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Klus roztančil diváky

Na závěr 12. Dobřichovických divadelních slavností se 31. 7. na nádvoří místního zámku konal koncert Tomáše Kluse. Byl úžasný! Zazněly
písničky starší i novější, diváci se
přidávali zpěvem i tancem.
Klus předvedl dvouhodinový program plný dynamiky a nápaditosti, a
to bez minuty přestávky. Jeho neutuchající energie a optimismus byly
přímo nakažlivé. Mezi písničky vkládal improvizační »kousky« s verši
do zpěvu, například píseň pro Honzu Seidela, svého manažera, rodáka
z Dobřichovic. Mohli jsme slyšet také písně A tak nebo Lalala, jež Tomáš zpívá se svou ženou Tamarou,
rovněž pocházející z Dobřichovic.
Názory na politiku či ekologii nabízí Klus s vtipem, bez přehnaného
patosu. Jedním z přídavků byla až
trochu magická Mantra, po které se
odcházelo z nádvoří dobřichovického zámku s pocitem lehkého nadnášení a vřelosti u srdce. Díky, Tomáši! Zase někdy v Dobřichovicích...
Kateřina Filla VěnečKoVá,
DDS Dobřichovice

ÚŽASNÝ KONCERT. Tomáš Klus v Dobřichovicích nadchnul několik stovek diváků.

Konečně doma! Po osmi měsících
MANŽELÉ ŠVESTKOVI ZŮSTALI OD BŘEZNA »UVĚZNĚNI« V ČESKÉ REPUBLICE
Toronto, Karlštejn - na čtyři měsíce přicestovali do čech manželé
Švestkovi, obyvatelé kanadského
Toronta. Jejich pobyt v srdci evropy se vinou koronaviru nakonec
protáhl na více než dvojnásobek!
Let jim byl čtyřikrát odložen - z
pražského letiště Václava Havla
odstartovali 25. 7. ve 12.15 středoevropského času.
Sedmasedmdesátiletý Pavel Švestka
je Čech jak poleno. Navíc »tak trochu« Karlštejňan: v mládí sem jezdil
na chatu, jeho rodiče zde později našli svůj domov. Ostatně maminka

Výpravčí zkolaboval

Dobřichovice - »Nekonečný« seriál
potíží na trati Praha - Beroun pokračuje: 22. 7. nejprve v Dobřichovicích zkolabovalo zabezpečení, následně i výpravčí.
Zpoždění v řádu desítek minut nabíraly 22. 7. už od rána vlaky na hlavní trati vedoucí dolním Poberouním. Na vině tentokrát nebyla »jen«
oprava kolejí, ale také porucha zabezpečovacího zařízení u Dobřichovic. Na nádraží pak navíc zkolaboval výpravčí. „Ve stanici Dobřichovice musel být kvůli zdravotní indispozici vystřídán kolegou výpravčí
ve službě,“ potvrdil mluvčí Správy
železnic Marek Illiaš.
(mif)

Anna opustila tento svět jako nejstarší obyvatelka Karlštejna (i celého berounského regionu). Bylo jí sto
pět let a psal se 19. duben 2017.
V létě 1980 Pavel emigroval s bývalou manželkou do Kanady, kde od té
doby žije. Se svojí současnou ženou
Helenou se ale od roku 1989 vracejí
do Česka - stále častěji a na stále
delší dobu. A víc než vážně přemýšlejí o tom, že se sem odstěhují už
natrvalo…
Naposledy přiletěli loni 16. listopadu. Na čtyři měsíce. Poslední akcí,
kterou v tuzemsku chtěli na konci

února stihnout, byl vyhlášený Poberounský masopust v Zadní Třebani.
Na 16. března měli koupené zpáteční letenky do Toronta. Jenže… Přišel
koronavirus, karanténa, letadla přestala létat. „Nestihli jsme odletět.
Správně se říká: Člověk míní, Pán
Bůh mění!“ komentoval to zkraje
dubna Švestka s tím, že nové datum
odletu bylo stanoveno na 24. 4. Zase
to nevyšlo, samozřejmě. „Let nám
od té doby odložili ještě třikrát, povedlo se nám to až napopáté, 25. července,“ konstatuje s nadhledem exulant. (Dokončení na straně 11) (mif)

Foto Milan DVořák

Polez dolů! přemlouval
hasič na stromě mývala
Halouny - Na stromě, v třináctimetrové výšce, se »usalašil« mýval,
který utekl 23. července dopoledne
svému majiteli v Halounech.
„Automobilový žebřík nebylo možné postavit, takže musela do akce lezecká skupina,“ uvedl Jan Hruška,
velitel čety řevnických profesionálních hasičů, které si chovatel zavolal na pomoc. „Kolega vyšplhal k
mývalovi a přemlouval ho, ať s ním
jde dolů. Zvířeti se samozřejmě do
pytle nechtělo, takže ho uřízl i s větví a chytili do plachty,“ dodal Hruška s tím, že dole mýval ještě stihl
jednoho z hasičů pokousat... (mif)

Jasně, že jsem se předváděla, už ve školce...
Dobřichovice - Hraje s ochotníky,
režíruje, zpívá, maluje. Taky vede
dětský divadelní soubor, organizuje koncerty, výstavy. Lucie KUKULoVá je sud energie, živel.
Pradědeček Václav Čekan zakládal
v řevnicích Lesní divadlo, tatínek
otakar »karyk« kukula patřil léta
k oporám zdejšího ochotnického
souboru. Předpokládám, že o tvém
»divadelním osudu« bylo rozhodnuto už v dětství. Pletu se?
Nepleteš. Táta mě samozřejmě s sebou do divadla bral odmalička, znala jsem nazpaměť všechny role - a
nejen jeho. Aniž bych jako malá tu-

Lucie Kukulová.

Foto ARCHIV

šila, že pradědeček divadlo založil,
lesňák jsem vnímala jako svůj výsostný prostor, dětský ráj. Znala a
milovala jsem každý strom, každé
zákoutí, pohled z jeviště do hlediště,
šatny s toaletkami z ND, osvětlovací rampu... Když jsem pak dostala
první roli, najednou to všechno dostalo smysl. Že mě bude divadlo celý život provázet, jsem brala jako
samozřejmost, danost.
Táhlo tě to na jevišti, měla jsi sklony se předvádět? Něco mi říká, že
plaché dítě jsi asi úplně nebyla…
Jasně, že jsem se předváděla - už ve
školce. (Dokončení na straně 3) (mif)
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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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Předváděla jsem se už ve školce...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Z táborů a hor jsem vozila diplomy
nikoliv za sportovní výkony, ale za
šoumenství. Dokonce jsem asi tři roky za sebou jezdila moderovat atletické závody v Hostivici a v Houštce. Taky jsem uměla velice zapáleně
recitovat budovatelské básně, takže
jsem obyčejně při oslavách 1. máje
stála na tribuně. Vzhledem k tradičnímu rodinnému antibolševismu to
byla dozajista provokace - takový
řevnický Hrdý Budžes.
Vzpomeneš si ještě na zmiňovanou
první divadelní roli?
Poprvně jsem zaskakovala v roce

Hlásila jsem se na Ježkovku, protože
tam chodili kluci z berounské kapely
- kytarista Josef Štěpánek, pianista
Petr Tichý a saxofonista Béda Šmarda. Na přijímačky jsem šla s písničkou Good Morning Starshine z muzikálu Hair. Zkoušející se mnou zpívali refrén »gliddy glab gluppy«, byl
to takový skoro happening. Ještě ten
večer k nám volal pan Messany, vedoucí pěveckého oddělení, že by bylo super, kdybych mohla místo večerního studia, na které jsem se hlásila, studovat denní. Tak jsem se dozvěděla, že mě vzali. Na »ježkárně«

K tomu samozřejmě došlo taky »náhodou«, jako ke všem velkým věcem v mém životě. Na dětské odpoledne v dobřichovickém parku jsem
připravila takové amatérské divadelní dílničky - a na popud přítomných
matek následně založila kroužek.
Jaké to je, pracovat s dětmi? Prý jsi
pěkný ras – jsi?
Jejdamajda, tahle otázka mě skoro
bolí u srdce. Ve vypjatých chvílích,
zejména před premiérou, jsem asi
nervóznější, ale nemyslím, že bych
byla ras - au!!! Práci s dětmi považuji za to nejlepší, co jsem kdy děla-

lepého? Nebo už jsi z takových dobrodružství vyléčená?
Na zimu chystáme po pěti letech megalomanského Louskáčka! Dobřichovická komorní filharmonie, Taneční Studio Hanky Tuháčkové, Kukadýlko... sto lidí na pódiu! Snad
nám to koronavirus nezhatí...
V řevnickém kině jsi v uplynulých
letech uspořádala několik hodně
zajímavých koncertů. Hodláš v
tomhle projektu pokračovat?
Ano, ráda bych pokračovala. Ale asi
nejsem v organizování koncertů moc
dobrá, protože i když mě to těší, eko-

