplněného městečka Cres a přejezd přes pustý most na ostrov Krk.     Foto Jiří GEISSLER
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V sobotu 25. července se malí i velcí
vyznavači cyklistiky opět sejdou na
populárních závodech horských kol
pro veřejnost Trans Brdy. Po Řevni-
cích, odkud se startovalo loni, se stá-
vá novým útočištěm závodu maleb-
né město Dobříš na druhé straně
Hřebenů. Své místo tu najde celé zá-
zemí, areál se stánky v partnerské
zóně, bohatý doprovodný program
pro děti i dospělé po celý den, občer-
stvení a spousta další aktivit.
Díky strategické poloze města je zá-
vod lehce dostupný z jižních, západ-
ních i středních Čech. Se změnou
místa jsou spojené také výrazně up-
ravené a nové trasy, což bude jedním
z největších lákadel především pro
pravidelné účastníky. Ti, kteří mají
chuť vyzkoušet si svou vytrvalost,
jistě sáhnou po maratonské trase A
měřící 90 km s převýšením 1830 m,
jejíž kvalitu podtrhuje to, že je zařa-
zena do UCI marathon série. Dále
jsou nachystány závodní trasy B a C,
které svými parametry přichystají
kvalitní bikový zážitek každému z
účastníků. »Béčko« na Trans Brdech
měří 55 km a nastoupáte při něm
1230 m. V menu C najdete 37 km s

převýšením 810 m. Nezávodní trasa
D - Family jízda - provede cyklisty

po jižním úpatí brdského hřebene v
délce 22 km a měla by přinést výji-

mečně pěknou příležitost pro vaší
rodinou vyjížďku. Závody pro děti
se uskuteční přímo v zázemí závodu,
které bude postaveno na prostorné
louce za městem. 
Kolo pro život si také na letošní se-
zonu připravilo několik zásadních
novinek. Jednou u nich budou foto-
grafie ze závodů i tras pro všechny
účastníky seriálu, a to zcela zdarma!
Účastníci závodních tras A, B a C,
děti ze závodů všech věkových kate-
gorií i rodiny na nezávodní Family
jízdě tak budou mít možnost stáh-
nout všechny fotografie a jednoduše
je sdílet se svými přáteli. Na strán-
kách www.captainsnap.com/cs se
hned v pondělí po víkendovém závo-
dě objeví všechny fotky na jednom
místě. 
Druhou novinkou, kterou ocení pře-
devším nejmenší cyklisté, jsou krom
zmíněných fotek z dětských závodů
unikátní medaile pro všechny malé i
velké účastníky nezávodní Family
jízdy. Medaile budou mít pro každý
závod jinou podobu i tvar, proto se
účastníkům všech závodů seriálu ne-
stane, že by doma měli dvě stejné.

Jakub Mašata, Kolo pro život

Závod se od řeky přesune za »hory«
CYKLISTICKÉ TRANS BRDY LETOS NEODSTARTUJÍ Z ŘEVNIC, JAKO LONI, ALE Z DOBŘÍŠE

Fotbalisté se rozloučili s »podivnou sezonou«

Za krásného počasí se na dobřicho-
vických antukových kurtech 27. 6.
sešly starší volejbalistky, aby si za-
hrály oblíbený šestkový volejbálek.
Jednalo se už o 9. ročník Memoriálu
Lídy Gemperlové, hráčky, cvičitel-
ky, náčelnice, trenérky ale i sokolské
volejbalové reprezentantky. Loňský
ročník nám propršel - o to víc jsme
se těšily na ten letošní. Nebylo nás
moc, v důsledku COVID-19 i trochu
odsunutého termínu dorazilo jen šest
družstev. Nakonec nepřijel ani při-
hlášený šestý nejstarší celek OAZA,
a tak nezbývalo nic jiného, než aby-
chom ho nahradily hráčkami z vlast-
ních, dobřichovických řad. O každý
míč bojovaly ženy Dobřichovic,
Řevnic, Zlíchova, Řep, Oaza/Dobři-
chovice a nejmladší účastnice (mo-
hly to být naše dcery či dokonce
vnučky) z Komárova od půl desáté

do 16.00. Potěšitelné bylo, že všech-
na družstva byla z tělocvičných jed-
not Sokol - akce se totiž vždy koná
pod záštitou Sokolské župy Jungma-
nnovy a je na ni i poskytnut župní
grant. Sehráno bylo 15 utkání, roz-
děleny poháry, diplomy a pro všech-

na družstva dárkové koše. Všichni,
hráči i diváci, se dobře najedli a  na-
pili - díky perfektnímu občerstvení
Sama a Aleny - a v pozdním odpo-
ledni se družstva rozjela zpět do
svých domovů. 
A jak to dopadlo ? 
1. místo  obsadily ženy Dobřichovic
(Bělíková s dcerou, Skalníková, Lan-
singerová, Valentová, Karásková) 
2. místo Komárov 
3. místo Sokol Řepy
4. místo Řevnice
5. místo Oaza/Dobřichovice 

