
Poberouní - Silná bouřka dopro-
vázená vichrem, která se z 20. na
21. května prohnala republikou,
napáchala největší škody ve Stře-
dočeském kraji. Spoustu práce
přidělala i hasičům na Podbrdsku
a v Poberouní.
„Všeradičtí »dobráci« byli v pátek
20. 5. po deváté večer systémem fi-
report přivolání ke stromu spadlému
přes cestu, který bránil průjezdu,“
řekla Ivana Nájemníková z SDH
Všeradice s tím, že hasiči topol roz-
řezali a odklidili. „Při zpáteční cestě
odřezávali větve kaštanů, které po-
padaly na autobusovou zastávku a
poškodily okap. Posledním místem
zásahu byl penzion U Toma, kde st-
romoví zničilo část střechy i psí
boudu u sousedního domu,“ dodala.
Do akce krátce před 22.00 museli i

členové SDH Liteň. „Zasahovali
jsme v Dolních Vlencích i na silnici
ve směru na Karlštejn a Běleč,“ po-
tvrdil jejich velitel Jiří Hrách. „Po-
mocí motorové pily jsme ze silnic
polámané stromy a větve odstrani-
li,“ doplnil. Několik zásahů u popa-
daných větví si připsali také jejich
zadnotřebaňští kolegové. 
„Řevničtí profesionální hasiči vyjíž-
děli v sobotu 21. 5. ráno do Zadní
Třebaně, kde v ulici k Vatinám od-
stranili strom spadlý přes cestu. O
den dříve jim byly hlášeny spadlé
dráty elektrického vedení v Mníšku,
o ty se ale postarali elektrikáři,“ sdě-
lil řevnický hasič Pavel Vintera.
Páteční nárazy větru byly podle me-
terologů místy extrémní. V Neumě-
telích foukalo rychlostí až 111 kilo-
metrů v hodině.    Miloslav FRÝDL

Agresivního seniora zneškodnili taserem
Karlík - Sebevraždou vyhrožoval devětasedmdesátiletý muž, který se 17.
května dopoledne »zabarikádoval« v rodinném domě v Karlíku.
Na místo dorazila zásahová jednotka i policejní vyjednavač, který podle
svědků události vyjednával se seniorem megafonem. „Poté, co byl agresiv-
ní muž policisty zneškodněn taserem, převzala si ho naše posádka a tran-
sportovala ho v doprovodu policie do psychiatrické léčebny v pražských
Bohnicích,“ potvrdil ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček.             (mif)

Řevnice - Hlášení o agresivním
muži, který - zřejmě pod vlivem
drog - u řevnické prodejny Penny
slovně napadá kolemjdoucí, do-
stali 11. května místní strážníci.
„Hlídka muže našla na křižovatce
Komenského a Žižkova, mluvil z
cesty, máchal rukama a skřípal zu-
by,“ uvedla Jana Janoutová z Měst-

ské policie Řevnice s tím, že strážní-
ci mu v dechu naměřili 5,75 promi-
le alkoholu. „Hlídka k muži zavola-
la sanitku a asistovala při jeho pře-
vozu do nemocnice,“ řekla Janouto-
vá. „V ordinaci policistům vyhrožo-
vat smrtí, agresivní byl i k lékaři,
takže dostal pouta,“ dodala. Násled-
ně byl převezen na záchytku.    (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Na plácek dorazí TV Prima  - str. 2
* Škola má loď a hledá jméno - str. 3

Karlštejn - V časech covidové karantény se nu-
dil, tak začal házet šipky. Před pár dny vybo-
joval na Mistrovsví republiky titul vicemistra.
„Chtěl bych být profesionálním šipkařem a
vyhrát světový šampionát,“ říká jedenáctiletý
Karlštejňan Martin SKOUMAL.
Je pravda, že ses k šipkám dostal »z nudy«, bě-
hem covidu?
Ano, nudil jsem se a viděl tátu házet. Přišlo mi to
zajímavé, tak jsem to zkusil a nějak mě to chytlo. 
Chytlo tě házení hned, nebo tě k němu ze začát-
ku musel tvůj otec nutit, přesvědčovat?
Vůbec nemusel, prostě mě to začalo bavit a už mě
to nepustilo.
Pro spoustu lidí jsou šipky »hospodská zábava«.
Předpokládám, že ty, i vzhledem ke svému věku,

to tak nebereš. Čím tě zaujaly, co tě na nich baví
nejvíc?
Na šipkách se mi líbí hlavně tempo hry a zvraty.
I když třeba hodně prohrávám, vždycky existuje
naděje, že se zápas podaří otočit.
Covid víceméně pominul, ale ty jsi už u šipek
zůstal, dokonce jsi začal házet závodně. Jakou
jsi měl motivaci?
V tu chvíli byla moje největší motivace dostat se
mezi ty nejlepší na světě. A to je můj cíl pořád.
Co to obnáší být členem karlštejnského družstva
šipkařů? Jakou hrajete soutěž, jak a jak často
musíš trénovat?
Hrát za družstvo je větší zodpovědnost. Když
prohraji svůj zápas na turnaji jednotlivců, je to jen
moje prohra. (Dokončení na straně 3)

NA MÁJÍCH. Hned na několika místech našeho kraje pokračoval o uplynu-
lých dvou víkendech poberounský folklorní festival Staročeské máje. Jedním
z nich byla Hlásná Třebaň. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Opilec dostal pouta a skončil na záchytce

Martin Skoumal (uprostřed) na Mistrovství České
republiky v Dobříkově. Foto ARCHIV

Vichr kácel stromy,
zničil střechu i boudu
FOUKALO RYCHLOSTÍ AŽ 111 KILOMETRŮ  V HODINĚ!

23. května 2022 - 10 (827) Cena výtisku 8 Kč

Ani Italka nepoznala, že
Karlštejňan není Ital

„Chci vyhrát mistrovství světa!“ říká jedenáctiletý šipkař Martin
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Starosta udělil právo a začal program
HLÁSNÁ TŘEBAŇ BYLA JEDNÍM Z DĚJIŠŤ XXII. FOLKLORNÍHO FESTIVALU STAROČESKÉ MÁJE

V sobotu 14. května se v Hlásné Tře-
bani uskutečnil XXII. poberounský
folklorní festival Staročeské máje.
Ve 14 hodin jsme za doprovodu sta-
ropražské kapely Třehusk vyrazili na
obchůzku obcí, abychom zvali míst-
ní občany na tuto akci a zároveň pro-
dávali lístky na vydražení májky.
Třehusk pak vyhrával i na návsi. 
V 16.00 udělil starosta obce Tomáš
Snopek právo k pořádání májů. Tím
byl zahájen stylový kulturní pro-
gram. Zahrála dudácka muzika Praš-
těnka, poté vystoupil slovenský folk-
lorní soubor Šarvanci a cimbálová
muzika Šarvanci. Nejvíce očekávané
bylo roztomilé vystoupení nejmlad-
ších dětí ze školky. Přišel mezi nás i
senátor Jiří Oberfalzer. Pěkně pro-

mluvil k davu a hlavně zdůrazňoval
slovo »láska«, za což sklidil obrov-
ský potlesk. 
Pak přišla na řadu dražba májky, kte-
rou vyhrála Kateřina Císařová. To
bylo radosti! Velmi nás pobavila
krojovaná chasa, která předvedla
českou besedu, tradiční tanec z dob
národního obrození. Nastal okamžik
kácení májky. Kluci byli velmi ši-
kovní, májka spadla přesně tam, kam
chtěli. Hned byla v obležení  dětí -
rvaly, co se dalo. Katka Císařová na-
sedla na kmen a hoši jí odnášeli
směrem k sokolovně. Držela se pev-
ně, nespadla. Celou akci velmi dobře
moderoval Martin Slavík. Podél ces-
ty bylo mnoho stánků s  hračkami,
perníčky, balonky, korálky a jinými
dárky. Občerstvení bylo neustále v
obležení, pivo a víno teklo proudem.
Účast byla obrovská, nálada zname-
nitá, k čemuž přispělo i výborné po-
časí. Moc jsme si to všichni užili,
obrovský dík pořadatelům, hlavně
obci a TJ Sokol.
O den později se poberounský folk-
lorní festival konal v Mokropsech a
týden nato pak také ve Vižině, Vše-
radicích a Zadní Třebani (viz níže).
Největší přehlídku folkloru (nejen)
ve Středočeském kraji bude letos po-
prvé hostit také Mořinka. Poslední
květnovou sobotu se na zdejší návsi
od 17.00 představí soubory Klíček,
Modřenec, Mateník a Osminka.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