LUCIE. V muzikálu Jesus Christ Superstar (1996), při natáčení Čundrcountryshow (1997) a v muzikálu Postřižiny (2020). Foto ARCHIV a NN M. FRÝDL
1982 jako vodník Michal v Lucerně,
protože Mikliho urgentně odveleli
na vojenské cvičení. Měla jsem na
nácvik asi dva týdny...
Po kom máš divadelní talent už víme. Po kom máš ale v genech muziku, zpívání?
Hudební sluch měl táta a má ho i
mamka. Když jsme jezdili trábošem
na výlety, v autě se celou cestu zpívalo - i trojhlasně. Vlastně se u nás
zpívalo pořád. Největší vliv na mě
asi měla Bábinka - Emilie Bejčková,
která mi denně zpívala před spaním.
Máš sklony vyjadřovat se i tancem?
Po babičce Anně, která baletila na
prknech Národního divadla…
Tak tohle je talent, který mi byl zcela
upřen! Co se tance týče, připadám si
jako slon v porcelánu, nejsem schopná si zapamatovat ani zkoordinovat
kroky! Největší trauma jsem měla v
Karlíně, kde jsme ve hře 451° Fahrenheita vystupovali s taneční skupinou UNO. Moc mi nešla jedna taneční scéna a choreografka Helena
Jelínková Brousková, mě nechala
samotnou před nastoupeným ansámblem předvést celou sestavu.
Divadelní orchestr hrál jen pro mne!
Skoro jsem se rozbrečela, nebo jsem
se možná rozbrečela opravdu... A v
Jesus Christ Superstar, když jsme
nacvičovali scénu Šimon Zélótes,
všimla jsem si, že režisér Petr Novotný na mě kouká s takovým zvláštním úsměvem. Myslela jsem, že
se mu líbím, tak jsem se snažila ze
všech sil, ale on po konci písně řekl:
Luci, co kdyby sis vybrala jeden z
tady těch stožárů, vylezla jak nejvejš
si troufneš a jen mávala a zpívala z
plných plic? On by ten tvůj tanec
zbytečně odváděl pozornost...
Studovala jsi hudebně dramatické
oddělení pražské Konzervatoře J.
Ježka. Bylo těžké se tam dostat?

to bylo skvělé a zajímavé, byli jsme
skvělá parta: Renata Podlipská, Michal Cerman, Milan Fiala, Elena Suchánková, Pepa Melen, Radka Fišárová, Pavka Kapitánová... Tam jsem
konec konců poznala i otce svého
syna Františka. Většina ze spolužáků
aktivně zpívá v muzikálech.
Kariéru jsi ve velkém stylu rozjela i
ty, účinkovala jsi ve slavných muzikálech Jesus Christ Superstar,
Hair, 451° Fahrenheita… Proč jsi
tohle »hvězdné« prostředí opustila?
Já to nikdy nebrala jako kariéru nikdy jsem neměla velké ambice,
dělala jsem jen to, co mě bavilo. K
tomu jsem měla takový ten z domova zakořeněný pocit, že bych měla
ještě dělat »něco pořádného«, takže
jsem vedle zpívání učila a překládala z angličtiny. Když pak v roce 1998
skončil muzikál Hair, začala jsem se
věnovat opravám a rekonstrukcím v
domě v pražské Husově ulici, který
jsem postupně odkoupila od spolumajitelů a celý dala do kupy. Se zadlužením se až po uši, samozřejmě...
Žádné muzikály mě pak ani moc nezajímaly. Tedy - ať nelžu: ještě jsem
se hlásila do Johanky z Arku na roli
jeptišky, ale otěhotněla jsem. Když
přišel na svět Fanoušek, vůbec jsem
neuvažovala, že bych se chtěla naplno divadlu/hudbě věnovat. Měla
jsem spoustu starostí, zemřel mi táta,
v Husovce padala střecha a krov...
Nicméně, občas jsem vystupovala s
koncertní verzí Hair i pár kapelami a
v roce 2003 jsem založila hudební
vydavatelství Amplión Records.
Stýská se ti po »velkém« divadle«?
Stýská i nestýská - už se vlastně asi
moc producírovat nepotřebuji. Nebo
si to jen namlouvám...?
Možná se ti přeci jen trošku zastesklo: v roce 2011 jsi v Dobřichovicích
založila dětský soubor Kukadýlko...

la. Těší mě, když vidím, jak příběh
nabývá na tvaru, dějí se »kouzla«.
Děti rozkvétají, září, jsou zapálené
pro věc, otevřené, dobrotivé, krásné
duše... Je úžasné pozorovat, jak ti zakřiknutější nabírají sebejistotu a největší radost mám z toho, že v Kukadýlku vznikla skvělá parta. A jelikož jsem člověk veskrze odpovědný,
tak abych byla kompetentní, navštěvovala jsem Dramaterapii v Olomouci a absolvovala na DAMU Základy dramatické výchovy. Letos
jsem byla na DAMU přijata na Kreativní pedagogiku, takže se na podzim zase velice těším do školy.
S Kukadýlkem jste připravili spoustu představení, na které jsi jako šéfová souboru nejvíc pyšná, hrdá?
Nejvíc mě asi těší ty malé hry, které
děti vymýšlejí samy - ať už na letních soustředěních, nebo pro nějaký
účel. Třeba pro vernisáž ArteRadky
vznikla hra Proměna, která všechny
hodně brala za srdce.. Bylo to velké
nastavení zrcadla, jak náš dospělý
svět vidí a vnímají děti. Loni jsme na
Vánoce zopákli Pitínského Betlém představení mělo velikou sílu - už
jen tím, že bylo provedením, sbírkou
šatstva i výtěžkem věnované lidem
na útěku a bez domova..
Režírovala jsi i dospělácký kus Byl
jednou jeden král. Byla to fuška, dát
tohle velevýpravné, kostýmní dílo s
mnoha účinkujícími dohromady?
Byla to úžasná jízda! Tolik nadšení
při přípravě jsem snad nikdy nezažila - od kostýmů, rekvizit přes hudbu
a písničky. Šlo to skoro samo, díky
skvělé spolupráci spousty lidí, kteří
se na představení podíleli: Kačka
Věnečková, Giorgia Králová, Evža
Koblížková, Dušan Navařík, Alena
Říhová, Karel Král... Myslím, že
většina z nás si to ohromně užívala.
Chystáš se na něco podobně velko-

nomicky se to vůbec nevyplácí, naopak! Ale stále si v kině »dlužím«
koncert Clarinet Factory. Také Radůze se u nás moc líbí, a ta mi to finančně vlastně jediná drží! Takže
možná přijede zas. A pokud bych se
do toho ještě pustila, chtěla bych pozvat třeba Lenku Novou, Ivu Pazderkovou... Mám také namyšlený takový »ženský« festival s velice zvučnými jmény. A různé akce organizuji i v naší pražské Galerii Podkroví.
Máš také vlastní kapelu, Lucky jam.
Děláš si radost - jazzem, blues,
swingem, šansonem... účinkováním
se synem Františkem Otakarem,
který bubnuje k tvému zpěvu?
To je samozřejmě obrovská radost!
Když jsme hráli v Dobřichovicích,
moje mamka šla dojatě za kytaristou
Zdenkem Crissou Fišerem poděkovat mu za to, že mi umožnil být zase
sama sebou... Měla pravdu, jako vždycky! František Otakar s námi hraje
překvapivě rád a já si toho cením!
Zdědil František i nadání k divadlu,
nebo »jen« k muzice?
František je opravdu talentovaný bubeník, a to neříkám jen z pozice milující matky. K divadlu ho to táhne
také. Samozřejmě několikrát hrál i v
Kukadýlku a krom studia na Ježkovce a kapely Bizarre Band hraje s divadelním spolkem Kašpar, v divadle
v Mladé Boleslavi, vystupuje s divadelním gangem Body Voice Band.
To vše díky skvělému kamarádovi,
řevnickému i dobřichovickému panu
učiteli, skladateli, aranžérovi, dirigentovi, ďábelskému flétnistovi a
cenami ověnčovanému amatérskému herci Dušanovi Navaříkovi.
A dcera Anandi, pomamila se...?
No jeje! Kočenka moje, někdy je to
až strašidelné, jak jsme s Nanynkou
stejné. Ona má ale mnohem větší
energii než já... Miloslav FRÝDL
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Projekce filmů doprovázely debaty
V ŘEVNICÍCH SE NA SKLONKU ČERVENCE POPRVÉ USKUTEČNIL FESTIVAL JEDEN SVĚT
V sobotu 25. 7. se v řevnickém Zámečku i jeho okolí konal festival Jeden svět. Jedná se o největší festival
dokumentárních filmů s lidsko-právní tematikou na světě. Řevnice do
něj naskočily teprve letos. Po několikaměsíčních intenzívních přípravách akci překazil coronavirus, takže ji pořadatelé museli zkrátit a uskutečnit až v létě.
Zahájení se konalo v kině za účasti
hostů v čele s programovým ředitelem festivalu Ondřejem Moravcem.
Atmosféra byla uvolněná a přátelská. Po filmu jsme se telefonicky
spojili se Švédskem, kde právě pobýval kamioňák Jarda Miko, zakla-

