
Poberouní - Jiné budou nadcháze-
jící volby do zastupitelstev krajů.
Za přísných hygienických podmí-
nek se uskuteční první říjnový pá-
tek a sobotu. V pátek 2. 10. mohou
lidé volit od 14 do 22 hodin, v so-
botu 3. 10. od 8 do 14 hodin.
Volit může státní občan ČR, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k
trvalému pobytu v obci v územním
obvodu našeho kraje.  
V některých obcích se volební míst-
nosti nemění: V Hlásné Třebani se
bude volit jako vždy v budově obec-

ního úřadu. Stejně je tomu i v Litni.
„Volby se u nás konají v obvyklých
volebních místnostech se všemi na-
řízenými hygienickými opatřeními.
Městys Liteň nemá volební místnost
v žádné ze škol,“ uvedl starosta měs-
tyse Filip Kaštánek. Naopak v Řev-
nicích se bude opět volit v budově
ZŠ ve Školní ulici. Na dodržování
rozestupů a počet lidí v budově bude
dohlížet Městská policie. 
Někde budou muset voliči hlasovat
jinde, než byli zvyklí. „V Letech bu-
deme poprvé volit v místní sokolov-
ně, protože jsme ukončili nájem v

sále U Kafků. Budeme se řídit nyní
platnými hygienickými opatřeními,“
potvrdila starostka Barbora Tesařo-
vá. Změny hlásí i Černošice, kde se
mění dva volební okrsky. Kvůli
obavě ze šíření koronaviru se nebu-
de volit v budově tamního Domu s
pečovatelskou službou, ale v Měst-
ském sále na Vráži. Druhou změnou
je hlasování v nové budově radnice
v Karlštejnské ulici (při minulých
volbách ještě úřad sídlil v Riegrově).
V návaznosti na hygienický režim
může do volební místnosti pouze vo-
lič v roušce. (Dokončení na straně 15)

V tomto čísle Našich novin
* Strážníci rozdávali pokuty - strana 7
* Kardinála pozdravil kníže - strana 9
* Zabloudili mezi žoky - strana 13

Karlštejn - Seknul s »prací snů«, s
cestami po světě a otevřel v Karl-
štejně bistro. Nabízí v něm netra-
diční dobroty a pořádá jednu kul-
turní akci za druhou. Tomáš
BÁRTA.
Jak se to tak přihodí, že se »ajťák«,
neboli »muž od počítačů« rozhodne
zničehonic provozovat bistro?
Nebyl jsem sám, to je nutné zmínit,
bistro Karlštejn 34 jsme základali ve
třech. Kamarádce  Jolče se bohužel
změnila situace doma a tudíž s námi
nemohla dál podnik rozjíždět. Tu a
tam nám, tedy mně a manželce De-
nise, k naší radosti, vypomůže.

A co vás tedy k tomu vedlo?
Měl jsem skvělou partu, práci snů,
byl jsem stále ve světě se všemi jeho
nekonečnými možnostmi. Zkrátka
všechny předpoklady doplout v kor-
porátním dresu spokojeně do důcho-
du a nic neřešit. Daň za to ovšem
byla příliš vysoká. Doma příliš často
čekaly tři páry dětských očí a moje
úžasná žena na to, až se vrátím z
cest. A tak jsem se rozhodl, že vy-
stoupím, aniž bych věděl, co budu
vlastně dělat. Pak se nabídla šance
koupit krásný dům v Karlštejně, a
tím byl směr k novému dobrodruž-
ství vytyčen. (Dokončení na straně 3)

PŘIJEL LÁĎA. Dětského odpoled-
ne, jež se konalo 18. září v Řevni-
cích, se zúčastnil známý moderátor
TV Prima Láďa Hruška. (Viz str. 13)

Foto Tomáš CHABERA

Tom Bárta a Denisa. Foto ARCHIV

»Jiné« volby: v roušce, z auta...
DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDUJÍ I LIDÉ Z NAŠEHO KRAJE

29. září 2020 - 20 (785) Cena výtisku 8 Kč

Cenu za rozvoj města

získali obyvatelé Řevnic

Stále se »hledáme«, hrajeme si, jsme - UFO Ano! Ne! Řevnické
čeká referendum
Obyvatele Řevnic čeká historicky
první referendum. Uskuteční se ve
stejném termínu i na stejném místě
(budova ZŠ ve Školní ulici), jako
volby do krajského zastupitelstva.
Radnice naše referendum o nadměr-
né zástavbě zmanipulovala a změni-
la smysl dotazování. Změnou otázky
v případě areálu bývalé Eurovie se
snaží vnést do referenda zmatek a
odradit voliče od volby. Přesto má
smysl jít hlasovat. My, Řevničané,
sdružení v Přípravném  výboru refe-
renda, budeme hlasovat v 1. otázce
k Eurovii NE! (Dokončení na str. 15)

Řidička přehlédla děti
přecházející silnici
Dobřichovice - Dvě malé děti srazi-
lo 24.  září v podvečer auto na pře-
chodu pro chodce v Dobřichovicích.
„Pětiletý chlapeček a šestiletá hol-
čička utrpěli naštěstí jen lehká zra-
nění - transportovali jsme je na dět-
ské oddělení nemocnice v Motole,“
uvedl ředitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. „Děti šly přes silnici
samy, starší řidička je pravděpodob-
ně přehlédla,“ dodal. (mif)

Ženu srazil náklaďák,
neměla šanci přežít
Černošice - Starší ženu srazil 19.
září dopoledne na železničním pře-
jezdu v Černošicích nákladní vlak.
Chodkyně těžkým zraněním na mís-
tě podlehla, na trati mezi Prahou a
Řevnicemi byl několik hodin zasta-
ven provoz.
Nehoda se stala na přejezdu v ulici
Dr. Jánského. Záchranáři kromě
sanitek na místo vyslali také vrtul-
ník, ten se ale zpět do Prahy vracel
pouze s posádkou. „Žena utrpěla
zranění neslučitelná se životem, za-
sahující lékař už mohl konstatovat
pouze smrt,“ sdělil ředitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček s tím, že
nešťastnou událost prošetřuje Poli-
cie ČR.
Okolí místa uzavřeli hasiči, kromě
zastavení vlakového provozu se ne-
štěstí podle Novinek.cz dotklo také
řidičů - musely být uzavřeny dva
železniční přejezdy, do nichž dlou-
hý nákladní vlak zasahoval.     (mif)
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Poberouní - Další fotografie dorazily do
soutěže NN o nejoriginálnější letní sní-
mek. Zajímavé či vtipné fotky z dovole-
ných či prázdnin nám do konce září mů-
žete posílat na adresu redakce (Naše no-
viny, Třebaňská 96, 267 29 Z. Třebaň) či
mailem (frydl@centrum.cz). Pro autory
originálních snímků, jež se budou porotě
v čele s Josefem Kozákem líbit nejvíc,
máme připravené ceny: trička, mikinu,
CD, knihu Z Prahy všemi směry, korbel
nebo lahev karlštejnského vína. Autorkou
první z dnes otištěných fotografií nazvané
Hrad nad vodou je Simona Cipriánová a
pořídila ji na srpnové Neckyádě ve Vše-
radicích. Druhý snímek nám poslal Karel
Ráž z Letů - puštíka bělavého »ulovil« v
Českém lese na západě Čech.           (mif)

Poberouní – Podvaadvacáté bude
letos udělena Cena Našich novin.
Kdo tentokrát získá ocenění urče-
né těm, kteří se nezištně snaží, aby
se v našem kraji žilo lépe? Roz-
hodnout o tom můžete i vy.
Dnes vám představujeme první kan-
didáty, které navrhuje redakční rada
nezávislého poberounského občasní-
ku. Na další návrhy se těšíme od vás.
Je to jednoduché - stačí poslat jméno
vašeho favorita na mailovou adresu
redakce@nasenoviny.net (případně
klasickým dopisem na Naše noviny,
Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň)
a minimálně jednou větou odůvod-
nit, proč by se jmenovaný měl stát
nositelem Ceny NN 2020. Z autorů
čtenářských návrhů vylosujeme jed-
noho, který získá  dárkový balíček
od redakce a finanční prémii od part-
nera ceny, firmy K&V Elektro. 
Více o minulých ročnících Ceny NN
si můžete přečíst na speciálních st-
ránkách http://cnn.nasenoviny.net.

Josef KOZÁK

Kandidáti Ceny NN 2020
1. BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko -
za práci pro svoji obec, organizování
kulturních akcí i společenského ži-
vota a navázání partnerských vztahů
s Lužickými Srby

2. ČABOUN Pavel, Osovec - za ak-
tivní práci pro obec a Kulturní okraš-
lovací spolek a ochotnické divadlo
3. ČABOUNOVÁ Marcela, Oso-
vec - za enormní práci pro obec a
společenské dění
4. FIALOVÁ Jana, Vižina - za prá-
ci pro svoji obec, za organizování
kulturních i sportovních akcí, za
spolupráci s NN
5. FLEMR Jan, Řevnice - za dlou-
holetou aktivní spolupráci s dětskou
muzikou Notičky, za pořádání Pivní-
ho festivalu a propagaci Řevnic
6. CHABERA Tomáš, Řevnice - za
intenzivní a nezištnou práci podpo-
rující řevnický společenský a spor-
tovní život, za zásluhy na vybudová-
ní nového hřiště v Řevnicích
7. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouho-
leté vedení fotbalového klubu FK
Lety, který pod jeho vedením hraje
nejvyšší soutěž v našem kraji a stará
se o desítky dětí z celého regionu
8. KLIMENT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života a
práci s dětmi tamtéž  
9. KNOPOVÁ Eva, Karlštejn - za
aktivity pro děti z Litně, Karlštejna i
okolí, a to vysoce nad rámec pracov-
ní povinnosti.
10. KOBLÍŽKOVÁ Eugenie, Dob-
řichovice - za propagaci hudby mezi
dětmi, organizaci klavírní soutěže
Středočeského kraje a za práci pro
ochotnické divadlo
11. KOZÁK Petr, Řevnice - za prá-
ci pro Řevnice i místní Sokol, za

podporu regionální kultury a regio-
nálního sportu, spolupráci s NN
12. KRATOCHVÍL Václav, Dobři-
chovice - za dlouholetou intenzivní a
všestrannou práci pro Dobřichovice,
účast v místním kulturním dění i zá-
sluhu na kvetoucí spolupráci se za-
hraničními partnerskými městy
13. KRTKOVÁ Jana, Liteň - za
nezištnou práci pro oddíl Záskalák,
organizování keramického kroužku,
letních táborů i běžeckých akcí
14. KUKULOVÁ Lucie, Dobři-
chovice - za enormní přínos kultur-
nímu dění v regionu, vedení dětské-
ho divadelního kroužku, organizová-
ní zajímavých kulturních akcí
15. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň
- za záchranu liteňského zámku,
snahu o zachování odkazu operní
pěvkyně Jarmily Novotné, která je s
tímto místem spjata, za pořádání
kulturních akcí
16. PLECITÁ Marie, Osovec - za
aktivní práci pro obec i Kulturní a
okrašlovací spolek v Osově, za spo-
lupráci s Našimi novinami
17. PROCHÁZKA Petr,  Svinaře -
za dlouholetou práci pro obec i míst-
ní Sokol
18. PTÁČKOVÁ Jana, Radouš -
za aktivní práci pro Kulturní a okraš-
lovací spolek v Osově
19. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory
- za práci pro Všenory i místní kni-
hovnu, za propagaci »své« obce a
našeho regionu
20. SNOPEK Tomáš, Hlásná Tře-
baň - za práci pro místní hasiče i

obec, za organizace veřejných akcí
21. STIBAL Bohumil, Všeradice -
za enormní snahu o povznesení a
rozvoj Všeradic, za přínos rozvoji
Podbrdska
22. SUCHÁ Miroslava, Všeradice
- za organizaci akcí obce a společen-
ského života ve Všeradicích
23. SÝKOROVI Kateřina a Jiří,
Řevnice - za nezištnou a neúnavnou
práci pro malé řevnické fotbalisty
24. TESAŘOVÁ Barbora, Lety -
za všestrannou práci pro obec i celý
region
25. VÁŇA Petr, Karlík - za organi-
zaci sochařských sympozií, za pro-
pagaci našeho kraje prostřednictvím
svých sochařských děl, za dokonče-
ní Mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí v Praze
26. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za
intenzivní práci pro místní Kynolo-
gický klub, za spolupráci s NN
27. VOLDŘICHOVÁ Magdalena,
Černošice - za intenzivní účast na
organizaci kulturního života v Čer-
nošicích, za práci pro folklorní sou-
bory Pramínek i Praštěnka a černo-
šickou Letopiseckou komisi

Letní soutěž finišuje, vítěze vyhlásíme v příštím vydání

Laureáti Ceny NN
1999 – Marie a Vladimír KŘIVÁN-
KOVI, Řevnice
2000 – Ludmila CHROUSTOVÁ a
Lenka KOLÁŘOVÁ, Řevnice
2001 – František ŠEDIVÝ, Řevnice
2002 – Josef KOZÁK, Leč
2003 – Jiří HUDEČEK, Lety
2004 – Jiří VITOUŠ, Řevnice
2005 – Michaela ŠMERGLOVÁ,
Černošice
2006 – Ilona GARTOVÁ, Hlásná
Třebaň
2007 – Jana ČERVENÁ, Řevnice
2008 – Alena a Petr ŘÍHOVI, Dob-
řichovice
2009 – Miloš CHROUST, Řevnice
2010 – Dagmar RENERTOVÁ,
Řevnice
2011 – Petr HOLÝ, Řevnice
2012 – Ivo TAMCHYNA, Řevnice
2013 – Pavla PETROVÁ, Leč
2014 – Ivana ZROSTLÍKOVÁ,
Řevnice
2015 – Marcela a Ivan LÁTALOVI,
Černošice
2016 – Jiří HRÁCH, Liteň
2017 – Jiří GEISSLER, Dobřichovice
2018 – Jaroslav ČERMÁK, Karlík
2019 – Štěpánka a Petr JANDUSO-
VI, Řevnice

Loňští finalisté Ceny NN. Z vítězství se radovala Štěpánka Jandusová (dru-
há zprava) s manželem Petrem, trenéři české házené.   Foto NN M. FRÝDL

Festival nabídne
Všechny chutě světa
Osmý ročník festivalu Všechny chu-
tě světa se bude konat 3. října od 10
hodin v areálu zámku v Dobřicho-
vicích. I tento rok bude z čeho vybí-
rat - zájemci ochutnají peruánské
srdce, mexické quesadilla, španěl-
skou paellu, americké hamburgery,
africkou samosu, seafood speciality,
husí játra či hmyz. O hudební dopro-
vod se postarají kapela Trombenik,
mexičtí Mariachi a 4 Kavky, pro děti
je připraveno divadlo i dojení krávy. 
Tento rok je vzhledem k omezením
výjimečný, proto sledujte stránky
www.foodevent.cz, kde budeme vše
v návaznosti na situaci aktualizovat.
Samozřejmě děláme vše pro bezpeč-
nost návštěvníků, budeme dodržo-
vat rozestupy mezi stánky, dostupná
budou dezinfekční místa, dostatek
umyvadel atd. Těšíme se na vás a
budeme velice rádi, když v této ne-
lehké době návštěvou podpoříte pro-
dejce, hudebníky, grafiky, techniky i
celý organizační personál.  