CErEMONIÁL. Hlásnotřebaňská mladá chasa a starosta obce Tomáš Sno-
pek při žádání o právo k pořádání Staročeských májů. Foto NN M. FRÝDL

Na řevnický plácek
dorazí TV Prima
Před měsícem jsme na »plácku«,
neboli Malém náměstí v Řevnicích
znovu doseli trávu a upravili plochu
hřiště. Zanedlouho už bude možné,
aby tu děti z okolí znovu začaly hrát
fotbálek i jinak sportovat.
jsme rádi, že se po dlouhé době opět
povedlo zorganizovat společně s TV
Prima dětské odpoledne. konat se
bude v pátek 3. 6. od 15 hodin. Na
plácku´uvítáme některé »tváře« Pri-
my. V minulosti nás navštívila Dani-
ela revai, zpěvák Pavel Callta, mo-
derátor Petr Vojnar, herec jakub
Štěpán a moderátor Láďa Hruška. I
pro letošní akci máme slíbené zají-
mavé hosty a moc se na ně těšíme.
První červnový pátek bude  připra-
veno spoustu sportovních soutěží,
kde se určitě děti vyřádí, zasportují
si, pobaví se a rodiče mohou strávit
pohodové odpoledne.
jsme moc rádi, že sportovní soutěže
povede josef Svoboda, atlet, úspěš-
ný účastník závodu Ironman a také
investor sportovní haly v Řevnicích
a s ním Tomáš Slavata, držitel ceny
Mezinárodního olympijského výbo-
ru, ceny fair play. Soutěže jsou plá-
novány opravdu pro všechny věkové
kategorie.  Znovu se  můžete těšit na
malování na obličej, které vede kvě-
ta Soukupová. Bude přiraveno ob-
čerstvení, samozřejmě ceny pro vítě-
ze i upomínkové předměty od televi-
ze Prima. Věříme, že program bude
zajímavý a všichni si užijeme pří-
jemné páteční odpoledne. Teď už jen
zbývá držet si palce, aby vyšlo dobré
počasí. Těšíme se na setkání na
plácku. Za pořádající dobrovolníky

Jiřina ULLRIChOVÁ, 
Milan TOMEk, Tomáš ChAbERA,

květa SOUkUPOVÁ, Řevnice

Letovskou slavnost
zahájí dechovka
Kapely Lety mimo, Žlutý pes revi-
val, Brassband Rakovník a The Di-
xie Hot Licks zahrají na Letovských
májích 28. května.
Program zahájí ve 12.00 dechová
kapela Netolička, odpolední pohodu
navodí 4 Kafky a večer přitvrdí big
beatová kapela After 40. Na dopro-
vodném pódiu se představí taneční
soubory Fantasy Dance Radotín,
zlatý závodní týmový aerobik děv-
čat AC Olympia i letovské závodní
gymnastky JojoGym týmu. 
Děti bude celým odpolednem prová-
zet kejklíř Hop se svými žonglova-
cími a chůdařskými dílnami i obřími
bublinami a Olda Burda  s oblíbený-
mi soutěžemi. Tvořivé dílny včetně
oblíbeného malování na obličej do-
plní sváteční atmosféru stejně jako
řetízkový a autíčkový kolotoč, auto-
drom nejen pro kluky, skákací hrad
či obří skluzavka a střelnice, které
budou u kruhového objezdu v Le-
tech od 27. do 29. 5. 

Markéta HuPLíkOVÁ, Lety

Poberounský folklorní festival Staročeské máje
pokračoval 21. 5. v Zadní  Třebani. Bylo skvělé
počasí a vládla pohodová sousedská atmosféra. 
Nechyběla pobožnost u kapličky ani průvod kro-
jovaných účastníků, kterým do kroku vyhrávala
dechovka Strašická pohodovka. Průvod vedený
místními dobrovolnými hasiči a dětmi z MŠ uza-
vírala Katka Červená s bryčkou, na které vezla
starostku obce Markétu Simanovou.
Poté, co starostka udělila právo k pořádání májů,
začal kulturní program. Vystoupily místní soubory
Třebasbor a Třehusk, přespolní Notičky, Proměny
a ZUŠ Řevnice. Vyhrávala cimbálovka Michala
Horsáka, lidové písničky jsme si zazpívali se Stra-

šickou pohodovkou. Česká beseda v pěti kolonách
(tj. 40 tanečníků!) uzavřela kulturní program, pak
se losovala a kácela máj. Výherkyní se stala míst-
ní cukrářka Marcela Soukupová. Gratulujeme!
Díky hasičům, bez kterých by nebyla postavena
máj ani vyzdobená náves, dětem z místní školy a
školky za kulturní program, dále sousedům z
Hlásné Třebaně za taneční výpomoc s besedou, ta-
nečníkům, moderátorovi Jaroslavu Matouškovi a
všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby se vesnická
veselice uskutečnila. Díky místním i přespolním,
kteří se na náves přišli podívat a popovídat si se
sousedy. Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Foto ARCHIV

Na jarMarku. Drobní lokální řemeslníci a tvůrci nabídli své výrobky na
Májovém jarmarku, který se konal 14. května v novém školním areálu v
Litni. O kulturní program se postarala dětská lidová muzika Notičky z Řev-
nic (na snímku). Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Řevničtí baráčníci zaměřili svou pozornost na lidové kroje a jejich krajo-
vé odlišnosti. Na tomto srovnání připravili malou krojovou přehlídku, se
kterou již několikrát vystoupili, naposledy na Mezinárodním kongresu
esperantistů 10. 5. v Berouně. Jiřina CVANCIGEROVÁ, Řevnice