Na Hasofestu zahraje
Odečet plynu i Maniac

Festival Hasofest pořádají v sobotu
15. 8. u jezu v Hlásné Třebani místní dobrovolní hasiči. Tradiční akce
je doplněna řadou novinek. Mezi ty
nejžhavější lze zařadit originální
show STIHL Timbersports od
17.00. Čeští sportovní dřevorubci
patří ke světové špičce a jejich pozoruhodné vystoupení zhlédly tisíce
diváků. Návštěvníci si kromě toho
budou moci vyzkoušet hledání pokladů detektory kovů - připravena
bude varianta pro dospělé i mládež.
Událost odstartuje ve 14.00 programem pro děti. Mimo prohlídky
techniky jsou připraveny hasičské
aktivity, křížovka, tvořivé dílny, tetování, malování na obličej i vystoupení kouzelníka. Po večerním
hasičském zásahu v podání místní
jednotky zahrají pod širým nebem
kapely Zásadní změna, Náhodný
výběr, Odečet plynu a Maniac.
Martin TUčEK, Zadní Třebaň

Kina v okolí

LETNÍ KINO ŘEVNICE
7. 8. 21.00 ERIC CLAPTON
14. 8. 21.00 PARAZIT
21. 8. 21.00 ONI A SILVIO

by se ještě měly uskutečnit školní
projekce. A už teď se těšíme na další
ročník! Kdo se o filmy zajímá, sledujte naší fb stránku Jeden svět Řevnice. Během dlouhých zimních večerů plánujeme produkce v rámci
Promítej i ty. Děkujeme sponzorům,
dobrovolníkům a divákům za hojnou
účast. Bez vás by to nemělo smysl.
Alice čERMÁKOVÁ,
místostarostka Řevnic

Kulturní aktuality

NA BESEDĚ Velký zájem vzbudila beseda s alternativním včelařem Václavem Smolíkem před projekcí snímku Země medu.
Foto NN M. FRÝDL
datel iniciativy Češi pomáhají. Hodinu jsme si povídali o zoufalých podmínkách dětí v uprchlických táborech. Jarda je srdcař, v táborech často pobýval; povídání s ním bylo
úžasné, emotivní a nebýt půlnoci,
diskutovali bychom déle.
Čtyři sobotní filmové projekce měly
skvělé hosty. Pofilmové debaty jsou
na festivalu nejzajímavější. O politických tématech jsme hovořili s
Pavlem Karousem, o anorexii a poruchách příjmu potravy s Terezou
Makovou z centra Anabell a Ladou
Brůnovou, která si nemocí sama prošla. S hrdinkou filmu Psí láska musherkou Janou Henychovou jsme se
spojili přes Skype do Jizerských hor
a atmosféru vyhřátého Zámečku
zchladily záběry z polárních oblastí.
Zlatým hřebem večera byl makedonský film Země medu (Honeyland)
ověnčený mnoha cenami s dvěma
nominacemi na Oskara. K filmu se
nám podařil husarský kousek: objevila jsem alternativního včelaře, tedy spíš opylaře Václava Smolíka.
Diskuse s ním se účastnil i včelař Jiří
Matl z Dobřichovic a napsal krásný
článek na blog Včelaři sobě: „Deba-

ta to byla velmi vzrušená, ale díky
vstřícnému přístupu moderátora férová a tolerantní. O »léčení«, pesticidech, současné krajině a včelách,
o tom, jak to včelaři spíš včelám kazí
tím, jak je chovají a nerespektují to,
co je pro ně dobré. O nešlechtění,
neodolnosti, tlacích, které současné
podmínky na včely vyvíjejí. O ceně
medu co luxusní potraviny, protože
ničím jiným není. Hodina a něco samozřejmě nestačila.“ O filmu J. Matl řekl: „Film magický, neokázalý,
drsný i místy humorně nadsazený,
tiše pozorující, nesoudící, avšak pozorující situace, které nabízejí interpretaci i reflexi. Viděl jsem jej už
vícekrát a pokaždé se slzami v očích
i s nalezením něčeho nového. Podtitul na plakátu je: Když jeden naruší
rovnováhu, cenu zaplatí všichni.“
První ročník je tedy za námi a mám
z toho dobrý pocit. Lidé si filmy i
debaty užili, vše podpořila krásná
letní atmosféra. Ohlasy byly kladné
a vděčné, že takový druh festivalu v
Řevnicích máme. Je důležité zajímat
se o dění ve světě - díky dokumentům máme možnost být přímo uvnitř
dění a udělat si vlastní názor. V říjnu

Anenská pouť nabídla muziku i střelnici

LETNÍ KINO KARLŠTEJN
7. 8. po setmění SUPER MAZLíČCI
14. 8. po setmění ŽENSKá NA VRCHOLU

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.
KINO LITEŇ

(vš)

5. 8. 19.00 K2 VLASTNí CESTOU
7. 8. 17.00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVí
MALÉ PANDY
7. 8. 19.00 SLADKÝ KONEC DNE
12. 8. 19.00 ŽENY V BĚHU
14. 8. 17.00 SNĚŽNá MELA
14. 8. 19.00 HAVEL

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
8. 8. a 16. 8. 18.30 TROLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (8. 8. ve 3D)
9. 8. 18.30 HAVEL
15. 8. 18.30 SCOOB!

LETNÍ KINO BEROUN
4. 8. 21.00 DÉMON ZATRACENí
5. 8. 21.00 K2 VLASTNí CESTOU
10. 8. 21.00 V SíTI 18+
14. 8. 21.00 HAVEL
6. 8. a 17. 8. 21.00 VZPOMíNKY NA
ITáLII
7. 8. a 16. 8. 21.00 3BOBULE
8. 8. a 12. 8. 21.00 AVA: BEZ SOUCITU
11. 8. 21.00 JíT KRáST KONĚ
13. 8. 21.00 SCOOB!
15. 8. 21.00 CASTING NA LáSKU

KINO RADOTÍN
Kino nehraje.
KINO BIOTOP RADOTÍN

(vš)

14. 8. 21.00 BOHEMIAN RHAPSODY

Oslava Anenské pouti se konala 25. 7. ve Svinařích. Nejen pro děti byla
připravena nefalšovaná pouťová střelnice (viz foto). Od 16.30 nejprve v
místním sportovním areálu početnému publiku zahrála staropražská kapela Třehusk. Musela - jako vždy - přidávat - takže si naše country seskupení Karlíček na začátek svého vystoupení chvilku počkalo. Když přišla naše
chvíle, pořádně jsme se do toho obuli. Ve složení Vráťa Smrž - kytara, Jirka
Chyba - banjo, Standa Janovský - basa, Iva Matějková kytara a moje maličkost - zpěv jsme hráli jednu písničku za druhou. Diváci tleskali a celý
večer zpívali s námi. Kolem deváté hodiny jsme byli mile překvapeni pohoštěním: domácí grilované klobásky byly moc dobré, stejně jako vínečko.
Hráli jsme skoro do jedenácti. Pak naši hoši, vzhledem k tomu, že měli
další den povinnosti, ukončili hranou, ale to nás neodradilo. Místní chlapci přinesli kytaru a hrálo se dál až do jedné. Byla to paráda, tak jsme se
dlouho nepobavili. Všem moc děkuji, hlavně obsluze, která byla neskonale vstřícná, milá a zůstala s námi až do konce. Ještě cestou jsme všem zazpívali naši písničku Hlásná Třebaň je krásná - aby na nás nezapomněli a
vyrazili - neradi - k domovu. Tak zase příště!
Jitka ŠVECOVÁ,
Foto Lucie BOXANOVÁ
Hlásná Třebaň