Štefan ORŠOŠ, Řevnice
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»Hledáme se«, hrajeme si, jsme - UFO
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Mediálně profláknutý šéfkuchař
Pohlreich by z vás asi radost neměl
- jak jsem se dočetl, vaší »kvalifika-
cí« byly „…nulové zkušenosti z
oboru a neuvěřitelná chuť podnik-
nout něco nového…“ Už jste se st-
řetli s realitou?
A třeba by z nás radost měl... Zrovna
on zažil ve svém životě nespočet ob-
ratů, než to dopracoval tam, kam to
dopracoval. Hledáme si svou vlastní
cestu a ani nepředstíráme, že jsme
profíci. Že se občas sekneme? Jasně
že jo, tak se poučíme a příště jinak.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Co se
nárazu na realitu týče - vycházíme z
toho, že svět je takovej, jakej si ho
uděláte a my si ho děláme po svém.
Pak záleží na lidech, jak to ocení.
Jak velkou ránu vašemu entuzias-
mu zasadila jarní » covidí odstáv-
ka« turistického ruchu, restaurač-
ního provozu a podnikání vůbec?
Vlastně moc velkou ne. Když nemá-
te velká očekávání, nemůže vás ta-
kováto epizoda zas až tolik srazit.
Bereme to, jak to je, snažíme se vž-
dycky něco vymyslet a jet dál. Teď
právě se náš dům ocitl na několik
měsíců v obležení stavebních strojů.
Taky to nějak musíme zvládnout...
Nebojíte se, že se aktuálně bude
něco podobného opakovat? Přežije-
te i případnou druhou vlnu karan-
ténních příkazů a zákazů?
Nebojíme, druhá vlna je tu, o tom
není pochyb. Není čas se bát, musí-
me něco vymyslet. Co to bude, to
ještě nevíme, ale na něco snad při-
jdeme. Jestli přežijeme? Doufáme,
že ano. Zavřít podnik je taky varian-
ta, kdyžtak budeme dělat něco jiné-
ho, ale zatím o tom neuvažujeme.
Kde jste se vzali právě v Karlštejně?
Jaké cesty vás sem dovedly?
Jak se praví v jedné pohádce: „...my
jsme tady malí páni, to jitřenka řídí
kokrhání…“ Byla to náhoda, která
nás sem zavála. Jen jsme následova-
li signály a najednou jsme tu.
Co to konkrétně znamená »jen jsme
následovali signály«?
Následovat signály pro nás znamená,
že když jsme bezradní a nevíme jak
a kam dál, tak je občas nejlepší nedě-
lat nic, dát si čaj a počkat na nějaký
signál, indicii, nahrávku. Být připra-
ven a ve chvíli, kdy to přijde, něco
začít dělat. Nevěděl jsem, co dál, až
vyjdu naposledy z práce, tak jsem
čekal na signál a on přišel z Karlštej-
na. Bydleli jsme ve Zdicích, ale ně-
jak jsme oba cítili, že to není místo,
kde se chceme usadit natrvalo. Ná-
hodou se nám podařilo koupit před
12 lety krásný, strašně zanedbaný
sad tady, v Karlštejně. Celou tu dobu
jsme snili o tom, že sem jednou pře-
sídlíme. Jezdili sem, zahradničili a

zvelebovali, ale nakonec místo v sa-
du bydlíme tady. Nevíme, na jak
dlouho, ale je nám tu fajn.
Potkává se váš koncept »moderního
bistra« s představami Karlštejňáků,
resp. historiechtivých turistů? Je o
jednoduchou a »přiměřeně zdravou
kuchyni založenou na kvalitních
surovinách« zájem?
Karlštejňáci to mají různě, někteří
nám fandí a podporují nás, pro ně-
které jsme ti, kteří tady nabourávají
zaběhnuté pořádky, ale tolerují nás, a
pro zbytek jsme nezařaditelní, prostě
UFO. Ani se jim nedivíme. U turistů
je to podobně - spousta lidí nás vů-
bec nevidí, ale když už nás někdo vi-
dí a vejde, odcházívá spokojen a s
úsměvem. Nemálo původně náhod-
ných kolemjdoucích se k nám vrací a
doporučuje nás dál. Moc nás to hřeje
a všem za to strašně děkujeme!
Co všechno je u vás k mání a čím je
to jiné od standardní nabídky mno-
ha jiných karlštejnských restaurací?
V každém případě jsme se snažili
vytvořit koncept, který by nesoutěžil
se současnou nabídkou Karlštejna,
naopak ji obohatil a přivedl další
skupiny lidí. Byl tu místní hospod-
ský na pivo a řekl to výstižně: „Já
jsem se bál, že otevřete hospodu s lev-
nějším gulášem, ale vy jste to uděla-
li úplně jinak…“ To je základ, ne-
chceme vzít něčí koncept a udělat to
stejně, jen levněji. Co děláme jinak?
Asi úplně všechno, nejsme z branže,
takže to ani jako ostatní dělat neumí-
me. Máme menu, které se každý tý-
den mění, pečeme si vlastní pečivo,
vyrábíme vlastní limonádu, preferu-
jeme malé místní dodavatele, hraje-
me si s novými recepturami. Děláme
to tak, aby nás to bavilo, aby to bylo
pestré. Vegetariáni, vegani i bezlep-

káři tu vždycky najdou něco na zub.
Hlavně ale chceme oživit Karlštejn.
Hrad je úžasný, je to obrovské láka-
dlo, ale Karlštejn není jen hrad. Sna-
žíme se budovat program, za kterým
stojí za to se vracet. Ale to si musíme
ještě odmakat.
Je něco, za čím se »k vám chodí«?
Máte nějaký chvályhodný »majstr-
štyk«? Skromnost stranou…
Uff, těžká věc, myslíme, že na ten
pravý majstrštyk si ještě musíme
počkat. Co prozatím vnímáme jako
obrovský úspěch je náš tým. Přáli
bychom vám vidět tu atmosféru a
energii v kuchyni i na baru. Nikdo z
nás, až na jednu výjimku, není z
oboru, ale tohle je bohatě dorovnáno
nadšením a chutí pracovat. To je
majstrštyk, který se počítá.
Jak jste dávali tým pro Karlštejn 34
dohromady?
Zní to možná trochu elitářsky, ale
když o tom přemýšlíme, tak náš
hlavní cíl vlastně asi je, aby Karlš-
tejn 34 bylo místo pro setkávání zají-
mavých lidí a líheň neotřelých nápa-
dů. Už se nám nejednou stalo, že za
námi přišel profík z jiného oboru a
řekl, že by u nás myl i nádobí a už
jsme toho museli i několikrát vyu-
žít... Takže když byl fofr, stál nám u
nádobí portugalský umělec, u pípy
skvělý architekt, uklízel tu manažer
špičkového pražského gastro podni-
ku. Zkrátka i hosté dost často spon-
tánně přidají ruku k dílu. Je to cel-
kem bžunda. Tímto způsobem se po-
stupně utvořilo jádro našeho týmu. 
Kromě potravy nabízíte zájemcům i
kulturu – a ne zrovna v malém
množství. Co vás k tomu vede?
Nemáme rádi stereotyp. Nabízet jen
jídlo, ač skvělé, by nás dlouho neba-
vilo. Celkově vnímáme tento dům a

gastro provoz v něm jako základ pro
něco víc. Nechceme žít jen z turistů,
kteří se potřebují občerstvit cestou
na hrad, chceme přispět svou troš-
kou do mlýna. Máme radost z toho,
že nás v tom lidé, městys i hrad vla-
stně podporují.
Akcí pořádáte opravdu hodně, z če-
ho všechny ty muzikanty, loutkáře,
komedianty a další umělce platíte?
Dokáže vám na ně bistro vydělat?
Muzikanti i další umělci a »spolupa-
chatelé« našeho kulturního progra-
mu do toho jdou vesměs se stejným
nadšením pro dobrou věc, jako my.
Všichni, co tu vystupují, vědí, že si
nemůžeme dovolit platit honoráře,
které by si zasloužili. Snažíme se jim
zajistit vřelé přijetí a dobré zázemí.
Vždycky u nás dostanou jídlo a pití
dle vlastního výběru, vždycky nějak
přispějeme, ale o penězích to pri-
márně není. Bistro zatím nevydělá
ani na nás, ale snad se to změní.
Dramaturgií kulturních podniků
rozhodně necílíte na »většinové pu-
blikum«. Podle čeho si účinkující
vybíráte a s jakou se akce ve vašem
bistru setkávají odezvou?
Účinkující, stejně jako menu, si vy-
bíráme podle sebe. Co bychom asi
my nebo naše děti chtěli poslouchat,
na co se dívat, či co tvořit. Chceme,
aby to bylo pestré, aby to nesklouzlo
do stereotypu a mělo břink. Stále se
»hledáme« a stále si hrajeme, je to
skvělý pocit. Typická odezva by se
dala shrnout takto: „Tak tohle bych v
Karlštejně nečekal/a!“ Což je podle
nás fajn.
Koho mohou v Karlštejně 34 pří-
padní zájemci vidět a slyšet v příš-
tích dnech či týdnech? Tedy pokud
vás/nás/je zase »nevypnou«…
Teď je to hodně ve hvězdách, proto-
že se blíží chladné podzimní dny a
naše letní scéna Dvorek za domem
už nebude fungovat tak, jako o tep-
lých letních víkendech. Musíme
nějak zaonačit, abychom se mohli
schovat před deštěm a zimou. Teď o
víkendu u nás vystupovala herečka a
zpěvačka Bára Valentová s kytaris-
tou Vivianem a co bude dál, se musí-
me nechat překvapit. Plánujeme vy-
stoupení fantastické buskerky Terez
Wrau, křest vánoční knihy Pavly So-
letky Krátké a ilustrátorky Marie
Snášelové. Také bychom rádi nějak
hezky pojednali advent a mnoho dal-
šího, pokud nám to okolnosti umož-
ní. Sledujte nás na sítích pod jmé-
nem Karlštejn34 a držte palce!

Miloslav FRÝDL

V BISTRU. Tomáš Bárta s dobrotami, jež nabízí Karlštejn 34.  Foto ARCHIV

SPOLUZAKLADATELKA. „S kama-
rádkou Jolčou rády vaříme a peče-
me, s Tomem jsme »náhodou« přišli
k úžasnému prostoru v Karlštejně, a
tak nějak to »náhodou« vyplynulo.
Na náhody ovšem nevěřím...“ říká o
vzniku Bistra Karlštejn 34 žena To-
máše Bárty Denisa. Foto ARCHIV

Tomáš BÁRTA
- narodil se před sedmačtyřiceti lety
v Brandýse nad Labem, vyrůstal v
Kralupech
- absolvent ČVUT, živil se jako spe-
cialista IT
- manželka Denisa, původem z Bul-
harska (vyrůstala ovšem v Černoši-
cích), učitelka výtvarky, posléze že-
na v domácnosti
- „Baví mě plachtit na lodi, Denisu
zase ruční práce všeho druhu,“ od-
povídá na otázku týkající se koníčků
- Životní krédo? „Nebát se a ne-
krást!“ (mif)
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Dobřichovičtí vybírali na kulturní sál
BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ VYSTOUPILY MÍSTNÍ SPOLKY, PROGRAM UVÁDĚL MODERÁTOR RADIOŽURNÁLU
Happening k osvětě založení sbírky
pro výstavbu nového kulturního sálu
uspořádali 19. září Dobřichovičtí.
Středisko volného času DODO pod
vedením Radky Alexy založilo kon-
cem loňského roku veřejnou sbírku
na výstavbu kulturního sálu. Sbírka
vznikla z podnětu dobřichovických
divadelníků, kterým v Dobřichovi-
cích, stejně jako ostatním spolkům,
chybí moderní kulturní sál. Ač se na-
konec v této záležitosti Dobřichovic-
ká divadelní společnost neangažuje,
Radka Alexy převzala s podporou
radnice města osvětu a společně us-
pořádali 19. 9. v parku happening,

na němž bez nároku na honorář vy-
stoupily místní spolky. Program uvá-
děl známý moderátor Radiožurnálu
Petr Král a výkony byly úžasné. Vy-
stoupily Rebels O.K., dětská kapela
Dobi Boyz ze ZUŠ, Julia Šupíková,
učitelka klasické kytary z DODO,
Taneční studio Dobřichovice... Vr-
cholem programu byl orchestr Harm
Core Band, který roztančil publikum
a velkolepě tak zakončil příjemně st-

rávený den. Na sbírku se vybíralo
formou vstupného. Veřejná sbírka
bude jistě připomenuta ještě mnoho-
krát - do doby, než bude postavena
nová radnice, jejíž součástí má  být
zmiňovaný kulturní sál. Jde o velký
projekt, zastupitelé teprve vyberou
jeden z navržených projektů a dále
se bude čekat na vypsání vhodné
dotace. Je to běh na dlouhou trať a o
to je úžasnější, s jakým nadšením se