Foto Marika CVANCIGEROVÁ

Řevničtí baráčníci předvedli lidové kroje

Zadní Třebaň slavila máje, dokonce i ti, co ještě neumějí chodit
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„Chci vyhrát mistrovství světa!“ říká...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V sobotu 14. května jsme si v areálu
málotřídky v Zadní Třebani připo-
mněli padesát let let od založení bu-
dovy místní školy. 
Právě v roce 1972 se po dlouhých
vyjednáváních podařilo prosadit zří-
zení nové zadnotřebaňské mateřské
školy. Hrubá stavba byla skončena
do konce kalendářního roku 1973 a
do konce školního roku bylo na stav-
bě pokračováno svépomocí, brigáda-
mi o sobotách a nedělích v tzv. Akci
Z. Práce na stavbě postupovaly po-
malu, i vinou tehdy nedostatkového
materiálu. Slavnostního otevření se
budova dočkala teorve v polovině
října 1976 - v obci tak vznikly nové

prostory pro školku s kapacitou
šedesát dětí.
Slavnostní akce začala v 10 hodin
dopoledne úvodním projevem ředi-
telky Terezy Macourkové a starostky
obce Markéty Simanové - symbolic-
ky z paluby naší »lodi«, nového za-
hradního herního prvku, který nahra-
dil ty staré uhnilé, které musely být
vloni odstraněny. Návrh na jméno
korábu mohli návštěvníci vhodit do
připravené schránky – podle nejori-
ginálnějšího nápadu bude loď po-
jmenována a následně slavnostně
pokřtěna na červnové Zahradní slav-
nosti. Pokud byste se chtěli »soutě-
že« zúčastnit i vy, určitě můžete - na

další originální návrhy se těšíme...
Následovalo vystoupení našich škol-
káčků, které dohnalo leckteré rodiče
či prarodiče k dojetí. Školáci všem
přítomným zazpívali semaforskou
skladbu Dítě školou povinné a před-
vedli pantomimické ukázky znázor-
ňující významné objevy. Obecenstvo
se nenechalo zahanbit a jména všech
badatelů uhádlo. Vystoupení vyvr-
cholilo zatančením české besedy
v dobových krojích - žáci MŠ a ZŠ
s učitelkami  tanec poctivě nacvičo-
vali od začátku školního roku. 
Během celé oslavy si všichni přítom-
ní mohli prohlédnout učebny školy,
zhlédnout projekci fotografií, dobo-

vé kroniky, historické i moderní
učební pomůcky včetně ukázek prá-
ce s interaktivní tabulí. Venku pak
byly připraveny rukodělné dílničky,
aukce obrázků a velkoformátová
tabla, znázorňující historii školy
včetně dobových fotografií. Nechy-
bělo ani bohaté občerstvení.
Děkujeme všem, co se akce zúčast-
nili a svou návštěvou nás podpořili.
A že jich nebylo málo! Věříme, že se
s vámi všemi setkáme na naší školní
slavnosti, která se uskuteční u příle-
žitosti konce školního roku v úterý
28. června odpoledne. 

Lucie Boxanová,
ZŠ a MŠ Zadní Třebaň 

Když hraji za družstvo Šipkaři Karl-
štejn, tak je moje prohra prohrou ce-
lého družstva. Hrajeme 3. ligu UŠO
(unie šipkových organizací). Systém
této soutěže je stejný, jak ho známe z
fotbalu: 2x každý s každým - jednou
doma, jednou venku. Netrénuji jen
na tuto soutěž. Pravidelně trénuji
skoro každý den zhruba dvě hodiny.
Po dvou letech házení jsi se dostal
až na Mistrovství republiky. S čím
jsi na ně odjížděl? Byl jsi nervózní,
nebo sis jel pro medaili?
Mistrovství ČR se hrálo v Dobříko-
vě. Nervózní jsem rozhodně byl,
protože to byl můj teprve druhý tak
velký turnaj. Ten první byl Slovakia
open 2021 v Nových Zámcích, kde
jsem ve své kategorii skončil na 3.
místě. Ale pro medaili jsem si roz-
hodně jel, každý si pro ni přece
jede...
Na mistrovství jsi startoval v žákov-
ské kategorii do patnácti let. Jaká
byla konkurence, bylo hodně těžké
dostat se až do finále? 
Hrálo se systémem skupin po šesti
hráčích. První dva z každé skupiny
postoupili do KO pavouka. Cesta do
finále je vždy těžká. zvláště na tako-
vém turnaji, kde jsou nejlepší hráči z
celé České republiky.
Skončil jsi druhý. Je to pro tebe ús-
pěch, nebo jsi se vracel zklamaný,
že jsi nedosáhl na zlato?
Zklamaný jsem rozhodně nebyl. Na-
opak - považuji to za veliký úspěch. 
Jaké máš, co se šipek týče, další
plány?
Plány jsou jasné - hrát a vyhrávat,

abych se dostal do reprezentace a
klidně i dál.
Máš nějaký šipkařský vzor či vzory?
Vzorem jsou mi všichni světoví hrá-
či. Mým oblíbencem je hlavně Nat-
han Aspinall. Z českých hráčů je to
Martin Hoffmann, Karel Sedláček,
Pavel Jirkal a Adam Gawlas.
Jak tvoji šipkařskou »kariéru« be-
rou rodiče? Tatínek, který tě k šip-
kám přivedl, tě - předpokládám -
podporuje. A co maminka, resp.
další členové tvé rodiny?
Rodiče mě velmi podporují. Vozí mě
na turnaje a zařídí vše potřebné, i
když je to pro ně časově náročné.
Moc jim za to děkuji.
Co tvému koníčku a čerstvému
»republikovému« úspěchu říkají
kamarádi, spolužáci? A co kantoři?
Nemusíš kvůli šipkám tak trochu
»zanedbávat« školu?
Myslím si, že mi všichni fandí. Také
jim za to patří dík. Školu rozhodně
zanedbávat nemůžu, to by se paní
učitelka a rodiče zlobili. Učit se mu-
sím - co kdyby ta světová špička ne-
vyšla...
Máš i jiné koníčky, věnuješ se něja-
kému »opravdovému« sportu?
Před šipkami jsem hrál fotbal, tedy
vlastně ho hraji pořád, ale už jen tak
pro zábavu.
Čím bys chtěl jednou být, máš už
představu o své budoucnosti? Nebo
je na podobné úvahy ještě brzy?
No jasně že bych chtěl být profesio-
nálním šipkařem a vyhrát mistrov-
ství světa. Ale to je zatím pouhý
sen. Miloslav FRÝDL

VICEMISTR. Martin Skoumal s pohárem za druhé místo na Mistrovství
České republiky v házení šipek.                                                 Foto ARCHIV

NA KAPITÁNSKÉM MŮSTKU. Děti si vyzkoušely nový herní prvek v podo-
bě lodi. Škola teď pro ni hledá jméno.                              Foto NN M. FRÝDL

GALERIE NA PLOTU. Návštěvníci oslavy si mohli prohlédnout dobové do-
kumenty a fotografie instalované na tablech.                   Foto NN M. FRÝDL

Málotřídka má loď a hledá pro ni originální jméno
V ZADNÍ TŘEBANI SI PŘIPOMNĚLI PADESÁT LET OD ZALOŽENÍ BUDOVY MÍSTNÍ ŠKOLY
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Atmosféru umocnily skvělé výkony
VE DŘEVÁKU U ŘEVNICKÉHO NÁDRAŽÍ SI ODBYL PREMIÉRU KOMORNÍ FESTIVÁLEK MINIMIX

Před »velkým« MIXem je třeba us-
pořádat Minimix, možná založíme
novou tradici... Když se po rekons-
trukci otevíral prostor Skladu 13 u
řevnického nádraží, kolegové připra-
vili krásný kulturní úvod, byli pro-
storem okouzleni, ba nadšeni a vzni-
kl nápad uspořádat komorní festivá-
lek, zaměřený na hudbu a divadlo.
Stalo se tak v úterý 17. května.
Nabitý program běžel několik hodin,
představili se absolventi školy Ma-
rek Chleboun (bicí), Kryštof Jirsa
(saxofon) a David Vaněk (elektrická
kytara), školní kapely vyzvaly publi-
kum k tanci, jamovali nejen žáci, ale
i rodiče. Atmosféra byla umocněna
skvělými výkony dětí, reakcemi pu-
blika, počasím i výstavou skřítků.
Řevnický pivovar podpořil akci ma-
lým soudkem piva pro tatínky, dob-
rovolné příspěvky půjdou do spolku
Klubu při ZUŠ. Děkujeme Petru Ko-
zákovi, další poděkování patří městu
Řevnice za podporu naší ZUŠ a
možnosti realizovat kulturní akce ve
Skladu 13/Dřeváku. 
Kulturní maraton koncertů, přehrá-
vek, vystoupení, výstav zakončíme
zase ve Dřeváku 10. 6. Absolvent-
skou a závěrečnou výstavou. Spolu s
našimi žáky budou vystavovat i stu-
denti malby Univerzity třetího věku
Řevnice. Ještě předtím se ovšem se-

jdeme 28. 5. v Lesním dvadle Řevni-
ce na v úvodu článku zmiňovaném
»velkém« MIXfestivalu. Od 15 do
19.00 vás čeká přehlídla hudby,
tance, divadla i výtvarného umění. 