* Hudbu evropské renesance představí soubor Ludus musicus na
zahájení festivalu Musica Viva 2020
4. 8. od 19.30 v Zámku Dobřichovice.
Andrea KUDRNOVÁ
* Obrazy květin řevnické malířky
Renaty Kolečkářové jsou od 4. do
30. 8. vystaveny v Galerii východočeského zámku Častolovice. (rek)
* Představení Divadla Koňmo Vyprávění starého vlka aneb Pravda o
Karkulce můžete vidět 6. 8. od
18.00 v zahradě Muzea berounské
keramiky v Berouně.
(aš)
* Skupiny Fish Flesh Field and
Henry Dollar a Apačí zahrají 7. 8.
od 20.00 v klubu U Emy ve Lhotce
mezi Zadní Třebaní a Litní. (ebu)
* Letenský dixieland, J. J. Brass
Band, Kapela strýce Michaela aj.
vystoupí 8. 8. od 14.00 na Dixielandu v Dobřichovicích u pěší lávky
přes Berounku.
(ak)
* Skupiny Klika, Vosí Hnízdo a
Petr Váňa junior – All by myself
účinkují 8. 8. od 17.00 ve Sportparku Berounka Černošice.
(vš)
* Podvečer s operou pořádá Jaroslav Šaroun 8. 8. se svými hosty v
kostele sv. Martina v Karlíku. Od
17.00 zazní skladby A. Dvořáka, W.
A. Mozarta, G. Rossiniho aj. (ak)
* Statickou crazy komedii s písněmi a tanci Čecháčkovi v Bulharsku
sehraje Divadelní soubor Řevnice 8.
a 15. 8. od 20.00 v klubu U Emy ve
Lhotce.
Ema BURGETOVÁ
* Středověký folkrock představí
skupina Melissa 9. 8. od 18.00 na
náměstí J. Barranda v Berouně. (aš)
* Hudbu evropského baroka v
podání varhan a violy uvedou Taťána Tiščenko a Eva Mokrá 13. 8. od
19.30 v dobřichovické kapli Judy
Tadeáše.
Andrea KUDRNOVÁ
* Koncert Za časů »temna«, na kterém zazní skladby vrcholného baroka, pořádá 14. 8. od 19.30 v zámku
Dobřichovice soubor Ludus musicus.
Andrea KUDRNOVÁ
* Mši Cdur pro sóla, sbor a orchestr L. van Beethovena přednese Černošická komorní filharmonie 16. 8.
od 18.00 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie Černošice.
(smč)
* Kytarové duo Jan Tuláček, Tomáš Hanzlíček hraje 16. 8. od 19.30
v dobřichovickém zámku.
(ak)
* Výstava Komenského Orbis pictus pohledem Václava Sokola byla v
Muzeu Českého krasu Beroun prodloužena do 30. srpna.
(vlk)
* Výstava kreseb a maleb Štefana
Tótha je do 31. 8. instalována pod
názvem Soggiorno v Café Galerii
Bím Dobřichovice.
(tob)
* Malby Pavly Engelhartové a koláže Aleny Hrbkové jsou k vidění v
Galerii Podkroví v pražské Husově
ulici, kterou provozuje Lucie Kukulová z Dobřichovic. Vstup po domluvě na tel.: 602 255 525.
(luk)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

16/2020 (310)

Podbrdské aktuality
* Slavnostní otevření přístavby a
přestavby MŠ v Suchomastech se
uskuteční 8. 8. od 14.00. Areál, který je přihlášen do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020, si budou moci návštěvníci prohlédnout.
Součástí programu je ukázka středověkých řemesel, výroba náramků a
soutěže, tance i písničky z muzikálů
v podání nejmladších hereček a zpěvaček z Hudebního divadla v Karlíně.
Renáte Pešková
* První letní krajanská zábava se
koná 8. 8. ve všeradickém Dvoře
Všerad. Kapela Bohemia z rumunského Gerníku bude od 17.00 hrát
pro své krajany, kteří se k nám sjíždí z celé republiky, i pro ty z vás,
kteří si rádi zatančíte a zazpíváte lidové písně. Lenka STIBALová
* 2. ročník neckyády pořádají 29. 8.
od 13.00 na koupališti ve Všeradicích místní hasiči. Postavte plavidla a přijďte se také zúčastnit! (les)
* Rozhledna Studený vrch nad
Malým Chlumcem je až do září přístupná o sobotách a nedělích od 10
do 17 hodin.
(srst)
* Bioodpad je možné do kontejneru
za budovou OÚ Všeradice uložit
každou sobotu od 9 do 12.00. (mak)

S ANIČKOU. Fotbalového kempu ve Všeradicích se zúčastnila i atletka Anna Rajtmajerová.

Anička klukům předvedla trénink
SOUČÁSTÍ FOTBALOVÉHO KEMPU BYL CYKLOVÝLET I NÁVŠTĚVA STÁJÍ
Fotbalový kemp se uskutečnil zkraje
července ve Všeradicích. Zúčastnilo
se ho patnáct malých fotbalistů a
užili si na něm spoustu zábavy a sportu. Kluci si vyzkoušeli fotbalgolf, fotbalbaseball a jim další známé sporty, jako například nohejbal,
basketball, floorbal, ping pong a samozřejmě fotbal.
Uprostřed kempu jeho účastníci absolvovali cyklovýlet brdskými lesy,
kde na ně čekalo malé občerstvení.
Na konci dne zrelaxovali v místním

koupališti. Součástí kempu byla také
návštěva pětinásobné mistryně republiky v atletice Aničky Rajtmajerové, která klukům předvedla trénink,
poreferovala o výživě a nakonec si s
nimi zahrála i fotbal.
Dalším vzácným hostem byl ligový
hráč fotbalové Plzně Lukáš Hejda.
Pětinásobný mistr ligy zodpovídal
záludné a často i vtipné otázky kluků, poradil s výživou a nakonec rozdal podpisy.
Poslední den kempu jsme navštívili

parkurový trénink koní v Chlumci a
prohlédli si místní stáje.
Děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizaci fotbalového kempu, zvláště obci Všeradice a místnímu Dvoru Všerad za poskytnuté zázemí a rodičům za svěřenou důvěru. Samozřejmě by se tento
kemp nemohl uskutečnit bez skvělých kluků, kterým tímto děkuji a již
se těším na příští rok, který již začínáme pomalu plánovat.
Michal vITNeR, všeradice

Foto ARCHIV

Chovatelé vystavují,
uvidíte i králičí hop

Pátou letní Výstavu drobného zvířectva pořádají 22. - 23. 8. ve Všeradicích chovatelé ze Suchomast. V
areálu Zámeckého dvora ve Všeradicích, na ploše u minigolfu, bude k
vidění nepřeberné množství krásných plemen králíků, holubů a drůbeže. Po oba dva dny se můžete těšit
i na ukázku králičího hopu. Výstava
s možností občerstvení bude pro veřejnost otevřena v sobotu od 13 do
17 a v neděli od 8 do 13 hodin. Těší
se na vás členové ZO ČSCH Suchomasty. kateřina JANovSká,
Suchomasty

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře

Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř nejen pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, zajištění hypotéky, neúčelových
úvěrů, investice - zhodnocení 9 % p. a.
LÉTO. Fotosoutěž OÚ Všeradice na téma Příroda kolem nás skončila v polovině července (viz Všeradův kurýr 15/20). Mezi vítěznými snímky byla
také fotografie Ivany Kulhavé nazvaná Léto.
Foto Ivana KULHAVÁ

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz
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POŘÁDÁME AKCE
S NÁPADEM
Potřebujete uspořádat společenskou událost a chcete vytvořit
neopakovatelnou atmosféru nebo vám jen chybí dostatečné
vybavení? Od toho jsme tu my, abychom vám pomohli.

Společenské akce a eventy na klíč

Půjčovna vybavení

Co pro vás v rámci eventů zařídíme?

Disponujeme vybavením k vytvoření
perfektního zázemí pro vaší akci.

Management
celé akce

Zvuk
a světla

Reklama

Technické
zázemí

Personál

Logistika

Catering

Dramaturgie

Vybavení

Svatby

Festivaly

Městské slavnosti

Párty a oslavy

stany

Firemní akce

grily

el. vybavení

nábytek

www.rockovrat.cz
facebook: rockovrat
tel: 728 049 458
email: info@rockovrat.cz
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

KRTKŮV SVĚT. Všelijaké atrakce si účastníci příměstského tábora vyzkoušeli v měcholupském areálu Krtkův svět.

