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Cena výtisku 8 Kč

Třebaňan vyfasoval
šest let a zákaz řízení

Hlásná Třebaň, Praha - Šest let za
mřížemi a poté dalších sedm bez řidičáku. Tak Krajský soud v Praze
minulý týden potrestal padesátiletého obyvatele Hlásné Třebaně za pokus o těžké ublížení na zdraví. Důvod? „Předloni v srpnu měl podle
obžaloby hodit na dálnici D4 proti
okénku vedle jedoucího auta, v
němž cestovali rodiče se dvěma malými dětmi, kuličku a rozbít boční
sklo,“ uvedla i.dnes s tím, že viník
musí uhradit 300 000 Kč poškozeným. „Soud nemá pochyby o tom,
že za volantem seděl obžalovaný.
Poškození jej jednoznačně poznali,“
zdůvodnil podle i.dnes verdikt
soudce. „Obžalovaný nebyl schopen
udržet emoce na uzdě. Proto měl
potřebu potrestat osobu, která ho
podle jeho názoru brzdila. Za druhým vozem jel asi kilometr,“ dodal.
Obžalovaný muž, který od počátku
vinu odmítá, se hned na místě odvolal. Rozsudek proto není pravomocný, o odvolání rozhodne Vrchní
soud v Praze.
(mif)
ŠAMPIONI. »Soustředění« judistů s
tenisem a grilovačkou se na konci
prázdnin konalo na kurtech ve Svinařích. Zúčastnili se ho i olympijský
vítěz Lukáš Krpálek (vlevo) a vítěz
Světového poháru Jaromír Ježek.
Foto Lucie BOXANOVÁ

Chce řevnická radnice
»ukrást« referendum?

Poslední kroky řevnické radnice se
nedají vysvětlit jinak, než že předvádí ukázkový případ tzv. »ukradeného referenda«. Jejím záměrem je
zamítnout konání referenda týkajícího se povolování další masivní výstavby ve městě, které si vyžádalo
přibližně 800 oprávněných voličů.
(Dokončení na straně 11)
(mas)

Vlakem do Prahy? Peklo, doslova
LIDEM DOŠLA TRPĚLIVOST, STĚŽUJÍ SI NA ÚŘADECH I SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Poberouní - Pojede? Nepojede?
Cesta do Prahy vlakem z dolního
Poberouní je sázkou do loterie. Od
poloviny července vlaky nejezdí
na čas, některé jsou bez náhrady
zrušeny. Správa železnic od září
kvůli stížnostem mění jízdní řád.
Jeden vlak odřeknut, další opožděn
nebo odkloněn mimo Smíchov. Takové jsou každodenní zkušenosti
cestujících na trati do Prahy. Ti, kterým navazuje v Praze přípoj, jsou
nuceni si nechat až dvě hodiny rezervy. „Ani to nám ale 22. srpna ráno nestačilo. Nakonec nás musel na

rychlík do Prahy odvést manžel autem, jinak bychom ho nestihli,“
uvedla Alena Váňová z Řevnic. Také
noční cestování v době, kdy jezdily
náhradní autobusy, bylo doslova
peklo. „Měl jsem být doma v cca
23:50 a byl jsem tam v 3:00. Paráda,“ komentoval jednu ze svých
nočních jízd Jakub Kencl.
Lidem došla trpělivost. Stěžují si na
úřadech, sociálních sítích. Stejně jako v případě nedostatků roušek na
počátku koronavirové krize se snaží
si pomoci sami. Na Facebooku vznikla skupina pro spolujízdu Beroun-

Na ďábla skrytého v detailech je třeba dát pozor!
Všenory - „Žijeme v jednom z nejkrásnějších a nejbohatších krajů
Česka,“ říká předseda z. s. Na jedné vlně Martin LÁNSKÝ. »Jeho«
spolek má za sebou (i před sebou)
spoustu akcí - aktuálně intenzivně
chystá zářijové Jablkobraní.
Tak jaká bude letos úroda, jak to
vypadá s jablky, je jich dost?
Omrknul jsem aleje v okolí. Jablek,
hrušek i rynglí jsem zahlédl spoustu. O úrodu bych si nedělal starosti.
A co všenorské Jablkobraní, bude?
Zkraje léta to vypadalo, že to má nahnuté. Ale nyní hodně lidí doufá, že
tuhle skvělou tradici udržíme i letos.

Martin Lánský.

Foto ARCHIV

Akci v minulých letech pořádala
obec Všenory, letos se do příprav
vložil váš spolek. Proč?
Měli jsme indicie, že na přípravách
slavnosti nikdo nepracuje. Obce teď
mají jiné starosti, koronavirus zamíchal kartami, kultura nemá takovou
prioritu. Obci jsme proto dali nabídku, že Jablkobraní organizačně zajistíme, pokud poskytne peníze v podobném objemu jako v předchozích
letech. Akce si na sebe nevydělá.
Spolek Na jedné vlně je tahounem
příprav, ale je to společné dílo mnoha lidí. V tuto chvíli je na stole realistický rozpočet. (Dokončení na str. 3)

ský povoz, kde si lidé nabízejí volná
místa v autech při cestě do a z Prahy.
O katastrofální situaci na trati 171 z
Prahy do Berouna už vznikl i bezpočet vtipů. Jenže do smíchu před začátkem školního roku a návratem lidí do práce nikomu není, a to ani z
představitelů obcí ležících na trati.
„Posílali jsme stížnost, odpovědí bylo jen to, že platí výlukový jízdní
řád. Ten ale nikdo nedodržuje,“ řekl
řevnický starosta Tomáš Smrčka s
tím, že město toho mnoho nezmůže:
„Objednatelem dopravy je Středočeský kraj.“ (Dokončení na straně 11)

Stovku oslaví Vydra,
Rak, Rosák i Vítek

Dobřichovice - Václav Vydra. Štěpán Rak. Jan Rosák. Pavel Vítek.
Petr Jančařík... Ti a mnozí další nebudou chybět na jubilejní, sté repríze původního poberounského muzikálu Noc na Karlštejně, která se
odehraje v pátek 4. září od 20.00 na
nádvoří zámku v Dobřichovicích.
Zatímco někteří se zhostí svých rolí
přímo v představení, Štěpán Rak či
Pavel Vítek vystoupí před jeho začátkem. V hledišti nebude chybět
Milada Čechová, manželka předčasně zesnulého původního představitele císaře Karla IV. Vladimíra Čecha. (Viz strana 16)
(mif)
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Berounku brázdila netradiční plavidla
NEJVESELEJŠÍ BYLY HOLKY, NEJKRÁSNĚJŠÍ HAVAJAN, NEJORIGINÁLNĚJŠÍ PLOVOUCÍ KARLŠTEJN
Druhý ročník netradiční plavby po
Berounce se v Hlásné Třebani uskutečnil 22. 8. Sraz byl u horního jezu
na louce. Každé plavidlo se muselo
zaregistrovat a obdrželo »plavenku«,
na kterou se mohli účastníci po celou
dobu plavby na voru občerstvovat:
pivo, limonády, rum. Bez plavenky
nemohli být účastníci hodnoceni v
soutěžích, které je cestou čekaly. I
když počasí bylo všelijaké, přihlásilo se 47 plavidel. Po jejich defilé byl
za obrovského řevu dán pokyn k vyplutí. Byla to parádní podívaná, jak
všichni natěšení pádlovali, veslovali
a dělali humbuk. Děti měly cestou 4
stanoviště, kde plnily úkoly. Po splnění se musely rychle vrátit k voru a
dostaly odměnu. Suprovou akcí byl
závod plavidel. U přístavu bylo přes
řeku nataženo lano - startovací čára.
Když se všechna plavidla nastavila
na start, byl výstřelem závod zahájen. To byl fofr! Cíl byl u mostu, asi
150 metrů, kde stála komise rozhodčích. Vyhrál Lukáš Knor, který obdržel putovní zlatý kajak a mnoho dalších cen, druhé skončilo plavidlo ro-

plavidlo - 10 holek, který řádily celou cestu a bavily ostatní. Všichni
obdrželi trička, kapitánské čepice a
další skvělé ceny.
Po 19.00 jsme připluli do cíle, k jezu. Zde si mohli účastníci opéci buřta a občerstvit se ve stánku. Déšť nás
trošku pozlobil, ale nikomu to nevadilo. Mnoho účastníků si zaplavalo
samo, někteří nechtěně, ale s úsměvem. Věřím, že si všichni užili i další
zábavu: přechod po plovoucím válci,
rozsvícení plavidel a leknínů - lampionů štěstí i ohňostroj. Velký dík
obecnímu úřadu a kulturnímu výboru za super akci. Určitě to dalo hodně práce, ale vyplatilo se. Poděkování patří i hasičům, kteří na svém plavidle vše sledovali a byli připraveni
k případnému zákroku. Na štěstí nebyl potřeba... Tak za rok zase!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Jedna z posádek na netradiční plavbě po Berounce. Foto Jitka ŠVECOVÁ
dinky Šváchových a třetí Havajan.
Pak došlo na vyhlašování dalších
cen: nejoriginálnější plavidlo - posádka s Karlštejnem, Jakub Děnge,
Druhý srpnový týden se taneční skupina Proměny z Řevnic vypravila na
nejhezčí kostým - Havajanka (Ha12. letní soustředění. Letos jsme dali na radu kamarádů z Notiček a vydavajan), Tomáš Hanzl, nejveselejší
li se na stejné místo, kam jezdí oni. Paseky nad Jizerou jsou naprosto ideální místo. Spousta prostoru na zkoušení, skvěle vaří, ubytování dostačující, příroda, jež hotel obklopuje, k nezaplacení. Celý týden se tanečníci snažili s pomocí týmu Záhady s.r.o. zneškodnit zlého padoucha a najít mapu k
pokladu. Za skvělý program děkujeme velkým Proměnám. Hlavní náplní byl
disciplínami pro děti i dospělé, jako
samozřejmě tanec, chystali jsme se na ples i na máje. Každá ze tří skupin
hledání pokladů, testovací jízdy v
stihla nacvičit 3 tance, »středňáci« dokonce 4. Repertoár byl různorodý, za
luxusních vozech nebo stánek zaměto vděčíme spoustě choreografů, kteří se na přípravách podíleli. Velké Prořený na vzdělávání v bezpečnosti
měny oprášily stepky, nacvičily Twerk, zavzpomínaly na Queeny. Střední
silničního provozu. Vyvrcholení
Proměny nacvičily nové country, krásný blues, exotické mambo a břišní taprogramu v podobě vystoupení dřenec. Malé Proměny si nachystaly pohádkové pásmo, nové country a trpasvorubců Stihl timbersports sklidilo
ličí polku. Navíc jsme se Šárkou oslavili její osmnácté narozeniny (na
obdiv i pochvalu. Sportovní disciplísnímku)...
Text a foto Lenka ZROSTLÍKOVÁ, Proměny, Řevnice
ny i profesionální vybavení si mohli
návštěvníci Hasofestu sami vyzkoušet. V oblasti občerstvení spolupracovali hasiči z Hlásné Třebaně s kavárnou neziskovky Klubíčko. Mezi
podstatné organizační změny patří
přechod na vratné kelímky, s nimiž
se budete setkávat i na následujících
událostech organizovaných místními hasiči, kteří tak realizují letošní
předsevzetí minimalizace festivalového odpadu a odpovědného přístupu k využívání zdrojů. Nezbývá, než
si vzít do ruky diáře a zapsat pod
datum 14. 8. 2021 jubilejní 15. ročník události, která nestárne a lidem z
místa i širšího okolí nabízí stále kvalitnější zážitky.
Martin TUČEK,
SDH Hlásná Třebaň