Dobřichovičtí zapojili do sbírky. Je
vidět, že v Dobřichovicích je mnoho
patriotů, jimž na místní kultuře zále-
ží.                   Andrea KuDRnoVá,

Dobřichovice   

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
30. 9. 20.00 LEONARDO DA VINCI:
GÉNIUS V MILÁNĚ
2. 10. 17.30 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠI-
NY PÍSNIČKY
2. a 10. 10. 20.00 (So 17.30) BÁBOVKY
3. 10. 13.30 PRINCEZNA ZAKLETÁ V
ČASE
3. a 9. 10. 15.00 (Pá 17.30) PINOCCHIO
3. 10. 17.00 TENET
3. 10. 20.00 LÉTO 85
7. 10. 20.00 LONI V MARIENBADU
9. 10. 20.00 MEKY
10. 10. 13.30 VZHŮRU ZA SNY
10. 10. 15.00 LÉTO PATŘÍ REBELŮM
10. 10. 20.00 KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO LITEŇ
30. 9. 19.00 KRÁLOVÉ VIDEA
2. 10. 17.00 MULAN
2. 10. - 3. 10. 19.00 TENET
3. 10. 17.00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
7. 10. a 10. 10. 19.00 BÁBOVKY
9. 10. 17.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V
ČASE
9. 10. a 14. 10. 19.00 MARIE, KRÁ-
LOVNA SKOTSKÁ
10. 10. 17.00 MŮJ ŽIVOT CUKETKY

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
29. 9. a 10. 10. 19.00 (So 16.00) PRIN-
CEZNA ZAKLETÁ V ČASE
30. 9., 3.10. a 9. 10. 19.00 BÁBOVKY
1. 10. a 11. 10. 19.00 PINOCCHIO
2. 10. 19.00 ANDRÉ RIEU: MAGICKÝ
MAASTRICHT
3. 10. a 11. 10. 16.00 MÁŠA A MED-
VĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
4. 10. 16.00 MULAN
4. a 12. 10. 19.00 ŽENSKÁ POMSTA
5. 10. 19.00 ŽALUJI + zahájení Febiofestu
6. 10. 16.00 PRAVDA
6. 10. 18.30 LOLI PARADIČKA
6. 10. 20.30 ŽÁBY BEZ JAZYKA
7. 10. 16.00 VOLEJ MÁMU
7. 10. 18.30 DISCO
7. 10. 20.30 NADĚJE
8. 10. 19.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
10. 10. 19.00 ŠARLATÁN

KINO RADOTÍN
29. 9. 20.00 PROBLÉMISSKY
30. 9. 17.30 V SÍTI 18+
30. 9. 20.00 VZPOMÍNKY NA ITÁLII
1. 10. a 9. 10. 17.30 (Pá 20.00) ŠTĚSTÍ
JE KRÁSNÁ VĚC
1. 10. 20.00 NOVÍ MUTANTI
2. 10. 17.30 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
2. 10. 20.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
3. 10. 15.30 PINOCCHIO
3. 10. 17.45 DĚDA POSTRACH RODINY
3. 10. 20.00 NOVÍ MUTANTI
6. 10. 17.30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
6. 10. 20.00 BÁBOVKY
7. 10. a 13. 10. 17.30 TAJEMNÍ IMPRE-
SIONISTÉ
7. 10. 20.00 KANÁŘI
8. i 10. 10. 17.30 (So 20.00) ŠARLATÁN
8. 10. 20.00 RAOUL TABURIN
9. 10. 17.30 MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠI-
NY PÍSNIČKY
10. 10. 16.00 MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
10. 10. 17.30 PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE

DORT PRO UMĚLCE. Ve středu 23. 9. se před řevnickým Zámečkem kona-
lo slavnostní předávání cen mladým tvůrcům, kteří se zúčastnili 12. ročníku
dětské regionální výtvarné soutěže na téma Moje místo. Přes nelehkou situ-
aci do soutěže dorazilo skoro 300 prací z okolních škol, ateliérů i od jed-
notlivců. Všichni vítězové byli oceněni diplomem a hodnotnými výtvarnými
potřebami, dvě místa byla dokonce odměněna dortem. Vítězné práce lze zh-
lédnout do 18. října v Modrém domečku, ostatní v prostorách ZUŠ Řevni-
ce. Text a foto lucie bOXAnOVÁ, Svinaře

Celostátním happeningem základ-
ních uměleckých škol s názvem
ZUŠ Open ožije v sobotu 3. října od
14.30 zámecký areál v Litni.
Návštěvníci se mohou těšit na popu-
lární i muzikálové melodie, jazz a
swing, výtvarné workshopy, výsta-
vu, matiné s klasickou hudbou i ve-
černí koncert mladých talentova-
ných umělců. To vše v režii žáků a
pedagogů základních uměleckých
škol Středočeského, Plzeňského i

Pardubického kraje a také z Prahy.
Heslem letošního ročníku happenin-
gu je ZUŠ Open pomáhá. Základní
umělecké školy tak chtějí prostřed-
nictvím umění mladé generace upo-
zornit na potřebu společenské odpo-
vědnosti a výchově k ní. V duchu té-
to myšlenky bude výtěžek z dobro-
volného vstupného věnován na op-
ravu historických Božích muk v Lit-
ni u kostela.  Barbora DušKoVá,

Zámek Liteň

Řevnický bytový projekt Corso Pod
Lipami posbíral v minulém roce
několik architektonických cen.
Oceněn byl mimo jiné jako nejlepší
investiční záměr v celorepublikové
soutěži Česká cena za architekturu
a získal také jedinečnou Národní
cenu za architekturu.
Letos přihlásil autor Projektový
ateliér pro architekturu do soutěže
Středočeského kraje další dílo stej-
ných investorů, Petra Kozáka (na
snímku) a Heleny Vaňkové - Pivo-
var Řevnice. Stavba vznikla citli-

vou rekonstrukcí zanedbané drážní budovy původního řevnického nádra-
ží. V centru obce tak přibylo další místo společenského života, které rozší-
řilo nabídku služeb pro občany města i jeho návštěvníky. Oba projekty do-
plňují charakter centra města a vyjma krátké vzdálenosti je spojuje rovněž
vysoká kvalita provedení přilehlého veřejného prostoru. Pěší cesta, vodní
prvky, dlážděné plochy, záhony zeleně, spolu s nově zrekonstruovaným
přednádražním prostorem dokonale zapadá do architektonické procházky
a do rázu zahradního městečka pod Brdy. Porota letošního ročníku soutě-
že Stavba roku Středočeského udělila Petru Kozákovi a Heleně Vaňkové
Cenu soukromému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce s
odůvodněním, že se dlouhodobě podílí na rozvoji obce Řevnice.  
Foto ARCHIV                                  Jan SCHlIndenbuCH, Řevnice

Tipy NN
* Skupina AG Flek koncertuje 30.
září od 20.00 v v sále České pojiš-
ťovny Beroun.        Miloš KEBRLE
* Vlasta Redl a Tichá parta koncer-
tují 1. 10. od 19.00 v Aule ZŠ Rado-
tín. Vstupné 390 Kč. (ukr)
* Koncert kapely Lokomotiva Pla-
net k jejímu 25. výročí i krátké vy-
stoupení skupiny Long Silence hostí
3. 10. Club Kino Černošice. (vš)
* První samostatná výstava foto-
grafií Boženy Musilové, bývalé ře-
ditelky ZŠ Zadní Třebaň, bude za-
hájena 3. 10. od 17.00 v Galerii Ga-
ba (Sokolovna) Králův Dvůr. (bom)
* Přednášku Filipa Vojtáška o úto-
cích hloubkařů či kotlářů u Beroun-
ky můžete navštívit 6. 10. od 19.00
v černošickém Clubu Kino. Na be-
sedě bude představena autorova kni-
ha Pod palbou hloubkařů, která po-
pisuje útoky amerických a britských
stíhacích letounů v českých zemích
v letech 1944 a 1945. (vš)
* Trio Waltera Fischbachera ve slo-
žení Walter Fischbacher – piano,
Jan Liška (CZ) – kontrabas, David
Jimenez (USA ) – bicí zahraje 7. 10.
od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 150/180 Kč.                 (pan)
* Malý divadelní festival hostí čer-
nošický Club Kino. Ve čtvrtek 8. 10.
od 10.00 bude k vidění představení
pro děti s názvem Nebojte se vlka v
podání souboru Přímá Oklika. V pá-
tek 9. 10. uvede od 20.00 Student-
ské divadlo Praha hru Sluha dvou
pánů a 10. 10. představí od 19.00
Divadelní Sekce Praha kus Spole-
čenstvo vlastníků.                          (vš)
* Komponovaný pořad k uctění
památky Fr. Škroupa s názvem Kde
domov můj můžete zhlédnout 10.
října od 18.00 v sále Zelený ostrov
Dobřichovice. O průvodní slovo se
postará Z. Zvěřinová, sólisty dopro-
vází J. Šaroun. (ak)
* Irský punk představí kapela Ben-
jaming’s Clan 10. 10. od 20.00 v re-
stauraci Lucern Dobřichovice.   (ak) 
* Výstava obrazů Adama Jílka s
nádechem humoru a satiry ze zvíře-
cí říše v Galerii 90° Černošice potr-
vá do 11. října. (pek)
* Výstava fotek Emanuela Otavské-
ho nazvaná Přírodou a krajinou ne-
jen České republiky je v mokropes-
ské kapličce k vidění do 14. 10. Ote-
vřeno každou středu, sobotu, neděli
a o svátcích od 13 do 17.00.     (smč)
* Jiří Dědeček a Viktorie & Fran-
tišek band vystoupí 18. 10. od 18.00
v Kině Řevnice. Vstupenky za 220
Kč jsou k mání v dobřichovickém In-
focentru a řevnické knihovně.  (luk)
* Výstava fotek Petra Vápeníka
Jedním obrazem, jednou větou byla
v zámku Dobřichovice prodloužena
do konce října. Komentovanou pro-
hlídku s fotografem si můžete ob-
jednat na tel.: 739 360 488.         (ak)
* Výstavu Klenoty středočeského
pravěku můžete do konce října vidět
na zámku v Nižboře. (alb)
* Známé fotografie Jana Saudka i
méně známé portréty známých
osobností jsou vystaveny v Café
Galerii Bím Dobřichovice.        (tob)

»Zuškaři« se předvedou v Litni

Řevničtí dostali cenu za rozvoj města
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Všeradův kurýr

Městských oslav v Říčanech se 19.
září zúčastnili tmaňští husité. Členy
Náboženské obce Církve českoslo-

venské husitské z Tmaně i děti z
Dětského centra Světlušky pozvala
místostarostka Hana Špačková, kte-
rá byla 8. 9. přítomna uvedení pořa-
du skupiny Česká Duše o Charlotte
Garrigue Masarykové v Koncertním
sále Staré radnice v Říčanech. Ús-
pěch pořadu k 100. výročí CČSH
byl veliký, spolupráce s Městem Ří-
čany započata a my jsme rádi přijali
pozvání na oslavy. 
Doprovodné akce oslav v Říčanech
se konaly na cyklostezce i v okol-
ních obcích. My jsme s dětmi zvoli-
li husitské ležení pod zbytky říčan-
ského hradu; někde poblíž se před
600 lety husitské vojsko při obléhá-
ní hradu skutečně nacházelo. Děti se
podívaly, jak se razily mince, jak vy-
padala zbroj, tábor, jak se cvičili ko-

ně, jakým písmem se v tu dobu psalo
a viděly i ukázku bitvy. Vyzkoušely
si písmomalířství, zkusily si nasadit
součásti výzbroje a vyptaly se na vě-
ci, které je zajímaly. Dozvěděly se
také, že husitská bitva se netýkala
jen mužů, ale často zde prokázaly
velkou statečnost i ženy. V Husitské
kronice píše Vavřinec z Březové o
hrdinství mladé ženy, která se posta-
vila čelem vojsku se slovy: „Nesluší
se věrnému křesťanu před Antikris-
tem ustupovat!“ Sice potom zemře-
la, ale její slova nám dávají znát, že
před zlem se nemáme schovávat, ale
máme se proti němu bránit, aby se
nerozhojnilo a nenabralo na větší sí-
le. Děkujeme za krásné dopoledne v
Říčanech.               Jana Šmardová

kOULOVÁ, Tmaň

Husité viděli ukázku husitské bitvy
VÝPRAVA Z TMANĚ SE ZÚČASTNILA MĚSTSKÝCH OSLAV V ŘÍČANECH

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2020 (314)

LHÁŘI. Pražské divadlo Orfeus ve všeradické Galerii M. D. Rettigové. Foto lenka STIBAlová

Podbrdské aktuality
* Turnaje v prší - Memoriálu To-
máše Uherka se můžete zúčastnit
10. 10. od 15.00 ve všeradické hos-
podě Na Růžku. Startovné 150 Kč,
přihlášky na tel.: 775 229 595. (sov)
* Rozhledna Studený vrch nad
Malým Chlumcem je až do 25.10.
přístupná o sobotách a nedělích od
10 do 15 hodin. (srst)

Divadlo začalo venku,
pokračovalo v galerii
Navzdory všem opatřením a omeze-
ním, která aktuálně panují, dorazilo
v sobotu 19. září do Všeradic praž-
ské divadlo Orfeus, aby ve Dvoře
Všerad odehrálo komedii současné-
ho skotského autora Anthony Neil-
sona Lháři. A že o kulturní zážitky
je i v tento čas zájem, nás přesvěd-
čila účast kolem čtyřicítky diváků.
Milé překvapení pro návštěvníky
určitě bylo to, že první čtvrtina děje
se odehrávala přímo před budovou
galerie na čerstvém vzduchu. Až
poté si diváci nasadili roušky a pře-
sunuli se do nejvyššího patra gale-
rie, kde divadlo pokračovalo. To, že
šlo o vážně dobrou komedii, bylo
poznat, i když byl smích tlumený
rouškami. Kdy a kde divadlo Orfeus
hraje, se dozvíte na jeho webových
stránkách www.orfeus.cz. 