8/2020 (106)

Foto Kristýna JanečKová

Pirátské dobrodružství zakončily hody
»PUTOVNÍ« PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DOMEČKU HOŘOVICE ZAČAL I SKONČIL V KARLŠTEJNĚ
Tradiční příměstský tábor pro děti z
Karlštejna a okolí pořádalo v červenci zdejší pracoviště Střediska volného
času Domeček Hořovice.
Naše pirátské dobrodružství začalo
přímo v Karlštejně, kde se děti vzájemně poznaly a rozdělily do druž-

Karlštejnské aktuality

* Karlštejnský lékař MUDr. Jaroslav Král má od 3. do 7. srpna dovolenou a neordinuje. Případnou první
pomoc poskytne MUDr. Suchánek ve středu a v pátek v Litni (tel.: 311
684 127), v úterý a ve čtvrtek v Králově Dvoře (602 466 170).
(smk)
* Houslistka, kytaristka a zpěvačka
Terez Wrau vystoupí 6. 8. od 17.00
v Bistru Karlštejn 34.
(bk)
* V přípravném zápase se fotbalisté Karlštejna představí 8. 8. od
17.00 na hřišti SK Kazín. O týden
později, 15. 8., změří od 11.00 doma
síly s FK Union Strašnice B. (miš)
* Netradiční noční prohlídky Ať
žije král! Ať žije císař pořádá 21. a
22. 8. mezi 19 a 22.00 hrad Karlštejn. Návštěvníci se seznámí s nejvýznamnějšími okamžiky 62 let života a vlády císaře a krále Karla IV.
Vstupné 260/200 Kč.
(shk)
* Nové infocentrum, které bylo zřízeno v areálu karlštejnského Muzea
betlémů, je v létě otevřeno denně od
9 do 19.00. K dispozici je mapa s
obrázky zajímavých míst a pamětihodností v okolí, bezplatné wifi připojení a toalety.
(mif)
* Na symbolickou 1 Kč byly rozhodnutím zastupitelstva sníženy poplatky za umístění reklamy a stojanů
se zbožím v městysi. Pravidla pro
reklamu zůstala beze změny. (smk)

stev. Příměstské tábory jsou každý
rok ve znamení Cestománie, a tak i
letošní rok jsme hodně cestovali. V
úterý jsme všichni naskočili do vlaku
a jeli do Popovic u Králova Dvora,
kde se piráti proměnili v rybáře. Den
jsme prožili na rybářských sádkách,
děti si prohlédly ryby pěkně zblízka.
Velký rybník byl plný kaprů, na břehu žilo hejno husí a kachen. Velkým
překvapením byla právě narozená
jehňata. Děti se dozvěděly, jak se vy-

chovává rybí potěr, jak se stát rybářem, poznaly několik druhů sladkovodních ryb a prožily den v nefalšované rybářské klubovně. Cesta vlakem domů nám utekla a už jsme se
těšily na další výpravu.
Středa patřila objevování nových
území. Letos děti poprvé navštívily
Chuchelský háj se Zooparkem a třešničkou na středeční výpravě bylo
koupání v Biotopu v Radotíně. Zde si
to účastníci výpravy moc užili.

Vegetace po deštích bují, vinaři nestíhají

Ve čtvrtek vlak nahradil autobus a
pirátská skupina vyrazila do Měcholup, kde jsme řádně procvičili pirátská těla v areálu Krtkův svět. Dvacetičlenná skupina prozkoumala a vyzkoušela všechny atrakce. Hitem bylo dračí doupě, střelba z obr praku,
vodní svět a dopravní hřiště. V poledne piráti hodovali v místní restauraci.
Oběd vyhládlé skupině chutnal a získané síly jsme využili k dalším hrám.
Poslední a závěrečný den tábora jsme
strávili opět v Karlštejně a udělali si
pořádný výšlap do okolních karlštejnských lesů. (Dokončení na straně 8)

Do konce roku pěší
zónou neprojedete

Napilno mají v těchto dnech zaměstnanci Výzkumné stanice vinařské
(VSV) v Karlštejně. „Na vinici je spousta práce - postřiky, boj s plevelem,
sekání trávy...,“ potvrdil vedoucí VSV Zdeněk Beneš. „Vzhledem k deštivému počasí v uplynulých dnech vegetace bují a my nestíháme,“ dodal s
tím, že úroda by letos měla být dobrá. „Násada je pěkná, ale uvidíme, čím
nás ještě překvapí srpen a září,“ uzavřel Zdeněk Beneš.
(mif)
Foto Jarmila KoZová

Pěší zónu v Městysi Karlštejn čekají měsíce oprav. Už v prvním srpnovém týdnu začala oprava mostku u
čísla popisného 34 a předpokládá se,
že od 10. srpna bude pěší zóna
obousměrně neprůjezdná až do konce roku 2020. Z tohoto důvodu jsme
zastavili vydávání povolení k vjezdu
do pěší zóny. Další oprava se týká
opěrné zdi v místě zvaném »kopeček« pod kostelem svatého Palmácia a současně v srpnu budou zahájeny práce na opravě potoka v Budňanech. Všechny tyto renovace jsou
potřebné a občané po nich volali
dlouhý čas. Znamenají však omezení v dopravě, bez kterých by nebylo
možné práce provést. V rámci pěší
zóny bude umístěna lávka pro pěší,
informace k zásobování nebo odvozu odpadu budou zveřejněny na
webu městyse a zaslány mobilním
rozhlasem.
Janis SidoVSKý,
místostarosta Karlštejna

Naše noviny 16/20

KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

Basista Česťa »přitlačil«, kobyla lítala
OSM MUZIKANTŮ KARLŠTEJNSKÉ KAPELY KARLÍČEK VÍTALO NA MÍSTNÍM HŘIŠTI LÉTO
K vítání léta se první srpnový den na
hřišti v Karlštejně sešlo osm muzikantů z místní kapely Karlíček. Počasí bylo nádherné, letní, atmosféra
suprová, takže jsme hráli venku.
Basy se tentokrát ujal Česťa Vacura
a opřel se do toho tak vehementně,
že nástroj 2x zlikvidoval - kobyla lítala. Byla z toho obrovská legrace.
Hráli jsme tentokráte »jen« do půlnoci, protože omladina, které dorazi-

písniček a užil si s námi zbytek pohodového večera. Jitka ŠveCová,
Hlásná třebaň

Do muzea přišla - kuna

Závodníci poběží
k hlavní bráně hradu

Osmý ročník běhu Karlštejnská devítka pořádají 30. srpna Česká tábornická unie - T.K. Záskalák Liteň,
městys Karlštejn a karlštejnští hasiči. Tradiční závod určený amatérským i profesionálním běžcům se
snaží nabídnout sportovní vyžití celé rodině na jednom místě.
Na běžce i diváky se v karlštejnském kempu poslední srpnovou neděli těšíme od 8.00, akci bude slovem provázet sportovní komentátor
Štěpán Škorpil. Hlavní závod startuje v 10.00. Z kempu účastníci poběží po silnici podél Berounky směrem k Výzkumnému ústavu vinařství, stoupáním ke křížku s překrásným výhledem na majestátný hrad
Karlštejn, dále k hlavní bráně hradu,
odtud karlštejnskými lesy nad vinicí
zpět do kempu. Trasa není rozhodně
jednoduchá. V Karlštejně ale mohou
soutěžit děti nejmladšího věku, které samy chodí či běží na trase dlouhé 50 metrů, stejně jako nejstarší závodníci. Je také připraven běh pro
zdraví, kde bude vítěz losován. Pro
mladší závodníky bude připraven
doprovodný program se sportovními stanovišti. Jana KrtKová,
Stanislav KrteK, Liteň

KOBYLKA MALÁ. Česťa Vacura hrál v Karlštejně tak vehementně, že se mu
dvakrát podařilo »zlikvidovat« kontrabas.
Foto Jitka ŠveCová
la v hojném počtu, byla dost bouřlivá a hlasitá. Měli jsme co dělat, abychom je přehráli a přezpívali.

Léto jsme ale přivítali důstojně. Ke
konci hrané přišel ještě Michal Šami
Šaman, který si taky zahrál několik

Stezku Srdcem Českého krasu přijel otevřít ministr
Naučná stezka Srdcem Českého krasu byla slavnostně
otevřena 24. 7. Vznikla v rámci jednoho z klíčových
programů Českého svazu ochránců přírody Blíž k přírodě, který se zaměřuje na zpřístupňování zajímavých
míst veřejnosti. Stezka vedoucí Národní přírodní rezervací Karlštejn je jubilejním stým projektem tohoto programu a jejího zpřístupnění se zúčastnili ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc či předseda ČSOP
Libor Ambrozek. Naučná stezka měří 9 kilometrů, každé z jejích 18 zastavení vypráví o zajímavostech daného místa a vybízí návštěvníky k pozorování okolní přírody. Některá zastavení jsou doplněná interaktivními
prvky a na dvou místech jsou tematicky ztvárněné lavičky. Trasa zčásti kopíruje bývalou naučnou stezku Národní přírodní rezervací Karlštejn z roku 1989. Původní

informační tabule jsou na zadní straně panelů - návštěvníci mají možnost porovnat styl obou stezek a obdivovat nestárnoucí kresby rostlin, živočichů i geologických útvarů Dalibora Němce. Foto Jindřich PRACH
Hana HoFmeisteRová, CHKo Karlštejn

Pohár Karla IV. si odvezl Sedmej Schod
V sobotu 11. 7. se uskutečnil na fotbalovém hřišti TJ Karlštejn VIII.
ročník turnaje v malé kopané O
Pohár Karla IV. Zúčastnilo se ho
šestnáct týmů, které byly rozděleny
do čtyř skupin po čtyřech. Ve skupinách hrál každý s každým. I přes
mírnou nepřízeň počasí bylo na do-