Proměny nacvičovaly na ples i na máje

Letošní Hasofest byl plný zážitků
Navzdory předpovědi si návštěvníci
Hasofestu v Hlásné Třebani 15. 8.
užili příjemné letní počasí. Nejen
proto byla letošní návštěvnost historicky zdaleka nejvyšší. Svou roli jistě splnilo oživení hasičsko-hudebního programu mnoha zážitkovými

HOŘÍ. Součástí programu Hasofestu byla také ukázka zásahu místních
»dobráků«.
Foto ARCHIV

Letní soutěž: Proč na móře, když mám koupel na dvóře...
Poberouní - Patnáct fotografií dorazilo za uplynulých čtrnáct dní do
soutěže o nejoriginálnější letní snímek. Zajímavé či vtipné fotografie z
dovolených či prázdnin nám až do
30. 9. můžete posílat na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96,
267 29 Z. Třebaň) či mailem (frydl@centrum.cz). Pro autory originálních snímků, které se budou komisi v čele s J. Kozákem líbit nejvíc,
máme připravené ceny: trička, mikinu, CD, knihu Ivany Mudrové Z
Prahy všemi směry, korbel nebo lahev karlštejnského vína. Čápy na
komíně starého pivovaru v Chlumci
nad Cidlinou nám poslala Alena
Vanžurová z Letů. Autorem druhé
otištěné fotky je Bohuslav Douša z
Černolic. Opatřil ji popiskem: Léto
2020: Proč na móře, když mám
koupel na dvóře...
(mif)
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Pozor na ďábla skrytého v detailech!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Hotový je i program akce se zábavou
pro všechny generace. Udělali jsme
maximum pro to, aby se Jablkobraní
mohlo usutečnit. Zbytek má v rukou
vedení obce Všenory. Obecní rozpočet s akcí počítal a někteří zastupitelé se již vyjádřili vstřícně, tak snad
nebudeme muset hudebníky uplatit
koláči a kalvádosem.
Pokud vše klapne, na co se návštěvníci všenorského Jablkobraní mohou v sobotu 26. 9. odpoledne na
návsi v horních Mokropsech těšit?
Loňský ročník se konal na louce za
železniční tratí a měl spíše pouťový
charakter. Letos jsme vyslyšeli volání mnoha lidí, aby se akce vrátila
zpět do Mokropes. Zdejší náves není
velká, ale má příjemnou atmosféru.
Ve hře je sedm koncertů, vystoupení
jednoho z nejlepších malých divadel
v Česku, soutěže pro malé i velké.
Taky budete překvapení, kolik jídel
a nápojů se dá z jablek vyrobit. Jelikož jde o posvícenskou slavnost, bude otevřen zdejší kostel sv. Václava.
Spolek Na jedné vlně je sice doma
ve všenorech, ale zajímá se o dění v
celém dolním Poberouní. Proč jste
se vlastně dali dohromady a kdo
všechno je s vámi »na jedné vlně«?
Založení spolku jsme začali řešit v
létě 2018. Tenkrát sedělo u stolu šest
lidí. Někteří z nás se angažovali v
záchraně všenorské železniční zastávky, jiní se teprve chystali vkročit
do veřejného prostoru. Založení
spolku mělo našim aktivitám dát větší vážnost, zejména při jednání s úřady nebo velkými podniky jako je Správa železnic. Nyní má spolek dvě
desítky členů, ale na poslední výroční schůzi spolku dorazilo přes padesát lidí. Během roku se do našich akcí zapojí stovky lidí z širokého okolí.
S novými lidmi přišla do spolku i
nová témata. Kromě železnice a oživování starých budov sázíme stromy, čistíme veřejná prostranství, hlídáme územní plány obcí nebo chráníme práva místních lidí, pokud za
ně nedokážou bojovat sami. Pomáháme vylepšovat místní školky, podporujeme kulturní akce, a trochu z
donucení dohlížíme na místní politiky, aby nám nezvlčili. V březnu, na
začátku stavu nouze, jsme mezi prvními mobilizovali dobrovolníky na
pomoc starým či nemocným. Měli
jsme »přítele na telefonu« prakticky
ve všech obcích od Berouna po soutok s Vltavou. Všechny naše aktivity
mají jeden společný jmenovatel –
aby se v našem kraji lépe žilo.
Podle webových stránek spolek sdružuje místní rodáky i »náplavy«,
vizionáře i »konzervy«. Do které z
kategorií spadáte vy sám? a jste-li
»náplavou«, kdy, odkud a proč jste
se nám sem naplavil?
Jsem nepochybně vizionář a nejlíp
se mi pracuje s »konzervami«, které
vrací moje nápady trochu blíž k zemi
a pomáhají je uvést do života. Naplavil jsem se Labem a Vltavou z
východních Čech. Nejdřív jsem zamířil do Prahy kvůli pracovním příležitostem, ale zkuste tam vychovávat děti. A tak jsme s mojí ženou asi
rok jezdili na výlety do okolí metropole a hledali místo, kde nám bude
fajn. Na dohled od »řeky bez pramene« žijeme jedenáctým rokem, dost
na to, abychom se tu cítili jako doma.
váš spolek má obdivuhodně široký
záběr – od úspěšného boje za zách-

CAPTAIN. Předseda poberounského spolku na cestách.
Foto archiv
ranu železničních zastávek přes úk- ko, který by ústil do záplavového
lidové i kulturní akce až po sázení území. Přesto se takové návrhy dosstromů na hřebenech. co všechno távají na papír a diskutuje se o nich.
už je za vámi a na co z toho, co se Na co naopak hrdý nejste, s čím nevám povedlo, jste nejvíc hrdý?
jste spokojený? co se vám nelíbí…?
Sázení stromů na Hřebenech se loni Jeden propadák už za sebou máme.
ohromně povedlo, a letos si to chce- Řada obcí čelí nezájmu lidí angažome zopakovat. Přišly stovky lidí, ro- vat se v politice. Ve volbách kandidiny s dětmi, skautské oddíly, školy, duje málo lidí a obec pak vedou lidé
školky, firemní dobrovolníci. Všich- nezkušení, které občané sotva znají.
ni kolem sebe vidí ty hnědé koruny Chtěli jsme to změnit a vyhlásili
uschlých smrků a umí si domyslet, co jsme akademii, která by poskytla poto udělá se zásobami vody, erozí pů- třebné znalosti lidem, kteří o vstupu
dy a krajinou. Můžeme počkat s ru- do politiky na místní úrovni uvažují.
kama v klíně, až si s tím příroda po- Cílem bylo zvýšení konkurence a
radí sama. Nebo jí můžeme pomoci kvality lidí, kteří se ucházejí o hlasy
výsadbou stromů, které do zdejší voličů. Výuka měla být zdarma pod
krajiny historicky patří, a které lépe podmínkou, že účastníci akademie
obstojí i při nižším objemu srážek.
budou v příštích volbách kandidoMusím zmínit i naše aktivity kolem vat. Ale ukázalo se, že je to podmínkolejí. Řadu let tu působí občanská ka příliš přísná, a zájem byl nevalný.
iniciativa Zastávky Černošice, Vše- Nápad jsme ale ještě úplně nevzdali.
nory, Srbsko, jejím cílem je zachrá- Máte spoustu plánů do blízkého i
nit a oživit zmíněné železniční zastávky. To je v souladu s filozofií našeho spolku, proto ve věcech kolem
kolejí spolupracujeme. Černošická
zastávka »má před sebou jen samá - narodil se před 40 roky, pochází z
pozitiva a sociální jistoty«. Tu vše- Nového Bydžova, vyrůstal na donorskou jsme společnými silami hled od Sněžky
uchránili před buldozerem. Měla by - znamením Vodnář. „Jsem vizionář
dostat nový kabát a přípojky k sítím, a rozjížděč věcí,“ říká o sobě
což výrazně zvyšuje šance na její - studoval práva a žurnalistiku
oživení. Až vznikne v jedné budově - Praxe? „Patnáct let se věnuji pubkavárna a ve druhé klubovna s při- lic relations, komunikaci, marketinlehlou zahradou, budeme moci být gu. Sekám dříví a trávu. Ze zanedopravdu hrdí. Do té doby ale musí- baných míst dělám pěkná. Vychováme hlídat dění na trati samotné. Re- vám děti. Dva měsíce vedu spolek
konstrukci už nutně potřebuje, jen je Na jedné vlně. Živí mě hlavně komutřeba dát pozor na ďábla skrytého v nikační dovednosti.
detailech. Každý soudný člověk chá- - Ženatý, manželka Jana, dvě dcery
pe, že v Zadní Třebani nemůže být - „Nedávno jsem slyšel jedno skvělé
obří kruhový objezd přes celou his- moudro: Nemůžete-li o člověku říct
torickou náves. Stejně tak ve Všeno- něco hezkého, neříkejte o něm raděrech nemůže být za sto milionů obří ji nic,“ odpovídá na otázku, má-li
(mif)
nadjezd viditelný na kilometry dale- nějaké životní krédo.

vzdálenějšího budoucna. co chystáte, povídejte. a máte také dost energie i lidí tohle všechno »utáhnout«?
Teď máme opravdu hodně rozběhnutých projektů, náš podzimní kalendář je nabitý: 19. 9. Ukliďme
Všenory, 26. 9. snad dopadne to Jablkobraní, 17. 10. Zavírání Berounky, 14. - 15. 11. sázení stromů u Cukráku. V jednání je ještě sázení stromů mezi Řevnicemi a Mníškem na
sklonku října, ve spolupráci s místními spolky a aktivními lidmi. A do
toho bude spoustu »papírování« –
běží tzv. EIA, tedy posouzení, jaký
bude mít rekonstrukce železnice vliv
na životní prostředí. Dobřichovice a
Všenory dají také na stůl nové územní plány. To všechno jsou dokumenty, které zásadně ovlivní tvář dolní
Berounky na dlouhé roky.
Z dlouhodobých plánů zmíním ještě
jeden: »vodu v krajině«. Rádi bychom zmapovali všechny studánky a
potoky, které vedou naším krajem do
Berounky. Chceme je vyčistit a společně se správci toků a vlastníky
okolních pozemků hledat cesty, jak
účinně bránit lokálním povodním,
vodu zpomalit, udržet ji v krajině.
My jsme schopni vyburcovat a zapojit veřejnost, ale neobejdeme se bez
spousty odborných konzultací. Budeme tedy postupovat spíše pomalu,
metodou »dvakrát měř, jednou řež«.
S energií je to v našem spolku moc
dobré. S každou další úspěšnou akcí
přichází noví pomocníci a s nimi nová pozitivní energie. Rozkročili jsme
se ale hodně doširoka. Musíme se
zamyslet nad financováním našich akcí, abychom síly využili co nejlépe.
v jakém »ideálním« stavu byste
chtěl jednou kraj, v němž žijeme,
mít? a věříte, že se toho dožijete…?
Upřímně, žijeme v jednom z nejkrásnějších i nejbohatších krajů Česka. Nejsou tu doly jako na Ostravsku
ani přervané vztahy k regionu jako v
Sudetech. Naše místní »bolístky«
jsou vlastně docela malé. Pojďme
ohlídat, abychom každou volnou
plochu nezastavěli novými domy.
Pojďme opravit tu železnici a přesunout rychlíky a nákladní vlaky do tunelu Beroun-Smíchov. Pojďme odlehčit místům, kde tisíce aut jezdí
hustou zástavbou. A pojďme se tu k
sobě chovat slušně, aby byl kraj co
nejvíc bezpečný, dobře řízený a nikdo nezůstal bez pomocné ruky,
když potřebuje. Pak už bude k tomu
ideálu jen krok. Miloslav FRÝDL

Martin LÁNSKÝ, vizionář a »rozjížděč«

Při sázení stromů.

