
Poberouní - Děti s řehtačkami ob-
cházející vesnice, stovky kolední-
ků na pomlázce, ale také policejní
kontroly řidičů, požáry a bourač-
ky. Takovou podobu měly letošní
Velikonoce v Poberouní.
Čtyři desítky hříšníků za volantem,
kteří překročili povolenou rychlost v
obci, nachytali o Velikonočním pon-
dělí strážníci řevnické městské poli-
cie. „Měřili jsme v Řevnicích, Dob-
řichovicích, Letech, Řitce i Jíloviš-
ti,“ shrnula administrativní pracov-
nice řevnických »měšťáků« Jana
Janoutová. „Řidiči zároveň podstu-
povali i dechovou zkoušku, ale alko-
hol jsme nenaměřili u nikoho,“ do-
dala s tím, že v pondělí 18. 4. poli-
cisty »nezaměstnávaly« pouze kon-
troly rychlosti. „Před osmou hodi-

nou ráno hlídka zjistila, že vedle sil-
nice poblíž řevnického hřbitova leží
mrtvý jezevec. Zvíře vážící asi deset
kilogramů strážníci převezli do kafi-
lérní bedny,“ uzavřela Janoutová.
Hned ke dvěma požárům komínů
vyjížděli o svátcích řevničtí profesi-
onální hasiči - na Bílou sobotu do
Hlásné Třebaně a o Velikonočním
pondělí do Mokropes. U obou zása-
hů  spolupracovali s místními dob-
rovolnými jednotkami. „Hořící saze
v komínových tělesech byly sráženy
pomocí suchého štěrku a vyneseny
mimo objekt, kde byly uhašeny,“
uvedl velitel hasičů Jaroslav Růžič-
ka. „Další čištění bylo prováděno
kominickým nářadím za současného
měření teplot konstrukcí termoka-
merou,“ dodal. (Dokončení na str. 2)

Chtěl si odpočinout, tak si sedl do kolejí 
Mokropsy - Ke kurioznímu »případu« byli 9. dubna večer přivoláni stráž-
níci Městské policie (MP) Černošice.
„Členem SDH Mokropsy nám byl nahlášen starší muž, který seděl v kole-
jišti nedaleko železničního přejezdu v ulici Dr. Janského,“ sdělil ředitel MP
Otmar Klimsza. „Pětapadesátiletý pán hlídce řekl, že přijel vlakem a cestou
domů si chtěl na chvilku odpočinout,“ dodal s tím, že znavený muž byl z
prostoru kolejiště vykázán a vyprovozen domů. (mif)

Poberouní - Staročeské máje, nej-
větší přehlídka folkloru (nejen) ve
středních Čechách, začíná. V Po-
berouní i na Podbrdsku vystoupí
desítky národopisných skupin, de-
chovek i souborů jiných žánrů.
Máje odstartují 7. 5. v Berouně, kde
se s podtitulem Berounský koláč ko-
nají souběžně s Hrnčířskými trhy.
Od 9 do 18.00 se na náměstí J.

Barranda představí patnáct souborů
včetně polského Leśneho Echa či
řevnického Klíčku. O týden později,
v sobotu 14. 5., se Staročeské máje
konají od 14.00 v Hlásné Třebani a
v neděli 15. 5. v Mokropsech. Na
různých místech pak bude  Festival
pokračovat i o zbylých květnových
víkendech. Podrobný program naj-
dete na maje.nasenoviny. net.   (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Aukce pro dobrou věc  - str. 4
* Sezonu zahájí Pivní festival - str. 7

Beroun - První květnový víkend se v Berouně
konají vyhlášené Hrnčířské trhy. Keramiku s
originálními motivy na nich bude nabízet také
zaměstnankyně místního kulturního centra,
nadšená výtvarnice, fotografka a dokonce i
cvičitelka JUDr. Marcela BERGEROVÁ.
Jak se vzděláním právnička a profesí produkční
dostane ke zdobení keramiky? Co tě k tomu při-
vedlo, kdo tě k tomu přivedl?
Přivedl mne k tomu pracovní proces – s otevře-
ním Muzea berounské keramiky (MBK) jsme po-
třebovali dostat informaci o fungování volné díl-
ny mezi lidi. Tak jsem se pustila do šíření této in-
formace a poprvé se při tom sama dostala do kon-
taktu s hlínou. Do dílny přijdete, dostanete kus
hlíny a tvoříte. Pro ty, kdo se na to necítí, začala

naše hrnčířka Ivana Kapounová točit koule nebo
svícny. Ty si můžete porýt, proděravět a vznikne
nádherné dílo. Díry dokáže vytvořit každý a pocit
uspokojení, co jste sami dokázali vytvořit, je
úžasný. Zájem je veliký, dnes si už musíte místo
v dílně předem rezervovat. Čili, ten, kdo mě ke
keramice přivedl, je jasně Ivana Kapounová.
Vzpomeneš si, jaký keramický výrobek a jakým
dekorem jsi vyrobila či ozdobila jako úplně prv-
ní? Máš ho schovaný?
První byla koule, do které jsem začala dělat otvo-
ry pro světlo. Zde platí: čím víc děr, tím lépe!
Dlouho jsem odolávala, než jsem poprvé zanořila
nástroj a udělala první otvor. Pak jsem tomu pro-
padla. Nejúžasnější okamžik je, než poprvé zary-
jete, nebo píchnete. (Dokončení na straně 3)

VEZMĚTE SI! Stovky malých i velkých koledníků se o Velikonočním pondě-
lí vydaly s pomlázkami hodovat. Za koledu byli - podle starého zvyku - od-
měněni malovanými vejci. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Začínají máje, největší přehlídka folkloru

S VRBOU U VRBY. Marcela Bergerová v beroun-
ských Brdatkách. Foto ARCHIV

»Veselé« Velikonoce:
čtyřicet řidičů-hříšníků
O SVÁTCÍCH MĚLI NAPILNO KOLEDNÍCI, STRÁŽNÍCI I HASIČI

25. dubna 2022 - 8 (825) Cena výtisku 8 Kč

S řevnickým Hamletem 
se rozloučíme v »lese«

Marcelínu Marcela domazlovala rok. Pak teprve mohla do světa
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Hasiči po likvidaci požáru předali
objekt majitelům k dohlídce. „Záro-
veň jsme je upozornili na nutnost
kontroly komínů odbornou firmou,“
zdůraznil Jaroslav Růžička.
Na Bílou sobotu odpoledne řevnické
profesionály zaměstnala také do-
pravní nehoda u Mořiny. „Jednalo se
o střet dvou osobních automobilů na
křižovatce, při kterém se lehce zrani-
ly dvě osoby - při našem příjezdu už
byly v péči záchranné služby,“ kon-
statoval velitel hasičů. Dodal, že je-
ho kolegové zajistili obě nabouraná
auta proti ohni a postarali se o likvi-
daci uniklých provozních kapalin
sorbentem. „Při vyšetřování okol-
ností nehody jsme kyvadlově řídili
dopravu, po zdokumentování udá-
losti policií byla vozovka uklizena a
havarovaná vozidla odtlačena na
bezpečné místo,“ uzavřel Jaroslav
Růžička.

Na koledě od rána do večera

Pořádnou »šichtu« si o Velikonoč-
ním pondělí užila dětská lidová mu-
zika Notičky, která na tradiční pom-
lázku vyrazila po dvouleté »covidí«
přestávce. Malí muzikanti se na

obchůzku řevnických ulic a domác-
ností vydali před osmou hodinou rá-
no, zpět do místního Zámečku se k

dělení vykoledované »kořisti« vráti-
li kolem šesté večer. Stávající členy
souboru v krásném jarním počasí

přišly při hraní, zpěvu a hodování
podpořit odrostlé Notičky zvané sta-
řešiny. Miloslav FRÝDL, (pef)

Lety - Pořádně tlustou pomlázku si každý rok vlast-
noručně splétá známý moderátor a dýdžej, obyvatel
Letů Olda BURDA. Ze třinácti proutků byla jeho
hodovačka také letos.
Kdo tě to naučil?
Pomlázku mě naučil plést Jarda Fryk, osvětlovač, který
se mnou leta dělal na Sazce při losování. Párkrát jsme ji
proflákli o Velikonocích i na obrazovce. Samozřejmě ji
využívám na každou ženu a dívku, kterou o Velikonoč-
ním pondělí potkám. Ovšem, je jasné, že to dělám s nej-
větším citem - abych omladil, ale nezranil. 
Už jsi naučil plést pomlázku i syna? 
Se synkem jsme se ještě časově u pletení pomlázek ne-
potkali. Pevně ale doufám, že se to jednou stane. Zatím
má  čas. Já jsem se to naučil až v pětatřiceti...
Jak jsi strávil Velikonoce a »koledovací« Velikonoční
pondělí ?
Velikonoce si obvykle užívám se svými nejbližšími.
Letošek byl trochu výjimkou, protože jsem snad prvně v
životě v pondělí velikonoční hrál plesovou diskotéku na
maturáku v Lucerně. To proto, že se z důvodu covidu
sezona posunula.  Petra FRÝDLOVÁ

Foto Kamila BURDOVÁ

Moderátor plete pomlázku ze třinácti proutků
OLDA BURDA: POUŽÍVÁM JI S CITEM - ABYCH OMLADIL, ALE NEZRANIL...

DOSTALY VYŠUPÁNO. Bořek Ledvinka při velikonočním »vyplácení« dívčí části dětské lidové muziky Notičky.      Foto ARCHIV

NEJMLADŠÍ. Pravděpodobně nej-
mladším zadnotřebaňským kolední-
kem o letošních Velikonocích byl Lu-
cien Gabriel Siman. S pomlázkou
větší, než je on sám, do ulic poprvé
vyrazil ve věku jeden rok a sedm mě-
síců... Foto ARCHIV                    (pef)

»Veselé« Velikonoce: čtyřicet řidičů...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Děti s řehtačkami obcházely obec a zpívaly Co jsi Jidáši