Lenka STIBALOVÁ, Všeradice

Pochod vedl Všeradovou zemí, v cíli čekal míč

REKORDNÍ VÝHRA. Tři body do ta-
bulky krajské I. A třídy si po výhře
16:1 na hřišti Letů připsali starší
žáci Všeradic.  Foto NN M. FRÝDl

Mladí umělci se vydali
po stopách M. Alše
Čtvrtou výtvarnou dílnu Po stopách
Mikoláše Alše ve Tmani uspořádalo
23. a 27. 9. místní Dětské centrum
Světlušky. Počasí bylo již trochu vrt-
kavé, proto mladí výtvarníci využili i
techniku. Vyrazili malovat ven, ale
pro jistotu si vše nafotili na mobil a
dotvořili - něco svou fantazií a něco
dle fotek i předlohy. Dílka mladých
tvůrců jsou k vidění ve tmaňském
Sboru Jiřího z Poděbrad Církve čes-
koslovenské husitské.        Text a foto
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

V sobotu 19. září se konal 8. ročník
pochodu Všeradovou zemí, tento-
krát v režii Všeradických. Účastníci
se začali scházet v devět hodin ráno
ve Dvoře Všerad, který byl hlavním
bodem akce. Když si všichni nastu-
dovali trasy na mapách a dali si sva-
činu na cestu do baťůžků, mohlo se
vyrazit. Cesta vedla kolem kostela
svatého Bartoloměje přes Bažantni-
ci a Nesvačily až k vrtům, od kte-
rých si pak pochodující vyšlápli
pěkný kopeček k vodárně u Telína.
Komu stačilo 5 kilometrů, vracel se
pak odtud přes ves zpátky do Dvora
Všerad, ostatní pokračovali dále ke
křížku v Housině. Když se prošli
Housinou, vrátili se zpátky do obce
přes louku Na ohradách k návsi.
Koho už bolely nožičky, vyrazil do
cíle, kdo měl ještě dostatek energie
prošel si nejdelší trasu, která vedla

přes Podbrdy. V cíli pak na každého
pochodníka čekal diplom a nafuko-
vací míč. Děkujeme 95 účastníkům,
že přišli a nachodili po trasách přes
800 kilometrů. Zároveň děkujeme
všeradickým hasičům za zorganizo-

vání pochodu i vyznačení tras a obci
Všeradice za finanční příspěvek. A
už teď se těšíme na příští rok, kdy
bude pochod v režii Vinařických. 

Lenka STIBALOVÁ, Všeradice
Foto Lukáš TeSAřÍk
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SERVIS mobily,

 

  / 

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.

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz
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Do minulého Karlštejnského zpra-
vodaje jsem napsala článek o vztahu
turistů a obyvatel Karlštejna. Avizo-
vala jsem, že budu ráda, pokud se
Karlštejnští k problematice vyjádří.
Dlouho byla reakce nulová. Až krát-
ce před uzávěrkou za mnou začali
přicházet místní, aby se vyslovili k
otázkám, které jsem nadhodila v an-
ketě u článku. Dlouhý odstup mezi
vydáním článku a reakcí na něj byl
prvním překvapením, kterého se mi
dostalo. Tady jsou tři další:

1) Téměř nikdo nedodal své názory
písemně
2) Všichni zúčastnění mluvili pouze
pod příslibem zachování anonymity
3) Hlavním problémem pro místní
není chování nebo množství turistů
(ačkoliv na něj bylo hodně stížnos-
tí), ale práce nás, podnikatelů v ces-
tovním ruchu.
Docela chápu, že - až na jednu vý-
jimku - nikdo neodpověděl písemně:
je jednodušší jen tak si popovídat,
než formulovat myšlenky do písem-
né formy. Zachování anonymity
zveřejněných názorů mě zarazilo;
dotyční jako hlavní důvod uváděli
snahu o zachování dobrých soused-
ských vztahů, případně fakt, který se
dá shrnout do sloganu »Stejně se nic
nezmění, tak proč si dělat zle«. 

Co Karlštejnští oceňují, jsou ekono-
mická pozitiva, která pro obec či pro
ně samotné turismus přináší. Pra-
covní místa, podnikatelské příleži-
tosti, zhodnocení nemovitostí, pres-
tižní adresa bydliště a genius loci
jsou nejčastěji zmiňované bonusy ži-
vota v Karlštejně. 
Negativních položek k anketě »Jak
se žije v Karlštejně« je  bohužel o
dost více a jsou palčivější. Množství
lidí pod okny karlštejnských domác-
ností bere většina z dotazovaných
jako fakt, s nímž jsou smířeni, ačko-
liv je to zatěžuje. Množství odpadků,
lidských i zvířecích exkrementů či
dokonce spodního prádla z nočních
hrátek je nedílnou a rozhodně ne ví-
tanou součástí života zdejších do-
mácností. (Dokončení na straně 8) (rt)

Děti se v roušce cítily
jako na karnevalu...
Začal nový školní rok a krásné záři-
jové počasí vylákalo děti z karlštejn-
ské školky na výlet. Svezli jsme se
vlakem do Zadní Třebaně, přešli
most a vystoupali ke kapličce nad
Třebaní Hlásnou. Rouška, kterou
děti měly ve vlaku, nikomu nezkazi-
la náladu. Naopak se jim zdála do-
cela zábavná - cítily se tak trochu ja-
ko na školním karnevalu.
Cestou jsme potkali krásného koní-
ka, viděli jsme sklizeň kukuřice a
dva pejsky, kteří si také vyšli s pa-
ničkou na procházku. Chvíli si s ná-
mi pohráli a pak jsme se rozešli kaž-
dý jiným směrem. Od kapličky je to
už jen kousek do Karlštejna. Se-
stoupali jsme Krabinou dolů na par-
koviště, kde jsme se za dobře zvlád-
nutou cestu odměnili zmrzlinou. No
a pak trádá do školky na oběd a už
jsme se těšili na polední odpočinek.
Přece jen jsme ušli kus cesty...
Marcela HašLerová, Mš karlštejn Karlštejnské aktuality

* Letošní sezonu ukončí Autokemp
Karlštejn 4. října. (smk)
* Zavřená je až do 4. 10. karlštejn-
ská matrika.                                 (smk)
* Festival ptactva, geologickou i
mykologickou exkurzi a výpravu do
Dalejského údolí plánované na ří-
jen, resp. listopad se rozhodl jejich
organizátor, Správa CHKO Český
kras, kvůli koronaviru zrušit.   (hah)
* Ze stejného důvodu byla zrušena
také oslava 25. výročí založení Mu-
zea betlémů v Karlštejně, která se
měla konat 23. září.                     (rot)
* vstup na Úřad městyse Karlštejn

včetně matriky je do odvolání mož-
ný pouze s ochranou dýchacích cest
(rouška, šála, šátek). K platbám do-
poručujeme bezhotovostní a ke kla-
dení dotazů elektronický kontakt
(info@obeckarlstejn.cz).          (smk)
* Cihlovou skříň elektrického roz-
vaděče u silnice III/11619 v Karlš-
tejně poškodil mezi 6. a 8. 9. nezná-
mý řidič auta. Z místa ujel, škoda
byla vyčíslena na 10.000 Kč. (min)

Strážníci rozdávali
pokuty cyklistům
Akci Cyklista zaměřenou na dodržo-
vání pravidla »Cyklisto, sesedni z
kola« pořádala 12. 9. v oblasti zdejší
pěší zóny Městská policie Karlštejn.
Smyslem akce byla prevence i osvě-
ta mezi návštěvníky městyse a hod-
notíme ji úspěšně. Medializace měla
dopad na množství turistů jedoucích
na kolech v pěší zóně, jak si všimli i
obyvatelé žijící v této exponované
části Karlštejna. Strážníci zastavili
přes dvě desítky cyklistů, kteří ned-
bali nařízení, aby na pěší zóně sesed-
li z kola, a uložili několik pokut. Ak-
ce byla součástí bezpečnostních opa-
tření v obci a v příštích týdnech bude
pokračovat změnou povolené rych-
losti od čerpací stanice kolem cent-
rálního parkoviště k mostu přes Be-
rounku. Ke změně dojde i na žádost
občanů žijících v této oblasti, jejichž
zdraví je ohrožováno motocyklisty a
řidiči, kteří nedodržují ani běžně po-
volenou rychlost v obci. Ta se nyní v
uvedeném místě změní z 50 na 30
km/hod.                Janis SidovSký, 

místostarosta karlštejna

Přes mnohá opatření v důsledku vý-
skytu Covid 19 v berounském okre-
se  karlštejnští hasiči tak, jako ostat-
ní sbory, pracují dál. Naše jednotka
byla  přizvána krajským operačním
střediskem ke dvěma požárům - v
Hlásné Třebani a v Srbsku. Dále je
středisko vyslalo likvidovat stromy
spadlé na silnice po silných větrech
v katastru Karlštejna, Srbska a Mo-
řiny. Několik výjezdů bylo také k li-
kvidaci obtížného hmyzu ve veřej-
ných prostorech.
Na konci jara sebrali hasiči železný
šrot v celé obci a následující týden
pomáhali při nakládání i svozu ne-
bezpečného a velkoobjemového od-
padu. Počátkem léta členové sboru
tak, jako každý rok, připravili po zi-
mě pro karlštejnské děti bazén v ha-

sičské zbrojnici. Provoz byl schvá-
len hygienickou stanicí za předpo-
kladu  dodržování  daných opatření
proti šíření Covid 19. I  letos byl ba-
zén hojně navštěvován.
I když hygienická opatření množ-
ství společenských akcí omezila,
zúčastnili se naši členové akcí pořá-
daných sbory v okolí - Hasofestu v
Hlásné Třebani a Loučení s létem v
Litni. Poslední neděle v srpnu patři-
la tradičnímu běhu Karlštejnská 9.
Místní hasiči jako vždy organizova-
li dopravu na silnicích, kudy závod-
níci běželi. První zářijový víkend
členové sboru, také již tradičně,
»dohlíželi« na závod Dračích lodí v
Berouně. Zatím poslední akcí byl
den otevřených dveří v areálu hasič-
ské zbrojnice. (Dokončení na str. 8)

Hasiči ukázali zbrojnici a získali »novou krev«

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...   10/2020 (108)                

JAKO DOMA. Karlštejnští předškoláci u modelu hradu Karlštejna na nád-
raží v Zadní Třebani. Foto Marela HAŠLEROVÁ

Den otevřených dveří v místní »hasi-
čárně«.        Foto Josef ČVANČARA

Vadí nám hluk! shodli se místní
KARLŠTEJNŠTÍ OCEŇUJÍ EKONOMICKÝ PŘÍNOS TURISTICKÉHO RUCHU

Karlštejnský zpravodaj



Naše noviny 20/20 KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

V neděli 30. srpna se konal 8. ročník
běhu Karlštejnská devítka. Závod
odstartoval světový rekordman ve
skoku na lyžích Dalibor Motejlek. Z
karlštejnského kempu závodníci bě-
želi k hlavní bráně hradu a dále
okolními lesy zpět do kempu. Na
trasu dlouhou 9 km se letos vydalo
120 běžců. Jako první doběhl Mi-
chal Vokrouhlík v čase 32:49. První
ženou v cíli byla Bára Stýblová z
Hlásné Třebaně, která časem 35:08
překonala traťový rekord Zuzany
Krchové z roku 2017. V ostatních
kategoriích se traťový rekord pře-
kročit nepodařilo. 
Dětské závody se tradičně běhaly v
areálu kempu, dětí závodilo 176. Na
závěr byl odstartován běh pro zdra-
ví, kterého se mohli zúčastnit všich-
ni běžci, najednou mohla běžet i celá
rodina. Běhu dlouhého 1800 se zú-
častnilo 32 běžců, vítěz byl určen
losem. První losování přineslo štěstí
Stáně Sakačové z Berouna, další vy-
losovanou byla Ivana Fukanová také
z Berouna a do třetice se štěstí usmá-

lo na Zbyňka Riegra z Nižbora.  
Celé dopoledne byl připraven dopro-
vodný program. Děti si vyzkoušely

různé atletické disciplíny: hod medi-
cinbalem, hod oštěpem, překážkový
běh, přeskoky na žíněnce, skok dale-
ký z místa, hod na cíl, frekvenční že-
břík, slalomový běh, přeskoky přes
švihadlo či přechod přes lanovou
lávku. V letošním roce si navíc moh-
ly vyzkoušet střelbu z laserových
zbraní, které nám zapůjčil Klub biat-
lonu Beroun. Po splnění všech sta-
novišť si děti vybraly odměnu za své
výkony. Dále pro ně bylo připraveno
tetování. Malí účastníci si tato stano-
viště užívali a aktivně strávili volný
čas před vyhlášením výsledků.
Závod již tradičně moderoval spor-
tovní komentátor Štěpán Škorpil,
jenž se postaral o skvělou atmosféru.  
Děkujeme karlštejnským dobrovol-
ným hasičům, kteří zajistili klíčová
místa na trase hlavního závodu. Ne-
malé poděkování patří všem dobro-
volníkům, bez kterých by nebylo
možné závod uskutečnit. Za podpo-
ru děkujeme všem sponzorům i Mě-
stysu Karlštejn. 
Jana a Stanislav KrTKovi, Liteň