Foto archiv
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»Lesňák« zažije erupci temperamentu
PRVNÍ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU ROCKOVÝ SLUNOVRAT MINI SE V ŘEVNICÍCH KONÁ 26. ZÁŘÍ
Program debutového ročníku hudebního festivalu Rockový Slunovrat
Mini, který se uskuteční namísto tradiční červnové akce, je kompletní. V
sobotu 26. 9. areál Lesního divadla v
Řevnicích přivítá pestrou plejádu
kapel z českých luhů a hájů i jednoho zahraničního hosta.
Hlavním tahákem akce je bosenská
kapela Dubioza Kolektiv, kterou
pravidelní návštěvníci znají - na
Rockovém Slunovratu se představí
již potřetí. Kapela evropského formátu pokaždé vystoupila s opravdu
energickou show. Vzhledem k absenci koncertů v poslední době se dá
očekávat erupce jejich balkánského
temperamentu. Na festivalu dále vystoupí Dirty Blondes (punk-roc-

k’n’roll), Glad For Today (alternative-rock) nebo Zooblasters (bass dri-

ven party music). Fanoušky kapel z
Poberouní potěší Vosí hnízdo a Ti-

Tipy NN

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
2. 9. 20.00 HAVEL
4. 9. 17.30 MULAN
4. 9. 20.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
5. 9. 15.00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
5. 9. 17.30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
5. 9. 20.00 ŠARLATÁN
9. 9. 20.00 K2 VLASTNÍ CESTOU
11. 9. 17.30 VZHŮRU ZA SNY
11. 9. 20.00 TENET
12. 9. 15.00 MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
12. 9. 17.30 DĚDA, POSTRACH RODINY
12. 9. 20.00 ŽENSKÁ POMSTA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.
KINO LITEŇ

(vš)

2. 9. 16.00 CESTA DO PRAVĚKU
2. 9. 19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
5. 9. 17.00 MULAN
5. 9. 19.00 ŠARLATÁN
9. 9. 19.00 AFTER/PŘIZNÁNÍ
12. 9. 17.00 MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
12. 9. 19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
1. 9. a 7. 9. 19.00 TENET
2. i 11. 9. 19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
3. 9. a 5. 9. 19.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
4. 9., 9. 9. a 14. 9. 19.00 ŠARLATÁN
5. 9. 16.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ
TURNÉ
6. 9. 16.00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
6. 9. 19.00 HAVEL
8. 9. 19.00 NOVÍ MUTANTI
10. 9. 19.00 DĚDA POSTRACH RODINY
12. 9. - 13. 9. 16.00 MULAN (13. 9. 3D)
12. 9. a 16. 9. 19.00 ŽENSKÁ POMSTA
13. 9. 19.00 KDO SI MYSLÍŠ, ŽE
JSEM?

V dobřichovické hospůdce Holba vyhrávala - skoro po roční pauze - karlšštejnská country kapela Karlíček. Obvyklou sekci strunných nástrojů tentokrát posílil trumpetista Zdeněk. Písnička střídala písničku, lokál jsme, jak
je naším zvykem, opouštěli až k ránu. Díky Aničce a Bohouškovi za milé přijetí a výbornou obsluhu. Text a doto Jitka ŠvEcovÁ, Hlásná Třebaň

Absolventům aplaudoval vyprodaný sál
V historické Čechovně v Litni se 27. srpna konal Závěrečný koncert zdejších pěveckých kurzů. Kurzy si za sedm let existence vybudovaly neoddiskutovatelné renomé, o čemž svědčí vynikající pěvecké výkony i zájem veřejnosti. Absolventům, kteří vystoupili za pěvecké podpory letošní lektorky, mezzosopranistky Markéty Cukrové, aplaudoval vyprodaný sál.
Foto Jan Žirovnický
Barbora DUŠkovÁ, Zámek Liteň

LETNÍ KINO BEROUN
4. 9. 20.30 NOVÍ MUTANTI
5. 9. 20.30 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
11. 9. 20.30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
12. 9. 20.30 TENET

KINO RADOTÍN
1. 9. 17.30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
1., 4., 9. i 12. 9. 20.00 (St 17.30) 3BOBULE
2. 9. 17.30 VLASTNÍCI
2. 9. a 5. 9. 20.00 PROXIMA
3. 9. 17.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
3. 9. 20.00 DOKONALÝ PACIENT
4. 9. 17.30 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
5. 9. 15.30 VZHŮRU ZA SNY
5. 9. a 15. 9. 17.30 V SÍTI
8. 9. 17.30 TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
8. 9. a 10. 9. 20.00 (Čt 17.30) HAVEL
9. 9. 20.00 V SÍTI 18+
10. 9. 20.00 JÍT KRÁST KONĚ
11. 9. 17.30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ
TURNÉ
12. 9. 15.30 HURÁ DO DŽUNGLE
11. 9. 20.00 EMMA
12. 9. 17.30 LASSIE SE VRACÍ
13. 9. 16.00 ANDRÉ RIEU: MAGICKÝ
MAASTRICHT

LETNÍ KINO BIOTOP RADOTÍN
2. 9. 20.00 DOORS
9. 9. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ

mudej. Předprodej vstupenek je
možný na vybraných místech nebo
přes oficiální stránky festivalu
www.rockovyslunovrat.cz. Momentálně je v prodeji druhá vlna lístků za
590 Kč. Kapacita návštěvníků je vzhledem k opatřením týkajících se
pandemie koronaviru omezena.
Více informací o akci je k nalezení
na www.rockovyslunovrat.cz nebo
na facebookových stránkách festivalu.
Kryštof cHVoJKa,
Rockový Slunovrat, Řevnice

S filharmonií zazpívá místní sbor
První zářijová sobota, 5. září, bude v
Lesním divadle v Řevnicích od
19.00 patřit vážné hudbě. Na pódium pod korunami stromů usednou
hudebníci z Pardubické komorní filharmonie. Již potřetí si je sem pozve
řevnický dirigent indického původu
Debashih Chaudhuri. Původně se
měla akce konat jako již tradičně na
konci května, příroda v podobě zákeřného viru však byla proti.
Organizátoři koncertu Filharmonie
v lese na letošní rok připravili dvě
novinky. Pana dirigenta tentokrát na
pódiu doprovodí i jeho manželka Jana Chaudhuri jako sólistka na klavír
a řevnický smíšený pěvecký sbor
Canto Carso. Spojení orchestru, sólového klavíru a sboru je v hudeb-

ním světě dost ojedinělé. Těšit se tudíž můžete na výjimečný zážitek.
Hudebníci budou společně interpretovat slavná díla letošních jubilantů
z řad českých i světových skladatelů. Za všechny jmenujme Petra Iljiče Čajkovského, Vítězslava Nováka, Fryderyka Chopina a Ludwiga
van Beethovena. Vrcholem večera
bude Beethovenova Chorální fantazie připomínající slavnou Ódu na
radost, která nechá vzpomenout na
výročí 250 let od narození tohoto
jedinečného hudebního skladatele.
Vstupenky na Filharmonii v lese za
270 Kč (zlevněné 170 Kč, rodinné
vstupné 550 Kč) si můžete koupit
online pomocí služby GoOut.
Jan ScHliNDeNbucH, Řevnice

* Veřejného čtení z dětské knížky
Petra a Evy Koťátkových se můžete
zúčastnit 3. 9. od 15.00 v Městské
knihovně Černošice.
(smč)
* Dětská diskotéka Oldy Burdy se
soutěžemi se koná 3. 9. od 17.00 na
hřišti »umělka« u FK Lety.
(bt)
* Mladý umělec Meph z Beskyd
bude hostem hudebního večera Bass
Černošice, který se uskuteční 4. 9.
od 20.00 v Clubu Kino.
(vš)
* Představení Zářivá hvězda sehraje Divadlo za vodou z Čenkova 4. 9.
od 20.00 ve venkovním amfiteátru u
školy v Černošicích.
(smč)
* Pohádky, žonglérskou dílnu i divadlo pro dospělé nabídne rodinný
festival Štrůdl, který se koná 4. a 5.
září v Mníšku pod Brdy. Info na facebooku Rorejs Mníšek.
(jih)
* Komorní soubor Pražské žestě
zahraje 5. 9. od 17.00 v kostele ve
Svatém Janu pod Skalou. Koncert
se koná u příležitosti 40. výročí souboru a jako vzpomínka na pozounéra B. Rattaye. Vstup 100 Kč. (pef)
* Vernisáž výstavy obrazů Adama
Jílka s nádechem humoru a satiry ze
zvířecí říše se v Galerii 90° Černošice uskuteční 9. 9. od 19.00. Výstava
potrvá do 11. 10.
(pek)
* Jedenáctého pokračování tradičního festiválku věnovaného textaři a
černošické osobnosti Michalu Bukovičovi se můžete zúčastnit 11. 9.
Kapelu Taxmeni, Jitku Vrbovou,
Honzu Frühwirtha a The Fribbles
uslyšíte od 20.00 v Clubu Kino. (vš)
* Kapela Schodiště zahraje 11. 9.
od 20.30 ve Společenském sále KD
Dobříš. Vstupné 220/250 Kč. (jik)
* Na Poctě Bohuslavu Martinů 12.
9. od 17.00 v karlickém kostele sv.
Martina a sv. Prokopa vystoupí Oldřiška Musilová (mezzosoprán),
Zdeňka Pelíkánová (housle) a Jaroslav Šaroun (klavír).
(ak)
* Divadlo na klice a kapely Dělníci
vědy, Hedgehog Eyes, Neúspěšný
atlet, Kabaret dr. Caligariho a Už
jsme doma vystoupí na Lhoteckém
Poletí 12. 9. od od 17.00 v klubu U
Emy ve Lhotce.
(ebu)
* Kapela 008 oslaví deváté narozeniny 12. 9. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. Slavnostního koncertu
se zúčastní také skupiny Orakei Korako Band, Amberlane, Štěpán Soukup a Radim Pánek.
(vš)
* Hudební festival Jazz Černošice
zahájí 15. 9. v místním Clubu Kino
od 20.00 skupina Mike Ross Blues
Band. Ve středu 16. 9. od 17.00 na
stejném místě vystoupí Mifun. (vš)
* Výstavy fotek Petra Vápeníka
Jedním obrazem, jednou větou hostí
do 30. 9. zámek Dobřichovice. (ak)
* Výstavu Klenoty středočeského
pravěku můžete do konce října vidět
na zámku v Nižboře.
(alb)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

18/2020 (312)
Chovatelé si z výstavy
odvezli tři desítky cen

NECKYÁDA. II. ročníku neckyády se 29. 8. navzdory nepříznivému počasí na koupališti ve Všeradicích zúčastnily čtyři
originální posádky: Dámská koupelna, Hrad nad vodou, Člověče, nezlob se! a Pet Boat. Foto Simona CIPRIÁNOVÁ

Podbrdské aktuality

* Oslava posvícení a posezení u příležitosti výročí 850 let vzniku obce
se konají 5. 9. od 16.00 ve Vinařicích. Na návsi od 16.30 zahrají 12
Plzeň a Třehusk. Karel KOUKLÍK
* Akce Běháme pro Emu se 6. 9. v
areálu zámku Králův Dvůr zúčastní
hasiči ze Všeradic. Info na: www.facebook.com/behameproemu. (klp)
* Hru současného skotského autora
Anthony Neilsona Lháři představí
19. 9. od 19.00 ve Dvoře Všerad
Všeradice Divadlo Orfeus, legendární scéna založená roku 1967 Radimem Vašinkou. Jan VACULÍK
* Šest opuštěných štěňat nalezl 20.
srpna v příkopu u polní cesty poblíž
odpočívadla ve Tmani sedmatřicetiletý muž. Dvě mláďata byla mrtvá,
zbylým čtyřem zajistil převoz do
útulku. Veterináři dvě štěňata zachránil, další dvě musela být utracena.
Případem se zabývá kriminální policie, pachateli hrozí šest let za mřížemi.
Michaela NOVáKOVá