Ve vesničce Korno se velikonoční tradice stále poctivě dodržují. Letos se na zelený čtvrtek u kapličky sešly děti v
hojném počtu. Dorazilo jich - ve věku od 3 do 14 let - dvacet - a to má celé Korno 125 obyvatel! S řehtačkami do
Bílé soboty osmkrát obešly obec. Cestou zpívaly Co jsi Jidáši a při obchůzce se třikrát pomodlily Zdrávas Maria.
Na Velký pátek ráno se umyly v proudící vodě, která má mít léčebnou a ochranou moc. Bílou sobotu koledovaly
dům od domu a na pomlázku se vydaly také o Velikonočním pondělí. S řehtačkami obcházely obec i děti v Bělči.
Foto NN M. FRÝDL Kateřina JÍCHOVÁ, Korno 
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Marcelínu Marcela domazlovala rok
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Najednou celý předmět začne ožívat
a já vidím, jaké bude dělat stíny na
zdi. Pak vám již nestačí náhodné dí-
ry, ale tvoříte vzory, případně rytím
či dalším tvořením přidáváte další
dekory. Schované ale nic nemám,
všechno šlo do světa. 
Co všechno už jsi stihla od té doby
svými dekoracemi ozdobit? Pochlub
se… Na kterou svou práci jsi ob-
zvláště hrdá, pyšná?
Největší radost mi asi udělal společ-
ný projekt v MBK Berounský Kle-
páček. Ten byl i diváckou cenou Tri-
lobit - přímý přenos předávání v
Kulturním domě Plzeňka vysílala
ČT Art. Koule a svícny nepočítám,
bylo jich hrozně moc, ale minulý rok
jsme v MBK udělali keramické dě-
rované zvonky na berounský vánoč-
ní strom. Ty se opravdu líbily. Letos
to byla keramická děrovaná vejce, ta
byla ve Velikonoční zahrádce na Hu-
sově náměstí i na radnici.
Beroun je město s velkou keramic-
kou tradicí. Co konkrétně si máme
představit pod pojmem »Berounská
keramika« a odráží se nějak obsah
tohoto pojmu v tvojí práci?
Hrnčířské řemeslo je v Berouně his-
toricky doloženo od 14. století. Nej-
známějším dochovaným dílem je dž-
bán Šimona Nemazala z roku 1577.
Jeho repliku najdete v MBK. Be-
rounskou keramiku oživil Vladimír
Izbický, který začal vyrábět repliky
inspirované motivy z přelomu 16. a
17. století. MBK nyní pokračuje v
jeho práci. Berounská keramika -
mimochodem, zajímavé na ní je, že
se maluje kukačkou - má v sobě his-
torický odkaz. Já ale hledala součas-
nou cestu. Když mě oslovila kolegy-
ně Lenka Chudobová z Městského
informačního centra, že by potřebo-
vala něco současného pro turisty, vz-
nikl můj dekor Beroun, kde jsou vy-
ryty berounské brány a domy inspi-
rované berounskými štítovými domy.
Čím že se maluje berounská kera-
mika - kukačkou? Co to je?
Kukačka je nádoba s brkem, ze které
vytéká engoba, rozpuštěná obarvená
hlína, na střep. Musí se vychytat ná-
klon nádoby.
Máš nějaký typický prvek, který se
ve tvých dekoracích opakuje, který
tě jako autorku charakterizuje? 
Jednoznačně je to Marcelína Be-
rounská - poskládané trojlístky v
modré barvě. Modrá barva je díky
kobaltu, kterým se maluje. Na jed-
nom hrnku na kávu je cca 300 lísteč-
ků. Někdy přidám i čtyřlístek pro
štěstí pro hledače. A jsem schopná ji
nacpat úplně na všechno i na náušni-
ce, přívěsky či na prostírání.
Marcelína Berounská - to je tvůj
oficiální autorský »podpis«, tvůj
vlastní nápad? 
Ano potvrzuji, je to moje dítě. Trva-
lo to přes rok, než jsem ji domazlila
tak, aby mohla do světa. Měla jsem
pocit, že si Beroun zaslouží svůj no-
vý dekor. Jsem patriot a jsem ráda,
když se Marcelína Berounská dosta-
la i za hranice, třeba do Anglie, Špa-
nělska či do Ameriky. 
Máš nějakého stálého »dodavatele«
keramiky, nebo spolupracuješ s více
autory? 
Mým nejdůležitějším dodavatelem
je Ivana Kapounová, úžasná hrnčíř-
ka, která točí neuvěřitelně tenké hrn-
ky. Jsou jak z porcelánu. Hrnčířské-

mu řemeslu opravdu rozumí a je bá-
ječným lektorem. S ní pracovat je
velké potěšení. Právě ona mi předtá-
čí, díky ní ožívají lampy, stolky, hrn-
ky, mísy... a já dekoruji. I Marcelína
Berounská vznikla v jejím Děrova-
ném salonu.
Vznik keramického produktu není
nic jednoduchého, je to dlouhý pro-
ces. Ono takové porytí vybraným
dekorem není šup, šup. Hrnek je
křehký, snadno ho proryjete, či zde-
formujete. Potom sušíme, obrousíme
a přežahneme. Celý hrnek se natře
kobaltem, aby zatekl do vyrytého
vzoru, pak zase umyje, vybarvuje
lístek po lístku, glazuje a nakonec
vypálí. Cestou k výsledku se pár
kusů ztratí, jak vlastní nešikovností,
tak si prostě jen tak sám praskne.
Chce to čas a trpělivost.
Vystavuješ svoje práce někde, nabí-
zíš je aktivně k prodeji, nebo jsou k
mání pouze dvakrát do roka na
berounských Hrnčířských trzích?
Vystavovala jsem v Galerii Holand-
ský dům minulý rok v březnu, ale to
byl covid, tak jsem to alespoň dala
do výlohy. Marcelínu Berounskou i
Berouny můžete koupit v Městském
informačním centru na Husově ná-
městí v Berouně, také na Fléru
(www.fler.cz) pod Ivanou Kapouno-

vou (ivanakap). Teď, 7. a 8., května,
bude Ivana Kapounová s Děrova-
ným salonem na Hrnčířských trzích.
Hodně věcí dělám na objednání, ze-
spodu píšu i chtěná věnování.
O co z tvých prací je na trzích nej-
větší zájem, co jde na dračku? -
Zatím co jsme přivezli na trhy, rych-
le našlo své majitele. Marcelína Be-
rounská vzniká v mém volném čase,
a tak je i množství limitováno - kaž-
dý kousek je originál a stojí spoustu
času i lásky, s níž se s ním mazlíte.  
Celou sadu užité keramiky jsi ozdo-
bila také motivem vrby z okrajové
části Berouna zvané Brdatky. Proč?
A proč stejnou vrbu už roky fotíš?
Vrbičku na rybníčku v Brdatkách fo-
tím od roku 2019 jako časosběrný
projekt. Zjistila jsem, že v roce 2024
uplyne 100 let od založení rybníčku.
Plánuji časosběrnou fotografickou
výstavu k tomuto výročí doplněnou
užitkovou keramikou s dekorem vr-
bičky. Zatím jsem fotografie vysta-
vila v Městské knihovně v Berouně,
a pak v Galerii Holandský dům, tam
už jsem přidala keramiku, bohužel
jen za výlohou. Keramiku s vrbičkou
z Brdatek můžete vidět příští rok v
březnu v MBK, kde bude vystavovat
Děrovaný salon Ivany Kapounové.
Fotografuješ také něco jiného, ne-

bo si vystačíš s vrbou z Brdatek? 
Kromě vrbičky fotím jako dokumen-
tarista akce a život kolem sebe.
Jak dlouho vrbu hodláš fotit?
Do roku 2024, kdy bude zmiňované
výročí 100 let od založení. A pak na
citovku, časosběr hned tak nekončí.
Před časem jsi také začala předcvi-
čovat berounským seniorům. Jak tě
to napadlo a co všechno akce na-
zvaná Posedíme, pocvičíme, kultu-
rou se osvěžíme nabízí?
Jde o akci pro seniory zdarma. Přes
zimu, od října do března, kdy nema-
jí moc důvodů vyjít z domu, se kaž-
dé pondělí scházíme na Plzeňce. Já
je informuji o kulturním životě v Be-
rouně, vernisážích, divadlech... a pak
si vsedě, na židlích, zacvičíme a pro-
táhneme tělo. Na závěr dáváme naše
Labutí jezero. Je tam neuvěřitelná
atmosféra.
Jaké máš ohlasy? 
Skvělé! Moc nás to všechny baví a
zažíváme veselé útoky na bránici. O
úspěšnosti projektu svědčí i návštěv-
nost. Z malého sálu jsme už na sále.
Teď jsme vyzkoušeli i Labutí jezero
na závěr Velikonočního dopoledne
na Náměstí J. Barranda.
Co plánuješ dál?
Jsem plně vytížena organizační čin-
ností v Městském kulturním centru,
která mě opravdu baví. Potom je to
moje pravidelné cvičení s Flexy –
barama na Gymnáziu J. Barranda v
Berouně, které jsem začala dělat již
v roce 2006. Spolu s dalšími balanč-
ními pomůckami používám i židli
jako nejlepší cvičební pomůcku.
Scházíme se tam se svými neduhy a
pokaždé se tam stane zázrak, že je
nám lépe a cvičení má smysl. 
Mojí největší láskou, krom mého
muže, je keramika. Při ní si absolut-
ně odpočinu, nemůžete při tom mys-
let na blbosti. Je to krásný pocit,
když pod rukama vzniká něco trvalé-
ho, co se líbí a hlavně mě přežije...
Vzhledem ke všem výše popsaným
aktivitám předpokládám, že advo-
kacii či soudnictví už se v budoucnu
věnovat nehodláš. Nebo se pletu…? 
Ano, máš pravdu, právo už jsem
»vzdala«. Nesedli jsme si spolu, ne-
snáším spory. Jsem duší kreativní or-
ganizátor. Miloslav FRÝDL

MARCELA A MARCELÍNA. Marcela Bergerová při zdobení keramiky ori-
ginálním dekorem nazvaným Marcelína Berounská.                 Foto ARCHIV

DEKOR BEROUN. Hrnečky ozdo-
bené berounskými branami a domy. 

Foto Marcela BERGEROVÁ
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Sázka na jistotu: ples bude až v červnu
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA SVOJI REPREZENTAČNÍ SPOLEČENSKOU AKCI POŘÁDÁ V ZADNÍ TŘEBANI
Zadní Třebaň, Řevnice - Nezvykle
pozdě skončí letošní plesová sezo-
na. Řevnická taneční skupina Pro-
měny si svůj 13. reprezentační ples
naplánovala na 4. červen.
„Původně jsme měli termín na únor,
ale to byla situace ohledně covidu
stále dost nevyzpytatelná, tak jsme
šli na jistotu a zvolili rovnou čer-
ven,“ uvedla jedna z vedoucích sou-
boru Lenka Zrostlíková. „A taky -
kdo může říct, že pořádá ples v červ-
nu,“ dodala s tím, že reprezentační
akci bude hostit Zadní Třebaň - v
místním Společenském domě začne
od 19.30.
Minulý ples Proměn se konal v úno-
ru 2020. „Byla to poslední akce své-
ho druhu v okolí, pak už začal »úřa-
dovat« covid,“  podotýká Zrostlíko-
vá s tím, že loňkou pauzu si mladí ta-

nečníci hodlají letos vynahradit:
„Program bude opravdu nabitý. Na
parketu se vystřídají všichni naši ta-

nečníci, někteří i vícekrát, chystáme
spoustu předtančení, tombolu, půl-
noční slosování vstupenek o super

ceny...“ láká vedoucí s tím, že k tanci
i poslechu bude vyhrávat skupina
Karavel. Vstupenky v ceně 190 Kč
je možné rezervovat na tel. 773 191
065. Miloslav FrÝDL

JAZZ ÈERNOŠICE 2022
mezinárodní jazzový festival

30.5 - 5.6. 2022

www.jazzcernosice.cz

pøedprodej vstupenek v Clubu Kino 

od 11.5. 2022

Krissy Mathews Band (UK, CZ)