Je pochopitelné, že s velkou kon-
centrací lidí dochází i ke zvýšené
koncentraci automobilů, což je věc,
kterou lze těžko změnit. Co ale změ-
nit lze, je rychlost, jakou auta vjíždě-
jí do obce zejména ve směru od Srb-
ska. Zřízení semaforu např. u kem-
pu, na kterém by červená barva pro
zastavení naskakovala pouze v pří-
padě, že by se k obci blížil řidič pře-
kračující rychlost, je řešení elegantní
a v mnoha obcích vyzkoušené. Když
jsem se ptala, proč s tímhle jednodu-
chým a skvělým nápadem, který mi
jeden z respondentů sdělil, neosloví
obecní úřad, odpověď byla, že s tím
stejně nic neudělají. Změnit názor
obyvatel, že obec je nechává na ho-
ličkách, mi přijde jako velká výzva
pro zastupitele.
Na čem se shodli naprosto všichni
respondenti mé miniankety a co uvá-
děli na prvním místě své nespokoje-
nosti s turistickým ruchem v Karlš-

tejně, bylo chování nás, podnikatelů.
Někomu vadí vizuální stránka obce,
kdy si někteří obchodníci pletou
hlavní cestu k hradu s balkánským
tržištěm. Část lidí obtěžuje světelný
smog, který vyzařují do noci nasvět-
lené reklamní poutače nebo výlohy
obchodů. Absolutní prvenství však
obsadilo obtěžování hlukem z kon-
certů pod širým nebem, které se po-
řádají v některých restauracích nebo
v kempu. Z těch lidí, kteří za mnou
přišli, aby se podělili o své názory na
turistický ruch, všichni do jednoho
zmiňovali jako nejhorší právě obtě-
žování hlukem. Přirozený hluk z res-
taurací, provozu koňských povozů,
nebo přesunu a hovoru procházejí-
cích turistů – to vše je za dne a lidé
to jsou schopni tolerovat, protože
chápou, že žijí ve specifickém místě.
Ovšem po celodenním ruchu očeká-
vají večerní klid, a ten se od jara do

podzimu nekoná. Je zajímavé, že
hostinští, kteří v Karlštejně bydlí,
pořádají koncerty buď v uzavřených
prostorech, nebo zvou kapely, které
hrají bez reproduktorů, protože si
uvědomují citlivost této části svého
podnikání. 
Musím říci, že jsem nečekala, že můj
článek bude mít zrovna takovéhle
vyústění, že to bude úder do vlast-
ních řad. A nebylo mi z těch rozho-
vorů moc veselo. Nikdo z lidí, kteří
za mnou přišli, nebyl agresivní, byli
spíš rezignovaní, protože nevidí
možnost, jak se bránit. Karlštejnští
jsou tolerantní vůči turistům, dokon-
ce i tehdy, kdy turisté nejsou tole-
rantní vůči nim. Ale kdo jim nejvíce
ztrpčuje život, jsme my, podnikatelé.
Každý chápe, že jednorázové akce
typu vinobraní k turistickému ruchu
patří a několik málo takových akcí
do roka se dá vydržet. Ovšem mít

pokažený večer třikrát do týdne po
dobu celé letní sezóny, to už je na
hranici obtěžování. Před hlukem ne-
lze utéct a i když akce skončí v de-
set, je to pozdě na to, aby si klidný
letní podvečer mohli užít i místní
obyvatelé. Pokud vybrané koncerty
končí až před půlnocí, situace je ješ-
tě horší. Podnapilí a rozjaření návš-
těvníci hlučí pod okny a pryč je ne-
jen večer, ale i noční klid. 
Občas se v muzeu setkávám s dotazy
turistů, jestli jsou domy na pěší zóně
obydlené. Bývají překvapeni, když
jim řeknu, že domy neslouží jen jako
prodejny, restaurace či penziony, ale
že v nich normálně žijí obyvatelé.
Turisté čekají spíš skanzen typu Čes-
kého Krumlova, kde město nabízí
nespočet zážitků a žije dlouho do no-
ci, ale místní obyvatelé se v drtivé
většině dávno vystěhovali na okraj
historického centra. Važme si toho,
že Karlštejn je jiný, že stále ještě do-
káží vedle sebe žít místní obyvatelé s
turisty. Nabízí to obohacení pro obě
strany. Jen by to chtělo lépe plánovat
akce, aby jejich průběh toto soužití
nelikvidoval. Sebelepší akce neob-
stojí, pokud narušuje život místních
obyvatel. Oni nemají kam odejít,
jsou v Karlštejně doma a zasloužili
by si respekt podnikatelů a klidné
večery.          romana TrEŠLová,

Muzeum betlémů Karlštejn

Školáci už vědí, proč
nosí bažanti brýle
V karlštejnské škole se mění okna, a
tak měli v polovině září místní žáci
volno. Patnáct dětí se zúčastnilo tří-
denní akce, jejímž cílem bylo po-
moci rodičům, kteří potřebují chodit
do zaměstnání a školákům dopřát
vzdělávání tak trochu jinak.
V pondělí si děti užily nadšeného
amatérského entomologa pana Mai-
era z Křižatek, který se svému koní-
ku věnuje od dětství. Vyprávění o
sběru a sledování hmyzu bylo op-
ravdu zajímavé. Děti si prohlédly
sbírku (nejen) motýlů a brouků. Ke
každému exempláři měl pan Maier
příběh. Krásné dopoledne pokračo-
valo v lesích kolem Karlštejna.
Úterý bylo turisticky náročné - děti
putovaly z Karlštejna přes tři rybní-
ky do Litně. Bylo opravdu velké
horko, ale odměnou nám byla ná-
vštěva liteňské bažantnice s před-
náškou Nikoly Eberlainové. Víte, že
všichni bažanti nosí brýle? Karlš-
tejnské děti už vědí proč. Cestou
zpět jsme si prohlédli Korenský ry-
bník a zchladili unavené nohy v
chladné vodě. 
Středa byla vrcholem našeho puto-
vání. Starosta městyse Petr Rampas
zajistil ve spolupráci s ředitelem
Golf Resortu Karlštejn Mirko Gros-
mannem úžasný  golfový den. Děti
se naučily odpalovat míček a oprav-
du se jim dařilo. Počasí bylo ideální,
a tak jsme všichni trénovali, soutěži-
li a užívali si krásného dne. 
Zažili jsme úžasné tři dny a těšíme
se na další setkání. Okolí Karlštejna
poskytuje netušené možnosti užít si
pohodové podzimní dny. Děkuji dě-
tem za krásné zážitky, všem kole-
gům a nadšencům, kteří obětovali
volný čas a velice ochotně se dětem
věnovali. Eva Knopová,

Domeček Karlštejn

Rekord překonán, díky Báře Stýblové!

Nejvíc nám vadí hluk! shodli se místní
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Hasiči ukázali zbrojnici
(Dokončení ze strany 7)
Akce byla spojená s náborem no-
vých členů do sboru dobrovolných
hasičů Karlštejn. Příchozím byla
kromě občerstvení  zdarma předvá-
děna hasičská technika s odborným
výkladem. V otevřených garážích
byla uspořádána výstavka s doku-
menty o činnosti sboru. Na travna-
tých plochách v parku a kolem ba-
zénu bylo pro nejmladší zájemce
připraveno mnoho  soutěží se slad-
kou odměnou. K hasičské práci patří
i oheň - ten přítomní zažili při opé-
kání buřtů. Z hygienických  opatře-
ní byla akce uspořádána pouze ve
venkovních prostorech mimo budo-
vu. Příjemně  strávené odpoledne  si
přítomní užívali až do večera. Ná-
bor nových členů do našich řad  při-
nesl  nejen mladou krev - i několik
rodičů přislíbilo vstup do hasič-
ských řad. Přijímání nových členů
se zájmem o rozvoj hasičství je jedi-
ný způsob, jak udržet v Karlštejně
sbor založený našimi dědy před 122
lety.                  Josef ČvanČara, 

velitel jednotky, SDH Karlštejn

REKORDMANKA. Nejrychlejší že-
na, Bára Stýblová z Hlásné Třeba-
ně, se postarala o traťový rekord
závodu.   Foto Martina KnOPOVÁ

Sklizeň na karlštejnských vinicích
začala už 26. srpna odrůdou Sola-
ris. Jedná se o velmi ranou odrůdu,
hlavní vlna sklizně propukne až na
začátku října - zahájíme ji Modrým
portugalem, müllerkou a následo-
vat budou další odrůdy.
Násada hroznů je letos pěkná, zd-
ravotní stav je také dobrý. Cuker-
natost sice není tak vysoká, jako lo-
ni, ale příznivé počasí nám umož-
ňuje nechat hrozny déle vyzrát.
Problémy nám dělají pouze divoká
prasata, která škodí na těch vini-
cích, které nejsou dobře oplocené.
Průběžně probírkově sklízíme rané
odrůdy (Muškát moravský, Regent,
Rondo, Rinot), abychom uspokojili
poptávku po burčáku, která je v
tomto čase nejsilnější. Karlštejnské
vinobraní se bohužel letos konat
nebude, ale naše věrné odběratele
nezarmoutíme. Burčák se vždy sna-
žíme termínovat na pátek a sobotu,
je k dostání u nás na stanici i v naší
prodejně.                Zdeněk Beneš,

VSV Karlštejn
Foto Jarmila KOZOVÁ

Vína je dost, zlobí jen divoká prasata
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Osovský PROVAS

Máme tu babí léto a mohli bychom
si ho užívat, kdyby ovšem po krátké
době určitého klidu nevstoupil opět
na scénu koronavirus. Počty nakaže-
ných stoupají a na řadu opět přichá-
zejí nejrůznější omezení. Byl zrušen
varhanní koncert V. Roubala v osov-
ském kostele i Posvícenské odpoled-
ne na zahradě místní školy. 
O akcích tedy informovat nelze, žád-
né se nekonají, proto nabízím ohléd-
nutí za návštěvou Dominika Duky v
Osově. (Viz minulý Provas.) Kardi-
nál přijel v doprovodu svého sekre-
táře, který byl ze strany arcibiskup-
ství hlavním organizátorem. Zážitek
z této jedinečné akce byl velkolepý.
Návštěvníci jistě zaregistrovali, že
bohoslužba se odbývala přesně po-
dle pravidel, nikde žádné škobrtnutí
či zaváhání, všichni plnili úkoly do
nejmenšího detailu. Aby tomu tak

bylo, konaly se předběžné schůzky,
kde se přesně určilo, jak a kým bude
vše zajištěno. Počátkem slavnosti
prošel zaplněným a nádherně vyzdo-
beným chrámem velký průvod s kar-
dinálem, následně Robert Hanačík
přivítal přítomné a Josef Jonáš zdů-
raznil ohromné úsilí spojené s vytvo-
řením nového obětního oltáře. Právě
svěcení tohoto skvostného díla, na
němž jeho tvůrce Dalibor Šebesta
pracoval osm měsíců, bylo hlavním
bodem bohoslužby. Vyslechli jsme
přímluvy – litanie a do oltářních út-
rob byl ve schránce uložen ostatek
jednoho z českých patronů, sv. Pro-
kopa. D. Duka pak vrchní desku po-
třel svěceným olejem a pokropil svě-
cenou vodou. V promluvě řekl, že
voda je znamením křtu, který nás má
očistit. Ocenil i nádheru našeho kos-
tela. Když člověk vzhlédne, nalézá

odpověď o principu světa. Bůh nám
svěřuje vyšší poslání, které někdy
může bolet a největší lásku má ten,
kdo dává život za své blízké. Během
mše přistoupily k oltáři maminky s
dětmi, které sem položily kytičky.
Obřad doprovázel berounský sbor p.
Petřvalského, který hrál i na varha-
ny. Dvě společné hodiny utekly jako
voda a byl tu závěr. Všichni tři hlav-
ní protagonisté – D. Duka, J. Jonáš,
mecenáš, který oltář kostelu daroval
spolu s krásným mramorovým am-
bonem, a kamenosochař D. Šebesta
převzali kytice z rukou M. Rejskové.
Její rodina se nasazením a obětavos-
tí nejvíce zasadila o přípravu akce,
úklid a výzdobu chrámových i ven-
kovních prostor a následně i zajiště-
ní posezení s kardinálem ve staré
škole. Díky patří i rodině Trubáko-
vých, p. Pokornému, p. Frajerovi i

všem ostatním, kteří přispěli ke zda-
ru slavnosti. Při odchodu z chrámu
se D. Duka pozdravil s Karlem
Schwarzenbergem, který k našemu
velkému a radostnému překvapení
také dorazil. Jako potomek starodáv-
ného rodu, který v letech 1840 -
1930 vlastnil osovské panství, byl
vřele přivítán a zúčastnil se i obřadu.
Je to noblesní a nesmírně vstřícný
člověk, navíc s velkým smyslem pro
humor, který se chová ke každému
přátelsky a bez jakékoli povýšenosti.
Bohužel odjel záhy a nezúčastnil se
tedy posezení s kardinálem v prosto-
rách staré školy, které bylo opravdu
příjemné a milé. Přítomným bylo na-
bídnuto pestré občerstvení, o které
se ochotně postarali farníci. Byla to
událost, na kterou budou její účastní-
ci dlouho vzpomínat.    

Marie PLECItÁ, Osov                   

Kardinál se v Osově pozdravil s »knížetem«
NA NÁVŠTĚVU PRIMASE ČESKÉHO DOMINIKA DUKY BUDOU JEJÍ ÚČASTNÍCI DLOUHO VZPOMÍNAT

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  10/2020 (185)

PŘIJEL »KNÍŽE«. Svěcení oltáře se
v Osově zúčastnil i  Karel Schwar-
zenberg.          Foto Marie PLECITÁ

Hasiči zkoušeli techniku
Proškolení místních dobrovolných hasičů
s nově zakoupenou dýchací technikou se
u hasičské zbrojnice v Osově konalo 20.
září. Školení trvalo asi 3 hodiny a každý
jednotlivě si mohl novou výstroj vyzkou-
šet. Po kontrole dýchacích přístrojů, kte-
rou si dělá před zásahem každý sám, se
nasimulovaly různé situace a hasiči je v
rámci tréninku řešili jako u skutečného
zásahu. Hasiči budou tyto tréninky pořá-
dat pravidelně, aby byli při ostrém zása-
hu připraveni.      Dan Matějka, Osov

NA TRÉNINKU. Osovští hasiči při zkoušení nové dýchací techniky.                                      Foto Dan MATĚJKA

Ve škole první zářijový den přivítali čtrnáct prvňáčků
V osovské ZŠ jsme školní rok 1. 9. za-
hájili společným přivítáním 14 prv-
ňáčků. Za přísných hygienických
opatření se snažíme o co nejnormál-
nější provoz. Děti i zaměstnanci ško-
ly dodržují stanovená pravidla.
V provozu je školní družina i její záj-
mové kluby, dokončujeme výuku pla-
vání v hořovickém bazénu a opakuje-
me učivo. Snažíme se co nejvíc pobý-
vat a učit se venku na školní zahradě
nebo na vycházkách. V rámci projek-
tů Šablony II a Pomáháme školám k
úspěchu - Čtení pomáhá bádáme,
procvičujeme se v angličtině, logic-
kých hrách i čtenářských dovednos-
tech. Doufáme, že výuka bude hlavně
prezenční.        Soňa KOCMANOVÁ,
Foto ARCHIV ZŠ Osov

Osovské aktuality
* Na vydání územního rozhodnutí čeká
výstavba kanalizace v Osově. Do konce
roku by mělo být ukončeno stavební říze-
ní, následně mají být vyřízeny žádosti o
dotace. Co se týká hydrogeologických vr-
tů, řeší se vodoprávní řízení a shromaž-
ďují podklady k žádosti o dotaci.    (map)
* Od září byly obnoveny úřední hodiny
starostky a místostarostky Osova - vždy v
úterý od 17 do 19.00. (ost)
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SPOJENCI
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Nemáte kam dát dítě do školy anebo do školky?
Řeší Vaše obec problém s přeplněností své školy
a školky? 