Také Muzeum betlémů v Karlštejně
postihla koronavirová krize nucenou uzavírkou. Čas, kdy bylo muzeum nepřístupné, jsme využili k úklidu a dokončení restů. Největší akcí
byla rekonstrukce jedné z opěrných
zdí v areálu. Je sice schována za alchymistickou dílnou, ale pokud půjdete kolem, nakoukněte do dvora,
uvidíte pěkný kus kamenické práce.
V době, kdy byla brána muzea zavřená, si k nám jeden návštěvník cestu přecijen našel. Do podkroví zrekonstruovaného skladu se nastěhovala kuna! Je zároveň prvním návštěvníkem v historii muzea, o něhož
opravdu nestojíme. Na radu znalce
zvyků lesní zvěře Petra Janů jsme
po půdě rozházeli lidské vlasy, řádně ji provoněli a - kuna je pryč. Díky! Romana tReŠLová, Karlštejn

bře připraveném terénu k vidění několik velmi kvalitních výkonů, které
postupem času gradovaly.
Mezi nejlepší čtyři mužstva postoupily Zlatníky, Háječtí Psi, Sedmej
Schod a Hospodští Povaleči. V zápase o třetí místo se po remíze v základní hrací době 2:2 nakonec z vý-

SEDMEJ SCHOD. Dolní řada zleva Mančal, Dolejš, Procházka, Zapletal,
horní řada zleva Daněček, Veselý, Zeman, Kohlbeck.
Foto ARCHiv

hry na penalty poměrem 3:2 radoval
tým Zlatníků, který přemohl družstvo Hájeckých Psů. Ve finále zvítězil tým Sedmej Schod po remíze 1:1
v základní hrací době nad Hospodskými Povaleči též až na penalty 3:2.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Viktor Dolejš z družstva Sedmej
Schod. Všem zúčastněným děkuji za
bezproblémový průběh turnaje a za
rok opět na viděnou. Jura čeCH,
Karlštejn

Dobrodružství pirátů...

(Dokončení ze strany 7)
Celý týden nám přálo krásné letní
počasí, piráti byli úžasní a dokázali,
že jsou opravdovými objeviteli. Týdenní cestování jsme zakončili pravým pirátským hodováním v klubovně u základní školy v Karlštejně.
Nechyběl výborný oběd, ananasy,
melouny, banány a kokosové ořechy. Samozřejmě každý pirát si vybojoval závěrečnou odměnu. Sláva
letním prázdninám a za rok ahoj!
Kristýna JanečKová, Karlštejn
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 8/2020 (183)
Diváci se bavili v letním kině
Letošní rok je druhý v řadě, kdy obecní úřad
zajistil pro obyvatele Osova zábavu v podobě letního kina. Celou dlouhou dobu karantény byly zrušeny všechny plánované kulturní či společenská akce a lidé evidentně s
potěšením přivítali možnost opět se setkat a
bavit. Svědčí o tom i počet příchozích na zahradu osovské staré školy, kde se akce konala - podstatně překročil stovku. Dorazili nejen místní, ale i množství přespolních diváků. Od 19.00 hrála skupina Uvidíme písničky české i anglické, bylo tu občerstvení a skvělá atmosféra. Film Přes prsty začal ve
21.30. Děj spočíval v peripetiích milostného
troj nebo možná čtyřúhelníku, kdy nenadálé
situace přinášejí množství humorných okamžiků. Scénárista a režisér Petr Kolečko
obohatil své dílko řadou vtipných momentů
a dialogů, které budily u obecenstva smích a
veselí. Zábava nenáročná, ale příjemná. Bude-li situace příznivá, můžeme se na konci
srpna těšit na další promítání. Termín konání bude samozřejmě včas oznámen.
Marie PLECITÁ, Osov

ZÁBAVA NENÁROČNÁ, ALE PŘÍJEMNÁ. V osovském »letňáku«
byl k vidění film Přes prsty.
Foto marie PLeCITá

Vašík místo lázní dostal nový vozík
NEJVĚTŠÍ ČÁSTKOU POSTIŽENÉMU CHLAPCI PŘISPĚLA CHARITA ŘEVNICE
Když se v Osově rozběhla akce na
podporu tělesně i mentálně postiženého Vašíka Veverky z Neratovic,
předpokládalo se, že mu bude ze získané částky doplacen pobyt ve speciálních lázních. Nakonec vše dopadlo jinak, ale naštěstí ke všeobecné spokojenosti.
Pobyt v lázních musel být odložen,
protože čtrnáctiletý chlapec prodělal
operace nohou, které mu měly

umožnit chůzi. Pak přišla epidemie
koronaviru a s ní i další odklad. Následně se ukázalo, že Vašík nutně
potřebuje nový vozík, který je ovšem příliš drahý na to, aby ho rodina
mohla zakoupit ze svých finančních
prostředků. Dohodlo se tedy, že čtyřicet tisíc korun ležících dosud na
účtu Charity Řevnice, bude sloužit
právě na část úhrady vozíku. Dalšími sedmi tisíci přispěla rodina, zbylých necelých osm tisíc doplatila
Charita z výtěžku tříkrálové sbírky.
„V současnosti už má Vašík vozík
doma,“ vzkazuje chlapcova maminka Ilona Veverková. „Je z něho nadšený a já s taťkou taky, protože nám
to usnadní přepravu. Všem moc děkujeme, kdyby nebylo vaší vstřícnosti a dobrosrdečnosti, tak si to nemůžeme finančně dovolit. Mockrát
děkujeme!“ dodává.
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality

* Kardinál Dominik Duka přijede
30. srpna do Osova. Od 17.00 zde
bude sloužit mši při příležitosti svěcení nového obětního oltáře. (map)
* Kniha válečného zpravodaje, politika a spisovatele Jaromíra Štětiny
Sedmero královen byla uvedena do
prodeje koncem července. Pro naši
obec je obzvlášť zajímavá jedna ze
sedmi povídek nazvaná Vůně zlaté
renety. Autor každou část představuje v krátké předmluvě; v tomto
případě je předmluva věnována
událostem posledních dnů války, jak
na ně vzpomínali osovští pamětníci.
Jmenovitě popisuje, jak to v Osově
vypadalo v květnových dnech roku
1945. O významu knihy svědčí mj.
fakt, že mezi jejími kmotry byl také
slavný herec, muzikant a textař Jiří
Suchý.
(map)
*Žádost o vydání územního rozhonutí na výstavbu kanalizace v Osově, Skřipli a Lážovicích podal Dobrovolný svazek obcí Šance.
(sol)
* milé děti, nejen z Osova, máme
pro vás skvělou zprávu: šikovný a
obětavý David Lhotecký zprovoznil
po dlouhých letech kolotoč u pošty.
Velké díky patří kromě něho i Lucii
Lhotecké, Pavlu Čabounovi a Luboši Matějkovi.
marie PLeCITá

V pravé (od)poledne
se bude hrát i soutěžit

S ohledem na nejistou situaci při konání hromadných akcí se letos organizátoři rozhodli nepořádat Osovskou regatu. Zájemci o dobrou zábavu ale zkrátka nepřijdou - za tuto veselici je jim nabídnuta náhrada ve
formě hravého odpoledne s rozmanitými soutěžemi pro děti i dospělé.
Na programu budou písničky skupiny DVB (Duo Vižina Band), zajištěno bude občerstvení (klobásy, párky,
pivo, limo, káva, sladkosti...), těšit
se můžete i na večerní hraní country
skupiny Stopaři ze Zdic. Akce s názvem V pravé (od)poledne se koná v
sobotu 15. 8. od 16.00 v areálu koupaliště v Osovci. Co se týká soutěží,
jistě se skvěle pobavíte při pochodu
na prknech, házením podkovy na
cíl, bludištěm či pivníkem. Ze soutěží vyjde vítěz, který obdrží fotoknihu. V průběhu odpoledne budou mít
děti možnost projet se na poníkovi,
návštěvníky čeká tombola. Vstupné
je dobrovolné. Přijďte všichni, kdo
máte rádi dobrou zábavu a smích.
Marie PLECITÁ, Osov

Pátý ročník Memoriálu Jiřího Kocmana ovládly Neumětely
Pátý ročník fotbalového
Memoriálu Jiřího Kocmana se uskutečnil 11. července na hřišti v Osově.
Letos za zúčastnila čtyři
mužstva: Osov A a B, Neumětely a Všeradice. Přihlášeny byly i Lochovice,
ty ale na poslední chvíli
odřekly. Počasí akci přálo,
hostinec měl sice tradičně
zavřeno, zato byl otevřen
»stánek« ve vagónu pod
vedením Renaty Nachmanové a Jarky Kocmanové.
K dispozici bylo pití, jídlo
a příjemné sezení ve stínu
pod kvetoucími lipami.