Delta Fuse
Mifun

S NIKOU. Streetdance workshop s lektorkou Nikou si o Velikonoční neděli
17. 4. »nadělily« tanečnice ZUŠ Řevnice. Stejnou akci si zopakovay i o
týden později, v sobotu 23. dubna. Foto ARCHIV (pef)

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
27. 4. 20.00 OLGA 
29. 4. 17.30 POSLEDNÍ ZÁVOD 
29. 4. 20.00 PANSTVÍ DOWNTON:
NOVÁ ÉRA 
30. 4. 15.30 ZLOUNI 
30. 4. a 6. 5. 18.00 (Pá 20.00) PO ČEM
MUŽI TOUŽÍ 2 
30. 4. 20.00 PROMLČENO 
4. 5. 20.00 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA
SVĚTĚ 
6. 5. - 7. 5. 17.30 DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
7. 5. 15.00 JEŽEK SONIC 2 
7. 5. 17.30 VYŠEHRAD: FYLM 
11. 4. 20.00 NOTRE-DAME V PLAME-
NECH

KINO LITEŇ
29. 4. 17.00 JEŽEK SONIC 2 
29. 4. 19.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
6. 5. 17.00 PROMĚNA 
6. 5. 19.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
7. 5. 15.00 KRÁLÍČEK PETR BERE DO
ZAJEČÍCH 
7. 5. 17.00 ZPÍVEJ 2 
7. 5. 19.00 PROMLČENO 
13. 5. 17.00 ZLOUNI 
13. 5. 19.00 ZTRACENÉ ILUZE

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
26. 4. 17.30 a 20.00, 2. 5. 20.00, 6. 5. a
10. 5. 17.30 VYŠEHRAD: FYLM 
27. 4. a 5. 5. 17.30 (Čt 15.30) POSLEDNÍ
ZÁVOD 
27. 4. 20.00 STÍNOHRA 
28. 4. 15.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
28. 4., 30. 4., 2. 5., 11. 5. 18.30 (So 20.00,
Po+St 17.30) PROMLČENO 
29. 4. a 9. 5. 17.30 (Po 20.00) PANSTVÍ
DOWNTON: NOVÁ ÉRA 
29. 4. 20.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
30. 4. 15.30, 7. 5. 15.00 ZLOUNI 
30. 4. 17.30, 1. 5. 18.30, 7. 5. 20.00 PO
ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
1. 5. a 8. 5. 15.00 JEŽEK SONIC 2 
3. 5. a 9. 5. 17.30 (Po 20.00) PANSTVÍ
DOWNTON: NOVÁ ÉRA 
3. 5. 20.00 SEVEŘAN 
4. 5. 17.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 
4. 5. a 8. 5. 20.00 (Ne 18.30) ZNÁMÍ
NEZNÁMÍ 
5. 5. - 7. 5., 11. 5. 18.30 (Pá+St 20.00, So
17.30) DOKTOR STRANGE V MNO-
HOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
9. 5. 17.30 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ 
10. 5. 20.00 NEZANECHAT STOPY

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
KINO RADOTÍN
27. 4. 17.00 VYŠEHRAD: FYLM 
27. 4. 20.00 SPALOVAČ MRTVOL 
28. 4. 17.00 CESTA DOMŮ 
28. 4. - 30. 4. 20.00 PROMLČENO 
29. 4. 17.00 PROMĚNA 
30. 4. 17.00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM 

Aukce nabídne tři desítky uměleckých děl
Dobřichovice - Aukce tří desítek výtvarných děl umělců, kteří se v minu-
lých letech účastnili symposia Cesta mramoru v Dobřichovicích, se koná
28. dubna v místní restauraci Panská zahrada. 
„Ze získaných peněz chceme pomoct financovat náklady spojené s ubyto-
váním uprchlíků, kterým válka vzala domovy a přišli do údolí Berounky,“
uvedl organizátor symposií i aukce, sochař Petr Váňa. Dražená díla jsou od
23. dubna přístupná veřejnosti v Panské zahradě. Další info na adrese
https://aukce.cestamramoru.cz.   (pan)

Tipy NN
* Vernisáž výstavy francouzsko-
české výtvarnice Hany Gauȅr hostí
23. 4. od 18.00 velký sál zámku v
Dobřichovicích. (ak)
* Koncert pedagogů ZUŠ Řevnice
nazvaný Učitelé hrají pro Vás hostí
27. 4. od 18.30 Pavilon v Mníšku
pod Brdy.    Simona Hrubá
* Skupina Nerez & Lucia zahraje
novinky z alba Zlom 27. 4. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Kytaristu Honzu Ponocného, pro-
tagonistu one-man show Circus Po-
norka, můžete slyšet 29. 4. od 20.00
v černošickém Clubu Kino.         (vš)
* Společná výstava Křehká krása je
k vidění do 29. 4. v barokním areálu
Skalka nad Mníškem pod Brdy. V
klášteře jsou instalovány obrazy
květin Renaty Kolečkářové, v koste-
líku fotografie ptáků, jejichž auto-
rem je Zdeněk Valeš.                   (rek)
* Obrazy výtvarnice Lucie Suché
jsou v berounské kavárně Jiná káva
k vidění do 30. dubna.               (kam)
* Trio Musica Dolce Vita (harfa,
flétna, zpěv) vystoupí na Májovém
koncertu 1. 5. od 18.00 v sále Zá-
mečku Řevnice. Vstupné 200/100
korun. Veronika STArá
* Divadelní crazy komedii Krasavci
na chmelu, v níž hrají Milan Pe-
routka,  Miroslav Šimůnek, Václav
Upír Krejčí, Barbora Rajnišová,
Alexander Hemala aj. můžete v sále
na Wagnerově náměstí v Berouně
vidět 2. 5. od 20.00. (mik)
* rock and roll »střihnutý« s
country uslyšíte v podání americké
skupiny HER a zpěvačky Monique
Staffile 5. 5. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Výtvarné práce dětí ze ZUŠ Dob-
řichovice jsou v místním zámku
vystaveny od 5. do 14. 5.             (ak)
* Koncert kapely Uchovejte v tem-
nu a jejích hostů na vás čeká 6. 5. od
20.00 v sále černošického Clubu Ki-
no. (vš)
* besedu Bylo nebylo s Alenou Ša-
rounovou o pohledech na raně stře-
dověkou kulturu našich předků hostí
7. 5. od 18.00 sál Dr. Fürsta Dobři-
chovicích. Vstupné dobrovolné. (ak)
* Jako rockový šanson ze sever-
ních Čech inspirovaný šedí panelá-
ků lze popsat tvorbu skupiny Furt
rovně z Loun. V Clubu Kino Černo-
šice zahraje 7. 5. od 20.00. (vš)
* Kapela VaS zahraje na oslavě
Dne matek, která se koná na hřišti v
Habřinkách ve Velkém Chlumci 8.
května od 14.00. (zch)
* Výstava obrazů známých i méně
známých malířů zachycujících nej-
zajímavější scenérie Českého krasu
je v Muzeu Českého krasu Beroun
přístupná do 8. 5. (vk)
* Obrazy Renaty Kolečkářové s té-
matem květin a prostoru jsou v Me-
andru Řevnice  vystaveny do konce
května.  (rek)
* Výstava Nebeské fotografie Jiřího
Jirouška aneb Český kras z ptačí per-
spektivy je do konce května k vidě-
ní v Informačním centru CHKO Čes-
ký kras ve Sv. Janu pod Skalou. (elh)
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Všeradův kurýr

O pitný režim brigádníků pečoval starosta
PŘÍPRAVU VŠERADICKÉ POŽÁRNÍ NÁDRŽE NA LETNÍ KOUPACÍ SEZONU PROVÁZEL SNÍH A MRÁZ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2022 (354)

V NÁDRŽI. Všeradičtí hasiči při čištění místní požární nádrže.              Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Všeradické aktuality
* očkovat psy bude 7. 5. od 14.00
za budovou OÚ Všeradice MVDr.
Vladimíra Brožková. Cena vakcíny
proti vzteklině je 100 Kč, kombi
vakcína vyjde na 300 Kč.           (zov)
* Kontejner na bioodpad je opět k
dispozici za OÚ Všeradice. Od 30.
dubna budou na kontejnerových
místech na tříděný odpad umístěny
pouze kontejnery na sklo, kov a jed-
lé oleje. Kontejnery na papír a plast
budou přesunuty do sběrného dvora
za budovu obecního úřadu. Tam bu-
dou moci obyvatelé obce a chataři
odložit tříděný odpad pouze v sobo-
tu od 9 do 12.00. Papír a plast je
možné také ve svozových dnech
vyndat před dům - ve vypůjčených
popelnicích, nebo ve vlastních po-
pelnicích, pytlích či krabicích. (zov)
* Provozní dobu pro veřejnost
omezil poštovní úřad ve Všeradi-
cích. Nově je otevřeno v pondělí i
čtvrtek od 8 do 10.00, v úterý od 13
do 14.00, ve středu od 14 do 18.00 a
v pátek od 14 do 15.00. V sobotu i v
neděli je zavřeno. (zov)

Ačkoliv již jaro od konce března ně-
kolikrát silně klepalo na vrátka, so-
bota 2. dubna, kterou si všeradičtí
hasiči rezervovali pro čištění požární
nádrže, jež slouží jako oblíbené mís-
to pro letní koupání místních i pře-
spolních, připomínala spíše začátek
zimy. Za brzkého rána, kdy si hasiči
chystali všechno potřebné vybavení
a techniku, ještě mrzlo a o sněhové
vločky nebyla nouze. 
Ale naše hochy ani to neodradilo, a
tak se podle plánu v 9.00 za účasti
několika místních mužů vrhli do prá-
ce. Díky šikovným rukám, které s
košťaty, lopatami i hadicemi jen otá-
čely, se povrch koupáku proměňoval
před očima. Všechno bahno, listí,
kameny, oloupaný beton ze stěn ná-
drže, mince i mnoho dalšího bylo dí-

ky asi 15 chlapům a jednomu malé-
mu zapálenému hasiči do pravého
poledne pryč. O závěrečné odsátí
veškerého nánosu se postaral pan
Čmolík, kterému tímto děkujeme za

spolupráci. Velké poděkování patří
samozřejmě všem, kteří přiložili ru-
ce k dílu. O pitný režim brigádníků
se postaral starosta obce. Teplý čaj
vzhledem k počasí přišel vhod, stej-

ně jako pečené dobroty od velitelovy
ženy a hasiči založený oheň, u které-
ho se dalo nejen ohřát, ale i občerst-
vit buřty. Ivana NáJemNíKová, 

SDH všeradice

Koncert dětí ve tmaňském sboru. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ

V neděli 10. dubna večer se Sbor Ji-
řího z Poděbrad Církve českoslo-
venské husitské ve Tmani zaplnil k
prasknutí. Po dlouhé pauze opět hrá-
ly děti, jež známe především z kon-
certu na Štědrý den, který se již po
dva roky nesměl konat. Jsme moc
rádi, že se podařilo uskutečnit kon-
cert jarní, abychom si dlouhou pau-
zu vynahradili. Koncert kroužku
ukulele a kytary Leony Kopačkové
představoval na Květnou neděli op-

ravdu krásné vítání jara. Po odpoled-
ní sněhové přeháňce se rozsvítilo
sluníčko - nejspíš ho opravdu přivo-
laly děti svou radostí ze hry na hu-
dební nástroj a zpěvu. Program byl
pestrý, od irských nápěvů, přes lido-
vé písně až po »buráky«. Známou
píseň začínající Když Sever válčí s
Jihem musely děti po bouřlivém po-
tlesku zahrát pro velký úspěch ještě
jenou. Děkujeme L. Kopačkové i
účinkujícím dětem za krásné zpest-
ření nedělního večera na začátku Ve-
likonočního týdne. Všem, kdo přišli,

děkujeme za fantastickou atmosféru
a rovněž za příspěvek, který bude
přidán na zaplacení repasovaného
okna v modlitebně. Těšíme se na
další koncert malých talentů v tmaň-
ském sboru.
V neděli 8. 5. se od 19.30 ve Tmani
uskuteční první koncert Spirituál
kvartetu, následovníka slavného
Spirituál kvintetu, který nedávno
ukončil činnost. Místa si můžete re-
zervovat na 602 766 899 a na ja-
na.jeska@seznam.cz. 
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

Ve Tmani koncertovaly děti, teď přijede Spirituál kvartet
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Profesionální služby již 12 let, konzultace
zdarma, makléř nejen pro okolí, prodej
nemovitostí-kompletní servis, odhady,
finance, investice zhodnocení 1% p.m.