Nabízíme pomoc obcím i rodičům:
 Vytvoříme veřejnou platformu, na které všichni

uvidí, jaké kapacity ve školách v okolí jsou. 

 Podpoříme vznik školních a školkových autobusů,

které dovezou děti tam, kde jsou volné kapacity.

 Pomůžeme při organizaci a umístění dětí do 

volných kapacit v okolí.

A dál?
Pracovní vytížení často menším obcím a školám

vůbec nedovolí, aby zvládli zpracovat náročné 

projekty. Obcím pomůžeme s čerpáním peněz

z fondů EU a národních finančních programů na 

podporu vzdělávání a školské infrastruktury. 

Budeme pro obce a města ve Středočeském kraji 

skutečným Spojencem!

Pohněme s tím.

Společně.

Lenka Kotková
kandidátka do zastupitelstva
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Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás 

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

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

rychlost připojení k internetu.

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

K internetu si u nás můžete objednat i další služby:
• Moderní televizi IPTV za bezkonkurenční ceny. Vyzkoušet nyní můžete na 7 dní zcela zdarma
• Pevné telefonní linky, u kterých se nemusí platit paušál, ale pouze to, co protelefonujete
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Bobři oslavili čtyřicáté narozeniny
ZÁJEMCI SI MOHLI PROHLÉDNOUT HISTORICKÉ KRONIKY, NEBO SI ZAJEZDIT NA LODÍCH

Vodácký oddíl Bobři Řevnice v le-
tošním roce oslavil 40 let své exi-
stence. Při té příležitosti jsme se roz-
hodli uspořádat v sobotu 12. září od-
poledne u klubovny za vodou oslavu
tohoto výročí. Jednalo se o setkání
aktivních i bývalých členů oddílu
včetně zájemců z řad veřejnosti.
Během odpoledne se promítaly fot-

ky a sestřihy videí napříč celým ob-
dobím činnosti oddílu, příchozí si
mohli prohlédnout historické kroni-
ky, skautské stezky, šátky a další
skautské zajímavosti. Byla možnost
zajezdit si na lodích a v neposlední
řadě byl prostor pro popovídání si
všech příchozích u přichystaného

občerstvení. K večeru jsme rozdělali
oheň, kde si každý mohl něco opéct,
a následně se povídalo i hrálo na ky-
taru až do pozdních večerních hodin.
Počasí nám po celou dobu přálo a
během dne se akce zúčastnilo při-
bližně dvě stě deset hostů. Jako orga-
nizátoři jsme akci hodnotili úspěšně

a také podle referencí od účastníků
se povedla. Díky všem za pomoc s
přípravou, příchozím za účast a ať se
oddílu daří i v nadcházejících letech! 

šimon MARtiNEc, Řevnice

Cestu z Řevnic směr
Svinaře brzy uzavřou
Řevnice - Silnice ze Řevnic do Svi-
nař bude od 5. října uzavřená. NN to
potvrdil svinařský starosta Vladimír
Roztočil. „Objízdná trasa povede
přes Zadní Třebaň,“ dodal s tím, že
silnice ze Svinař do Haloun bude
»normálně průjezdná«.
Podle vedoucího Technických slu-
žeb města Řevnice Mojmíra Mikuly
bude na uzavřenou silnici umožněn
vjezd vozidlům veřejné dopravy i
dopravní obsluze a zákazníkům
sběrného dvora, který je zřízen v
místě bývalé skládky nad řevnic-
kým hřbitovem. „Z celé doby uza-
vírky, která je naplánovaná do 16.
listopadu, bude silnice zcela neprů-
jezdná 2 x 2 dny z technologických
důvodů pokládky spodní a vrchní
vrstvy asfaltové směsi. O této úplné
neprůjezdnosti bude stavební firma
informovat předem  a město Řevni-
ce ji zveřejní na svých stránkách,“
uvedl Mikula. (mif)

Pes zmizel v kanále,
zachránili ho hasiči
Černošice - Psa ztraceného v černo-
šické kanalizaci hledali 19. 9. vpod-
večer řevničtí profesionální hasiči
spolu se svými dobrovolnými kole-
gy z Mokropes
„Zvíře zaběhlo do nezabezpečené
vpusti dešťové kanalizace,“ uvedl
řevnický hasič Pavel Vintera. „Po
hodině byl pes nalezen pod vpustí
přibližně 150 metrů od místa, kde
zmizel. Byl vyproštěn, očištěn a pře-
dán majiteli,“ dodal Vintera.     (mif)

Ve středu 23. září vyrazily děti ze zadnotřebaňské škol-
ky společně se žáky 1. ročníku základní školy okusit
podzimní atmosféru na Dýňovou farmu Bykoš. Kromě
informací o nejrůznějších druzích dýní, jedlých či okras-
ných, se děti dozvěděly zajímavé informace i o jiných
tradičních i netradičních rostlinách pěstovaných na far-
mě. Setkat se mohly i s drobným domácím zvířectvem –
s králíky, slepicemi… Následovala jízda traktůrkem po
areálu farmy, jež byla opět největším zážitkem, stejně
tak, jako v minulém roce. Po nabitém programu dětem
pořádně vyhládlo, a tak se s chutí vrhly na výtečnou dý-
ňovou polévku. Na závěr nechyběla ani návštěva kuku-
řičného bludiště. Domů si pak každý mohl odvézt dýni
dle vlastního výběru. text a foto Klára PEšKOVÁ, 

Mateřské škola Zadní třebaň

hlásná třebaň - Ze silnice hlásná
třebaň - Mořina »vyletělo« 19.
září odpoledne plně obsazené au-
to. Na pomoc vyjeli řevničtí profe-
sionální hasiči.
„Čtyři lidé, kteří ve voze cestovali,
byli v době našeho příjezdu již ven-
ku bez viditelných zranění. Přesto,
vzhledem k povaze nehody, velitel

zásahu povolal záchranku, která je
převezla na preventivní kontrolu do
nemocnice,“ řekl řevnický profesio-
nální hasič Pavel Vintera. „Pro vyta-
žení auta ze špatně přístupného mís-
ta bylo nutné povolat speciální vy-
prošťovací automobil a pomocí mo-
torové pily vyřezat křoví kolem vo-
zu,“ doplnil.          Miloslav FRÝDL

Plně obsazené auto »vyletělo« ze silnice

Zloděj povalil ženu 
a ukradl z garáže kolo
Policisté z obvodního oddělení Řev-
nice byli vysláni 11. září po poledni
do ulice K Lomu v Dobřichovicích,
kde na ně čekala osmapadesátiletá
žena, která nahlásila odcizení hor-
ského kola.
K odcizení kola došlo pravděpodob-
ně tak, že osmadvacetiletý muž
vnikl 11. 9. mezi 11.40 a 12.00 do
otevřené garáže. Odtud přešel do
obytných prostor domu, kde jej ale
vyrušila oznamovatelka. Tu povalil
na zem, naštěstí ji nezranil a dal se
na útěk zpátky přes garáž, z níž od-
cizil pánské horské kolo. Policisté
jej po chvíli dopadli, zadrželi a pře-
vezli na obvodní oddělení. Osma-
dvacetiletý muž je podezřelý z trest-
ných činů krádeže a porušování do-
movní svobody. Protože se jedná o
recidivistu, který byl za podobný čin
už potrestán či odsouzen, hrozí mu
trest odnětí svobody až na tři léta. 

Michaela RichtEROVÁ, 
Policie ČR

Děti ochutnaly polévku a odnesly si dýně

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 3. 10.
od 8 do 12.00 na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích. Stejný den, také
od 8.00, se uskuteční Farmářské tr-
hy u nádraží v Mokropsech.     (smč)
* Lukoládu - soutěž v lukostřelbě s
dalšími aktivitami a soutěžemi pořá-
dají 3. 10. od 14.00 v Dobřichovicích
u své klubovny místní skauti.      (ak)
* Prodej mezi vraty se v Černoši-
cích  uskuteční 3. 10., v Dobřichovi-
cích o den později, 4. 10. Přihlášky
k prodeji, mapu míst i další informa-
ce najdete na www.garagesalecerno-
sice.cz.          Andrea KUDRNOVÁ
* Oslavy 30. výročí obnovení čin-
nosti pořádá skautské středisko Les-
ní Moudrost Dobřichovice 4. 10. od
10 do 18.00 u srubu v areálu místní
sokolovny. K vidění budou kroniky,
fotky i tábornické vybavení. (šim)
* Besedu se spisovatelem Janem
Novákem spojenou s autogramiádou
hostí 6. 10. od 18.00 vinárna v Cor-
su Řevnice.                Kamil ČERNÝ
* Besedy Moje jméno není diagnó-
za, jejímž cílem je představit zkuše-
nost lidi, kteří zažili duševní nemoc,
se můžete zúčastnit 8. 10. od 17.00
v Modrém domečku Řevnice. (sip)
* Beseda a on-line vysílání s Ilonou
Chrobokovou-Dobrovodskou, která
se uzdravila z onkologického one-
mocnění, se koná 8. 10. od 18.30 v
dobřichovické knihovně.             (dil)
* Farmářské trhy se u zámku pod
lípou v Dobřichovicích uskuteční
10. října od 8 do 12.00.                (ak)
* Požár elektroodpadu ve velko-
objemovém kovovém kontejneru v
areálu podniku v Letech likvidovali
12. 9. v 1.20 řevničtí profesionální i
letovští a dobřichovičtí dobrovolní
hasiči. Použili vodu i pěnu, zasaho-
vat museli v dýchací technice. Pra-
covník firmy pomocí nakladače vy-
skladnil materiál na volné prostran-
ství, kde byl dohašen.                 (pav)
* Jízdní kolo zajištěné lankem a
uzamčené na 2. nástupiště  nádraží v
Zadní Třebani bylo ukradeno 9. 9.
Škoda je 13.300 Kč.                   (min)

***
Zdravotnická záchranná služba
Trans Hospital Plus děkuje za již
druhý sponzorský dar Ing. D. Me-
lounové. Peníze byly použity na ná-
kup 300 ks respirátorů a výrazně po-
mohly k zabezpečení dýchacích cest
našich posádek při výjezdech k paci-
entům.    Bořek BUlÍČEK, Řevnice

Za krásného slunečného počasí se v sobotu 19. září konal v Řevnicích dva-
náctý »prodej mezi vraty«. Na deseti prodejních místech se ho zúčastnilo
patnáct prodávajících. Zájem byl hlavně o teplé sezónní oblečení, lyže,
brusle a podobné »zimní« zboží. Nechyběli ovšem ani zájemci o květiny,
literaturu, nářadí, půdní poklady nebo vánoční dekorace. 

Text a foto růžena WildmannOvá, Řevnice

Blíží se zima, zájem byl o teplé oblečení a lyže

LODÍ PO BEROUNCE. Účastníci oslav řevnického vodáckého oddílu Bob-
ři se mohli projet na lodi po řece. Foto Ondřej Brůha
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NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 10. 2020
Pro vás a vaše mazlíčky otevíráme moderní veterinární

ambulanci v ŘEVNICÍCH na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad 5, na známém místě vedle Čajovny Cherubín.

Ordinační hodiny
Po 17:00 – 19:00            So 8:00 – 11:00
Út 9:00 – 11:00               Ne 18:00 – 20:00
St 17:00 – 19:00             otevřeno každý 
Čt 9:00 – 11:00               sudý víkend

Email: info@veterina-revnice.cz Tel.: 774 068 272

www.veterina-revnice.cz
Těšíme se na vás, MVDr. Andrea Mertová a MVDr. Jaroslav Merta.
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Dne 15. 9. se v řevnickém Meandru
konala diskuse nad plány (prozatím-
ní studie) zástavby areálu bývalé Eu-
rovie, kterou svolalo občanské sdru-
žení Řevnická deska. Díky! Diskuse
byla velice příjemná, i když se měla
konat před zahájením veškerých
úvah na téma »Co s ním?«
Děkuji za zcela zásadní otázku z pu-
blika: „Proč město nadbíhá majite-
lům bývalé Eurovie a nabízí mož-
nosti, co jim všechno umožní, a ne
NAOPAK, aby město regulovalo po-
žadavky soukromého majitele?“
Kvůli této nemorální skutečnosti se
ustavil petiční výbor pro uspořádání
referenda. Jeho snahu vysvětlil To-
máš Chabera – velké díky! Prioritou
vedení města by měl být ohled na
stávající obyvatele, jejich přání a
obavy z přísunu tak velkého počtu

nových obyvatel (dostatek vody,
škol a školek, zesílení dopravy atd.)
Má-li se území bývalé Eurovie inte-
grovat do města, mělo by se přihléd-
nout k formě zástavby obvyklé v je-
ho okolí. Tak žádal zcela rozumně
jeden z účastníků diskuse. Plánova-
ná masivní  zástavba nebude žádným
přínosem našeho zahradního měs-
tečka, přinesla by jen finanční zisky
developerům. JEN JIM! Je-li dle ar-
chitektů zbytečné zakomponovat do
projektu zelená náměstíčka (protože
centrální náměstí už máme), tak se
mi zdá být naprosto zbytečný i další
supermarket Albert, protože obcho-
dů stávajících máme již dost. Archi-
tekti zanedbali to nejdůležitější - oh-
led na tak výjimečně krásné místo u
řeky s výhledy do Brd a Českého
krasu. Dle prezentovaného projektu
by místo padlo ua oběť živelné zá-
stavbě, kterou bohužel vidíme až pří-

liš často kolem nás. Veliké obavy vz-
nikly okolo areálu Corsa pod lipami.
Ale toto zastavěné území v ďolíku
zapadlo do stávající zástavby a stalo
se příjemnou spojnicí mezi náměs-
tím a nádražím. Co by spojovalo Eu-
rovii se stávající zástavbou Řevnic?
Velký dík patří starostce Letů Barbo-
ře Tesařové, která připomněla, že se
už i u nás přestavují a využívají
opuštěné továrny k novým účelům,
aniž by se muselo masivně bourat a
následně znovu ve velkém stavět.
Zároveň se tím chrání naše životní
prostředí. Myslelo se na to u nás, v
Řevnicích? Další dík patří Dr. Köni-
govi, který přinesl do Meandru foto-
grafie, jak vypadalo toto území před
stavbou Eurovie. Bylo tam fotbalové
hřiště. Je to záplavová oblast a naši
předci nebyli hlupáci...
S probouzející se občanskou společ-
ností by se takovéto diskuse měly

konat častěji a hlavně PŘED závaž-
nými rozhodnutími, před zadáváním
architektonických studií, před žádo-
stmi o udělování dotací - naše život-
ní prostředí je věcí nás všech. Vedení
města Řevnice by se mělo snažit ob-
čany spojovat v úsilí o co nejkrás-
nější městečko, abychom mohli být i
nadále hrdi na to, že jsme z Řevnic.
Naďa SCHNEIDEROVÁ, Řevnice