Posilovali jsme svaly i sebedůvěru
MLADŠÍ ŽÁCI FK VŠERADICE STRÁVILI PĚT DNÍ VE ZBRASLAVICÍCH
I letos odjeli předposlední prázdninovou sobotu mladší žáci Všeradic
na fotbalové soustředění do Zbraslavic. Pět dní byli kluci od rána do večera na hřišti – když ne na fotbalovém, tak nohejbalovém nebo beach
volejbalovém...
Každé ráno začínalo výběhem do lesa na rozcvičku, součástí dopoledního tréninku byl vytrvalostní běh, tzv.
Coperův test. Na klukách byla den
ode dne vidět větší a větší únava, ale
přesto se dokázali někteří stále zlepšovat. Ani jednou nikdo nevzdal!
Neděle se nesla v duchu fyzických
testů, kde se měřil čas nebo výdrž.
Kromě zmiňovaného vytrvalostního
běhu se jednalo o skok do dálky z
místa, sprint na danou vzdálenost a
angličáky. U leh-sedů nás obrovsky
překvapil Olík Matěja, který svým
výkonem »vyjel z hodnotících tabu-

lek«. To samé se pak povedlo i Maty
Tothovi, Ondrovi Rejzkovi a Kubovi
Netesalovi při klikách.
V pondělí po obědě jsme se vydali
pěšky do nedalekých Zbraslavic (2,5
km), kde jsme odehráli 2x30 + 1x20
minut přátelské utkání s AFK Sadská. První polovina zápasu byla z
naší strany ustrašená, nebojovná a
celkově pasivní. Pak se ale karta začala otáček a kluci během 15 minut
nastříleli 4 góly. Zápas jsme sice
prohráli, ale finální bojovnost a nasazení musím pochválit. Akce měla i
společenskou dohru. Ze soupeře se
stali kamarádi, takže jsme společně
večer opekli buřty a poseděli u ohně.
V úterý odpoledne jsme posilovali
svaly a u některých hlavně sebedůvěru a učili se čelit strachu, že něco
nedokážu. Absolvovali jsme vysoká
lana. Někteří se pohybovali jako

Kdy a kde na podzim hrají všeradičtí fotbalisté
MP: mladší přípravka, SP: starší
přípravka, MŽ: mladší žáci, SŽ:
starší žáci, A: dospělí
Pátek 4. 9.MŽ 17:30 Chrustenice Všeradice
Sobota 5. 9. SŽ 10:15 Roztoky Všeradice, A 14:00 OZT - Všeradice
Středa 9. 9. MŽ 17:30 Liteň Všeradice
Pátek 11. 9. MŽ 17:30 Všeradice Tetín
Sobota 12. 9. SŽ 14:00 Všeradice Komárov, A 17:00 Všeradice - Osek
Sobota 19. 9. MP 10:00 turnaj Felbabka, SŽ 10:15 Lety - Všeradice
Neděle 20. 9. MŽ 10:00 Králův
Dvůr - Všeradice, SP 10:00 turnaj
Chodouň, A 16:30 Hudlice Všeradice
Pátek 25. 9. MŽ 17:00 ČL-U Beroun B - Všeradice, SP 17:00 přátel-

Pátá Letní výstava drobného zvířectva pořádaná chovateli ze Suchomast se konala o pouťovém víkendu
22. - 23. srpna ve Všeradicích. Ve
Dvoře Všerad bylo k vidění 360 zvířat, celkem bylo rozdáno třicet čestných cen.
Nejlépe hodnocenou drůbež na výstavě měla Eliška Tesařová, která
dostala čestnou cenu za kachnu čárkovanou i za čtyřčlennou kolekci
králíků plemene Stříbřitý malý. Za
nejlepší voliéru s holuby obdržel
čestnou cenu Antonín Hejna za plemeno Český stavák bílý červený
plamínek. Výstava byla hojně navštívena jak dospělými, tak dětmi.
Doufáme, že nám zachováte tak
skvělou přízeň i na výstavy příští.
Kateřina JANOVSKá,
ČSCH Suchomasty

ský turnaj Zdice
Sobota 26. 9. SŽ 14:00 Všeradice Kralupy n/Vltavou, A 16:30 Všeradice - Hýskov
Pátek 2. 10. MŽ 17:00 Všeradice Zdice A
Sobota 3. 10. MP 10:00 turnaj Všeradice, SŽ 13:00 Libiš - Všeradice
Neděle 4. 10. SP 10:00 turnaj Podluhy, A 16:00 Broumy - Všeradice
Sobota 10. 10. MP 10:00 turnaj
Chlumec, SŽ 14:00 Všeradice MFK Dobříš, A 13:30 Hostomice Všeradice
Neděle 11. 10. SP 10:00 turnaj
Chlumec
Pondělí 12. 10. MŽ 17:00 FK Králův Dvůr B - Všeradice
Pátek 16. 10. MŽ 16:30 Všeradice Loděnice
Sobota 17. 10. SŽ 10:15 FK Rudná

- Všeradice, A 15:30 Všeradice Komárov B
Neděle 18. 10. SP 10:00 turnaj Všeradice
Pátek 23. 10. MŽ 16:30 Chyňava Všeradice
Sobota 24. 10. MP 10:00 turnaj Hostomice, SŽ 10:15 Kralupy - Všeradice, A 12:30 Tmaň - Všeradice
Neděle 25. 10. SP 10:00 turnaj Felbabka
Středa 28. 10. SŽ 10:15 Kročehlavy - Všeradice, MŽ 15:00 Všeradice
- Cembrit
Sobota 31. 10. SŽ 14:00 Všeradice
- AFK Loděnice, A 14:00 Všeradice
- Loděnice B
Neděle 8. 11. A 13:30 Mořina - Všeradice
Sobota 14. 11. A 13:30 Všeradice Újezd
Stanislav ŠEBEK

zkušení lezci, Terka s Matym vyšplhali i do vyššího patra, někteří bojovali sami se sebou. Všichni to ale dali, nikdo nevzdal! Celkově soustředění bylo skvělé, kluci dostali do těla, utužili partu a všichni společně
jsme si to parádně užili. Nyní pokračujeme v trénincích a 4. 9. nás čeká
první mistrák. Lucie BOXANOVá,
FK Všeradice

Soustředění vyšlo,
fotbal o pouti už méně
Na soustředění do Krušných hor vyrazili všeradičtí fotbaslité v neděli
16. srpna. Naše tři týmy, mladší přípravka, starší přípravka a starší žáci,
naplnily celý autobus. Výprava to
byla veselá. Klukům (a několika
holkám) se soustředění moc líbilo, i
ti nejmenší ho snášeli statečně a ani
slz moc nebylo. Přes den jsme měli
dopolední a odpolední tréninky, na
hřišti jsme trávili, jak dlouho to šlo,
za den i kolem 5 - 6 hodin. Po obědě
byl chvilku polední klid, po odpoledním tréninku následoval volný
program - hry, fotbálek smíšených
týmů, nohejbal, procházka nebo
opékání buřtů. A večer sledování ligy mistrů. O spokojenosti dětí (i trenérů) svědčily i prázdné talíře, Ruda
s Dášou z Chaty Pernink se o nás
starali skvěle. Soustředění bylo
výborné, doufáme, že za rok ve stejném počtu vyrazíme zase.
Nedlouho po návratu nás čekal pouťový sportovní program. Výsledkově to tedy nebylo ono, v přáteláku
porazili jen starší žáci Loděnice 8:3.
Áčko doma podlehlo Podluhám 1:2,
staří páni Berounu 2:4 a přípravka
svým turnajovým protivníkům, ale
zahrát si proti Slavii nebo Příbrami,
to je zážitek!
Stanislav ŠEBEK,
FK Všeradice
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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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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

9/2020 (107)

Chystáme divadlo,
besídku i advent
NOVOU ŠÉFOVOU KKS JE KATEŘINA RAMPASOVÁ
Karlštejn - Karlštejnské kulturní
sdružení má novou předsedkyni Kateřinu RaMPasovou. „Činnost KKs se nemění,“ říká.
Od letošního února jste novou
předsedkyní KKS. Co bylo důvodem
změny, proč skončil Petr Weber?
Vedení KKS je voleno na tříleté
funkční období, které letos v únoru
vypršelo. V posledním roce byl

Karlštejnské aktuality

* Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva se v Karlštejně uskuteční
8. - 10. 9. V tyto dny platí snížená
cena s dopravou zdarma. Objednat
se můžete pondělí až pátek od 8 do
16.30 na tel.: 734 442 762. (smk)
* Podzimní entomologickou exkurzi pořádá 12. 9. Správa CHKO Český kras. Sraz je v 9.00 na nádraží v
Karlštejně. Info: 731 682 306. (hah)
* Putování Českým krasem za Hagenem se můžete zúčastnit 19. 9.
Start na trasu vedoucí kolem Dubu
sedmi bratří, štolou do lomu Malá
Amerika, přes Pání horu a lom Na
Chlumu do Srbska je u pošty v Karlštejně mezi 8.30 a 11.00. Info na
tel.: 602 490 458.
(hah)

předseda spolku Petr Weber velmi
pracovně vytížen a několikrát se
zmínil, že asi nebude na funkci předsedy kandidovat. Při řádné a plánované volební schůzi jsem se přihlásila jako jeho protikandidátka a tříčtvrtinovou většinou členů jsem byla, v tajném hlasování, zvolena. Počítala jsem se spoluprací bývalého
předsedy ve výboru sdružení, ale na
vlastní žádost své členství v KKS
ukončil. Byl zvolen »staronový« výbor KKS - ve funkci pokračuje místopředsedkyně, finanční hospodář,
zástupce městyse i hradu. Výbor byl
doplněn o zástupce vinice a zapisovatelku. O členství v KKS projevili
zájem 4 občané Karlštejna, a tak v
současné době máme 28 členů.
Počítá nové vedení spolku s nějakými výraznými změnami - v činnosti,
náplni práce, organizaci...?
Činnost sdružení se nemění. Náplní
naší činnosti je podporovat a provozovat kulturu v Karlštejně. Hlavním
posláním, pro které bylo KKS před
lety založeno, je každoročně pořádat
a organizovat poslední zářijový víkend tradiční Karlštejnské vinobraní. (Dokončení na straně 8)
(mif)

Jsou turisté pro Karlštejn prokletím?