V 18.00 byl turnaj ukončen
a zastupitelka Lenka Šmejkalová předala pohár vítězným Neumětelům. Na
druhém místě skončil Osov
B, třetí Osov A, čtvrté Všeradice. Všechna utkání řídil jako rozhodčí Karel
Procházka, za což mu patří
velký dík. Po ceremoniálu
se zdaleka nekončilo, rozeběhla se družná zábava za
účasti tří kytaristů a zpěváků kapely Uvidíme. Odpoledne se velmi vydařilo.
Lenka ŠmejkaLová,
osov
Foto marie PLeCITá
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Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás
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

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

!
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Konečně doma! Po osmi měsících
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Před odletem jsme prožívali opravdovou kovbojku,“ pokračuje jeho
manželka Helena. „Všude na ouřadech, včetně kanadské ambasády,
nám dávali nejrůznější informace a
pokyny. Navyplňovali jsme se spousty dotazníků a ještě v den odletu nervózně přešlapovali na letišti s otázkou: Poletíme?!“ Dopadlo to dobře,
skvěle. „Paní u odbavovacího okénka se jen zeptala, zda máme horečku
a - to bylo vše, žádné otázky, žádné
komplikace,“ dodává Švestková.
Do Varšavy jich z Ruzyně malým letadlem letělo dvacet, z Varšavy přes
oceán Boeningem 787 – 400, který
má kapacitu asi 330 míst, padesát.

„Plus jeden pes,“ nezapomene zdůraznit Švestka s tím, že se pasažéři
»rozcourali« po letadle a ulehli pohodlně na prázdné sedačky. „Servis
byl OK, jen se nepodával alkohol,
káva ani čaj. „Pouze každý vyfasoval
jednu velkou lahev vody,“ dodává.
A Toronto? „Paráda!“ pochvalují si

manželé. „Takhle rychle jsme ještě
nikdy odbaveni nebyli. Čekali jsme
výslechy a - nic. Celý proces netrval
ani 5 minut. Oznámili nám, že máme
čtrnáctidenní karanténu, která bude
kontrolována, a byli jsme venku…“
V současné době už jsou Švestkovi
doma a dávají dohromady zahradu,

Na kurtech zpovídali generálního ředitele ČT

Dle paragrafu...

* Jízdní kolo bylo ukradeno 25. 7.
mezi 9.00 a 16.30 z kempu na Ostrově v Zadní Třebani. Čtyřiadvacetiletý muž z okresu Děčín, který si bicykl zn. Lapierre Pro Race nechal opřený poblíž sociálního zařízení, má
škodu 22 000 Kč. Policisté po zloději pátrají. Jana ŠteiNerová
* Dvě malé labutě topící se u jezu v
Černošicích přijeli 23. 7. dopoledne
na zavolání místních obyvatel zachránit mokropesští dobrovolní a řevničtí profesionální hasiči. Ptáky ale
z vody vylovili bez známek života; s
podezřením na otravu si je odvezl
pracovník záchranné stanice ke zjištění příčiny úhynu. Jan HrUŠKA
* Pár, kterému bylo nedávno 18 let,
popíjející alkohol na dětském hřišti
v Černošicích, kde je to vyhláškou
města zakázáno, objevili 19. 7. večer místní strážníci. Po domluvě a
odklizení vypitých plechovek pár
místo opustil.
(ok
* Ke dvěma kravám volně se pohybujícím po poli v Hlásné Třebani
byli v posledním červencovém týdnu přivoláni strážníci Městské policie Řevnice. Zvířata naštěstí nikoho
neohrožovala. Byl zjištěn a vyrozuměn majitel, který za pomoci rodiny
a psa zvířata zahnal zpět na svůj pozemek.
Jiřina SAMCová
* Pravé zadní kolo bagru a dvě bagrovací lžíce ukradl neznámý zloděj
25. 7. mezi 6 a 18.00 v dobřichovické Bezručově ulici. Majiteli způsobil škodu přibližně 40 000 Kč. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, můžete sdělit na
bezplatnou linku 158.
(jaš)
* Několik koček a psů bylo v závěru července otráveno v Zadní Třebani. Místní obecní úřad na to majitele
domácích mazlíčků upozornil a apeloval na obyvatele vsi, aby byli všímaví k podezřelému chování. (sim)

která jim za osm měsíců jejich nepřítomnosti zarostla plevelem. „Je tu
horko jako v pekle, ještě ve čtyři odpoledne 38 stupňů ve stínu,“ vzkazuje paní domu. „Na zahrádce nám roste rozložitá třešeň, tak se naštěstí máme kam schovat,“ uzavírá Helena
Švestková.
Miloslav FrÝDL

Silnice je uzavřená

Opravy »podbrdské magistrály«
pokračují. Zatímco v uplynulých
měsících byla uzavřena od Skuhrova po Vižinu, od začátku srpna
do 4. října je neprůjezdná ze Skuhrova do Svinař. Objížďka vede ze
Skuhrova přes Leč a Liteň do Svinař
a dále po Řevnické směr Praha. Objízdná trasa pro auta nad 3,5 tuny je
vyznačena ze Skuhrova přes Leč,
Liteň a Zadní Třebaň do Řevnic.
Lucie BoxANová, Svinaře

Z našeho kraje

První letošní Křeslo pro hosta se na kurtech ve Svinařích konalo 31. 7. S
generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem (vpravo) se diskutovalo o fungování a financování ČT, jednáních televizní rady... Dozvěděli
jsme se, že na Kavčích horách je 5 velkých studií, která poskytují větší zázemí, než rakouská ORF. Dlouhodobým cílem ČT je být co nejblíž divákům, proto vzniká mnoho studií ve venkovních prostorách, štáby vyjíždějí
do regionů. Ruku v ruce s tím roste sledovanost zpravodajství... Příjemné
povídání s dotazy trvalo téměř dvě hodiny. Na jeho konci došlo samozřejme k předání poukazu na doživotní bezplatný vstup na svinařské tenisové
kurty a podepsání se na historické tenisové rakety. Další host usedne do
svinařského křesla v pátek 28. 8. Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

* Farmářské trhy se konají 8. 8. od
8 do 12.00 na náměstí Centrum Vráž
v Černošicích. Stejný den, také od
8.00, se uskuteční Farmářské trhy
před nádražím v Mokropsech. Jejich
součástí je Blešák, kde můžete nabídnout nepotřebné věci. Registrace
na telefonu 734 442 777
(smč)
* Nohejbalový turnaj mužů Jedličkov Open 2020 se koná 8. srpna od
9.00 na hřištích osady Jedličkovy
Lázně v Černošicích.
(smč)
* Hledání zkamenělin s geologem
se můžete zúčastnit 13. 8. Sraz v
10.30 na parkovišti u Koněpruských
jeskyní. Vstup 40 Kč/dospělý, 20
Kč/dítě, 80 Kč/rodina.
(vlk)
* Farmářské trhy se před zámkem
v Dobřichovicích ukuteční 15. 8. od
8 do 12.00 hodin.
(ak)
* Dodatečný zápis dětí do Mateřské
školy Lety vyhlásila její ředitelka na
17. 8. od 8 do 12 a od 12.30 do
16.00. Info na www.mslety.cz. (jšr)

Narodila se v sanitce

VZPOMÍNALI NA KAMARÁDA. Podruhé se 1. 8. na zadnotřebaňském Ostrově konal nohejbalový turnaj. Jeho účastníci touto formou vzpomínali na
předčasně zemřelého kamaráda Miloše Eliáška, který byl nedílnou součástí
party třebaňských nohejbalových matadorů. Šest trojic si to v úmorném vedru rozdalo systémem každý s každým, ale výsledek nebyl rozhodující. Uznání
si zaslouží všichni účastníci i ti, kteří se o organizaci úspěšné akce zasloužili. Foto ARCHIV
(Mák)