Autobusový zájezd do Žatce, Jimlí-
na a Panenského Týnce připravili za-
hrádkáři ze Zadní Třebaně.
První zastávka byla v zahradnictví
Cinke, kde se specializují na pěsto-
vání chryzantém, převislých pelar-
gonií a hlavně - chmele. Účastníci
zájezdu si nakoupili kytky a - hurá
do Žatce, Chrámu chmele a piva.
Chmelařské muzeum představující
vývoj chmelařství od raného středo-
věku do současnosti se pyšní největ-
ší expozicí svého druhu na světě. V
labyrintu žoků jsme trošku zabloudi-
li, ale nakonec se nám přeci jen po-
vedlo dostat se ven. Funkční chme-
lový orloj nad vchodem do dvora je
dalším světovým unikátem. Rene-
sanční sladovna ze 16. století, sym-
bol žateckého pivovarnictví, byla po
rekonstrukci veřejnosti otevřena až v
roce 2012. Překvapila nás také sbír-
ka tužek Emanuela Petráně, která
čítá tisíce exemplářů.  
Po obědě v pivovaru U Orloje, jed-

nom z nejstarších v ČR, který jsme
zapili vynikajícími pivy Žatecký Sa-
mec a Chrámový Letňák, jsme vyra-
zili směr Jimlín a prohlédli si zámek
Nový hrad založený v 15. století ro-
dem Kolovratů. Schwarzenbergům
jej zabavil stát a když od roku 1953

přešel do majetku místního JZD,
zmizelo veškeré vybavení. Zanedba-
ná údržba a neodborné stavební úp-
ravy způsobily dezolátní stav zám-
ku. Úplně zdevastovaná byla kaple a
reprezentativní budovy. Z interiérů
se nezachovalo nic, pouze nádherné

stropní štukové výmalby a záklopo-
vé stropy. Od roku 1964 je zámek
chráněn jako kulturní památka. Pro-
hlédli jsme si výstavu miniaturních
hradů a zámků od Jany Žuravnyjové
a našli i »náš« Karlštejn. 
Poslední zastávka byla  u nedostavě-
ného gotického chrámu Panny Marie
v Panenském Týnci. Působí tajemně
a magicky - podle psychotroniků se
nachází na silném energetickém zd-
roji. Tisíce výletníků sem přijíždí na-
čerpat pozitivní energii - i my jsme
zaujali správnou pozici: ruce nahoru,
zavřít oči a čerpat. Někteří vyprávě-
li, že viděli obrazce (kola, ovály, čt-
verce), jak odcházejí pryč, vlevo.
Zajímavé... Chrám přitahuje citlivé
lidi, ročně se tu koná až sto svateb,
točil se zde film Kytice, nebo záběry
z filmu Juraje Jakubiska Post Coi-
tum s Francem Nerem...
Velké poděkování Richardu Votíkovi
za zorganizování zájezdu. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Jak se na koncert
dostali starší diváci?
Vážená redakce! V Našich novinách
č. 19/2020 je v článku Na koncert do-
razil velvyslanec popisována význam-
ná událost, která se udála 5. 9. v
řevnickém Lesním divadle. Je zdů-
razněno, čím byl koncert Filharmo-
nie v lese  výjimečný a jak reagova-
li posluchači. To mohu potvrdit a ta-
ké chci připojit důležitou poznámku.
Účast byla vysoká a kromě mladých
diváků zde bylo množství seniorů.
Do divadla se dá bezpečně dojít po
pěšině z města, která je vhodná pro
mladší a fyzicky zdatné osoby. Je mi
záhadou, jak se tam dostali ty starší.
Vedení města každý rok technické
prostředí divadla upravuje, ale o
příjezdové  cesty se nestará. Dojet
do divadla autem znamená velké ři-
dičské umění a pro dopravní pro-
středek vysokou zátěž - ulice Příkrá,
kudy je možný příjezd, není udržová-
na a další možnost, příjezd lesem, je
veřejnosti zakázána. Zajímalo by
mne, kudy přijeli vzácní hosté a jak
se tam přes různé zákazy senioři do-
stali. Chce-li si Lesní divadlo a měs-
to v kulturní činnosti dále udržet
dobrou pověst, je třeba se již vážně
zabývat i touto problematikou. 

Jiří PEřinA, Lety

Přes Lety se již
nyní valí kolony aut
Na adresu redakce NN dorazilo
Stanovisko zastupitelů obce Lety
k chystané výstavbě v areálu bý-
valé Eurovie v Řevnicích.       (NN)
Lokalita Eurovie přímo sousedí s
katastrem Letů, proto nás otázka bu-
doucího využití bývalého areálu Eu-
rovie velmi zajímá. A to nejen jako
zastupitele sousední obce, přes kte-
rou se již nyní valí kolony aut a sdí-
líme stejné nebezpečí povodní, ale
také letovské obyvatele, kteří lokali-
tu velmi dobře znají a vědí, jaké má
(nebo již nyní nemá) rezervy pro
další nárůst obyvatel.
Chápeme nutnost úpravy stávající-
ho areálu na břehu Berounky. Přiví-
tali bychom ale takové řešení, aby
proměna nepřinesla větší zatížení
okolí dopravou, povodňovou zátěží,
nároky na městskou infrastrukturu.
Aby proměna způsobila takovou in-
tegraci, kdy není poznat, že dříve
měla lokalita jinou funkci.
Podle našeho názoru nemá obec
zhodnocovat oblast pro investora,
ale pro stávající obyvatele, již tam v
budoucnu mohou najít třeba občan-
skou vybavenost, drobná řemesla,
výrobu a služby, které v lokalitě
chybí, zeleň, sportoviště, lezeckou
stěnu, kluziště... V případě konsen-
su na projektu, který by přinesl be-
nefit celé oblasti Dolní Berounky,
jsme připraveni na projektu partici-
povat a podporovat ho.
Přejeme nám všem, aby se v Řevni-
cích podařilo najít takové řešení pro
lokalitu bývalé Eurovie, na něž bu-
de celé údolí Berounky pyšné a přij-
me ji za svou. Zastupitelstvo Letů a

Barbora TESAŘOVÁ, starostka

Zahrádkáři zabloudili v žateckém labyrintu žoků...

Masivní výstavba městu nic nepřinese!
PRIORITOU VEDENÍ ŘEVNIC BY MĚL BÝT OHLED NA STÁVAJÍCÍ OBYVATELE, JEJICH PŘÁNÍ A OBAVY

ENERGIE Z CHRÁMU. Ruce nahoru, zavřít oči..., tak se čerpá pozitivní
energie z nedostavěného chrámu v Panenském Týnci. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Dětské odpoledne se konalo 18. září na »plácku« v Řevnicích. Akci pořá-
dal Primáček, Prima Zoom a zúčastnil se jí i známý moderátor Láďa Hruš-
ka. Všude se hemžily děti, děvčata jim malovala na obličej různé výjevy,
rozdávala bločky, pastelky a další upomínkové předměty, kluci lítali po
hřišti a hráli fotbal. Byl připraven i »stůl hojnosti« - koláče a pití všeho
druhu. Kapela Kapičky hrála a dokonce vyhecovala děti k tanečkům. Poté
byl zapálen oheň a každý si mohl opéci buřta. První »opalovač« byl Miloš
Chroust. Měl tu s sebou celou svoji početnou rodinku, a tak měl co dělat,
aby všechny stačil nasytit... Díky Tomáši Chaberovi za luxusně naložený
hermelín - to bylo fakt »nebe v hubě«! Bylo to velmi příjemné odpoledne -
všem, kteří je zorganizovali, patří velký dík. Nashle příští rok!
Foto Tomáš CHABERA Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Na hemžící se děti »dohlížel« Láďa Hruška
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SVOBODAA ODPOVĚDNOST
PRO KAŽDÉHO BEZ ROZDÍLU

/odastranawww.oda.cz odastranawww.oda.cz
Objednatel: ODA, Zhotovitel: ODA
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kandidát na hejtmana

Zdeněk Somr

POŘÁDÁME AKCE
S NÁPADEM

Management 
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Technické 
zázemí

Zvuk 
a světla

Společenské akce a eventy na klíč Půjčovna vybavení

Personál

DramaturgieCatering

Reklama

Logistika

Vybavení

Potřebujete uspořádat společenskou událost a chcete vytvořit 

neopakovatelnou atmosféru nebo vám jen chybí dostatečné 

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

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

perfektního zázemí pro vaší akci.

stany nábytekgrily el. vybavení

Svatby Festivaly Párty a oslavy Firemní akceMěstské slavnosti

www.rockovrat.cz

facebook: rockovrat

tel: 728 049 458

email: info@rockovrat.cz
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Při vstupu musí použít desinfekci na
ruce, která bude připravena. Pro
ověření totožnosti je třeba předložit
platný občanský průkaz nebo ces-
tovní pas. Pokud nemáte platný do-
klad, máte možnost mimořádně po-
žádat o vydání občanského průkazu
ve zkrácené lhůtě. Tento občanský
průkaz se vydává bez strojově čitel-
ných údajů s  dobou platnosti na 1
měsíc. Žádat je třeba na MěÚ Čer-
nošice (pracoviště Karlštejnská 259,
Černošice nebo Podskalská 19, Pra-
ha), k podání žádosti je třeba dodat 2

aktuální dokladové fotografie (v
Podskalské lze fotografie pořídit na
místě). Současně je třeba mít doklad,
kterým prokážete totožnost. Vyhoto-
vení tohoto typu občanského průka-
zu je na počkání a jeho vydání je
osvobozeno od správního poplatku.
Do středy 30. 9. můžete požádat o
vydání voličského průkazu - volit
pak lze v jiné obci, musí se ale na-
cházet ve Středočeském kraji.
Lidé, kteří jsou v karanténě nebo
izolaci z důvodu nemoci COVID-19,
nemohou v těchto volebních míst-
nostech hlasovat. Volit ale mohou z
auta na stanovišti (drive-in), a to ve

středu 30. 9. od 7 do 15.00. Obyva-
telé okresu Praha-západ budou mu-
set v takovém případě jet hlasovat
do Hostivic (Husovo nám. 59), lidé z
Berounska do Berouna  (Na Ostrově
83, parkoviště u zimního stadionu).
Druhou možností, jak mohou pouze
lidé v nařízené karanténě volit, jsou
zvláštní přenosné volební schránky.
Musíte o ně požádat krajský úřad na
tel.: 257 280 397, 257 280 862, 257
280 680, 257 280 918. Telefonické
žádosti se přijímají v pondělí a stře-
du od 8 do 17.00, v úterý i pátek od
8 do 16.00 a ve čtvrtek od 8 do 20.00
hodin. Pavla NOVÁČKOVÁ

Poberounsko je mimořádně malebný
kus země a skýtá mnoho možností
pro život i rekreaci. Ale jako kdekoliv
jinde, jsou tu i problémy, které je třeba
řešit. Krajské volby jsou příležitostí,
jak si zvolit ty, kteří se budou k potře-
bám lidí stavět čelem. Ne papalášství,
ale upřímný zájem o dění v kraji je
předpokladem smysluplné práce v
krajském zastupitelstvu. 
Je mi jasné, co je potřeba dotáhnout,
aby se tu lidem dobře žilo. Potřebují
slušně placenou práci, nejlépe v místě
nebo co nejblíže místu bydliště. Kraj
by měl podpořit místní aktivity, řeme-
slníky, rolníky a farmáře, start-upy pro
mladé, aby neodcházeli. Aby práce a
výdělky zůstaly v místě a lidi za nimi
nemuseli dojíždět do Prahy. To v kom-
petenci kraje je a pomoci může, obce
samy to nezvládnou. Tak se zabrání
vylidňování venkova a malebné obce
nebudou jen víkendovým rájem chata-
řů, ale místem, kde se pracuje a žije. 
S vylidňováním souvisí i bydlení a

kvalita života vůbec. Každá rodina
musí mít šanci na dostupné bydlení.
Zasadíme se o to, aby kraj podporoval
vznik nových bytových družstev za
účasti měst a obcí, družstev určených
pro výstavbu nového a dostupného
bydlení. Kvalita bydlení souvisí i s pé-
čí o zajištění potřeb uživatelů nových
bytů, od dětí po seniory, vybudováním
odpočinkových zón pro volný čas, dět-
ských hřišť, sportovišť a potřebné in-
frastruktury s podporou kraje. Kraj ta-
ké musí zajistit pitnou vodu do každé
domácnosti. Není to samozřejmé, řada
domácností nemá zaveden vodovod a
není napojena na kanalizaci. Místní
zemědělce podpoříme při péči o kraji-
nu a zasadíme se o rozvoj zádržních
vodních ploch i jejich udržování.  
Je třeba podpořit místní komunitní ži-
vot. Může to být vznikem komunitních
center, ve kterých se sdruží služby,
pošta, knihovna, potraviny, ale bude v
nich i zázemí pro místní spolky, hasi-
če, děti a mládež. Na výstavbu nové-