724 322 483, kares@dumrealit.cz

SERVIS mobily,

 

  / 

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
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Městys Karlštejn si letos připomíná
sedmdesát let od svého vzniku.
Obec sice existovala už ve 14. stole-
tí za doby císaře Karla IV., ale jako
seskupení několika vesniček v pod-
hradí. Jednotný název Karlštejn, po-
dle stejnojmenného hradu, získala
oficiálně až v roce 1952. 
Oslavy budou organizovány celou
turistickou sezónu, kterou 14. květ-
na otevře Pivní festival. Vedle vína
totiž otec vlasti v berounském údolí
zkoušel pěstovat i chmel. Poslední
květnový víkend ožije festival v uli-
cích, věnovaný buskingu a street art.
Od 30. června do 26. srpna hrad
Karlštejn nabídne slavný muzikál

Noc na Karlštejně, který plní nádvo-
ří už sedmou sezonu. Ve čtvrtek 28.
července zde zazpívají 4 Tenoři.
Hrad v minulém roce prošel rekon-
strukcí a pro návštěvníky přidal zají-
mavou novinku: okruh celým hra-
dem včetně kaple sv. Kříže. Léto pak
uzavře tradiční Hradozámecká noc,
tentokrát v sobotu 27. srpna. V září
se po dvouleté pauze do podhradí
vrátí Karlštejnské vinobraní, které je
plánováno na 24. a 25. 9. 
Své brány už o Velikonocích otevřel
oblíbený autokemp Karlštejn, kde
se 11. a 12. června uskuteční sraz
motocyklů. Letní kino vedle radnice
letos láká dětské diváky poslední

školní den, 30. června, na promítání
zdarma.
Úřad městyse Karlštejn ve spoluprá-
ci s agenturou CHKO Český kras k
jubileu na náměstí zpřístupní pane-
lovou výstavu fotografií, které vy-
právějí sedmdesátiletý příběh měs-
tyse. Do výstavy se můžou zapojit
také občané a nejpozději do 5. květ-
na zaslat fotografie. Pro sběratele
byla vydána turistická známka 70 let
městyse Karlštejn a k výročí bude
vydána také pamětní mince. U příle-
žitosti výročí by mělo být během os-
lav uděleno čestné občanství městy-
se Karlštejn.        Janis SIDOvSKÝ,

místostarosta Karlštejna

Kemp otevřel, ale ryby
první víkend nebraly
Karlštejn - O prodlouženém veliko-
nočním víkendu otevřel poprvé po
zimě své brány karlštejnský auto-
kemp. O jeho provoz se stará nová
správcová Michaela COUfaLOVá.
Jak se start nové sezony vydařil,
jaký byl o sváteční pobyt u Be-
rounky zájem?
Start do nové sezony se vydařil. Te-
dy až na počasí, které se u nás bohu-
žel objednat nedá, i když to hosté
zkoušeli. Návštěvníkům také, bohu-
žel, nebraly ryby... Snažili jsme se o
to, aby se první víkend odbylo vše
bez problémů a hosté byli spokoje-
ni. Obsazenost byla vysoká, jen vz-
hledem k nepřízni počasí několik
kempařů nedorazilo.
Jak jste přes zimu kemp na sezonu
nachystali? Co zájemcům o pobyt
nabízíte, jsou ve srovnání s loň-
skem nějaké novinky?
Kemp jsme připravili tak, aby bylo
vše včas hotovo a fungovalo bez
problémů. K dispozici je 9 čtyřlůž-
kových a 3 dvoulůžkové chatky, cel-
kem 42 míst. (Dokončení na straně 8)

Posezení zničil vandal
Po zimní odmlce byli zahájeny  dal-
ší práce na zajištění uvolněného
skalního masivu při silnici z Karl-
štejna do Hlásné Třebaně. Ukončení
prací na skalách a výstavba gabio-
nové  stěny mají být ukončeny do
konce letošního roku. 
Na místních komunikacích v obci
započaly opravy výtluků. Práce,
které byly zahájeny téměř na konci
loňského roku, dokončeny nebyly.
Zastavilo je přerušení výroby v oba-
lovně z důvodu příchodu zimy. 
V části obce Ve Spáleném byly za-
hájeny zemní práce na vybudování
plánovaného chodníku od mostu do
autokempu.
Městys Karlštejn se rozešel se zpra-
covatelem územního plánu  obce.
(Dokončení na straně 8) (pep)

Hasiči si užili zábavy, teď se připravují na květnovou okrskovou soutěž

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...   4/2022 (128)                

Členové jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů  Karlštejn po únoro-
vých vichřicích, které přinesly mno-
ho popadaných stromů v okolí měs-
tyse, provedli sběr a odvoz humani-
tární pomoci na válkou postiženou
Ukrajinu do sběrného místa v Dob-
řichovicích. V březnu členové  karl-
štejnské jednotky se sbory z okolí
likvidovali požár chaty v Zadní Tře-
bani. Naše jednotka dodávala vodu
z velkoobjemových cisteren dálko-
vým hadicovým vedením spolu s
jednotkami Hlásné Třebaně, Litně a
Mníšku pod Brdy. V současné době
jsou na programu výcviky a školení
stávajících i  nových členů zásahové
jednotky, jež byly z důvodu covido-
vých opatření přerušeny či zrušeny. 
Náš  spolek  také v březnu po dvou-

leté odmlce uspořádal tradiční ha-
sičský bál v restauraci U Janů. Úča-
stnilo se ho asi 70  lidí,  kteří si užili
zábavy a bohaté tomboly.  
Po covidové odmlce se naše řady
rozšířily o další členy a především o
mladé hasiče, které připravují ve-
doucí mládeže na účast v požárním
sportu a další hasičské dovednosti.
Starší členové samozřejmě nezůstá-
vají pozadu. Družstva žen i mužů se
připravují na soutěž okrsku v požár-
ním sportu, která se uskuteční první
květnovou sobotu v autokempu
Karlštejn. Členové spolku současně
připravují blížící se pálení čaroděj-
nic, které se již tradičně bude  konat
v areálu hasičské zbrojnic, stejně
jako červnový dětský den.  
Josef ČvanČara, SDH Karlštejn

Sezonu letos zahájí Pivní festival
MĚSTYS V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH BUDE SLAVIT 70 LET OD SVÉHO VZNIKU

Karlštejnský zpravodaj

ÚKLID PO VICHŘICI. Karlštejnští hasiči při likvidaci stromů shozených
vichřicí. Foto Josef ČVANČARA

KEMP UŽ »JEDE«. Nová správcová karlštejnského autokempu Michaela Coufalová. Foto NN M. FRÝDL
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Jeho dokončení zpracovatel stále od-
daloval, proto zastupitelé obce po
dohodě s právníkem vybrali zpraco-
vatele nového. Vlastníkům pozemků,
kteří v minulosti žádali o změny v
novém územním plánu, bude nabíd-
nuto aktualizovaní jejich žádostí. 
Rekonstrukce mostu na silnici 11620
v Budňanech, z náměstí  pod Dračí
skálu, má být zahájena v květnu. Up-
lynulý měsíc se v restauraci Eliška
konalo jednání o opravě silnice v

Budňanech. Zástupci zpracovatele
projektové dokumentace - společnost
Pontex a KSÚS - představili projekt
i způsob, jakým by měla být rekonst-
rukce organizována. To se nesetkalo
s pochopením občanů a podnikatelů,
kteří se nacházejí v místě budoucí
stavby. Jednání mělo seznámit vlast-
níky pozemků na jmenované komu-
nikaci s vypořádáním vlastnických
vztahů ke stavbě. Špatným  podáním
oznámení organizátorem této akce se
vlastníci  pozemků na jednání nedo-
stavili, což pravděpodobně prodlou-
ží dobu vydání stavebního povolení. 
Na závěr »děkuji« neznámému  van-
dalovi, který zničil posezení s vy-
hlídkou na hrad Karlštejn z Králov-
ské louky. Stavbu, která sloužila k
posezení a odpočinku turistů, někdo
rozebral a některé díly odnesl. Nás-
ledně si kdosi ve zničeném přístřeš-
ku ještě dovolil rozdělat oheň. Poš-
kozený přístřešek to nezapálilo, ho-

řelo v otvoru po uhnilé noze v zemi.
Na místo dorazili místní i hlásnotře-
baňští hasiči. Dřevostavba byla pra-
videlně udržována, naposledy před

dvěma roky byly instalovány zajiš-
ťovací prvky pro její bezpečné uží-
vání.                                 text a foto
Josef ČvanČaRa, místostarosta

Dále nabízíme ubytování v karava-
nech, máme tři třílůžkové a jeden
čtyřlůžkový s vlastní kuchyňkou a
krytým venkovním sezením. Pro ná-
vštěvníky je připraveno i deset při-
stýlek. Kemp disponuje osmačtyři-
ceti elektrickými přípojkami pro ka-

ravany a obytné vozy, návštěvníkům
můžeme zapůjčit grily a mohou si u
nás koupit dřevo na oheň.
Co se týká novinek, vše zůstalo při
starém. Případné plány do budoucna
jsou v kompetenci obce.
v běhu jsou také rezervace na letní