V posledních zhruba dvou letech pozoruji zvýšený zájem různých výzkumníků,
badatelů a dotazovatelů o Karlštejn. Tito lidé se zabývají dopady turistického
ruchu na Karlštejn jako obec a pospolitost lidí v ní žijících. Dvakrát až třikrát do roka se v Karlštejně objevují skupiny studentů, kteří mají za úkol vyzpovídávat turisty i místní obyvatele a zjišťovat jejich názory na turismus. Zajímají se o to, jak turistický ruch dopadá na místní obyvatele, jak místní snášejí množství turistů pod svými okny, nakolik je turistický ruch v místě jejich
bydliště omezuje, co jim na turistech vadí. Co mě na těchto průzkumech zaráží je to, že dotyční výzkumníci až příliš často přicházejí s předem vytvořeným
názorem. (Dokončení na straně 8)
Romana TREŠLOVÁ

ŠÉFOVÁ. Nová předsedkyně Karlštejnského kulturního sdružení Kateřina
Rampasová.
Foto ARCHIV

Muzeum betlémů si připomene čtvrt století své existence
Je to 25 let, co se poprvé otevřela
brána Muzea betlémů v Karlštejně,
aby přivítala první návštěvníky. Dne
17. srpna 1995 se začala psát kapitola jedné z dnes již etablovaných
kulturních institucí Poberouní.
Začátky muzea, jež od počátku funguje bez jakýchkoli dotací, nebyly
jednoduché; považuji za příznačné,
že čtvrtstoletí existence oslavujeme
v roce, jehož první polovina byla
poznamenána krizí způsobenou koronavirovou epidemií. Během celého roku jsme chtěli připomínat muzejní výročí, ale kvůli koronaviru
jsme všechny akce v prvním pololetí museli zrušit. Mám proto radost a
doufám, že oslava, která je naplánována na 23. září, se uskuteční bez
dalších rušivých vlivů. Jedná se o
setkání přátel a muzejních fanoušků.

Muzeum betlémů oslaví pětadvacáté narozeniny.

Foto NN M. FRÝDL

Protože bychom také rádi poděkovali Karlštejnským za toleranci, s jakou muzeum přijali a akceptují občasné rušivé vlivy, kterým se nelze
vždy vyhnout, pozvání platí také pro
nejbližší sousedy. Na oslavě bychom rádi připomněli všechny, kteří
se zasloužili o vznik muzea a pomáhali nejen při jeho rozjezdu, ale starali se, aby po celou dobu existence
mohlo fungovat bez problémů. Protože ideální stav každého památkového objektu je, pokud návštěvník
získá dojem, že vše, co vidí, funguje samo, bez práce a lidského zásahu. Koncem září se tedy budeme
těšit na setkání milých lidí spojené s
ochutnávkou laskomin, které nabízí
muzejní kavárna.
Romana TRešlová,
Muzeum betlémů, Karlštejn

Naše noviny 18/20
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Jsou turisté pro Karlštejn prokletím?
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Předpokládají, že turisté jsou pro
Karlštejn prokletím, jež devastuje
přirozené venkovské vazby, že místní obyvatele omezují v jejich životech a ve všem jejich konání, zvyšují množství odpadků v obci a nepřináší jim žádný prospěch. Otázky pozitivně laděné vůči turismu jsou spíš
výjimkou.
Vzhledem k tomu, že činností muzea
se také podílíme na rozvoji turistického ruchu v obci, tak mě tato problematika přirozeně zajímá. A protože mohu porovnávat, jak se žije na
vesnici, kam turista zabloudí spíše
omylem, s Karlštejnem, který s turisty dennodenně žije, dovoluji si napsat krátké zamyšlení nad tím, co turistický ruch přináší obci a jejím
obyvatelům naopak dobrého.
Z hmatatelných pozitiv bych v prvé
řadě uvedla pracovní příležitosti pro
zdejší obyvatele. Místa pracovníků
úklidové čety, přes obsluhu kempu,
parkoviště, obecních strážníků nebo
úřední místa přímo na obecním úřadě zastávají povětšinou místní obyvatelé. Další pracovní místa vytvářejí podnikatelé v obchodech a ubytovacích službách. S atraktivitou místa
se také zvyšuje cena nemovitostí.
Pokud mohu posoudit méně viditelné věci, pak bych z osobní zkušenosti vyzdvihla, že Karlštejňáky prostě

jen tak něco nepřekvapí. Jsou mnohem otevřenější cizincům a jsou také
ve vztahu k nim mnohem sebevědomější. Když na vesnici, kam turisté
nejezdí, dorazí cizinec z Evropské
unie, nebo dokonce černoch či Arab
se zahalenou ženou, je z toho pozdvižení na vsi, o kterém se mluví ještě
dlouho poté, co cizinec odjede. Pro
Karlštejnské jsou cizinci denní chleba a jejich přítomnost vůbec neřeší,
prostě proto, že jsou na ně zvyklí. Co
se mi v Karlštejně hodně líbí, je to,
že turistický ruch nedokázal zlikvidovat sousedskou blízkost a vzájemnost. Stále zde fungují normální sousedské vztahy, možnost pozdravit se,
popovídat, posedět v některé z mnoha restaurací a hospůdek, které díky
turismu v obci existují. Obec zvláště

v létě nabízí příjemný mix výletního
až kolonádního místa přes den a poklidných venkovských večerů.
Jak už jsem psala, k mému zamyšlení mě vyprovokoval relativně vysoký počet badatelů, kteří přijíždějí s
uceleným názorem, že turismus
Karlštejn ničí. Proto jsem se snažila
najít spíše pozitivní stránky, které turismus městysi přináší. Je ale možné,
že Karlštejnští vnímají věci z úplně
jiného úhlu pohledu. Proto jsem oslovila Naše noviny a uspořádala malou anketu, kde by se Karlštejnští (či
lidé, kteří mají ke Karlštejnu blízko)
mohli vyjádřit, jak oni vidí problematiku turistického ruchu v jejich
obci. Viz Anketa: Co vám vadí na
cestovních ruchu. Odpovědi na anketní otázky, případně vlastní názory

Děti se do školky vrátily na konci srpna

Karlštejnské aktuality

* Oboustranně neprůjezdná z důvodu opravy můstku má být od 7. 9.
do 26. 1. pěší zóna v Karlštejně. (sm)
* Den otevřených dveří ve své zbrojnici pořádá 12. 9. od 14. do 18.00
Sbor dobrovolných hasičů Karlštejn. Součástí akce bude nábor nových členů.
(smk)
* Šestý letošní závod seriálu Běhej
lesy se konal 15. 8. v okolí Karlštejna. Na krátké trati běželi nejrychleji
Tomáš Vocetka (0:52:55 hodiny) a
Barbora Názlerová (0:57:14), na
dlouhé Jaromír Hradecký (1:20:38) a
Barbora Nováková (1:31:57). (riv)
* Mobilní telefon Samsung Galaxy
S20 plus za 27 000 Kč ztratil v noci
ze 14. na 15. 8. v okolí pěší zóny v
Karlštejně třicetiletý cizinec. Berounští policisté šetří případ jako
přečin zatajení věci, za nějž pachateli hrozí roční odnětí svobody. (min)

Fotbalisté rozehráli
mistrovskou sezonu

Fotbalisté Karlštejna po téměř třičtvrtě roce opět nasedli do kolotoče
mistrovských soutěží. Po zrušené
jarní části loňského ročníku z důvodu opatření proti nemoci COVID-19
se ostrého utkání o mistrovské body
dočkali borci z podhradí až předposlední víkend v srpnu.
Před ostrým startem ročníku
2020/21 stihli sehrát jeden přípravný zápas - na domácí hřiště si tradičně pozvali béčko Unionu Strašnice.
Po hattricku Hosnédla a trefách Zýchy z penalty i Žerovnického zaznamenal Karlštejn vítězství 5:2.
Prvním soupeřem v podzimní mistrovské části byl stejně jako minulou
sezonu berounský Cembrit. Karlštejn na jeho hřišti sehrál bojovný zápasm, ale domů se po porážce 0:2
vracel bez bodu. (viz strana 15)
Michal ŠAMAN, Karlštejn

V pondělí 24. srpna se pro všechny děti konečně otevřely dveře karlštejnské školky. Po prázdninách jsme přivítali třiadvacet capartů, kteří se prý
do školky moc těšili. Pravdou je, že ani u těch nejmenších nedošlo na slzičky. Dětičky si týden užívaly volnější režim a první zářijový den se ve školce sejdou s novými kamarády. Celkem nám do školky přibude 11 nových
dětí a po několika letech to nebudou jen děti z městyse Karlštejn, ale přivítáme také školáčky z obcí Korno a Měňany. Školku jsme opět naplnili do
posledního místa, a tak doufáme, že si budeme celý školní rok příjemně
užívat. Nemáme zde zavedena žádná zvláštní pro děti nepříjemná pravidla. Naším největším kamarádem bude osobní hygiena, kterou musí děti
dodržovat, ale na to jsou zvyklé z běžného provozu školky. Na nový školní
rok máme připravený bohatý program a věříme, že již nedojde k žádným
nepříjemným opatřením, která jsme si prožili na jaře. Přejeme všem hodně
zdraví a školákům veselý začátek školního roku.
Text a foto
Marcela Hašlerová, Mš Karlštejn

a postřehy na toto téma mohou zájemci posílat do 20. 9. na adresu redakce Našich novin (Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň; frydl@centrum.cz), případně osobně odevzdat v
karlštejnském Muzeu betlémů.
Romana TREŠLOVÁ,
Muzeum betlémů, Karlštejn

Anketa: Co vám vadí
na cestovním ruchu?

1) Jaký je váš vztah k přítomnosti
turistů v Karlštejně?
a) pozitivní – vidím v nich přínos
pro sebe nebo pro obec
b) spíše pozitivní – je jich tu hodně,
ale přínosy převažují negativa
c) neutrální – nevadí mi, nebo mi
jsou lhostejní
d) spíše negativní – uznávám přínos
pro obec, ale vadí mi omezení vjezdu, parkování i množství turistů
e) velmi negativní – je jich tu moc,
jejich přítomnost mě obtěžuje
Přál/a bych si, aby se počet turistů
v Karlštejně:
a) zvýšil
b) snížil
c) zůstal stejný
d) nevím, je mi to jedno
Co dobrého podle vás přináší rozvoj cestovního ruchu?
a) pracovní místa a ekonomický
rozvoj
b) lepší péči o veřejný prostor
(lavičky, chodníky apod.)
c) lepší péči o soukromý majetek
d) vyšší úroveň služeb
e) oživení kultury a společenského
života
f) nic, nemohu si vzpomenout
Co vám na turistickém ruchu nejvíce vadí?
a) hluk působený velkým množstvím lidí
b) hluk z pořádaných koncertů
c) množství odpadků
d) pohyb velkých skupin lidí
e) dotazy na cestu, fotografování
f) nic, nevadí mi
Pracujete vy nebo někdo z vaší rodiny v turistickém ruchu:
a) ano
b) ne
Romana TREŠLOVÁ