Ivana JUNKOVÁ, ZUŠ Řevnice

VE DŘEVÁKU.    Saxofonisté na festiválku Minimix. Foto Josef M. JUNEK

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
25. 5. 20.00 FILM ROKU 
27. 5. 17.30 DOCTOR STRANGE V
MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
27. 5. 20.00 TOP GUN: MAVERICK 
28. 5. 16.00 UŠÁK CHICKY A ZLO-
KŘEČEK 
28. 5. 18.00 CO JSME KOMU VŠICHNI
UDĚLALI 
28. 5. 20.00 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ
KULOVÝ 
1. 6, 20.00 MUŽI NA POKRAJI NER-
VOVÉHO ZHROUCENÍ 
8. 6. 20.00 VYŠEHRAD: FYLM

KINO LITEŇ
27. 5. 17.00 UŠÁK CHICKY A ZLO-
KŘEČEK 
27. 5. 19.00 ŽENY A ŽIVOT 
28. 5. 19.00 BEAT SISTERS 

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
24. 5. 17.30 POSLEDNÍ ZÁVOD 
24. 5. 20.00 CO JSME KOMU VŠICHNI
UDĚLALI? 
25. 5. a 29. 5. 17.30 (Ne 18.30) ZNÁMÍ
NEZNÁMÍ 
25. 5. 20.00 DOKTOR STRANGE V
MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
26. 5. 15.30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
26. 5., 28. 5., 30. 5. 18.30 (So 20.00, Po
17.30) TOP GUN: MAVERICK 
27. 5. 17.30 CHINASKI: KAŽDEJ VÍ
KULOVÝ 
27. 5., 28. 5., 31. 5. 17.30 (Pá 20.00) TŘI
TYGŘI VE FILMU: JACKPOT 
28. 5. 15.00 ZLOUNI 
29. 5. 15.00 UŠÁK CHICKY A ZLO-
KŘEČEK 
30. 5. 20.00 FRANCE 
31. 5. 20.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ,
CHIARO! 

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
KINO RADOTÍN
25. 5. 17.00 LÁSKA POD KAPOTOU
25. 5. 20.00 CAMILLE CLAUDEL 1915
26. 5. a 29. 5. 20.00 (Čt 17.00 a 20.00)
TŘI TYGŘI: JACKPOT 
27. 5. 17.00 UŠÁK CHICKY A
ZLOKŘEČEK 
27. i 28. 5. 20.00 TOP GUN: MAVERICK 
28. 5. 17.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
29. 5. 17.00 TOM A JERRY 

Tipy NN
* Přednášku římskokatolického
kněze Jana Czendlika můžete navš-
tívit 25. 5. od 18.00 v Městské kni-
hovně Beroun. Vstup volný, rezer-
vace na e-mailu dospele2@knihov-
naberoun.cz.     Ivana STLUKOVÁ
* Novou povídkovou knihu Konec
dobrý představí spisovatelka Irena
Dousková 26. 5. v Městské knihov-
ně Beroun. Literární večer s besedou
začíná v 18.00, vstup volný.        (ist)
* Výstava výtvarnice Zuzany Hut-
ňanové a grafičky Aleny Laufrové
Obzory ticha bude ve výstavním sá-
le KD Dobříš vernisáží zahájena 27.
května od 18.00. Výstava potrvá do
26. 6., otevřeno: po – čt 8.30 - 16, ne
14 - 16.00, vstup zdarma!            (jik)
* Kapela Long Silence zahraje nej-
známější i méně známé pecky z big-
beatové historie 27. 5. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Film Mrtvý muž promítne Letní
kino u Srubu v Letech 27. 5. od
21.30.         Markéta HUPLÍKOVÁ
* Za skupinou Rakousko-Uhersko
se můžete vypravit 28. 5. do černo-
šického Clubu Kino. Hudebníci Pjér
la Šé’z, Jirka Krov a Sabri Hilli vy-
stoupí od 20 hodin. (vš)
* Lesní koncert Orchestru VŠCHT
se koná 29. 5. od 18.00 v Lesním
divadle Řevnice. (ipp)
* Výstavu fotografií Fotoklubu Be-
roun na téma Gastronomie hostí zá-
mek Dobřichovice od 1. do 30. 6.
Otevřeno denně 9 - 20.00.           (ak)   
* Britský bluesman, kytarista a
zpěvák Krissy Matthews s kapelou
vystoupí 30. 5. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstup 200 Kč.    (pab)
* Divadelní představení Broučci
podle knihy Jana Karafiáta můžete
zhlédnout v kině Bio v Řevnicích.
Ansámbl Kukadýlko a Svatojánská
kapela účinkují 3. a 4. 6. od 19 a 5.
června od 15 hodin. (vš)
* Laco Deczi & Celula New York,
Trio Martina Kratochvíla, Ptaszek +
Bužma aj. vystoupí na VII. Bron-
festu 4. 6. od 15.00 v Amfiteátru
Mníšek pod Brdy. (dol)
* 13. reprezentační ples taneční
skupiny Proměny se koná 4. 6. od
19.30 v Kulturní domě Zadní Tře-
baň. Hraje Karavel, vstupné 190 Kč,
rezervace na tel. 773 191 065.    (lez)
* Kvarteto členů české filharmonie
koncertuje 5. 6. od 17.00 v kostele
sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku.
Na programu jsou skladby Haydna,
Mozarta, Telemanna a Corelliho, vs-
tupné dobrovolné. (ak) 
* Obrazy Renaty Kolečkářové s té-
matem květin a prostoru jsou v Me-
andru Řevnice  vystaveny do konce
května.  (rek)
* Výstava Nebeské fotografie Jiřího
Jirouška je do konce května k vidění
v Informačním centru CHKO Čes-
ký kras ve Sv. Janu pod Skalou. (elh)
* Výstava obrazů zachycujících nej-
zajímavější scenérie Českého krasu
nazvaná Krajinou Krasu byla v Mu-
zeu Českého krasu Beroun prodlou-
žena na 28. 8.           Vlastimil KERL

Černošice - Do tradičního termínu
se letos vrací mezinárodní festival
Jazz Černošice.
Úterní program zahájí vystoupení
ZUŠ v 16.00 před školou v amfiteát-
ru, na něž naváže ve 20.00 seskupe-
ní Delta Fuse v kině. Ve středu 1. 6.
uslyšíte dětský sbor Mifun od 17.00
v kině, Ad Hoc Milana Čejky v res-
tauraci Pod Lípou od 19.00 a Ljubu
Larosh and Band od 20.30 na pláži
Mokropsy. Čtvrteční nabídka obsa-
huje v 10 a v 11.00 školní koncerty
skupiny Veronika & The Band v