část sezony. Už máte obsazeno?
Léto se průběžně plní, srpen je ještě
volnější, ale nové rezervace přibýva-
jí každým dnem.Velký zájem je také
o umístění obytných vozů.
Chystáte na léto nějaké kulturní či
sportovní akce?
Letos se opět chystá sraz motorek a
také Karlštejnské vinobraní. Co se
týče našich vlastních akcí, páteční
diskotéky zůstanou jako v přede-
šlých letech.
odkud a s čím jste do Karlštejna
přišla? Jakou máte představu o bu-
doucnosti kempu?
Pocházím z Prahy, dříve jsem provo-
zovala studio pro ženy - fitness, kos-
metika, masáže... Utekla jsem shonu

velkoměsta, který mně již nevyho-
voval. Správcovství kempu je můj
splněný sen - sen o práci v symbióze
s přírodou. Kemp je umístěn na nád-
herném místě a všichni se tu snaží-
me, aby hosté byli spokojeni, vše
fungovalo tak, jak má, bylo tu čisto,
útulno, rekreanti se k nám rádi vra-
celi a a užili si tu své volno.
Těšíte se na svoji premiérovou sezo-
nu, nebo jste lehce nervózní z toho,
co vás čeká?
Těším se, ale samozřejmě lehce ner-
vózní jsem - aby šlo v sezoně vše
hladce, úspěšně a lidem se u nás líbi-
lo. Ovšem, na druhou sranu - když
člověk do práce vloží srdce, mělo by
to být znát...           Miloslav FRÝDL

SPLNĚNÝ SEN. Michaela Coufalová si v Karlštejně plní svůj sen o práci v
symbióze s přírodou. foto NN m. frÝDL

V posledním kole A-mužstvo karl-
štejnských stolních tenistů sehrálo
utkání s druhým týmem tabulky
Olešnou C. Opět nastoupilo pouze
ve třech, ale soupeř zřejmě rezigno-
val na boj o první místo - nastoupil
ve slabé sestavě, která nestačila na
naše borce. Zvítězili 11:7 a upevnili
si tím celkové vítězství v soutěži s
náskokem 8 bodů právě před druhou
Olešnou C. Body získali: M. Cajt-
haml 4, M. Holý i V. Vácha st. 3 a
čtyřhra Cajthaml-Vácha. Béčko jelo
k poslednímu utkání do Zdic, kde
sehrálo vyrovnané utkání se třetím
týmem tabulky a prohrálo nejtěsněj-

ším rozdílem 8:10. Body získali: P.
Kotek a R. Pastorek 3, S. Holý 1 a
čtyřhra Kotek-Pastorek. V sezoně
2021/22 tedy áčko Karlštejna zvítě-
zilo a zajistilo si postup pro příští se-
zonu do 1. třídy, béčko obsadilo pro-
středek tabulky - skončilo na 6. mís-
tě. Vzhledem k tomu, že ve 2. třídě
bylo nováčkem, dá se říci, že jeho
umístění je slušným výsledkem. Oba
naše celky si oddechly, že je dohrá-
no, protože série zranění a onemoc-
nění nás ke konci sezony dost potrá-
pily. V jednotlivcích si naši borci ve-
dli velice dobře, v konkurenci 75
hráčů obsadil v úspěšnosti P. Kotek

celkové 2. místo, M. Cajthaml 6., M.
Holý 8. a P. Boudník 9. místo. Další
umístění našich hráčů: V. Vácha st.
15. místo, R. Pastorek 21., P. Gürt-
ner 24., S. Holý 41. místo. S napětím
budeme očekávat vývoj zdravotního
stavu hráčů a budeme doufat, že do-
kážeme opět postavit dvě mužstva
schopná potrápit své soupeře. Potře-
bovali bychom doplnit soupisky no-
vými hráči, abychom mohli zdárně
konkurovat všem soupeřům a dobře
tak reprezentovat sport v Karlštejně.
Za každého nového schopného bor-
ce budeme rádi.        Pavel KOteK,

Karlštejn

Karlštejnské aktuality
* Revize kotlů na tuhá paliva i kont-
roly a čištění komínů se v Karlštejně
budou konat 27. 4. Zájemci se mo-
hou objednat na telefonním čísle:
608 748 989. (zmk)
* Oslavu Beltainu se skotskou fol-
kovou kapelou Magnus pole a irský-
mi tanci pořádá 30. 4. od 17.00 do
21.00 řemeslné bistro Karlštejn 34.
Výtěžek ze vstupného (200 Kč) po-
putuje na konto Člověka v tísni. (tb)
* Speciální prohlídku nazvanou Na
kafe s kastelánem nabídne letos
poprvé 5. 5. od 15.00 hrad Karlš-
tejn. Lukáš Kunst maximálně šesti
návštěvníkům představí historii hra-
du, soukromé, reprezentační, běžně
nepřístupné i posvátné prostory hra-
du včetně kaple sv. Kříže. Součástí
prohlídky je káva, zákusek, uvítací
přípitek i malé občerstvení, vstupen-
ky je možno koupit v pokladně
hradu nebo on-line. (shk)
* Odvoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se v Karlštejně
uskuteční 6. 5. od 15 do 19.00 na
sběrném místě u Vinice. Občanský
průkaz s sebou, pneumatiky a volný
azbest nevozte. (zmk)

Áčko postoupilo do 1. třídy, béčko skončilo šesté

Kemp otevřel, ale ryby zatím nebraly
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Půl století existence oslavila 12. dubna v berounském muzeu Chráněná
krajinná oblast Český kras, jejíž správa sídlí v Karlštejně. Na úvod všech-
ny uvítala ředitelka muzea Karin Kriegerbecková, pak promluvila krajská
radní pro životní prostředí paní Jana Skopalíková. Bývalý vedoucí Správy
CHKO, Karlštejňan Petr Moucha (na snímku) trochu vzpomínal na začát-
ky a mluvil o živé přírodě, E. Šnaidauf vyprávěl o přírodě neživé a nestihl
říci vše, co by rád, protože by mohl pokračovat ještě několik hodin, F. Po-
jer představil Správu CHKO a různé chráněné fenomény.           Text a foto

Hana HofmeisTerová, CHKo Český kras, Karlštejn 

Karlštejňan vzpomínal na začátky CHKO

Posezení s vyhlídkou na Královské louce zničil neznámý vandal
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
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Osovský PROVAS

Účelem celostátní akce Ukliďme
Česko je odstranit nepořádek na úze-
mí celé republiky. Zapojit a zaregist-
rovat se mohl každý, tudíž i my v
naší obci, zde pod názvem Ukliďme
Osov. Hlavní termín byl stanoven na

sobotu 2. dubna. 
Počasí toho rána bylo nepěkné až
ohavné, dokonce padal sníh, což
možná některé občany od účasti od-
radilo. U obchodu se nás v 9.00 se-
šlo sedmnáct, včetně dětí. Nebylo to
konečné číslo - dalších asi osm dob-
rovolníků se pustilo do práce v blíz-
kosti svého domova. Úklidové po-
můcky, tedy rukavice a pytle nám
obstarali organizátoři projektu. Bě-
hem sobotního dopoledne se podaři-
lo vyčistit od povalujících se odpad-
ků strouhy kolem silnice od kostela
k bývalé fabrice, celou plochu podél
jejího oplocení a protější sad, horní
část zámecké obory, dále vše kolem
cesty až k osovskému nádraží, kde

byla opravdová spoušť, použiju-li
slušný výraz. V Osově se nashro-
máždilo přibližně dvacet pytlů odpa-
du, který zde zanechali někteří naši
spoluobčané, což je smutné. Dále se
uklízel areál koupaliště a hromady
listí u cesty k Novým Dvorům v
Osovci. Kromě toho brigádníci vy-
sekali trní a trávu kolem padlého zá-
bradlí nad Osovcem a prořezali křo-
viny směrem k čarodějnicím. Dále
byly odstraněny křoviny na rohu far-
ní zahrady u křižovatky, aby řidiči
měli lepší přehled. Díky všem zúča-
stněným je naše obec zase o něco
hezčí, jenom bychom se měli všich-
ni snažit, aby tomu tak bylo i nadále.      

Marie PLECITÁ, Osov

Nasbírali dvacet pytlů odpadu
OSOVŠTÍ SE ZKRAJE DUBNA PŘIPOJILI K CELOSTÁTNÍ AKCI UKLIĎME ČESKO

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  3/2022 (205)

BRIGÁDNÍCI. Účastníci akce Uk-
liďme Osov.   Foto Marie PLECITÁ

Farníci si svíce připálili
u všeradického kostela
Velikonoce jsou největším křesťan-
ským svátkem. Osovští a všeradičtí
farníci se ve velikonočním týdnu
setkávají společně od Zeleného
čtvrtku do Velikonočního pondělí
střídavě v obou kostelích. Na Bílou
sobotu to byly Všeradice, kde jsme
se sešli při konání vigilie. Tento ve-
čer je spojený se zažehnutím ohně
před kostelem jako symbolu čistoty,
od něho se zapálí svíce zvaná paškál
a lidé si připalují své svíce, které si
donesou do kostela jako symbol
světla. Obřad je připomínkou nad-
cházejícího zmrtvýchvstání. 

Marie PLECITÁ, Osov

Kostelem zněly jasné hlasy
Iniciátorkou koncertu Stabat Mater 13. 4. v osov-
ském kostele byla Květuše Ernestová, pedagožka
ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích. V Osově při příle-
žitosti velikonočních svátků ona i její svěřenci před-
stavili pásmo hudby na slova textu Stabat Mater do-
lorosa – Stála matka bolestná, což je zhudebněný
první verš ze středověkého církevního hymnu líčící-
ho bolest Panny Marie pod Kristovým křížem. Text
zhudebnilo více než 600 umělců. Zde zaznělo zpra-
cování G. F. Haendela, G. B. Pergolesiho, Naniniho,
J. Haydna, Clariho a E. Astorga v provedení zmíně-
né sopranistky K. Ernestové, tenora Hasana El-Du-
nia a basu Andreje Beneše, dále účinkovalo pěvecké
duo MAFI a Komorní pěvecký soubor ZUŠ J. Slaví-
ka. V. Frajer přivítal přítomné a zdůraznil návaznost
díla na velikonoční příběh. Slovem prokládali hudbu
Veronika Slavíková a Filip Strejc. Dostalo se nám
překrásného zážitku z nádherného zpěvu, kostelem
zněly jasné hlasy interpretující dokonale a procítěně
melodickou barokní i klasicistní hudbu. Po skončení
vystoupení sestoupili z kůru kromě dospělých malí i
velmi malí dětští interpreti. Chvála a obdiv za poda-
ný výkon patří samozřejmě všem účinkujícím. Vy-
brané vstupné podpoří uprchlické ukrajinské rodiny
prostřednictvím Charity Řevnice. Protože návštěv-
nost byla pěkná, pořadatelé předali na tento bohulibý
účel 4 000 korun. Marie PLECITÁ, Osov

ZAŽEHLI OHEŇ. Věřící si na Bílou
sobotu připalovali svíce donesené
do kostela jako symbol světla.