(Jovanovičová, Macháčková, Atana-
sová, Caldová, Mišková, Poláková a
Monika)
6. místo Zlíchov

Turnaj se vydařil, nikdo se nezranil a
už se zase těšíme na 10. ročník! 
Pořadatelé děkují všem za vstřícnost
a rozhodčím Kubištovi i Syrovému
za bezchybné řízení zápasů ve vel-
kém vedru!          Ivana CalDOVá,

Dobřichovice

Devátý Memoriál Lídy Gemperlové vyhrály domácí Dobřichovice

Ostrovan rekonstruuje kabiny

Sport po okolí
* Dobře obsazeného házenkářské-
ho turnaje mužů se 27. 6. v Liticích
u Plzně zúčastnili dorostenci Řev-
nic. Posíleni o Zavadila staršího nej-
prve ve skupině prohráli s Liticemi
A 5:10, posléze smolně prohráli s
Nezvěsticemi 7:8. V boji o 7. - 9.
místo projeli zápas s Liticemi B 2:5.
Díky tomu, že zdolali Litice C 6:3,
skočili před nimi na 8. místě.     (frz)
* Příměstský tábor FK Slavoj Řev-
nice se na hřišti Za Vodou uskuteční
od 20. do 22. 7. Malé fotbalisty čeká
trénink, soutěže, procházky i koupá-
ní. Kateřina SÝKOrOVá

Proto i zimní příprava byla intenziv-
ní a náročná. Než však stačili fotba-
listé nižších tříd v celé ČR vstoupit
po zimní přestávce na zelený pažit,
přišla pandemie koronaviru. Soutěže
byly přerušeny a nakonec byl ročník
2019/2020 anulován. Pro OZT to
znamená, že i nadcházející sezonu
bude hrát III. třídu. Co udělat, aby se
neopakoval loňský podzim? K po-
měrně slušnému hernímu projevu
přidat efektivitu - proměňování šan-
cí je velkou bolestí Ostrovanu. Kádr
je stabilizován a alespoň v úvodu by
neměl být problém se sestavou. 
K určitým změnám ale dochází mi-
mo hřiště. Funkci pokladníka oddílu
a zároveň správce hřiště na Ostrově
opustil po dlouhých letech Marek
Sedláček. V současné době jsou také
částečně rekonstruovány kabiny,
především sociální zázemí.     (Mák)

Zadní třebaň - Předposlední místo, pouhých devět bodů a vyhlídky na
záchranu všelijaké. tak skončil loňský podzim ve III. třídě okresní fot-
balové soutěže pro borce zadnotřebaňského Ostrovanu. Cíl do jara byl
tedy jasný: nespadnout do třídy čtvrté. 

V pondělí 29. 6. jsme se sešli na všeradickém fotbalovém hřišti, abychom
se rozloučili s touto podivnou jarní sezonou. Starší žáci si to rozdali mezi
sebou, mladší vyzvali rodiče a trenéry. Obrovská pochvala maminkám, jež
se zúčastnily fotbalových bojů a připravily také bohaté pohoštění. Hrálo
se, pojídalo, popíjelo až do setmění. Všichni jsme si dokopnou moc užili.
Někteří teď mají prázdniny, jiní nastoupili na kemp pod vedením Miloše
Šebka a Michala Vitnera.    Text a foto Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

Kdo v hospodě řve...
(Dokončení ze strany 15)
Jeden starší pán vyprávěl, jak těžce
našel nějaké místo na světě, kam by
snad mohl jet. Pak mu ale cestovní
kancelář napsala všechny podmín-
ky, jež by musel dodržet: odstup na
pláži, odstup v jídelně, roušky, žád-
ný osobní kontakt se spolurekrean-
ty... „Musím říct, že jsem nakonec
od dovolené upustil. Vždyť proč
člověk jede ven? Aby si taky mohl
povyprávět s ostatními o tom, co vi-
děli a zažili. Bez kontaktu s lidmi
pro mne cestování nemá cenu.“ 
Až se Covid 19 přestane cpát s námi
do dopravních prostředků jako čer-
ný pasažér, bude vyhráno.

Magdalena Stříbrná,
Gemmingen, německo

MEMORIÁL. Nástup zúčastněných družstev. Foto Ivana CALDOVÁ