Clubu Kino a koncert Martina Kra-
tochvíla s Tony Ackermanem od
20.00 tamtéž. V pátek 3. 6. se od
19.00 na pódiu kina vystřídají Big
Band Konzervatoře Plzeň, Gerald
Clark Band a Preßburger Klezmer
Band. Na 4. 6. se chystá Jazzová
snídaně s Veronikou Vítovou od
10.00 v restauraci Bolleta a od 19.00
koncert  v kině, kde zahrají Utsi
Zimring, Allison Wheeler Band a
Elon Turgeman Jazz Band. Festival
uzavře koncert Tria Michala Pavlíč-
ka 5. 6. od 20.00 v Clubu Kino. (vš)

PO PREMIÉŘE. Komedii Pan Smraďoch uvedli 12. 5. v komorní premiéře
mladí členové dramatického oddělení Renaty Rychlé při ZUŠ Řevnice. Leh-
ce nervózní herci za svůj výkon sklidili velký potlesk. Hru předvedli také v
rámci ZUŠ OPEN v areálu zámku Liteň 22. 5., další reprízu uvidí zámek v
Mníšku pod Brdy 19. června. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Na přelomu dubna a května se uskutečnila v Brně 13. Mezinárodní soutěž
Žestě Brno. V konkurenci sedmasedmdesáti hornistů z České republiky,
Maďarska a Polska získala v 1. kategorii krásnou 2. cenu Kamila Kolářo-
vá, studentka Pražské konzervatoře a členka souboru Notičky z Řevnic.
Moc gratulujeme! Foto Jindřich KOLÁŘ (jik) 

»Notička« uspěla v mezinárodní soutěži

Na festivalu zahrají Kratochvíl i Pavlíček
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Všeradův kurýr

Nejdřív vyhráli pohár, pak ochutnali hmyz
DELEGACE VŠERADICKÝCH »DOBRÁKŮ« VYRAZILA NA OKRSKOVÉ ZÁVODY DO LOCHOVIC

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 10/2022 (356)

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ. Všeradičtí hasiči na okrskové soutěži a při ochutnávání.            Foto Ivana NáJEMNÍKová

Sympozium přivítá
umělce ze šesti zemí
V červnu se uskuteční 17. ročník
mezinárodního výtvarného sympo-
zia ve Všeradicích. Podbrdskou kra-
jinou se přijede inspirovat 12 umělců
z šesti zemí: Černé Hory, Turecka,
Makedonie, Polska, Slovenska a
České republiky. Na díla, jež během
desetidenního pobytu vytvoří, se
můžete přijít podívat 18. 6., kdy se
od 14.00 uskuteční ve Dvoře Všerad
vernisáž. Výstava potrvá do 31. 8.
Lenka STIbaLOVÁ, Dvůr Všerad

Všeradické aktuality
* Turnaj v malé kopané ročníků
2014 se koná 18. 6. ve Všeradicích.
K účasti se přihlásila družstva Spar-
ty, Slavie, Příbrami, Dobříše... (mif)
* Kontejnery na bioodpad, papír a
plast jsou k dispozici ve sběrném
dvoře za budovou obecního úřadu
Všeradice. Tříděný odpad mohou
obyvatelé obce a chataři odkládat  v
sobotu od 9 do 12.00.                  (zov)

Na soutěž mužů i žen v požárním
útoku okrsků Osov a Lochovice se
vypravila 7. května na fotbalové
hřiště do Lochovic všeradická dele-
gace dobrovolných hasičů. Na klání
se sjelo deset družstev mužů a osm
družstev žen.
Pro naše šikovné muže tato soutěž
znamenala zlatou příčku a také po-
stup do okresního kola, které je čeká
počátkem června. To vše si pánové
zasloužili díky nejlepšímu dosažené-
mu času ve svém okrsku a druhému
nejlepšímu času v kategorii mužů
vůbec.
Všeradické hasičky na soutěži byly
tentokrát »jen« ve funkci fanynek,
jelikož se vzhledem k nízkému počtu
nemohly soutěže zúčastnit. Vzhle-
dem ke zdravotním potížím, pracov-

ním povinnostem či dalším zájmům
se nás schází méně a je třeba rozšířit
naše řady. S otevřenou náručí tedy
uvítáme do naší party spolehlivé a
aktivní muže i ženy s nadšením pro
požární sport a další naše aktivity.
Celou dobu našemu týmu držel palce
a dával cenné rady starosta sboru
Bohumil Stibal, který jako starosta
okrsku na úplný závěr pochválil per-
fektní organizaci akce a oznámil, že
se tato soutěž v letošní podobě bude
za rok konat u nás, ve Všeradicích.
Po několika hodinách na soutěži a po
krásném sportovním výkonu jsme se
rozhodli ještě pro společný výlet na
Food Truck Market do Řevnic. Zde
velká část naší, díky hasičskému ob-
lečení nepřehlédnutelné výpravy,
ochutnala skvělé hamburgry, těstovi-

ny se sýrovou omáčkou, sushi,
hmyz, zmrzlinu či bramboráčky od
žen, které uprchly před válkou na
Ukrajině a našly své útočiště v dob-
řichovickém kempu. Pravě od těch
žen, kterým jsme se prostřednictvím

naší sbírky v nedávné době snažili
pomoci. Byl to po delší době způso-
bené covidem krásný den s kamará-
dy hasiči plný sportu, zážitků i chutí.

Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,
SDH Všeradice

V Koněprusích obnovili vápennou pec
V sobotu 14. května se v Koněprusích uskutečnilo slavnostní zpřístupnění his-
torické vápenné pece. Byly tak završeny téměř dva roky neutuchajícího úsilí
skupiny místních dobrovolníků, kteří odpracovali ve volném čase přes tři sta
hodin. Místostarostka Koněprus poděkovala všem, kdo se o obnovení tech-
nické památky zasadili prací i finanční podporou. Tím ovšem práce nekončí,
další fází bude nákladná restaurace objektu.
Je mi velikou ctí, že jsem se tohoto slavnostního odpoledne mohla zúčastnit,
pronést modlitbu a požehnat těm, kteří neboří, ale obnovují, netouží po chvá-
le ani mamonu, ale přetvářejí pustinu a smetiště na krásný kousek země. V
Koněprusích se to povedlo a jsem velice hrdá na to, že lví podíl na tom mají
»husité« z Koněprus.                      Jana Šmardová Koulová, CČSH Tmaň

V sobotu 11. června oslaví sbor dobrovolných
hasičů Všeradice 130. výročí svého založení.
K této příležitosti se hasiči rozhodli uspořádat ve
Dvoře Všerad celodenní akci pro hasiče i veřej-
nost, pro místní i přespolní, pro malé i velké.
Program začne v 9.30 otevřením areálu a příjez-
dem techniky i vzácných hostů z okolí. Chybět
nebudou ani zahraniční delegace - kamarádi hasi-
či z Rumunska a Chorvatska. O něco později do-
razí muzicírovat dechová kapela Hasičanka.
Samotný slavnostní akt vypukne v 11.30. Usku-
teční se přivítání hostů, předávání vyznamenání a
darů či proslovy. Následovat bude slavnostní prů-
vod v uniformách a s prapory k pomníku padlým
a položení věnce. Do kroku bude vyhrávat Hasi-
čanka, která zahraje i po návratu do zámeckého
areálu. Zde návštěvníci budou moci bezplatně
navštívit místní galerii, která bude kromě stálé
expozice ukrývat i starobylé hasičské »poklady«