Foto Marie PLECITÁ

Mladí hasiči dostali nová trička a pustili se do trénování útoku i štafety

V době před covidem se mladí osovští hasiči scházeli pravidelně každý pátek, což bohužel s nástupem pandemie skončilo. Nyní jsme se po dlouhé pauze
opět sešli. Bylo to veselé setkání, dostali jsme nová trička, která nám poskytla místní firma - moc dárcům děkujeme. Začali jsme opět trénovat hasičský
útok i štafetu. Dětem se vše moc líbilo a těšíme se na další setkání. Foto Šárka DRÁBKOVÁ Libuše PROCHÁZKOVÁ, Osov
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Řevnický Dřevák bude hostit výstavu »vláčků« 

Chvíli jsme si s vlkem hleděli do očí.
Dívka s fialovými vlasy stojí před
námi, zády k vlkům. Má i masku, ač-
koliv jsme venku, svítí slunce a pofu-
kuje větřík. Vlci se zdají neklidní, ale
zase ne tak moc. Chodí se podívat na
sousedy, to jsou divoké kočky, a pak
jdou všichni zase pomalu zpátky a
sledují svoji opatrovnici, která má
pro ně připraveno něco na zub.
„Co byste dělali, kdyby vás v lese
potkal vlk?“ Je tu spousta dětí s ro-
diči, ale nikdo si toto setkání nepře-
je zažít. Přesto dávají k dobru svoje
návrhy. Malý chlapeček vedle mne
říká: „Cinkal bych klíči, vlk by se
polekal a utekl.“ Asi mu to poradil
tatínek, nevím, proč by čtyřletý kluk
měl u sebe v lese svazek klíčů.
Dívka vyslechne všechny nápady,
ohodnotí jako nejhorší začít utíkat.
„To vzbudí v každé šelmě lovecký
pud,“ vysvětluje. Takže zachovat
klid, ustupovat a pomalu se vzdálit.
V Německu je aktuálně kolem 1 tisí-
ce vlků, v naší spolkové zemi byl
spatřen snad jeden, což mě tedy ni-
jak neznepokojuje. Ale znamená to
právě, když chci vlka vidět, musím jít
tam, kde ho chovají a to je třeba prá-

vě tady u městečka Cleebron v zá-
bavním parku pro děti. Není tady
sám, jsou tu vzácní dravci, sídlí tu
čápi, snad je tu někde i utajený med-
věd. Vydry, srnky, jeleni.
Na svobodě je vlk, jak známo, v Sas-
ku-Anhaltsku, Dolním Sasku a v Sas-
ku samotném. Většinou se usídlil v

oblastech, kde měla cvičiště armáda
NDR. Tam zůstala panenská příroda,
kde se vlkům daří, byť i dnes tam
mohou čas od času potkat vojáky.
Vlk má v Německu, stejně jako všude
na světě, přívržence i odpůrce. Ne-
milují ho zemědělci, kterým snad čas
od času zardousí nějakou tu ovci, ale

ve většině zemí s vlčí populací nabí-
zí vláda rolníkům kompenzaci, když
dokáží, že se i sami postarali o bez-
pečnost ovcí a přesto přišli k úhoně.
V Německu se provádí  monitoring
pohybu vlčích smeček a i podle cho-
vání jednotlivců si dělají vědci obrá-
zek o tom, jak vlci žijí. Mají důkazy o
tom, že vlci na lidi neútočí, jsou nao-
pak velmi plaší. Jedna výjimka přece
existovala, byl to vlk, který měl zku-
šenosti s tím, že ho lidé krmili. Skon-
čilo to pro něj katastrofou. Chodil po
silnici, žebral u jedoucích aut a na-
konec musel být utracen.
Dívka s fialovými vlasy vejde do vý-
běhu vlků, zavře za sebou dveře a
rozhází maso i kosti, které vybírá z
kyblíku. Vlci se s kořistí stáhnou do
úkrytu, dva se trochu přetahují o je-
den kus a ozývá se vrčení.
Pak všichni diváci odejdou, nastane
ticho, klid a tu se stane něco, co mě
vyvede z míry. Pár vlků seběhne až k
plotu a jeden se zastaví kousek ode
mne, snad necelý metr. Hledíme na
sebe pár vteřin a je to zážitek, ve kte-
rý jsem nedoufala a který nezapome-
nu. Magdalena StříbRná,

Gemmingen, německo

V Dřeváku na nádraží v Řevnicích
bude od 20. do 22. května k vidění
výstava Modelářského kroužku mo-
dulové železnice (MKMŽ) ve Sli-
venci. Kromě modulů dětského
kroužku návštěvníci uvidí i venkov-
ní modely z Čiernohorské železnice
ČHZ - Čierny Balog. 
Modulové kolejiště se skládá z jed-
notlivých dílů, modulů, na kterých je
znázorněn určitý úsek tratě. Okraje
modulů, na něž jsou vyvedeny kole-
je, mají shodný styčný profil terénu
a přesnou návaznost kolejnic na se-
be, takže moduly lze spojit. Spoje-
ním více modulů vznikne kolejiště,
které napodobí skutečnou trať. Veli-
kost a tvar modulů není omezen, ná-
mětem může být trať i stanice. 
Moduly se staví v rozměru H0
(1:87), který je nejrozšířenějším mě-
řítkem u výrobců železničních mo-
delů a doplňků. Navíc jde o ideální
velikost  pro dětské modeláře s dos-
tatečně velkými detaily, které jsou
děti schopny ztvárnit. 
V počátcích kroužku byly vlaky ve-
deny v analogovém systému řízení,
avšak s dalším rozvojem se přešlo na
moderní digitální platformu. Pokro-
čilá počítačová gramotnost dětí
umožňuje vedení kroužku aplikovat
nejnovější trendy - pro naše členy je
samozřejmostí vést lokomotivy po-
mocí chytrých telefonů či tabletů
prostřednictvím digitální ústředny.
Provoz je veden jako ve skutečnosti
z místa A do místa B a při dostatku
prostoru je samozřejmostí modelově
věrná délka staničních i traťových

kolejí. Tím je pak umožněn provoz i
ucelených vlakových souprav s od-
povídajícím počtem vagonů a lze tak
dokonale simulovat skutečný želez-
niční provoz. Struktura řízení modu-
lového kolejiště předpokládá vedení
každého vlaku svým vlastním stroj-
vedoucím, který sice dálkově ovládá
všechny potřebné funkce lokomoti-
vy, ale musí osobně vlak podél kole-
jiště fyzicky doprovázet, aby viděl
všechna návěstí podél tratě, kterými

se musí každý strojvedoucí řídit.
MKMŽ Slivenec intenzivně pracuje
v období školního roku, během ně-
hož každý člen postaví svůj modul.
Všichni členové obdrží stejné zadání
(např. trať v oblouku se strážním
domkem) a materiál pro stavbu: zá-
kladní desku s rozhraním o velikosti
83 x 48 cm, stavebnici domku, pot-
řebné kolejivo... Zadání zpracuje
každý podle svých představ a schop-
ností (někdo trať umístí v údolí, jiný

na náspu...), proto nikdy nevznikne
např. patnáct stejných modulů. Děti
pracuji s různými materiály - dřevo,
polystyren, sádra, barvy, lepidla,
drátky, posypy, foliáž... Každý modul
je majetkem svého tvůrce, který jej
po dokončení opatruje u sebe doma.
MKMŽ prošlo za 14 let působení
přes 80 dětí. V rámci spolupráce s
regionálním obchodním oddělením
Českých drah se kroužek podílí na
doprovodném programu akcí typu
ČD Nostalgie zpravidla ukázkou fo-
rem železničního modelářství a ve-
řejnou prezentací moduliště. Každý
nový školní rok kroužek zahajuje
činnost výstavou v ZŠ Slivenec.
Kromě toho MKMŽ vystavoval i na
mnoha jiných místech, dvakrát také
představil své moduly na velké mo-
delářské akci v Drážďanech.
Výstava se koná v bývalém nádraž-
ním skladu dříve nazývaném »maga-
cín«, kterému hrozila demolice. Dí-
ky dlouhodobému úsilí ředitelky
ZUŠ Ivany Junkové se nakonec po-
dařilo přesvědčit město Řevnice a
občany, že Dřevák stojí za to zacho-
vat. Architektka Šárka Sodomková
zpracovala architektonickou studii
rekonstrukce a dalšího využití skla-
diště. Zachovala původní půdorys a
vzhled budovy, doplnila potřebné a
chybějící prvky i úpravu okolí. Pro-
vozní výstava modelové železnice se
proto v tomto prostoru koná jako po-
děkování Ivě Junkové a Šárce So-
domkové za záchranu nádražního
skladiště. Kamil Šrom, 

mKmŽ Slivenec
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Kdy bude výstava  v Dřeváku otevřená:
- v pátek 20. května od 16 do 19.00 hodin
- v sobotu 21. května od 9 do 21.00 hodin (i večerní jízdy)
- v neděli 22. května od 9 do 15.00 hodin
K vidění bude jízda po jednokolejné i dvojkolejné trati H0 v délce
40 metrů. Vstupné je dobrovolné. (kaš)

Chvíli jsme si s vlkem hleděli do očí
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 37)

MEZI VLKY. Autorka článku se šelmami.       Foto Ulrich MühlenKaMp

Modely vlaků budou k vidění v řevnickém Dřeváku.          Foto Kamil ŠROM



Strana 11, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 8/22

Čarodějné vatry zaplanou po celém kraji
V NĚKTERÝCH OBCÍCH BUDE PŘIPRAVEN TAKÉ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI

Poberouní - Na mnoha místech na-
šeho kraje zaplanou poslední dub-
nový den čarodějnické ohně. A ne-
jen to - leckde chystají i doprovod-
ný program.
Velké vatry budou zapáleny na kopci
Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní Tře-
baní, pod srubem U Kocoura v Le-
tech,  u jezu v Dobřichovicích, u fot-
balového hřiště ve Všenorech, u jezu

v Hlásné Třebani, na dvoře zámec-
kého areálu v Litni, na rozcestí u lo-
mu ve Vižině či na hřišti v Habřin-
kách ve Velkém Chlumci.
Zadnotřebaňští dobrovolní hasiči
pořádají od 15 hodin v areálu své
zbrojnice Soutěžní čarodějné odpo-
ledne na téma Cestujeme po Česku.
Soutěžní program pro děti bez rozdí-
lu věku završí opékání buřtů.

Už o den dříve, v pátek 29. dubna,
pořádá FK Lety od 15.00 na »uměl-
ce« u svého fotbalového hřiště Dis-
coslet čarodějnic. Atmosféru dětské
diskotéky pod taktovkou DJ Oldy
Burdy podpoří atrakce pro čaroděj-
nické reje - let na koštěti, čarotanec,
soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaro-
děje či opékání špekáčků na ohních,
které označí leteckou ranvej pro při-

stání i odlet. K mání budou čaroděj-
nické speciality, děti se budou moci
vyřádit na skákacím hradu, lezecké
stěně nebo řetízkovém kolotoči.
TJ Sokol Černošice pořádá oslavu
čarodějnic s čarohrami a opékáním
buřtů v úterý 26. 4. Na zahradě So-
kola začne v 16 hodin - děti mají do-
razit v kostýmech a s košťaty...