ho komunitního centra nebo na rekon-
strukci stávající budovy obecního úřa-
du či kulturního domu je pro menší
obec těžké rozpočtově dosáhnout. Ale
když se sdruží prostředky všech zain-
teresovaných a přidá se i kraj, může
se vybudovat skvělé zázemí, které
obci přinese nový impuls a oživí ji. 
Pak je třeba podpořit dopravní dostup-
nost i okrajových částí kraje. Středo-
český kraj nemá krajské město. Tuto
funkci plní Praha, kde je nejen sídlo
krajského úřadu, ale i další důležité in-
stituce, kam je nutné čas od času do-
jet. Na to kraj musí myslet více, než
dosud a pomoci to zlepšit. Proto chce-
me prosadit fungující povrchové met-
ro (S-Bahn) navazující na stávající
pražské metro. Za koncovými stanice-
mi stávajících tras metra vyjedou sou-
pravy na povrch a dál pojedou po nad-
zemních kolejích. Na nových konco-
vých stanicích kraj musí vybudovat
velká záchytná parkoviště. Je to řeše-
ní ekologicky šetrné. Ušetří čas, pení-

ze i nervy Středočechů, kteří se potře-
bují rychle a levně dostat do centra
Prahy nebo levně projet Prahu napříč.
Úkolů je hodně. Vedení kraje musí
otevřeně a s předstihem informovat
občany o svých záměrech, což se
často neděje. Budeme-li se podílet na
vedení kraje, určitě zveřejníme vše,
co můžeme, nejen to, co musíme. Na-
vrhneme založení výboru, který bude
dohlížet na výběrová řízení a perso-
nální nominace do orgánů právnic-
kých osob s majetkovou účastí kraje,
se zastoupením všech stran a hnutí v
zastupitelstvu. Prosadíme odborné
zástupce opozice do dozorčích rad.
Úředník kraje musí mít možnost svo-
bodně vykonávat svou práci bez tlaků
politiků, ale i nést plnou odpovědnost
za svá rozhodnutí. A také chceme sní-
žení byrokracie! Když jde banku řešit
z mobilu, musí to jít i s krajským úřa-
dem.                  Zdeněk Somr (oDA),

Čestný prezident Hospodářské      
komory Čr a kandidát na hejtmana

Štěstí zkouší starosta
Černošic i Litně
Poberouní - Ve Středočeském kraji
se o hlasy voličů uchází celkem
šestnáct uskupení s více než osmi
sty kandidáty. Mezi nimi je i několik
starostů a místostarostů z obcí v dol-
ním Poberouní.
Nejvíc jich mají na své kandidátce
Spojenci pro Středočeský kraj -
TOP 09, Hlas, Zelení. Za ně kandi-
duje stávající starosta Litně Filip
Kaštánek, starostka Mníšku pod Br-
dy Magdaléna Davis a místostarosta
Černošic Petr Wolf. Na kandidátní
listině ODS najdeme dobřichovic-
kého místostarostu Michaela Pánka
i letovského místostarostu Jiřího
Hudečka. STAN má své poberoun-
ské želízko v ohni v podobě černo-
šického rychtáře Filipa Kořínka. 
Kromě vládních či tradičních usku-
pení sestavili v našem kraji kandi-
dátku například i méně známá usku-
pení jako třeba Demokratická strana
zelených – Za práva zvířat nebo
Moravané, pro zachování Moravy
se při sčítání lidu 2021 opět přihlas-
me k moravské národnosti.
Každá politická strana, hnutí nebo
koalice je uvedena na samostatném
volebním lístku. Jestliže se rozhod-
nete udělit hlas celé straně, vložte
do obálky hlasovací lístek. Kandi-
dátům do krajského zastupitelstva
ale můžete udělit také preferenční
hlasy – zakroužkovat můžete až čty-
ři kandidáty. Preferenční hlasy je
možné dát pouze kandidátům z jed-
né politické strany nebo hnutí. Do
obálky je možné vložit jen  jeden
hlasovací lístek, jinak je volba ne-
platná. (pan)

Ano! Ne! Řevnické...
(Dokončení ze strany 1)
Říkáme NE množství aut navíc. Ří-
káme NE nedostatku míst ve školce,
škole, u lékaře, u zubaře. Říkáme NE
dalším stovkám obyvatel Řevnic.
Říkáme NE poklesu kvality života v
Řevnicích.  I když se zdá, že NE je i
pro sportoviště, hřiště, školy atd., je
to NE pouze bytové výstavbě, ni-
koliv ostatnímu využití - to je zde na
základě usnesení zastupitelstva ze 7.
září 2020 možné.
V případě 2. otázky - zástavby Na
Vrážce zůstává text téměř stejný.
Zde říkáme ANO! ANO, chceme ze-
lený pruh, který oddělí zástavbu od
polí a pomůže zamezit rozrůstání
zástavby domů v budoucnu. ANO,
chceme chránit domy před přívalo-
vými srážkami a prachem z polí.

Přípravný výbor referenda a 
Tomáš CHABERA, Řevnice

Zdeněk Somr (ODA): Poberounsko si zaslouží pozornost a péči kraje

»Jiné« volby: v roušce, z auta...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ZNOVU VE ŠKOLE. Naposledy jsme do krajských zastupitelstev volili v ro-
ce 2016. Řevnickým tehdy jako volební místnost posloužila přístavba zák-
ladní školy. Letos sem k volebním urnám zamíří opět.   Foto NN M. FRÝDL
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Derby »obralo« domácí o první body
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - »Bůra« si odvezl
Karlštejn z Hořovic, třebaňský
ostrovan nafasoval doma od Tma-
ně ještě o branku víc. lety koneč-
ně zabraly, dobřichovice v derby s
Kazínem ztratily první body. (mif)

LETY, krajská I. B třída
FK lety - Králův dvůr B 2:1
Branky: Měchura, Janich
Domácí vlétli na soupeře plni elánu
a snahy napravit sérii nezdarů. Ve 2.
minutě odcentroval Janich a přetaže-
ný míč hlavičkoval Měchura do sítě
- 1:0. Ve 13. minutě bylo vyrovnáno:
rychlý protiútok a zpětnou přihrávku
zúročil útočník hostů. V 57. minutě
přehodil Kischer vybíhajícího bran-
káře, před brankovou čárou doběhl
míč Čermák, ale jeho dorážka k šoku
domácích skončila na tyči. V 66. mi-
nutě uvolnil Král Čermáka, jeho při-
hrávku zpracoval Janich a nedal
brankáři ranou pod břevno šanci -
2:1. Jiří KáRNÍK
daleké dušníky - FK lety 2:3
Góly: Chalupa, Čermák, Měchura
Utkání ovlivnila 15. minuta. Domácí
obránce vyrazil na brankové čáře
míč rukou, byl vyloučen a Chalupa
proměnil penaltu - 0:1. Domácí vy-

rovnali ve 21. minutě. V 60. minutě
po narážečce s Chalupou Čermák
přidal druhý gól. Další emoce přine-
sla 71. minuta: po faulu byl vylou-
čen Kischer, ale s ním za oplácení i
domácí hráč. Chvíli nato si Měchura
narazil míč s Hřebečkem a sólo za-
končil třetí brankou. V 81. minutě
domácí snížili z penalty, ale víc už
nestihli. Jiří KáRNÍK

KARLŠTEJN, okresní přebor
Hořovice B - Karlštejn 5:0
Karlštejn - Trubín 1:3
Branka: Žerovnický

DOBŘICHOVICE, III. třída
Třebotov - dobřichovice 0:3
Góly: Šlapák, Prosický, Chvojka
Hosté odjížděli do Třebotova v po-
změněné sestavě, avšak s cílem vy-
hrát. Nebylo to jednoduché, protože
scházela obvyklá herní lehkost. Na
první branku jsme čekali až do 51.
minuty, kdy skóroval Karel Šlapák.
Uklidnění přišlo v 70. minutě, kdy se

prosadil Michal Prosický a nepří-
jemného soupeře »dorazil« v 87. mi-
nutě Jiří Chvojka.                        (oma)
dobřichovice - Kazín 1:1
Branka: Janouš
Za stálého deště se na kvalitním
trávníku strhla bitva o první místo.
Hosté, v tabulce momentálně druzí,
domácí často přehrávali. V 9. minu-
tě Janouš po rohu střelou k tyči otev-
řel skóre. Vyrovnání přinesla 56. mi-
nuta. Kazín i dál útočil, jeho nebez-
pečné ataky však domácí obrana, ně-
kdy i se štěstím, odvracela. Přesto
mohly Dobřichovice dokonce vy-
hrát: deset minut před koncem se do-
stal z blízka do zakončení Janouš,
jeho střela však těsně minula branku.
Nerozhodný výsledek stačil domá-
cím k uhájení prvního místa.    (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZT - Tmaň 0:6
loděnice B - oZT 2:2
Branky: Šebek Pavel, Suchý 

Ostrovan dvakrát prohrával, ale
vždy dokázal srovnat. Branka na 2:2
přišla čtyři minuty před koncem
zásluhou nejlepšího střelce týmu Su-
chého. (Mák)

FK VŠERADICE, III. třída 
Hudlice - Všeradice 2:1
Branka: Silbernágl
Všeradice - Hýskov 2:3
Branky: Bábela, Kulhavý

OSOV, IV. třída
osov - Zdice B 2:1
Branky: Poluk, Vaňata
libomyšl - osov 3:0

VIŽINA, IV. třída
Vižina - Chyňava 2:5
Branky: Škarda, Weiss (penalta)
Vižina - Nižbor B 1:3
Branka: Weiss

Mistrovství ČR senio-
rek ve volejbalu hostily
v půlce září Křenovice

u Slavkova. V konku-
renci družstev Svitav,
Plzně, Nového Jičína,

Křenovic A i B, Liber-
ce, Chabařovic a Lito-
měřic se podařilo zvítě-
zit - ženám z Dobřicho-
vic! Protože nám vloni
uniklo o vlásek třetí
místo, věnovaly jsme
letos velkou pozornost
výběru hráček. Poda-
řilo se postavit skuteč-
ně hvězdný tým, v němž
se s dobřichovickými
seniorkami potkaly bý-
valé hráčky z »repre« i
extraligy. Na předvede-
né hře to bylo ihned
vidět! Družstvo se oka-
mžitě stmelilo, »hol-
ky« byly bezvadné a to,
že  vedoucí je o více
než 36let starší, nebylo
snad ani vidět! Vyhrály
jsme skupinu, semifi-

nále a nakonec i finále
s Libercem pokaždé
2:0! Za dva dny pohy-
bu na čerstvém vzdu-
chu, v hezkém prostře-
dí Křenovic i Slavkova,
za perfektní organiza-
ce, při bezvadném uby-
tování, a bez hrozby
»korony«, jsme si užily
hodně legrace a hlavně
volejbalu, který je sr-
deční záležitostí všech
hráček. Domů jsme se
rozjížděly s tím, že tře-
ba příští rok to dáme
znovu... Děkuji všem
zúčastněných dívkám
za vzornou reprezenta-

ci Sokola Dobřichovice
i Středočeského kraje,
který jsme na mistrov-
ství také zastupovaly. 
Ženy A se týž víkend
zúčastnily prvního kola
Českého poháru v
Hradci Králové. Během
dne musely sehrát zá-
pasy s Hradcem Králo-
vé, Plzní a Nuslemi. V
náročném zápolení po-
razily děvčata z Hrad-
ce, další zápasy však
těsně prohrály, takže
druhé kolo poháru bu-
de tentokrát bez nás.
Tato utkání nám pomo-
hla »okouknout« si

soupeře, s nimiž bude-
me zanedlouho hrát v
začínajícím mistrov-
ském ročníku. 
Na turnaji v Církvici
13. 9. modré minivolej-
balistky zvítězily, čer-
vené byly druhé. Kva-
litní výkon ale podaly i
ostatní barvy.  
Starší žákyně zahájily
krajskou soutěž  v šest-
kách kvalitním výko-
nem. Porazily Lysou
n/L a s ambiciózním
Nymburkem prohrály
po boji v tiebreaku 1:2.

Ivanka CaldoVá,
dobřichovice
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Volejbalové seniorky Dobřichovic ovládly Mistrovství ČR

Sport po okolí
* Jubilejního, 20. ročníku turnaje
ve stolním tenisu Ping-pong Open
2020 se můžete zúčastnit 3. 10. od
9.30 ve Společenském domě Zadní
Třebaň. Akce je určena rekreačním i
registrovaným hráčům.             (jaz)
* Večer sokolských světel, pocta So-
kolům, kteří obětovali své životy za
svobodu, demokracii a samostat-
nost, se koná 8. 10. od 18.00 v kem-
pu u jezu v Dobřichovicích. Stejná
akce začne týž den v 19.00 u soko-
lovny v Černošicích.           (dil, smč)

VÍTĚZKY. Seniorky Dobřichovic, které vyhrály
Mistrovství České republiky.              Foto ARCHIV

TRENÉR V ŘECE. Koupel v podzimní Berounce slíbil trenér mladšího doros-
tu FK Lety Petr Strnad, pokud jeho svěřenci neprohrají domácí zápas s Kra-
lupy. Po remíze 3:3 mu nezbylo, než dodržet slovo.           Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
3. 10. 16:00 Lety - Černolice
11. 10. 16:00 MFK Dobříš B - Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor
3. 10. 16:30 Neumětely - Karlštejn
10. 10. 16:00 Karlštejn - Tetín

DOBŘICHOVICE, III. třída
4. 10. 16:00 Horoměřice - Dobřichovice
10. 10. 16:00 Dobřichovice - Středokluky

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
3. 10. 13:00 OZT - Mořina 
10. 10. 16:00 Újezd - OZT

VŠERADICE, III. třída
4. 10. 16:00 Broumy - Všeradice 
17. 10. 15:30 Všeradice - Komárov

OSOV, IV. třída
3. 10. 2020 13:00 Osov - Srbsko 
11. 10. 2020 13:00 Vys. Újezd - Osov  

VIŽINA, IV. třída
4. 10. 10:15 Chodouň - Vižina 
10. 10. 13:00 Vižina - Chrustenice