či fotografie z činnosti sboru. Po celý den si mů-
žete užít prohlídku hasičské techniky, novodobé i
té historické.
Po obědě, od 13.30 do 18:00, budou k vidění
ukázky z činnosti mladých hasičů, zásah IZS či
práce s historickými stříkačkami. Své sportovní
umění předvedou dívky z oddílu moderní gym-
nastiky klubu Spartak Hořovice a členky klubu
Rebels O.K. věnující se rope skippingu. Stylové
vystoupení chystají i děti z MŠ Všeradice. Ve
dvou hodinových blocích bude odpoledne vyhrá-
vat skupina Beat Sisters. Aby nikomu z bohatého
programu nic neuteklo, bude nás celým dnem
provázet profesionální moderátor Olda Burda.
Připraven bude rovněž bohatý program pro děti.
Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na  malová-
ní na obličej, vědomostní kvíz, překážkovou drá-
hu, výtvarnou dílničku, skákací hrad, kuželky,
krávu k podojení, cukrovou vatu či hraní s bubli-

nami. Velkolepou tečku za celou »narozenino-
vou« oslavou udělá v 18.30 kapela Kabát revival
z Hradce Králové. Ta je první revivalovou skupi-
nou legendárních Kabátů a již dvacet let se snaží
o co nejvěrnější interpretaci jejich hitů.
Občerstvení i nápoje jsou zajištěny díky zdejší
restauraci, pojízdné kavárničce Knapučíno s širo-
kým sortimentem sladkých dobrot a stánku
s drinky a koktejly Barbelly. Vstupné se neplatí.
Za vaše laskavé dobrovolné příspěvky si ovšem
můžete odnést originální a speciálně pro tuto je-
dinečnou příležitost vyrobené placky s logem na-
šeho sboru! Již se nemůžeme tohoto velkolepého
dne, který má být důstojnou oslavou krásného
výročí našeho sboru i práce všech hasičů, dočkat
a doufáme, že si to přijdete užít spolu s vámi!
Aktuální informace najdete na našem Facebooku.
Změna programu vyhrazena. 

Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, SDH Všeradice

Místní hasiči chystají velkolepé oslavy 130. výročí svého sboru
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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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Když se řekne Karlštejn, většina lidí
si představí hrad, nebo hru od J.
Vrchlického Noc na Karlštejně. Má-
lokdo si vybaví podobu malého kos-
telíka, který však k hradu neodmys-
litelně patří. Nechal ho spolu s hra-
dem postavit Karel IV. Osobně při-
vezl ostatky sv. Palmácia a daroval
je kostelu. Tak se stal filiální kostel
sv. Palmácia součástí karlštejnské
kapituly.
Kostel nikdy nepozbyl svoji funkci a
svému účelu slouží dodnes. Konají
se zde pravidelně mše, svatby, křtiny
a také pohřby. O kostel se vzorně
stará kostelnice Marcela Kolaříková.
Při výzdobě i úklidu jí pomáhá man-
žel a syn Lukáš. Díky nim je kostel
vždy uklizený a krásně vyzdobený
květinami. 

M. Kolaříkovou trápila jedna věc.
Všude po okolí se pořádají Noci kos-
telů a karlštejnský kostel sv. Palmá-
cia zůstával stranou. Přála si, aby i
tuto noc zněly v kostele zpěvy a kos-
tel se lidem otevřel. Nevěděla však,
jak to zařídit. V loňském roce jsme
se domluvili a spolu s několika přá-
teli, jsme vytvořili program. Byl to
pro nás krok do neznáma. Do po-
slední chvíle jsme nevěděli, jestli
kvůli pandemii nebude noc kostelů
zrušena. Nevěděli jsme, zda někdo
projeví zájem a přijde. Byli jsme ve-
lice mile překvapeni, když pandemie
ustoupila a lidé dorazili.
Proto jsme se dohodli, že v roce
2022 necháme opět rozeznít zvony,
otevřeme dveře kostela a přivítáme
všechny, kdo chtějí v tento den kos-

tel sv. Palmácia navštívit. Letošní
Noc kostelů je významná i pro sa-
motný hrad Karlštejn. Podle tradice
byl 10. 6. 1348 položen základní ká-
men hradu a posvěcen pražským ar-
cibiskupem Arnoštem z Pardubic.
My jsme na výroční den - 10. června

- pro zájemce připravili krátký hu-
dební program a seznámení s historií
kostela. Vše začne v 18.00 hodin,
kdy se po celé zemi, včetně Karlš-
tejna, rozezní kostelní zvony. Těší-
me se na vás!   Edita KaČErová,

Karlštejn

Nasbírali patnáct pytlů
Když jsme na podzim loňského roku
připravovali první Ukliďme Karlš-
tejn, komunitní akci zaměřenou na
společný úklid lokalit mimo dosah
standardních aktivit technických
služeb a úklidových firem, doufali
jsme ve vznik jisté tradice. Jak se
nám tento záměr vydařil, jsme mohli
vyhodnotit během druhé dubnové
soboty, na kdy byl vyhlášen druhý
společný úklid, tentokrát jarní. 
S velkým potěšením mohu konstato-
vat, že akce opět přitáhla pozornost
občanů Karlštejna. Vydali se na úk-
lid několika lokalit, mezi nimiž ne-
chyběly břehy Berounky, okolí ko-
munikace směr Srbsko až na hrani-
ce karlštejnského katastru, úsek sil-
nice mezi Karlštejnem a Hlásnou
Třebaní, Krabina s loukou u Křížku
či silnice směrem na Liteň a okolí
Krupné. Celkem se vysbíralo pat-
náct 120 litrových pytlů, které byly
během úklidu naplněny nejčastěji
plastovými a skleněnými lahvemi,
plechovkami či nejrůznějšími obaly
od potravin. (Dokončení na straně 8)

Festival v ulicích: hudba, kejklíři, gastronomie...
Festival v ulicích se po dvou letech vrátí do Karlštejna. Městys v sobotu 28.
května otevírá nejen pěší zónu pro pouliční umělce a letošní nabídka bude
hodně pestrá. Do programu se poprvé zapojili i místní občané: jedna scéna
bude v bistru Karlštejn 34, která nabídne několik hudebních vystoupení,
druhá »Puesto Karlštejn« u mostu cestou z nádraží bude věnována latinsko-
americké hudbě a gastronomii z Kolumbie nebo Peru. Náměstí u Muzea bet-
lémů láká na program pro děti včetně kejklířů na chůdách, uskuteční se tu i
koncerty nezávislých kapel nebo výuka dvorských tanců. Festival v ulicích
je součástí oslav 70 let městyse Karlštejn a koná se za podpory Středočes-
kého kraje. Vstup je zdarma.     Janis SidovSKý, místostarosta městyse

Nový most v Budňanech má být hotový do konce letošního listopadu

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...   5/2022 (129)                

Po několikaměsíční odmlce byla opět zahá-
jena stavební činnost na krajské silnici
11620 z náměstí  v Budňanech  kolem res-
taurace Pod Dračí skalou k hájovně U Dubu.
Na tomto úseku silnice se tentokrát sešly dvě
stavební firmy.
První již započatou stavbou je rekonstrukce
silničního mostu č. 11620-1. Nový most má
být hotov do letošního listopadu. Zhotovite-
lem díla pro Krajskou správu silnic je spo-
lečnost T.A.Q. s.r.o., která v uplynulém ob-
dobí v obci stavěla most u č.p. 34 i opěrnou
zeď »kopeček« pod hřbitovem. V současné
době jsou na pro silniční provoz uzavřené
komunikaci překládány inženýrské sítě - ka-
bely NN, VN,veřejné osvětlení, TV, plyn,
voda a kanalizace. Tyto práce jsou dle har-
monogramu stavby plánovány do konce

května, kdy budou také dokončeny lávky pro
pěší do »Hlubokého« nad budňanským poto-
kem a přístup vlastníkům do přilehlé nemo-
vitosti. Majitelé přilehlých nemovitostí mají
od městyse zajištěno náhradní parkování
svých vozidel na obecních pozemcích. Po
dokončení přeložek sítí bude vybudováno
pažení stavební  jámy a následně bude de-
molován starý most.
Souběžně na uzavřeném úseku silnice 11620
v »Hlubokém« má společnost Brema s.r.o.
od 17. 5. do 30. 7. naplánovanou pokládku
nového kabelu VN  od trafostanice pod hrad-
ní studnou až k hájovně »U Dubu«. Průjez-
dnost na uzavřené komunikaci bude doprav-
ně zajištěna pro obsluhu staveb a majitelů
nemovitostí.                   Josef ČvanČara,

místostarosta Karlštejna

Zvony se po celé zemi rozezní v 18 hodin
k NOCi kOSTELŮ SE 10. ČERVNA PŘiPOJÍ TAkÉ kARLŠTEJNSkÝ SVATOSTÁNEk SV. PALMÁCiA 