Chystáme divadlo, besídku i advent
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
KKS se v důsledku pandemie koronaviru rozhodlo zrušit zářijové historické vinobraní. Bylo to těžké, složité
rozhodování, hádali jste se hodně?
O tom, jestli letošní 24. ročník Karlštejnského vinobraní
bude či nebude, jsme se dohadovali a rozhodovali dlouho. Názory byly různé, ale situace se vyvíjela tak, že
jsme si v červnu museli přiznat, že nedokážeme splnit
všechny zdravotní podmínky a omezení, které by odpovídaly předpisům a nepoškodily průběh a kvalitu vinobraní tak, jak jej návštěvníci očekávají. Probíhající rekonstrukce hradu a zahájení opravy silnice na pěší zóně
přesvědčily i váhající členy odsouhlasit druhé přerušení
pořádání vinobraní. První »výpadek« byl v roce 2002 při
povodních a doufáme, že toto bude na dlouhá léta výpadek poslední.
Jak vaše rozhodnutí přijali Karlštejňáci, účinkující, vinaři, prodejci...?
Samozřejmě, ne všichni Karlštejňáci, účinkující a prodejci přijali zrušení vinobraní s pochopením, ale čas
ukazuje, že jsme se rozhodli správně. Nebyli jsme sami,
po celé republice se akce, které navštěvuje 20 000 návštěvníků, konat nebudou.
I když se letos historické vinobraní konat nebude, v je-

ho termínu, poslední zářijovou sobotu, se přecijen v
Karlštejně jedna akce uskuteční. o co půjde?
Konat se nakonec nebude nic. Poslední zářijovou sobotu, v termínu vinobraní, se měl v režii městyse uskutečnit odložený květnový Festival v ulicích. Rozhodli jsme
se nabídnout náš termín ke komornější akci a pořadatelsky se na něm podílet. Z důvodu zpřísnění hygienických
opatření se ani tato akce konat nemůže. Informace najdete na webových stránkách městyse a KKS (www.mestys-karlstejn.cz, www.karlstejnskevinobrani.cz).
Co tedy KKS plánuje do konce roku?
V letošním roce jsme stihli naplnit sál restaurace U Janů,
v lednu při Novoročním koncertu hudební skupiny Nová
Sekce, v únoru zorganizovali Koncert pro Karlštejn s
Mirkem Palečkem a Josefem Fouskem. Květnová Slavnost růžových vín byla v důsledku Covidu-19 zrušena
tak, jako Karlštejnské vinobraní a nám nezbývá než se
těšit na listopadové Svatomartinské víno. Koncem října
připravujeme divadelní představení ochotnického souboru z Horšovského Týna, v prosinci Mikulášskou besídku pro děti a účast, i finanční, na Karlštejnském Adventu. Finančně jsme se podíleli také na provozu Letního kina v červenci a srpnu.
Miloslav FRÝDL
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 9/2020 (184)
Velkou mši v Osově
sloužil kardinál Duka
Po dlouhých čtrnácti letech opět zavítal do kostela v Osově nejvyšší tuzemský hodnostář římskokatolické
církve.
Arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka zde v neděli 30. srpna od
17 hodin sloužil velkou slavnostní
mši při příležitosti posvěcení nového oltáře, jehož autorem je kamenosochař Dalibor Šebesta. Oltář kostelu věnoval mecenáš Josef Jonáš a
pan kardinál jej zasvětil sv. Prokopu, jehož ostatky do něho byly vloženy. Bohoslužba se konala za veliké účasti návštěvníků z širokého
okolí, k velkému překvapení dorazil
i kníže a bývalý ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg, jehož rod
dlouhá léta v Osově panoval. Po
skončení slavnostní mše se konalo
posezení ve staré osovské škole.
Marie PLECITÁ, Osov

ARCIBISKUP V OSOVě. Slavnostní mši v osovském kostele sloužil kardinál Duka.

Foto Marie PLECITÁ

Děti se vozily na konících, dospělé bavil pivník
MÍSTO KORONAVIREM »ZRUŠENÉ« OSOVSKÉ REGATY SE LETOS KONALA AKCE V PRAVÉ ODPOLEDNE
Na sobotní odpoledne 15. 8. byla původně naplánovaná Osovská regata,
ale stejně jako u jiných akcí i zde zasáhl koronavirus. Nebylo dlouho jas-

né, zda se akce bude moci uskutečnit, proto bylo rozhodnuto nahradit ji
zábavným setkáním při country muzice, vše zpestřené několika soutěže-

Školu třikrát vykradli

V osovské škole jsou přípravy na nový
školní rok v plném proudu. Třídy i kabinety září čistotou, obměnilo se osvětlení
v několika místnostech, malovalo se, natíralo, opravovalo, upravovalo, desinfikovalo, aby mohli žáci usednout do lavic a
nový školní rok mohl začít ve standardním režimu bez větších omezení. Bohužel jsme museli během prázdnin napravovat i škody po třech vloupáních.
Školní rok zahájíme 1. 9. Vzhledem k aktuálním opatřením se sejdeme před školou, přivítáme prvňáčky a pak se děti rozejdou do svých tříd, kde se dozví základní informace. Přejeme si, aby se tento
školní rok odbýval v normálním režimu a
bez větších komplikací. Na všechny děti
a spolupráci s rodiči se těší zaměstnanci
školy. Soňa KOCManOVÁ, ZŠ Osov

mi pro malé i velké pod názvem V
pravé odpoledne. Návštěvnost byla
velká, přišlo i hodně dětí, které určitě přilákali především koníci, na kterých se mohly projet, čehož využívaly do sytosti. K poslechu hrála skupina DVB country písničky a záhy
došlo i na soutěže. Bylo tu malé bludiště, kde zápolili dva hráči s dvěma
míčky, poblíž se pětičlenné týmy snažily ovládnout prkna a zdolat na nich
určenou trasu. Nebylo to jednoduché, zato podívání bylo hodně veselé. Na závěr byl připraven pivník, tedy postroj, který si soutěžící nasadil
a pomocí špagátů se snažil napít ze
zavěšeného pohárku. Obtížný úkol také u něj jsme se hodně nasmáli. Ve
20.00 začala hrát další skvělá country skupina Stopaři, k dispozici bylo
občerstvení, losovala se tombola. Výherce obdržel krásně vyvedenou knihu mapující dění na Osovské regatě.

Návštěvníci se bavili do pozdních hodin a odcházeli nadmíru spokojeni.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality

* Varhanní koncert Vladimíra
Roubala se v kostele v Osově uskuteční 20. září od 17.00.
(map)
* V prvním zápase nového ročníku
fotbalové IV. třídy okresní soutěže
remizovali fotbalisté Osova na svém
hřišti se Svatou 0:0. V dalším zápase změří 5. 9. od 14.00 - opět doma
- síly s Tetínem B.
(mif)
* Omlouváme se p. Marhoulovi za
uveřejnění informace v minulém čísle Provasu, že hostinec Na hřišti měl
»tradičně zavřeno«. Zavřeno bylo z
důvodu nesloučení otevírací doby
hostince s konáním Memoriálu Jiřího
Kocmana. Lenka ŠMEJKALOVÁ,
zastupitelka obce

Zlatý pohár vybojovala Hluboš, legendy skončily čtvrté
V sobotu 1. 8. v 8.00 ráno ožil areál osoveckého koupaliště příjezdem účastníků
tradičního Memoriálu Jaroslava Řehoře v
nohejbalu, pořádaného každým rokem o
prázdninách SK Osov. Tentokrát dorazili
borci z Hluboše, Jinec, Libomyšle, Hostomic, Bezdědic, Lštěně, Nových Dvorů,
Osovce a Osova. Dvacet zúčastněných týmů bylo rozděleno po pěti do čtyř skupin.
Nastupovaly současně na dvou hřištích,
když k tomu stávajícímu přibylo zásluhou
členů SK nové. Přestože se duely odbývaly
za úmorného vedra, na hráče to nikterak
negativně nepůsobilo a bojovali s plným
nasazením i energií. Početní přihlížející se
při sledování napínavých soubojů mohli i
občerstvit a zároveň poslouchat reprodukovanou hudbu, takže atmosféra odpovída-

la příjemnému prostředí. Výsledky turnaje byly známy v pozdním
odpoledni. Zlatý pohár vybojovala Hluboš, druhé místo obsadily
Medy (Hostomice), třetí Jince a na čtvrtém místě skončili zástupci naší obce Živé legendy.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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MARTIN KAREŠ

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

Strana 11, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ

Naše noviny 18/20

Vlakem do Prahy? Peklo, doslova
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Černošický starosta Filip Kořínek
zaslal otevřený dopis ministrovi dopravy a generálnímu řediteli Správy
železnic. Díky tomu se trať kolem
Berounky dostala do médií i hlavní
zpravodajské relace ČT Události.
„Situace během srpna přesáhla meze
únosnosti a je do dalšího období neudržitelná. Správa železnic nenaplnila přísliby, jak bude provoz i během rekonstrukce a údržby zajiš-

Provoz se sesype
prakticky každý den

Černošice - Za katastrofální a neúnosnou označil starosta Černošic Filip Kořínek situaci na železniční trati z Prahy do Berouna. V otevřeném
dopise na to v druhé polovině srpna
upozornil ministra dopravy i generálního ředitele Správy železnic.
Jaká byla reakce na Vaši stížnost?
Kontaktovala mne Správa železnic a
navrhla schůzku s řediteli stavební
správy, pod níž spadá projekt rekonstrukce, i plánování a koordinace
výluk. Přijedou za mnou do Černošic. Můj dopis měl dost velký ohlas,
věřím, že se už nyní intenzivněji
hledají řešení na více úrovních.
Co konkrétně budete na zářijové
schůzce požadovat?
Dvě principiální věci: Aby se v projektu rekonstrukce trati bral větší
ohled na dopravní obslužnost naší
oblasti - »musíme to opravit« nesmí
znamenat, že obyvatelé Dolního Poberouní budou několik let připraveni o možnost dostat se rozumně do
Prahy a zpět. Za druhé, potřebujeme
i během stavby určitou míru vypočitatelnosti a spolehlivosti. Když se
naplánuje harmonogram prací a sestaví se k tomu výlukový řád, tak je
nutné jej dodržovat - ne že vlaky
jezdí úplně jinak, nebo nejezdí vůbec. Není přijatelné, aby si člověk
musel na cestu do čtvrt hodiny vzdálené Prahy dávat hodinu nebo dvě
hodiny rezervy...
Jaké vy osobně vidíte řešení?
Není mojí rolí navrhovat řešení, nejsem odborník, neznám všechny
souvislosti. Z informací, které mám,
vyplývá, že problémy dělají krátké
časy na obrátku vlaků v cílových
stanicích, nedodržování postupu
prací, někdy nedostatek personálu,
nedostatek vlakových souprav, souběh příliš mnoho výluk i náhodné
mimořádné události. Pak taky - a v
tom vidím velký prostor ke zlepšení
- značná nekoordinovanost, nepředvídavost až neschopnost plánování a
řízení provozu a výluk. Třeba ráno
vyhlásí neplánovanou výluku, že ten
den večer vlaky pojedou kvůli odpojení elektrické troleje jen do Radotína a dál autobusy. Večer pak
stojí vlak ve smíchovském nádraží a
teprve »se zjistí«, že není elektřina
ani nad radotínskou stanicí, takže do
ní nemůže dojet... Mimochodem,
myslím, že všichni odpovědní od
Správy železnic, Českých drah, ROPID a dalších organizací velmi dobře vědí, že současná situace, kdy se
jim celý provoz prakticky každý den
vymkne kontrole a »sesype«, je
špatně. To se nedozvěděli z mého
dopisu. Veřejně vyslovená nespokojenost a medializace snad ale napomůže tomu, že rychleji a účinněji
najdou způsob, jak to zlepšit. (pan)

těn,“ napsal Kořínek v dopise. Zdůraznil, že v regionu žijí desítky tisíc
obyvatel, pro které je vlak jediným
prostředkem dopravy pro cestu do
Prahy za prací, studiem... „Naléhavě
Vás žádám, abyste se osobně i s využitím všech možností svých organizací zasadili o zlepšení katastrofální
situace v provozu osobních vlaků na
lince S7, …aby nejpozději od 1. 9.
byla zajištěna dopravní obslužnost v
potřebné kapacitě a kvalitě.“
Správa železnic na stížnosti zareagovala tím, že od 31. 8. změnila jízdní
řád. Zrušila pokračování linky S7 z

Prahy do Českého Brodu. Zároveň
zrušila některé krátké spoje mezi
Prahou a Radotínem. Vlaky v ranní
špičce z Prahy do Řevnic a v odpolední špičce z Řevnic do Prahy pojedou mimo Smíchov. Podle serveru
Zdopravy.cz byl také kvůli krizi s
napájením a technickému stavu trati
omezen provoz nákladních vlaků.
Nově nesmí na trať vlaky s elektrickou lokomotivou v čase od 5.00 ráno
až do 19.00 večer. O situaci na trati
budou na zářijovém setkání jednat
starostové obcí regionu Dolní Berounka.
pavla NováČková