Miloslav FRÝDl

Speciality na náměstí
Třetí ročník Food Truck Marketu se
na náměstí Jiřího z Poděbrad v Řev-
nicích  koná 7. 5. od 10 do 20.00.
Návštěvníci budou moci ochutnat
speciality z více než 20 pojízdných
občerstvení na kolech: trhané ve-
přové, burgery, americké hot dogy,
mexické tacos, ukrajinské speciali-
ty,  francouzské palačinky, belgické
hranolky, cider...  Součástí marketu
budou trhy s delikatesami, farmář-
skými produkty i stánky s řemeslný-
mi výrobky, zahrají balkánská de-
chovka Lovesong Orchestra, 4 Kaf-
ky a Los Fotros, ve Dřeváku u vla-
kového nádraží můžete navštívit
bleší trh.   štefan ORšOš, Řevnice

Pohádkové putování
propojí dvě království
Tradiční Pohádkový les se první
květnovou neděli ponese v duchu
Pohádkového putování z království
Karlického do království Letovské-
ho. Na děti čekají úkoly pohádko-
vých bytostí, aby v cíli na návsi v
Letech získaly památeční medaile a
užily si s rodiči jarmark plný občer-
stvení, tvořivých dílen a doprovod-
ného programu. Náves oživí hudeb-
ně taneční vystoupení Hejblíkovic,
kouzelník Jakub Koutský i kapely
Dobi Boyz a 4 Kafky. Startujeme
mezi 13 a 15.00, parkování v Letech
pod mostem, odkud bude na start
Pohádkového lesa v Karlíku zajiště-
na kyvadlová doprava. Více infor-
mací naleznete na www.letanek.cz. 

Markéta HuPlíKOVÁ, lety

Hra prověří váš mozek,
smysly i sebeovládání
Máte rádi únikovky? Nebo si nao-
pak myslíte, že jde o ztrátu času, a
»nikdy byste na ně nešli«? Ať tak či
tak, hra Demetrix vás překvapí.
Umožňuje totiž na vlastní kůži pro-
žít to, co zažívají lidé s Alzheimero-
vou nemocí. Prověří nejen váš mo-
zek a smysly, ale i sebeovládání.
Připravte se na silné emoce a na to,
že z téhle hry odejdete jiní.
Zážitkovou hru Demetrix vytvořila
nezisková organizace Dementia, jež
se zaměřuje na podporu lidí s de-
mencí a jejich blízkých. Prostředni-
ctvím projektu chce přispět k lepší-
mu pochopení tohoto onemocnění
mezi lidmi a změně smýšlení smě-
rem k dementia-friendly společnos-
ti. Hra, ktreou si můžete vyzkoušet v
Hořovicích (9. května 244/8), je ur-
čena pro 2–6 osob a trvá 90 minut.
Zážitek stojí 1600 Kč bez ohledu na
počet hráčů. Volné termíny a rezer-
vaci vstupenek najdete na webo-
vých stránkách www.demetrix.cz. 

Kateřina KušKOVÁ, 
Dementia Beroun

Z našeho kraje
* Zápis do 2. – 4. tříd pořádá nová
ZŠ Lety 27. 4. od 14 do 18. 00.  (zol)
* Přednášku Jaromíra Bláhy z
Hnutí Duha o budoucnosti našich
lesů a divoké přírody hostí 27. 4. od
18.00 Městská knihovna Beroun.
Vstupné 50 Kč. Iva StluKOVÁ
* Cestovatelské a dobrodružné fil-
my z mezinárodní i domácí produk-
ce nabídne festival Expediční kame-
ra 2022 26. 4. od 19.00 ve Spole-
čenské sále KD Dobříš. Vstupné
100/50 Kč. (jik)
* Bezplatná kontrola hasicích příst-
rojů se koná 27. 4. od 11.00 na OÚ
v Zadní Třebani.   Hana NEJEDlÁ
* Čtení z knihy pro mladší i starší
děti Bába Bedla spojené s origami
houbovou dílnou pořádá 28. 4. od
13.00 v Městské knihovně Beroun
spisovatelka Markéta Pilátová. Vs-
tupné 30 Kč. Iva StluKOVÁ
* Farmářské trhy se konají 30. 4.
od 8.00 do 12.00 u zámku v Dobři-
chovicích. (lac)
* Prodej mezi vraty se v Černoši-
cích koná 30. 4. od 10 do 16.00. Při-
hlášky na: https://forms.gle/WaQk-
LyhwuCsJejbKA.                         (zzi)
* Současná i historická záchranář-
ská technika bude k vidění na Ha-
sičském majálesu 1. 5. od 9 do
14.00 na náměstí v Řevnicích. Před-
staví se mladí hasiči, mopeďáci, zá-
chranka i Červený kříž.              (zpp)
* Přednášku místního veterináře a
zapáleného ornitologa Zdeňka Vale-
še Všechno zpívá, co peří má! si
můžete vyslechnout 5. 5. od 19.00 v
Meandru Řevnice. (zzi)
* Vzpomínkový večer na spisova-
telku Ludmilu Vaňkovou se v řev-
nickém Zámečku uskuteční v před-
večer jejích nedožitých 95. naroze-
nin - 7. 5. od 18.00. Vzpomínat bu-
dou přátelé, spolupracovníci i rodin-
ní příslušníci.           Jan PAuKERt
* Sbírku potravin, drogerie a léků
pro Ukrajince ubytované v Řevni-
cích i okolí pořádají místní skauti.
Aktualizovaný seznam potřebných
věcí a další info najdete na webu:
https://bobri-revnice.cz/ukrajina,
kontaktní osoba Martin Griner: ve-
sak@skaut.cz. (zzi)
* Oznámení dvou chlapců, že se Na
Stránce v Řevnicích nachází osoba,
která je žádala o zapalovač a půso-
bila »divným dojmem«, přijala 21.
dubna Městská policie Řevnice.
Muž, který si na daném místě rozdě-
lal oheň, aby si uvařil polévku, od-
povídal zmateně a byl dezorientova-
ný. Záchranka jej transportovala do
psychiatrické léčebny.                 (jaj)
* O pomoc s transportem silně
obézní ženy do sanitního vozu byla
6. 4. požádána Městská policie Čer-
nošice. Nemocná paní byla polože-
na na transportní plachtu, odnesena
do sanitního vozu a převezena do
nemocnice. (ok)

V sobotu 23. dubna se po dvouleté
pauze na návsi v Mořince konal 12.
ročník MořinkaFestu. 
Nebe se modře rozzářilo a slunce
ohřálo všechny přítomné - v tomto
období aprílového počasí jako zá-
zrakem. Všechny kapely dorazily,
zahrály a přispěly tak k naprosto
neuvěřitelné, pohodové atmosféře.
Snad proto, že jsme byli tak natěše-
ní… Náš festiválek je koncipován
jako »crossover« všemi žánry. Letos
jsme přivítali tři nováčky. Kapelu
Destroy, jejíž členové jsou všichni
náctiletí, a ten nejmladší dokonce
ještě nebyl v době pořádání prvního

festu na světě! Premiéru si u nás od-
byla i kapelu z Radotína, Stanley’s
old boys, ti byli pro změnu nejstarší,
a nově vzniklá kapela Rendavend,
původně Fotr a kol. Dále hráli tra-
diční účastníci: Fenomen, Pascua-
lum, Wooden shoes, Baba Jaga,
UHR a Black Hill. Závěr zpestřila
ohňová show skupiny Pa-li-tchi.
Děkuji všem, kteří se podílejí na or-
ganizaci. Jejich práce byla jako vždy
profesionální a laskavá. K báječné
hudbě a divákům mohu přidat i sk-
vělé pódium, zvučení, občerstvení a
pivo.  Martina BARCHÁNKOVÁ,

Mořinka

S řevnickým Hamletem se rozloučíme v »lese«

Fest na návsi přivítal tři nováčky

Zaplněná náves na MořinkaFestu.               Foto Martina BARCHáNKoVá

Ivo Tamchyna divadlem žil. Divadlo miloval - to velké, profesionální, ale v
srdci měl víc místa pro »malé«, ochotnické. To sám v řevnickém souboru lé-
ta nadšeně hrál, režíroval, neúnavně ho propagoval, dodával mu nápady,
esprit... Vždy odhodlaně a s grácií. Zasáhla vyšší moc, teď už  bude svému
divadlu jen přihlížet z pomyslného portálu. Jako vždy však distingovaně,
nadšeně, s jemným humorem, bohužel ovšem tiše, beze slov. Zatáhla se opo-
na jeho života,  už před ní nevystoupí. Zemřel řevnický Hamlet, Vodník z Lu-
cerny, Orsín z Večera tříkrálového, ale i vědec Hubička, stíhací letec z Mon-
te Carla... především ovšem gentleman ze staré školy a fajn člověk. „Až um-
řu, uděláte oslavu v Lesním divadle. Lesňák je totiž skvostný místo,“ opa-
koval  Ivo divadelním kolegům ze souboru. Neboj Ivo, uděláme všechno, jak
jsi chtěl - Tvoje »derniéra« se bude konat 30. dubna od 14 hodin. A budeš
tu, v »lese«, s námi, žádné výmluvy na bolavá kolena...
Foto ARCHIV           Michaela ŠMeRgloVá, Divadelní soubor Řevnice
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Na rodinnou tradici navazuje
mladý začínající zemědělec pan
Petr Douša na farmě ve Měňa-
nech. Podnikat začal v roce 2018
a v současné době se věnuje
především rostlinné výrobě. Na
polích pěstuje plodiny, jako je
pšenice, ječmen či řepka a dále
také množitelské porosty jetele a
hořčice. 
Jelikož se pozemky v okolí Mě-
ňan nacházejí v oblasti s přírod-
ními omezeními, ve srážkovém
stínu nedalekých lomů a místy i
na skalnatém podloží, bylo zapo-
třebí se přizpůsobit klimatickým
změnám, které se projevují nedo-
statkem vláhy v půdě.

Cíl? Zadržet vlhkost

Jedním z primárních cílů je tedy
zadržení vlhkosti ihned po sklizni,
kdy je holé pole vystaveno pří-
mému slunečnímu záření a větru.
Toho lze docílit přerušením půdní
kapilarity, například radličkovým
podmítačem, čímž dojde k přeru-
šení vzlínání vlhkosti a vznikne
tak ochranná (izolační) vrstva pů-
dy, která zadrží zmiňovanou vlh-
kost v hlubších vrstvách ornice.
Podmítkou zároveň dojde k ury-

chlené reaktivaci semen plevelů,
které vyklíčí a následně jsou zao-
rány v rané vegetační fázi. Tímto
způsobem dochází k redukci klí-
čivých se-
men plevel-
ných rost-

lin a snižuje se tak potřeba apli-
kovaných herbicidních přípravků
v jarních měsících. 
Nákup takového podmítače, kte-

rý si hravě
poradí i s
velmi ka-

menitým podložím a lze jej použít
též jako hloubkový kypřič, je fi-
nančně náročný. Proto Petr Dou-
ša požádal o spolupráci s Míst-
ním partnerstvím (Místní akční
skupinou) MAS Karlštejnsko, z.ú.
Posláním MAS Karlštejnsko, z.ú.,
je spojit úsilí obcí, spolků, institu-
cí, podnikatelských subjektů, ob-
čanských iniciativ jednotlivců pů-
sobících v dotčeném území a ve
Středočeském kraji, za účelem
vytváření dobrého jména a image
Karlštejnska, jeho propagace a
rozvoje Karlštejnska, jako přírod-
ní, kulturní a společenské entity,
při zachování venkovského rázu
krajiny.
Díky výzvě č. 2 MAS Karlštejn-
sko, z.ú., v souladu s Integrova-
ným nástrojem (IN) CLLD, Stra-
tegií CLLD 2014–2020 Via
Carolina a Programovým rám-
cem PRV, bylo možné podpořit
projekt dotací MAS Karlštejnsko,
z.ú., z jeho finanční alokace část-
kou ve výši 315 084 Kč. 
Nejen díky této spolupráci a
dotaci MAS se farma Petra Douši
zapojí do Místního partnerství a
bude se podílet na jeho činnosti a
společném rozvoji regionu.