Karlštejnský zpravodaj

Po zimní přestávce pokračují práce na sanaci skály u silni-
ce z Karlštejna do Hlásné Třebaně.   Foto NN M. FRÝDL

JDEME NA TO! Účastníci jarní akce Ukliďme Karlštejn. Foto Petr WEBER
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V sobotu 14. 5. se konal první ročník
Karlštejnského pivního festivalu po-
řádaný spolkem Přátelé Karlštejna. 
Úvodní ročník festivalu byl původně
plánován na květen 2020, ale kvůli
několika vlnám Covidu-19 byl nako-
nec přesunut až na letošní květen.
Cílem pořadatele této akce je snaha
o rozvoj a podporu turismu v Karlš-
tejně spojená s edukací ohledně piva
a pivovarnictví i nabídkou kvalitní-
ho kulturního programu. Návštěv-

níci se mohli seznámit s produkcí
mnoha minipivovarů (ochutnávky
speciálních piv připravených v ře-
meslných pivovarech) a dozvěděli se
mnohé o pivu. O jeho druzích, pří-
pravě, o práci výčepních včetně uká-
zek umění nejlepších výčepních z
různých koutů republiky pod vede-
ním vicemistra republiky v čepování
piva a předsedy spolku Přátelé
Karlštejna Bena Jeřábka. Také se

přesvědčili o zdatnosi a zručnosti pl-
zeňských bednářů při výrobě piv-
ních soudků. Jedním z vrcholů festi-
valu bylo naražení sudu plzeňského
ležáku za přítomnosti místopředsedy
Senátu Jiřího Oberfalzera, kastelána
Lukáše Kunsta, místostarosty městy-
se Petra Webera a obchodního slád-
ka Plzeňského prazdroje Zdeňka
Kalčíka. Součástí festivalu byla také
kvalitní hudební produkce - návštěv-

níci si užili vystoupení skupin Rea-
lita, Green Day Prague Idiots či Bo-
tox. Pamatováno bylo i na malé ná-
vštěvníky, kteří si mohli užít mnoho
zábavy v dětském koutku. Všichni
věříme, že Karlštejnský pivní festi-
val návštěvníky zaujal a stane se mí-
stní tradicí.     Marie WEbErOvÁ,

Přátelé Karlštejna

NARÁŽÍME. O naražení soudku plzeňského ležáku se postaral místopřed-
seda Senátu Jiří Oberfalzer. Foto ArCHIV

Po delší koronavirové odmlce se do
Karlštejna vrací oblíbený sraz moto-
rových tříkolek a motocyklů s účastí
českých i zahraničních trikerů z celé
Evropy. Konat se bude od pátku 10.
do neděle 12. června. 
V místním kempu na vás čekají stán-
ky s motorkářskými šperky a doplň-
ky, pojízdné tetovací studio, Braids
holky pro úpravy vlasů i občerstve-
ní. Oba večery obohatí vystoupení
kapel - v pátek Kompaktor, v sobotu

Diesel, Badys, Anxiety a noční pře-
kvapení hlavně pro mužské osazen-
stvo. V sobotu 11. 6. vyrazíme v
11.30 na padesátikilometrovou spa-
nilou jízdu. Z autokempu pojedeme
po pěší zóně kolem hradu do Mořiny
a Svatého Jana pod Skalou, pokračo-
vat budeme krajinou Poberouní. 
Sraz není jen pro tříkolkáře a motor-
káře, ale také pro veřejnost. Přijďte
se s námi pobavit: zatancovat si, pro-
hlédnout zajímavé stroje z ČR i ze

zahraničí nebo jen spolu s námi na-
čerpat motorkářskou energii. V kem-
pu si můžete domluvit jízdu na triku
s řidičem. Spousta tříkolkářů s sebou
veze obytný přívěs, který bývá větši-
nou designově stejný, jako tříkolka.
Je to opravdová pastva pro oči. 
Děkujeme manželům Strmiským za
předešlé ročníky karlštejnských sra-
zů, které byly vždy velmi vydařené.

Hana a Petr MatOuŠKOvI, 
Řevnice

Karlštejnské aktuality
* Družstva Sparty, Slavie, Bohemi-
ans aj. se představí na fotbalovém
Memoriálu Františka Šrámka v
Karlštejně. Družstva starších přípra-
vek na místním hřišti změří síly 11.
června. O den později si to rozdají
mladší přípravky na turnaji O Pohár
Karla IV. Další turnaje v malé kopa-
né se v Karlštejně budou konat 18.,
19., a 25. června. (mif)
* Kamarádi trampských písní se po
dvouleté pauze sešli v karlštejnském
kempu. Dorazilo pět muzikantských
seskupení, které se střídaly v pro-
dukci. Diváků bylo hodně, museli i
postávat v okolí.  K suprové náladě
přispělo i krásné počasí. Za rok zase
nashle. Jitka ŠvECOvÁ

Nasbírali patnáct pytlů
(Dokončení ze strany 7)
Během úklidu bylo vysbíráno i něko-
lik míst, jež by bylo možné označit za
menší černé skládky. 
Všem, kteří se do akce Ukliďme
Karlštejn zapojili, bych chtěl podě-
kovat - je skvělé vidět, že nám není
jedno, v  jakém prostředí žijeme. Zá-
roveň bych rád všechny občany po-
zval na třetí  společný úklid, který se
bude konat v říjnu.      Petr Weber,

iniciativa Ukliďme Karlštejn

Městys Karlštejn vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

strážníka Městské policie v Karlštejně
Předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

• státní občanství České republiky
• dosažení věku minimálně 18 let
• výborná fyzická kondice, zdravotní a psychická způsobilost k výkonu funkce strážníka
• bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• znalost jednacího jazyka

Jiné požadavky: uživatelská znalost práce na PC
• řidičské oprávnění skupiny B
• komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost
• schopnost samostatné i týmové práce, řešení konfliktních situací, asertivní jednání

nabízíme: stabilní zaměstnání a finanční jistotu
• zaměstnanecké benefity, např. příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, pět týdnů dovolené, možnost zvyšování fyzické kondice...

náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• datum a podpis uchazeče
• vítáno číslo telefonu, případně e-mailová adresa

Přílohy přihlášky: strukturovaný životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností a znalostí
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• čestné prohlášení o splnění podmínky spolehlivosti ve smyslu § 4b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte v uzavřené obálce s označením výběrové řízení MP s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče 
na adresu: Městys Karlštejn, Městská policie, k rukám velitele, Karlštejn 185, 267 18 do 30. června 2022. Přihlášky doručené po tomto datu 
nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Další informace k výběrovému řízení můžete získat na: mistostarosta1@obeckarlstejn.cz