ODDÁVALA SESTRU. Ve čtvrtek 13. srpna ve 13.00 hodin starostka Letů
Barbora Tesařová na zdejší návsi u kapličky letos poprvé oddávala a - hned
vlastní sestru Elišku. Jí i jejímu manželovi Antonínovi přeje letovský obecní úřad do života mnoho štěstí.
Foto Jiří TESAŘ

Řevničtí vzpomínali na »bratrskou« okupaci
Ani extrémní vedro neodradilo desítky podporovatelů aktivit Milionu chvilek pro demokracii od společné vzpomínky na okupaci »bratrskými« vojsky pod vedením sovětské armády v roce 1968. Sešli se 21. 8. - už po šesté
- na řevnickém náměstí. Nechyběla tradičně pospolitá atmosféra, nadhled
i nekompromisní humor moderátora Jiřího Podzimka, komentář senátora
Jiřího Oberfalzera (na snímku) ani píseň Karla Kryla v podání Lucie Kukulové. Srdečně přítomní přivítali Vitala Cimoščanka, který popsal dramatickou situaci v Bělorusku, a dali najevo solidaritu s protesty tamní občanské společnosti. Poslankyně Helena Langšádlová promluvila o kontextu
běloruských demonstrací a Jindřich König přidal vzpomínku na osmašedesátý v Řevnicích. Foto Lucie BOXANOVÁ Marie RESLOVÁ, Řevnice

Chce radnice »ukrást« referendum?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Místo toho chce vyhlásit své referendum, které by ovšem mělo přinejmenším v otázce Eurovie upravený text. Výsledkem hlasování by
pak bylo, že by k výstavbě bytů a
kanceláří došlo v každém případě a
občané budou postaveni před volbu:
stavíme byty a kanceláře tak jako
tak, nebo nebude žádná revitalizace.
Tímto krokem radnice říká: hlasujte
si jak chcete. My uděláme, co chceme my!!! Dne 20. 7. 2020 radnice

sdělila přípravnému výboru referenda, že v návrhu, jehož součástí jsou
i otázky referenda, neshledala nedostatky. Nyní se odkazuje na nejednoznačné právní analýzy a snaží se
těsně před termínem referenda otázky změnit! Přijďte se zeptat svých
zastupitelů na zasedání 7. září v Zámečku, jestli je zajímá váš názor.
Sledujte www.referendum-revnice.cz, kde budeme o referendu informovat. Martin SuDek, Řevnice

Nové výluky budou
trvat sedm týdnů

Téměř 7 týdnů potrvají nové výluky
na trati Praha - Beroun. V pracovní
dny budou jsou až 20. 10. zrušeny 4
spoje Praha hl. n. - Praha Radotín a
7 vlaků z Radotína do Prahy hl. n.
Sedm spojů Praha hl. n. - Řevnice (z
Prahy v 5.02, 5.32, 6.02, 6.32, 7.09,
7.32 a 8.02) bude vedeno mimo
Smíchov, zastaví až ve Velké Chuchli. Osobní vlak v 8.32 nepojede z
Prahy hl. n. - bude výchozí ze Smíchova v 8.39. Odpoledne budou mimo Smíchov vedeny spoje s odjezdem z Řevnic ve 13.52, 14.22,
14.52, 15.22, 16.22, 16.52, 17.22,
17.52, 18.22, 18.52, 19.22 a 19.52.
Linky Beroun - Český Brod je rozdělena na dva úseky: Beroun - Praha
hl. n. a Praha Masarykovo nádraží –
Český Brod. Budete-li se v pracovní
den potřebovat dostat třeba z Karlštejna do Úval, budete muset jet o půl
hodiny dřív, z hlavního nebo smíchovského nádraží na Masarykovo
nádraží budete muset použít MHD a
pak vám druhý vlak snad neujede.
Většina opatření má trvat do 20. 10.,
rozdělení vlakového ramena do 2
částí bude platné do 12. 12. Výlukový jízdní řád si můžete vytisknout z
webu ČD.
Jan Sup, praha

Z našeho kraje

* Letovská akademie na téma Kapličky, jejich historie i pověsti pokračuje 2. 9. Sraz je v 17.00 na návsi v
Letech, při špatném počasí v kostelíku sv. Martina a Prokopa v Karlíku.
Markéta hupLíková
* Farmářské trhy se konají 5. 9. 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. (smč)
* Jedenáctého Loučení s létem se
můžete zúčastnit 5. 9. od 13.00 v
areálu zámku Liteň. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé,
ukázka zásahu hasičů, ohnivá show,
tvořivé dílny...
Jiří hrách
* Festival Baví se celá rodina se koná 5. 9. u Srubu v Letech. Program
ve 13.00 zahájí kapela Dobi Boyz.
Děti si užijí den plný her, cvičení,
tvořivých i módních dílen, zvířátek
či jízdy na koni! Maminky se mohou nalíčit, navštívit módní koutek,
zacvičit si či zatančit.
(mah)
* Farmářské trhy se u zámku pod
lípou v Dobřichovicích uskuteční
12. 9. od 8 do 12.00.
(ak)
* Moštování organizují zahrádkáři v
areálu OÚ Zadní Třebaň každou sobotu v září 8 - 12 a 13 - 16.00. (mif)
* o titul Stavba roku bojuje několik
staveb z našeho kraje: řevnický pivovar, pavilon ZŠ v Mníšku p/B či
přístavba MŠ v Suchomastech. Ceny budou uděleny 17. 9. v GASK
Kutná Hora.
(pan)
* Dětský pěvecký sbor Tutte Le
Note přijímá členy. Zápis nových
dětí je organizován v době zkoušek
v ZŠ Černošice-Mokropsy, Dobřichovice a Řevnice. Info a čas zkoušek na www.tuttelenote.cz.
(sikš)
* Nedohašené ohniště v lese u Dobřichovic likvidovali 18. 8. odpoledne pomocí ruční stříkačky a ženijního nářadí řevničtí profesionální hasiči.
pavel viNtera
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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
MěSto Černošice přijme novou kolegyni
- nového kolegu na volnou pracovní pozici

reFerent/KA oDBorU StAVeBnÍ ÚŘAD
Pracoviště: Černošice, Karlštejnská 259
Náplň práce: výkon státní správy v oblasti umisťování a povolování staveb v rozsahu
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a souvisejících právních předpisů.

Benefity: pružná pracovní doba (flexibilní začátek/konec pracovní doby) se čtvrtletním
vyrovnávacím obdobím, dovolená 5 týdnů, 5 dnů placeného zdravotního volna (sick
days), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání
a volnočasové aktivity aj.
Bližší informace, přehled požadavků a podmínek pro zařazení do výběrového řízení najdete
na www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná pracovní místa, nebo kontaktujte Adélu Červenkovou,
personální úsek, na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.
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Silnice i lesní cesty, asfalt i křoví...
KAPELA DEŠE HRAJÍCÍ BIBLICKÉ ŽALMY NATÁČELA NA PODBRDSKU MATERIÁL NA TŘI KLIPY
Jednoho bouřkového nedělního dopoledne letošního léta vyrážíme. Roky spolu hrajeme biblické žalmy,
které zhudebňuji, ale dnes budu chtít
po muzikantech něco jiného. Uběhnout ve vedru stovky metrů, tu sprintem, tu na pohodu. Kopec i rovinka. Dojet až k závoře u rozestavěné
vozovky v Podbrdech a pak pokračovat hezky pěšky, naboso a navíc s
klarinetem v ruce, i když je člověk
takový elegán jako náš klarinetista.
Na stráně nad Nesvačily dotáhnout
kontrabas i akordeon a pak tam hrát,
tančit, běhat a objímat se. A pořád se
mile usmívat, i když vedro už je k
nesnesení, a zároveň přemlouvat

bouřkové mraky, aby ještě chvilku
vydržely. A když se spustí liják, tak
zapadnout do Baru u Emy na Lhotce
a trpělivě několikrát vcházet a vycházet, nástroje vybalovat a sbalovat
a pivo pít tak akorát rychle, aby se
všechno stihlo…
Spolu s mladým talentovaným filmařem Tondou Švarcem, kterého
známe ze studentských filmů, natáčíme materiál na tři klipy. A muzikanti žasnou, na jaká úžasná místa je
beru.
Zmíněné stráně nad Nesvačily jsou
ovšem můj favorit. Spolu s Barem u
Emy si zahrají v žalmu 133, který
zveřejníme v adventu 12. 12. v po-

KOLÁČOVÉ DOBROTY
- zakázková výroba
Luxusní Dvojctihodné koláče - dlouho vláčné, malé vázané
koláčky. Sladké a slané záviny - bábovky, třené pečivo.
Makronky - tartaletky, moderní dezerty.
Dárkové, svatební, rodinné balíčky.
Ocenění Regionální produkt - díky Vám! Napečeno s chutí - pro Vás!

www.kolacovedobroty.cz
Objednávky: kolacovedobroty@seznam.cz,
tel.: 722 304 177, denně 12 - 17.00.

V PŘÍRODĚ. Kapela Deše při natáčení klipů na Podbrdsku. Foto ARCHIV
ledne, ve 12 hodin. „Jak je to dobré… v lásce když přebývá s druhem
druh...“ zpívá se v něm a hudební
aranže nezapřou mou vášeň pro
klezmer.
Opuštěná a chátrající, v létě zcela
zarostlá, ale o to fotogeničtější zvonice na Borku u Suchomast bude
hrát v žalmu 25 Pozvedám svou duši, který jsme pojali velmi starodávně s varhany, v klipu ovšem s téměř
akrobatickým číslem našeho klávesisty. Jak se i s klávesami do onoho
okenního výklenku nahoře ve zvonici dostal, se mě neptejte, tuhle scénu
jsem vidět nechtěla. Ale na klip se
znovu podívám ráda, zveřejníme ho
10. 10. v 10 hodin dopoledne.
A v neposlední řadě okolí Všeradic a
Podbrd – silničky i lesní cesty, asfalt
i křoví. Několik ve vedru poměrně
úctyhodných sportovních výkonů a
hlavně spoustu legrace, když jsme

točili s kameramanem v kufru auta.
To vše jako vizuální kulisa k žalmu
13. „Jak dlouho ještě budeš na mě
zcela zapomínat, Bože,“ zpívá v něm
Lucka Soljaková z Letů a kytarový
doprovod nezapře punkovou minulost našeho kytaristy. Závěr bude ovšem patřit bývalé všeradické synagoze, za jejíž propůjčení děkujeme
Janě Šmardové Koulové. Do světa
tento klip pustíme 9. 9. v 9 hodin
dopoledne. Kontakty, termíny koncertů a odkazy najde laskavý zájemce na našich stránkách www.dese.cz
a fb lucie soljaková – art space.
A proč dese, tedy deše? Deše je hebrejské slovo pro trávu, louku nebo
místo u vody, kde si může člověk
odpočinout. A kromě toho asi dvanáct let název naší kapely, která svůj
první koncert odehrála, věřte nebo
nevěřte, v řevnickém kostele...
Klára JíchoVá, Všeradice

Nově otevřená pěstitelská pálenice a moštárna v Kozolupech
Vážení a milí budoucí zákaz- připravit z nich kvas, který vání většího objemu ovoce.
níci, chtěli bychom Vás se- vypálíme. Také umíme ze To neznamená, že nepřijmeznámit s nově vybudovanou zmíněného ovoce vylisovat me zákazníky s malým
pěstitelskou pálenicí a moštárnou v blízké obci Kozolupy.

nás kontaktujte. Rádi Vám s
přípravou poradíme. Ze špatně založeného kvasu totiž
dobrá pálenka udělat nejde.