Výluky pokračují do 19. srpna, zpožděním se nevyhnete
Praha, Řevnice - Až do 19. 8. pokračují výluky na trati
Beroun – Zadní Třebaň – Praha. S výjimkou 10. a 12. 8.
se jedná »jen« o odklon některých vlaků z Radotína přes
Krč a Vršovice na hlavní nádraží. Opačný směr sice bude jezdit přes Smíchov, zpožděním se však nevyhnete.
Odkloněné vlaky zastaví pouze ve Velké Chuchli, Krčí,
Kačerovem a Vršovicemi projíždějí. Odkloněné jsou
spoje odjíždějící z Řevnic v 5. a 35. minutu, s výjimkou
noci. Prvním vlakem jedoucím mimo Smíchov je v pracovní den spoj v 5.05 z Řevnic, o víkendech odklony
začínají o půl hodiny později. Večer jedou elefanty ve
21.34 a 22.34 odklonem, spoje ve 22.05, 23.05 a 23.34
zastaví na Smíchově. U osobních vlaků vložených v pracovní dny na 22. a 52. minutu (počínaje 5.22 a19.52
konče) není plánován odklon mimo Smíchov. Několik

spojů jedoucích pouze v relaci Praha hl. n. - Praha Radotín a zpět je však zcela odřeknuto.
Na dny 10. 8. a 12. 8. jsou vyhlášena další opatření, z
nichž v den uzávěrky NN byla zveřejněna pouze opatření pro pondělí 10. 8.: oproti předchozím dnům jsou navíc
odřeknuty osobní vlaky z Řevnic odjíždějící ve 22. a 52.
minutu počínaje 8.22 a konče 17.52. V opačném směru
nepojedou spoje odjíždějící ve 32. a 2. minutě z hlavního nádraží, počínaje 7.32 a konče 17.02. Vlaky výchozí
nebo končící v Radotíně až na několik výjimek nepojedou ani na části své trasy.
Výluková opatření naleznete na www.cd.cz/vyluky. Zadejte datum, vyberte trať 171 a nakonec potvrďte »zobrazit«. Pokud má výluka i svůj jízdní řád, odkaz na něj
bude ve spodní části stránky.
Jan SUP, Praha

K porodním bolestem mladé maminky v Kozolupech byli 25. 7. večer voláni záchranáři z Řevnic. Miminko zjevně nechtělo čekat do porodnice - v rodném listě bude mít
místo narození: sanitka Trans Hospital na D5 u Rudné. Netradiční
porod zvládla maminka s pomocí
sestřičky Táni (na snímku) bez potíží. Holčička vážící 3,5 kilogramu,
dostala jméno Viktorka a po porodu s ní sanitka pokračovala do nemocnice v Motole.
Text a foto
Bořek BULÍČEK, Řevnice
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Trans Brdy tentokrát ovládli cizinci
DO CÍLE TRADIČNÍHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU NEJRYCHLEJI DOJELI ŠVÝCAR A RAKUŠANKA

Tradiční cyklistický závod Trans Brdy se jel 25. července. Zatímco loni
účastnící startovali z Řevnic, tentokrát se na trať vydali z Dobříše. Trasy ale byly značené i na »naší« straně Hřebenů, od Malého Chlumce po
Halouny. Závodní tratě letos zvládlo
845 borců, dalších více než 600 cyklistů se zúčastnilo pohodové Family
jízdy a dětských závodů. Nemálo
závodníků potvrdilo, že trať byla
skvělá, ale také pěkně náročná.
Porci více než 90 km s převýšením
přes 2100 metrů na nejdelší trase A
zvládl nejlépe švýcarský závodník
David Gysling v úctyhodném čase 3
hodiny 18 minut a 4 vteřiny. Druhý
Jan Škarnitzl a třetí Jan Vastl dosprintovali do cíle bok po boku, s více
než minutovým odstupem na vítěze.
Velké uznání zaslouží také závodnice něžnějšího pohlaví. Především
velmi náročné »áčko« obstálo v porovnání s mezinárodní kvalitou a nabídlo tuhé souboje. Nejlépe si s tratí
poradila Angelika Tatzreiter z Rakouska v čase 03:57:56. Na druhou
Kláru Pavelkovou dokázala najet

přes 20 minut. Na bronzový stupínek
vystoupala další rakouská závodnice, Karoline Neumüller.
Velmi zajímavá a prestižní klání se
odehrávala i na trase B, měřící téměř
57 km s převýšením 1300 m. Celá
první desítka se v cíli vešla do rozmezí 10 minut a rozhodoval tak skutečně každý metr na trati. Nejrychlejší byl Lukáš Kobeš, který projel
cílem za rovné 2 hodiny a 3 minuty.
Rameno na rameno dojeli do cíle s
odstupem 4 minuty 54 vteřin Jan
Rajchart a Martin Voltr. Mezi ženami ovládla trasu B přesvědčivě Jitka
Čábelická v čase 2 hodiny 21 minut
37 vteřin. Druhá Pavla Havlíková
dojela s odstupem 9 minut a 40 vteřin. První trojici doplnila na stupních
vítězů Klára Filipová, která dojela
do cíle za 2 hodiny a 42 minut.
Jakub MAšATA, Trans Brdy

NA HŘEBENECH. Účastníci tradičního cyklistického závodu Trans Brdy.
foto Miloš LUBAS

Dopoledne fotbalisté trénovali, odpoledne se koupali v řece
Letos byli řevničtí fotbalisté nuceni
místo tradičního letního soustředění
na Máchově jezeře uskutečnit pouze příměstský tábor na hřišti v Řevnicích. Účastnilo se dvacet dva dětí
a - povedl se! Počasí nám přálo,
takže jsme si společně strávené tři
dny užili všichni. Na programu byly
dopolední sportovní aktivity na
hřišti a po obědě procházky po okolí, včetně koupání na jezech v Řevnicích, Třebani i Dobřichovicích a
sladká odměna v podobě zmrzliny.
Věkový rozdíl mezi kluky vůbec nevadil, naopak pro ně byl velkou zkušeností. Snad nám v září začne sezona tak, jak má. Klukům fotbal už
moc chybí...
Kateřina Sýkorová SeiferToVá,
fK Slavoj Řevnice
foto NN M. frÝDL

Brigádu turisté zapili
dobrým pivkem...

V úterý 21. 7. odpoledne způsobili
členové KČT Zadní Třebaň v obci
docela velký rozruch. Ti, kdo se pohybovali poblíž mostu, v zatáčce u
potoka, nemohli projít či projet, aniž
by si všimli, že se děje něco neobvyklého - spousta lidí, zaparkovaná
auta… Důvod? Konala se tu brigáda, jejíž hlavním koordinátorem byl
Luboš Schneider. A protože někteří
přivezli auty nářadí a materiál, bylo
tu opravdu rušno.
Turisté opravili střechu stojanu s
mapou - horní okraj střechy podložili latí a přišroubovali, krytinu střechy zesílili navařením IPy. Sezení u
mapy stabilizovali železnými profily, které zatloukli do země a přišroubovali do trámků. Profily věnoval pan Mayer ze Zadní Třebaně, jemuž moc děkujeme! Teď nás ještě
čeká vymyslet nový stojan na kola.
Na rozruchu se pravděpodobně částečně podílely i turistky, jež na místo postupně přinášely občerstvení.
Večer jsme se s pocitem dobře vykonané práce sešli ve stínu lípy, na
zahrádce u Společenského domu.
Při dobrém pivku jsme vzpomínali
na rok 2008, kdy se mapa turistů
slavnostně odhalovala, i na rok
2011, kdy se instalovalo a zastřešovalo sezení. Příjemné léto a třeba i
posezení u naší mapy přeje
Jaroslava ZAVADILOVÁ,
KČT Zadní Třebaň

Skauti na táboře zachraňovali princeznu
Na začátku prázdnin vyrazily řevnické a dobřichovické skautské oddíly na tábor na louky u Lhotky u
Radnic. Již třetím rokem je tábor oddělen na dvou loukách vedle sebe.
Na jedné jsou řevničtí skauti, na té
druhé skauti z Dobřichovic. Některé
programy, hry, zdravověda či večerní ohně byly ale společné.
První týden jsme museli postavit celý tábor. To jsou zde pouze skauti,
roveři a vedoucí. O víkendu, když
pomáhali rodiče, se stavěly tee-pee,
stany, jídelna, latríny, sklad jídla a
kuchyně. Od pondělí do pátku se budovala přehrada, ešusovník, stožár...
V sobotu přijely mladší děti z Řevnic
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a Dobřichovic. Začal běžný táborový program a celotáborová hra na téma středověk. Temný rytíř obsadil
území říše a zajal princeznu, my
jsme měli za úkol území získat zpět
a princeznu osvobodit. Nejdříve
jsme museli vstoupit do říše, kde
nám bylo oznámeno, že se nedostaneme pryč, dokud celou říši nezískáme zpět. V rámci celotáborové hry
jsme například stavěli ze dřeva kata-

pulty a pece, ve kterých jsme pekli
chleba, vedoucí se převlékali za různé postavy atd. Na táboře byly také
hlídky, večerní ohně, čajovny, bodování stanů a noční hry. Součástí tábora byly oddílové programy, plnili
jsme si různé odborky. Na konci se
rozhořel slibový oheň, kde nováčci
slibovali a někteří roveři dokončili
zkoušku tří orlích per.
Jeroným ChLAň, skauti Řevnice

NA TÁBOŘE. Účastníci letního tábora řevnických a dobřichovických skautů v dobovém oblečení.
foto ArCHiV
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* výroba a doprava betonových směsí * čerpání betonu
* výroba a montáž betonových bloků a panelů
* prodej stavebních písků a štěrků

Tel.: 257 710 426, 602 227 869
e-mail: dispecink@ osbet.cz, info@osbet.cz
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