Autoškola Řevnice 
naučí Vás nejvíce!!!
aneb To, co Vás v autoškole neučili: ekonomickou

jízdu, couvání, parkování couváním, rozjezd 
do kopce, jízdu a couvání s vlekem, nájezdy 

na dálnici, jízdu po dálnici 130 km/hod...

semerad@volny.cz, 603 545 666

ZŠ F. J. Řezáče v Litni hledá od školního roku
2022/23 do svého kolektivu nové kolegy:

- kvalifikovaného učitele/učitelku
na první stupeň

- školníka
Nabízíme: rovné jednání, přátelský kolektiv, příjemné 

pracovní prostředí, vstřícné vedení a benefity FKSP

Žádáme: zájem, kvalitu, spolehlivost a vhodné vzdělání

Kontakt: životopisy s průběhem praxe zasílejte na
cerna@zsliten.cz, pro informace 739 084 186

Zdokonalení technologie zpracování půdy ve Měňanech

Petr Douša s radličkovým podmítačem, který si mohl pořídit díky dotaci MAS
Karlštejnsko. Foto ARCHIV
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Derby ovládly Černolice, Lety nestačily
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - V tradičním krajském
derby tahaly Lety za kratší konec
provazu - všechny body si odvezli
hosté z Černolic. Zadnotřebaňští
byli venku i doma stoprocentní a
patří jim ve III. třídě postupová
druhá příčka.   (mif)

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - SK Černolice 2:5
Branky: Čermák, Kratochvíl
Derby skončilo vysokou prohrou do-
mácích po jejich nedůstojném výko-
nu. Hosté šli do vedení po centru a
teči hlavou ve 24. minutě. Největší
příležitost domácích spálil Chovan,
který si naběhl na pas Hřebečka a z
pár metrů přestřelil branku! Ve 38.
minutě si Šilhavý zpracoval dlouhý
pas a mezi třemi obránci Letů prud-
kou střelou zvýšil vedení hostů. Zká-
zu domácích dokončil Cipra nepřes-
nou rozehrávkou, kterou zachytil
Šilhavý a skóroval - 0:3. Druhý po-
ločas začal náporem domácích -
hned v 46. minutě snížil po přihráv-
ce Veselého Čermák. Lety pokračo-
valy v náporu, v 56. minutě si nabě-
hl Kratochvíl na centr Hřebečka a
snížil na 2:3. Utkání rozhodla 65.
minuta, kdy Chovan na půli hostů
nepřesnou přihrávkou založil protiú-
tok, ze kterého padl čtvrtý gól - 2:4.
Domácí se již nevzpamatovali a v
74. minutě dostali po centru pátou
branku. Jiří KáRNÍK
MFK Dobříš B - FK Lety 2:0

KARLŠTEJN, okresní přebor
Nižbor - Karlštejn 5:0
Karlštejnští předvedli nejlepší polo-
čas jarní části. Po půl hodině hry si
vypracovali pět stoprocentních šan-
cí, které trestuhodně zahodili. Niž-
bor skóroval dvakrát do šatny, a to
rozhodlo. Hosté už se nedokázali do-
stat do hry a domácí průběžně navy-
šovali skóre.             Michal ŠAMAN
Karlštejn - Zaječov 1:4
Branka: Dolejš

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Hýskov - oZT 0:1 
Branka: Suchý
Zlaté tři body přivezli hráči OZT z
Hýskova. V silně improvizované se-
stavě a jen s jedním náhradníkem na
lavičce se po většinu utkání bránili a
jen zřídka podnikali nebezpečné vý-
pady. Na hřišti dominoval bývalý li-
gista Hamouz, ale několikrát si vylá-

mal zuby na gólmanovi Zímovi.
Rozhodnutí padlo v 77. minutě, kdy
se po rohu ve skrumáži prosadil hos-
tující Suchý. (Mák)
oZT - osek 3:1 
Branky: Suchý, Zíma, Vlasák
Domácí favorit se dvacet minut ne-
dokázal prosadit proti soustředěné-
mu výkonu hostí, až se přesnou stře-
lou k tyči prosadil Suchý. Po půli byl

v 60. minutě ve vápně sražen aktiv-
ně hrající Frýdl a domácí gólman Zí-
ma penaltu se štěstím proměnil.
Třetí branku přidal po nedorozumění
obrany hostí Vlasák. Osek v závěru
pouze z brejku korigoval. (Mák)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Horoměřice 1:2
Branka: M. Plzák
Favorizovaní hosté z Horoměřic fi-
gurují na druhém místě tabulky a ne-
tají se ambicemi na postup do přebo-
ru. Domácí se fotbalovějšího soupe-
ře nezalekli a do zápasu vlétli s ma-
ximálním nasazením. Odměněni za
to byli již ve 3. minutě vedoucí bran-
kou Plzáka. Soupeřem to ale nijak
neotřáslo a postupně přebíral inicia-
tivu. Vedení se domácím, bohužel,
podařilo udržet jen do 39. minuty,
kdy soupeř vyrovnal. Ve 2. poločasu
drama pokračovalo. V 61. minutě
vypálil Lucas Bell z hranice pokuto-
vého území, střela prolétla skrumáží
hráčů a zapadla do branky - 1:2. Do-
břichovičtí zápas poctivě odmakali,
ale na kvalitního soupeře (v jeho
»mezinárodním« mužstvu hrají hráči
pěti národů) to nestačilo. (oma)
Červený Újezd - Dobřichovice 0:1
Branka: Román
Hosté dominovali zejména ve stře-
dové řadě, většinu zápasu měli ve
své režii. Už v 5. minutě Román tre-
fil přesně »šibenici« a stanovil tak
konečné skóre. Hosté dál neúnavně
obléhali svatyni domácích, ale žádná
z řady střel se už neujala.          (oma)

FK VŠERADICE, III. třída 
Hudlice - Všeradice 0:0
Všeradice - Hostomice 2:1
Branky: Lenkvík, Kácha Martin

Po úspěchu v pražských Modřanech si aerobičky AC Olympia Všenory v
pódiových skladbách zkusily trochu jiný druh soutěže - v neděli 10. 4. se zú-
častnily Dvorské jedničky ve Dvoře Králové nad Labem. I tam se jim daři-
lo: všechny tři týmy vybojovaly zlaté poháry (na snímku). Týden na to jely
na taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek, kde svoje první místa obhájily. Ces-
ta domů byla veselá, i když jsme se vrátily pozdě. Všem blahopřejeme a
přejeme, ať se jim daří a zůstanou pořád taková skvělá parta, jaká jsou.

Text a foto Katka ČERNÁ, AC Olympia Všenory

Aerobičky dvakrát zopakovaly vítězný hattrick

V sobotu 23. 4. se stalo skutečností
to, oč jsme usilovaly celou sezonu
2021/22. Dobřichovické volejbalist-
ky porazily Hradec Králové a v I.
lize žen získaly třetí titul za sebou.
Stálo to dost úsilí, nicméně touha
byla tak  silná, že jsme v druhé půlce
soutěže ani jednou nezaváhaly a vše
vyhrály skoro bez ztráty setu! Sezo-
nu jsme dohrávaly v devíti, o to  je
výsledek cennější. Za celé vystoupe-
ní v soutěži si děvčata zaslouží abso-
lutorium, udělaly nám všem obrov-
skou radost. Pochvalu si zaslouží i
realizační tým - trenér Jan Prokop,
asistent M. Pondělíček a organizační
vedoucí I. Caldová  - který na boje o
titul družstvo náležitě  namotivoval
a připravil.          Ivana CALDoVá,

Dobřichovice

Dobřichovické volejbalistky získaly třetí titulBody si »vzal« Litvínov 
Dohrávkou podzimního zápasu star-
ších žáků s Podlázkami zahájili 23.
dubna řevničtí »národní« házenkáři
jarní část soutěže. Vyrovnaný zápas
skončil po boji remízou 4:4. 
Hned potom se žáci pustili do odve-
ty, která už vyzněla pro Řevnice 8:5.
Muži nastoupili proti Litvínovu s pl-
nou soupiskou, tedy v patnácti hrá-
čích, ale než jsme se srovnali do for-
mací, už jsme prohrávali 2:7. Tento
rozdíl se držel až do poločasu 10:15.
Ve druhém poločase jsme už vyrov-
nali hru a přiblížili se na rozdíl 3
branek, ale Litvínov se ukázal jako
takticky vyzrálý tým a vyhrál 27:20.
V příštím domácím zápase přivítají
řevničtí házenkáři 14. května druž-
stva Čakovic. František ZAVADIL,

NH Řevnice

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
30. 4. 17:00 FK Lety - Králův Dvůr B
7. 5. 10:15 SK Tlustice - FK Lety
KARLŠTEJN, okresní přebor
30. 4. 17:00  Karlštejn - Trubín
7. 5. 17:00  Chyňava - Karlštejn
DOBŘICHOVICE, III. třída
30. 4. 17:00 Dobřichovice - Úhonice
8. 5. 17:00 Kosoř B - Dobřichovice
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
1. 5. 17:00 Hudlice - OZT  
7. 5. 14:00 OZT - Hostomice 
VŠERADICE, III. třída
30. 4. 17:00 Všeradice – Podluhy 
8. 5. 17:00 Broumy – Všeradice  

EXEKUTOR GÓLMAN. Na 2:0 v zápase Zadní Třebaně s Osekem zvyšoval
z penalty domácí brankář Zíma.                Foto NN M. FRÝDL

MISTRYNĚ. Dobřichovické volejbalistky - vítězky I. ligy žen. Foto ARCHIV

Sport po okolí
* Nábor do fotbalové přípravky
pořádá 26. 4. FK Lety. Děti od 5 do
8 let si mohou v 16.00 přijít na hřiš-
tě vyzkoušet hodinu tréninku.    (jik)
* Desátý ročník závodu dračích lo-
dí se na Berounce v Dobřichovicích
koná 30. 4. Prezentace a porada ka-
pitánů od 10.00, první rozjížďka při-
bližně o hodinu později.              (mo)
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e-mail:1,94 6433 3 7el.:TTe   

 

cz.vodrymara@rvo jojke-mail:   

 

zahre-mail: 5,9 777 162 5el.:TTe   

 

cz.vodrymara@radkzahr  

 

Kompletní realitní servis

Specialisté na Berounsko

Na trhu od roku 1994

Rodinná fi rma

Správa nemovitostí

Domov - realitní společnost s.r.o.
Na Příkopě 1, 266 01 Beroun

info@domov-beroun.cz|tel: 311 623 447

www.domov-beroun.cz