Historie
Pálenice Pro-kvas byla zkolaudována v prosinci 2018.
Rok 2019 jsme vzhledem k
nízké úrodě ovoce pojali jako zkušební a letos bychom
rádi rozjeli plný provoz.

Kde nás najdete
Objekt pálenice a moštárny
se nachází 16 km jihozápadně od Prahy v obci Vysoký
Újezd, části Kozolupy, v ulici K Americe 3. Pro místní:
Najdete nás v Kozolupech na
návsi, naproti bývalé hospodě, přímo u autobusové
zastávky.

Naše vybavení
Pracujeme na moderní jednostupňové rektifikační koloně. Kotel a kolona jsou z
mědi, ostatní části jsou z nerezu. Kotel má objem 300 l.
Součástí pálenice je i moštárna s myčkou ovoce a drtičem o výkonu 1000 kg zpracovaného ovoce za hodinu a
pásový lis na ovoce o výkonu 600 kg.

mošt, a následně z moštu připravit kvas. Bohužel zatím
nemáme strojní vybavení na
pomačkání peckovin, a proto
u tohoto ovoce přijímáme
pouze hotové kvasy.

množstvím ovoce, jen je
třeba vše dobře sladit a vzájemně se domluvit.

O kvasu
Jistě se mezi Vámi najde doCo nabízíme?
statek zákazníků, kteří mají
Pálenice
Moštárna
se zakládáním kvasu bohaté
Umíme vypálit přivezený Vzhledem k výkonu a ná- zkušenosti. Pokud jste však
kvas. Umíme omýt a podrtit sledné údržbě je moštárna kvas ještě nezakládali a
dovezená jablka a hrušky a určena především ke zpraco- chcete to nyní zkusit, raději

Více informací najdete na
www.pro-kvas.cz (mimo jiné se tam můžete podívat
na to, jak to vypadá v koloně, když se pálí).
Také nás najdete na Facebooku, na stránce »Pěstitelská pálenice a moštárna
Pro-kvas«, kde se dozvíte
aktuální novinky, anebo se
zde můžete pokusit sehnat
parťáka ke sloučení kvasu,
pokud ho máte méně, než
minimální přijímané množství pro jednu várku, tedy
200 litrů.
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Dobřichovice přejely Vonoklasy i Újezd
FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE ZAHÁJILA PODZIMNÍ ČÁST MISTROVSKÉ SEZONY
Poberouní - Minulý ročník fotbalových soutěží byl kvůli koronaviru v dubnu předčasně ukončen,
ten aktuální právě začal. Fotbalisté - i ti z našeho kraje - už zase
»válčí« o body. Zatím se daří zejména borcům z Dobřichovic, naopak Lety, Všeradice a Vižina zůstávají bez bodu. Vižinští navíc
dvakrát vyfasovali hrozivý gólový
příděl.
(mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Union Cerhovice 1:2
Branka: Jarolím
Hosté šli do vedení ve 3. minutě, kdy
střela z více než 25 metrů skončila v
šibenici Letů. V 9. minutě byl faulován v pokutovém území Chalupa a
Jarolím z penalty vyrovnal. Poté se
hra pohybovala mezi oběma pokutovými územími. Druhý poločas byl
podobný prvnímu, domácí tlačili, ale
šance si nevytvářeli. Únik Čermáka
po křídle zlikvidoval nohou brankář.
V 74. minutě po rychlém protiútoku
se dostali hosté do pokutového území domácích a po sérii nepodařených odkopů se jim podařilo protlačit míč do sítě - 1:2. Zbytek utkání se
Cerhovice ubránili náporu Letů a odvážejí si překvapivě tři body. (jik)
Nová Ves p/Pleší - FK Lety 2:1
Branka: Vlastní

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Vonoklasy 5:0
Branky: L. Rada 3, K. Šlapák, M.
Šlapák
Hosté zejména v první půli dlouho
odolávali tlaku domácích, navíc měli
v brance výborného gólmana, který
pochytal několik tutovek. Běžela už
45. minuta, když hosté zastavili
útočníka domácích faulem čtyři pět
metrů před vápnem. Míč si postavil
Lukáš Rada a fantastickým obstřelením zdi otevřel skóre. Po přestávce,
v 50. minutě, přišel další faul, tentokrát uvnitř pokutového území. Penaltu s přehledem proměnil Rada
»ála Panenka« - obloučkem do středu branky! O pět minut později tentýž hráč zvyšoval na 3:0. V 58. minutě už to bylo dokonce 4:0, když se
prosadil Karel Šlapák. Hosté chtěli

vsítit alespoň čestný úspěch a tlačili
se dopředu. Jejich otevřenější pojetí
hry v 88. minutě potrestal rychlonohý Marcel Šlapák, čímž uzavřel na
konečných 5:0.
(oma)
Červený Újezd - Dobřichovice 1:6
Branky: M. Šlapák 3, Rada (z penalty), Janouš, Mistoler
Újezdu se dařilo držet krok s pohyblivými hosty jen v prvním poločase,
který skončil 1:2. Po změně stran už
to byla hra kočky s myší...
(oma)
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Hýskov 2:0
Branky: Suchý 2
Hosté byli favorit - týden před tímto
zápasem porazili Ostrovan v přípravě 3:0. Tentokrát si ale více šancí vypracovali třebaňští borci a po změně
stran díky svému důrazu před bran-

Hlásnotřebaňanka překonala traťový rekord

kou Suchý dvě proměnil.
(Mák)
Broumy - OZT 1:1
Branka: Suchý
Broumy vedly po první půli brankou
z trestného kopu, dvacet minut před
koncem využil zaváhání domácího
gólmana Suchý k vyrovnání. (Mák)
FK VŠERADICE, III. třída
Všeradice - Podluhy - 1:2
Branka: Suchý
Všeradice - Praskolesy 0:3
OSOV, IV. třída
Osov - Svatá 0:0
Ve 2. kole měli Osovští volno.
VIŽINA, IV. třída
Vižina - Zdice B 0:9
Libomyšl - Vižina 7:2

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída

5. 9. 17:00 Lety - Čisovice
12. 9. 17:00 Jinočany - Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor

6. 9. 17:00 ČLU Beroun B - Karlštejn
12. 9. 17:00 Karlštejn - Stašov

DOBŘICHOVICE, III. třída

5. 9. 17:00 Dobřichovice - Nučice
12. 9. 17:00 Dobřichovice - Úhonice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
5. 9. 14:00 OZT - Všeradice
12. 9. 14:00 Komárov B - OZT

KARLŠTEJN, okresní přebor
Cembrit Beroun - Karlštejn 2:0
Po bezbrankovém prvním poločasu
rozhodla o osudu bojovného utkání
přísně posouzená penalta, kterou
hlavní rozhodčí potvrdil až po poradě s pomezním. Domácí ji proměnili
a pojistku v podobě druhé branky
pak přidali z rohového kopu. Karlštejn tak i přes sympatický výkon odjížděl z Berouna po prohře 0:2 bez
bodu.
Michal ŠAMAN
Karlštejn - SK Nižbor 0:0

Tři sta třicet běžců všech věkových kategorií se v neděli 30. srpna v Karlštejně zúčastnilo osmého ročníku běhu Karlštejnská devítka. Báře Stýblové
z Hlásné Třebaně se podařilo v kategorii Ženy 18-34 let překonat časem
35:08 traťový rekord. Na snímku start hlavního závodu.
Text a foto Jana KrTKová, Liteň

Házenkáři z »republiky«
přivezli pátou příčku

Řevnický tenista obhájil titul mistra ČR

Mistrovství ČR dorostenců, jehož se
účastní vítězové jednotlivých oblastí, odehráli poslední srpnový víkend v severomoravské Studénce
»národní« házenkáři Řevnic, středočeští přeborníci.
V pátek a v sobotu jsme postupně
prohráli s Litvínovem 14:19, domácí Studénkou 14:16 i Krčínem 19:28
a radovali se z vítězství 26:19 nad
Ejpovicemi. V posledním zápase s
Drakenem Brno nám v neděli utekl
začátek a poločasové skóre 5:10 už
se nepodařilo dohnat. Konečný výsledek 14:21 nám určil 5. místo. Individuální cenu pro nejlepšího brankáře turnaje si odnesl náš Josef Pokorný. I přes umístění mimo medailové pozice zanechali naši hoši dobrý dojem a získali si respekt soupeřů.
František ZAVADIL,
Národní házená Řevnice

VŠERADICE, III. třída

5. 9. 14:00 Zadní Třebaň - Všeradice
12. 9. 17:00 Všeradice - Osek

ŘEVNICE, IV. třída

6. 9. 17:00 Středokluky B - Řevnice
13. 9. 17:00 Č. Újezd B - Řevnice

Řevnice – Další úspěch si připsal
jedenadvacetiletý řevnický tenista
Antonín Štěpánek. V páru s Antonínem Bolardtem obhájil loňský
titul mistra České republiky ve
čtyřhře.
„Před finále nám nikdo moc šancí
nedával,“ popsal, s jakými vyhlídkami nastupovali proti prvnímu nasazenému páru Nouza, Vocel. Nicméně pak odehráli skvělé utkání, výborně returnovali a četli hru, což se
promítlo do výsledku 6:4, 5:7 a
10:6. Štěpánek, který se už pustil do
trenérské kariéry a vychovává mladé
tenisty ve Sportclubu Řevnice, si tak
připsal celkově už třetí český titul v
deblu a spravil si náladu po letošním
vyřazení z druhého kola dvouher.
„Po dlouhé době to byl můj první
turnaj a ta nerozehranost byla zpočátku znát,“ uvedl.

MISTŘI. Antonínové Štěpánek (vlevo) a Bolardt.
Foto archiv

OSOV, IV. třída

5. 9. 14:00 Osov - Tetín B
13. 9. 14:00 Zdejcina - Osov

VIŽINA, IV. třída

5. 9. 14:00 Vižina - Srbsko
13. 9. 14:00 Vysoký Újezd - Vižina

Sportclub Řevnice přijímá nové zájemce do svých kroužků. Do 15. září
mají možnost se přihlásit na výuku
tenisu i jiných sportů. Od října poběží všechny lekce v nafukovací hale u
Liďáku. Tradičně se můžou zapojit
předškoláci, školáci i dospělí. Pro
děti ve věku 6-11 let je připravena
oblíbená škola sportů, kde se učí základy míčových i jiných her, poznávají atletickou abecedu nebo gymnastické prvky. Lekce vede tým trenérů pod dohledem odborných pedagogů Lenky Bělohlávkové a Michala Kadeřábka. Přihlášky do kurzů je
možné podat na info@sportclubrevnice.cz, tam, nebo na 602 216 747 je
možné získat bližší informace. (šv)
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Zámek Dobrichovice

Václav Vydra
Petr Říha
Ondřej Bábor
Jan Rosák
Alena Říhová

Před začátkem vystoupí:
Štěpán Rak (původní Vypravěč)
Pavel Vítek (původní Pešek)
Staropražská kapela Třehusk

Hudba:
Zvuk, světla:
Kostýmy:
Produkce, scénář a režie:
Vstupné: 350 Kč dospělí, děti do 12 let a senioři 250 Kč

Šermíři ze skupiny Viridis Milites, metači ohně, manové,
ženské, kůň, koza...

Předprodej vstupenek: Informační centrum Dobřichovice,
kultura@dobrichovice.cz

Představení se koná pod záštitou místopředsedy Senátu (a jednoho z Vévodů bavorských)
Jiřího Oberfalzera a Milady Čechové (manželky původního císaře Vladimíra Čecha).