Do Karlštejna se v červnu vrátí tříkolky a motorky

V podhradí se konal první pivní festival
SOUDEK NARAZIL MÍSTOPŘEDSEDA SENÁTU, PŘEDSTAVILI SE BEDNÁŘI, ZAHRÁLO NĚKOLIK KAPEL

Práce kolem silnice
mají skončit v srpnu
Práce na zajištění skalního masivu u
silnice z Karlštejna do Hlásné Tře-
baně postupují podle harmonogra-
mu. Stavba je rozdělena na tři úse-
ky. V prvním úseku (od Karlštejna)
se nyní provádí sanace a odstraňo-
vání nestabilních skalních bloků i
zvětralin, ve druhém jsou zavrtané
ocelové piloty. na které se bude sta-
vět gabionová stěna. Třetí úsek je
téměř před dokončením, ale práce
byly dočasně zastaveny z důvodu
propadu vozovky. Na tomto místě
nelze vozovku více zúžit pro dokon-
čovací práce. Investor v současné
době zajišťuje řešení situace, aby
stavba byla dokončena v plánova-
ném termínu, tj. do konec srpna.
Josef ČvanČara, místostarosta
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Děti ze ZŠ Karlštejn měly od 21. do
25. dubna jedinečnou možnost zaví-
tat společně se svými učitelkami do
partnerského města Montecarla  v
Itálii. Doprovod a zároveň překlada-
tele všem celou dobu dělal místosta-
rosta městyse Petr Weber. Hlavně dí-
ky němu jsme prožili pět nezapome-
nutelných dní. 
Všichni bychom mu chtěli co nejsr-
dečněji poděkovat za pomoc, za
podporu naší školy i za důstojnou a
zároveň lidskou reprezentaci Městy-
se Karlštejn. Petr Weber převedl, že
je muž mnoha schopností. Byl nám
skvělým mluvčím, překladatelem,
rychlým průzkumníkem, který uměl
reagovat na jakoukoliv nenadálou si-
tuaci. Dokázal bravurně zajistit hlad-
ký průběh nabitého programu. Na-
příklad při nákupu jízdenek na vlak,
kdy ani italská pokladní nepoznala,
že není rodilý Ital. Během chvíle se z
něj stal výborný pedagog, to když v

autobuse seznámil děti se základní-
mi slovíčky a frázemi v improvizo-
vaném minikurzu italštiny. Toto se
nám pak velmi hodilo při konverzaci
s našimi italskými hostiteli nebo při
výletech do okolních měst. Vyjednal
nám klidný průchod akváriem v Li-
vornu, byl skvělým navigátorem a
komunikátorem na cestách. Díky ně-
mu jsme se dostali i do staré pevnos-
ti v Montecarlu, která není přístupná
běžným návštěvníkům. Dokonce se
nám dostalo té cti, že nás pevností
provedl sám její majitel. P. Weber
nás překvapoval svou znalostí histo-
rie a památek, jak při návštěvě Pisy,
tak i Florencie. Byl úžasným zdro-
jem informací a vědomostí, kterými
vždy všechny ohromil. O naše děti
se staral jako o vlastní, byl nám vždy
nápomocný, zajišťoval nám objed-
návky v místních restauracích a do-
kázal lehce zvládnout jakoukoliv ná-
hlou situaci, stal se naší velkou opo-

rou. Při setkání s nynějšími i bývalý-
mi starosty Montecarla byl všude ví-

tán s otevřenou náručí a přátelským
objetím. Stejně vřele a mile se italští
přátelé chovali i k nám a dětem. Os-
tatně z dětí byli všichni doslova une-
šeni. Díky tomu jsme se v Itálii necí-
tili jako cizinci, ale jako vážení hosté
a nejlepší přátelé. Jsme velmi rádi,
že nás doprovázel právě on a děkuje-
me mu za zajištění tohoto nevšední-
ho zážitku. Je za ním bezesporu
schovaná náročná příprava a obětavá
práce, kterou vykonával během své-
ho volného času právě kvůli našim
dětem. Proto ještě jednou velké díky
milý pane Webře, bylo nám potěše-
ním prožít tyto krásné chvíle ve Vaší
společnosti. Děkujeme za to, že se
naše škola v Itálii ukázala v tom nej-
lepším světle. Děkujeme za skvělou
reprezentaci Městyse Karlštejn, za
Vaše velké srdce, laskavost, pracovi-
tost a nadšení pro vytváření dalších
nových projektů. Za kolektiv školy
Jiřina JaNovSKá, ZŠ Karlštejn

Již dvacet let pojí Karlštejn a toskán-
ské Montecarlo smlouva o evrop-
ském partnerství. Během těchto dva-
ceti let se naplno rozvinulo přátelství
mezi oběma městečky, u jejichž zro-
du stál sám císař Karel IV. 
Občané Karlštejna několikrát navští-
vili Montecarlo, italští přátelé něko-
likrát zavítali do Karlštejna. Zatím
poslední z řady vzájemných návštěv 
se uskutečnila letos v dubnu, kdy do
Toskánska vyrazily děti z karlštejn-
ské  základní školy. Cesta byla pů-
vodně plánována na jaro 2020, ale
kvůli šíření Covidu-19 musela být
odložena. Během pěti dní, které  děti
v Itálii strávily, navštívily toskánské
architektonické klenoty - města Flo-
rencii a Pisu. Velmi příjemná byla ta-
ké návštěva mořského akvária v pří-
stavním městě Livorno, zbyl čas i na
výlet k moři do letoviska Marina di
Bibbona, kde se malí karlštejnští
školáci pod dozorem ředitelky Jiřiny
Janovské vykoupali v Tyrhénském
moři. 
V samotném Montecarlu výprava sa-
mozřejmě strávila nejvíce času, bě-
hem něhož navštívila místní základ-
ní školu. Zde se uskutečnilo velmi
milé setkání mezi dětmi z obou ze-
mí. Mimochodem - ukázala se ši-
kovnost českých i italských dětí, kte-

ré spolu začaly komunikovat anglic-
ky, pokud bylo třeba, pomohl také
překladač v mobilním telefonu... V
doprovodu Valtera Menchiniho, ma-
jitele pevnosti Rocca del Cerruglio,
si děti prohlédly zdejší »hrad«, za
asistence starosty Federica Carrary
mohly obdivovat jedno z nejmenších
divadel v Itálii - Teatro Rassicurati, v
němž se stále hraje. Naši školáci do-
stali dokonce možnost vystoupit na
pódium a panu  starostovi zazpívat
několik písní! 
Jedním z vrcholů celého programu
byla slavností večeře u příležitosti
karlštejnské návštěvy v Montecarlu - 
děti měly možnost ochutnat několi-
kachodové menu skladající se přede-
vším z toskánských specialit. Během
tohoto slavnostního večera byla také
za přítomnosti stávajícího a býva-
lých starostů Montecarla Giuseppa
Pierettiho, Vittoria Fantozziho a Fe-
derica Carrary slavnostně obnovena
a znovupodepsána partnerská sm-
louva mezi Karlštejnem a Monte-
carlem. Jménem svým i jménem
městyse Karlštejn bych chtěl ital-
ským přátelům  poděkovat za velmi
vřelé přijetí, dětem a učitelům naší
ZŠ za vzornou reprezentaci městyse! 
Foto arCHIv            Petr WEBEr, 

místostarosta Karlštejna

Druhý květnový víkend se konala v
karlštejnském autokempu soutěž ha-
sičů 4. okrsku v požárním sportu žen
a mužů. Sjelo se sem třináct soutěž-
ních družstev a spousta dalších přá-

tel sv. Floriána. Organizaci měli na
starosti domácí, karlštejnští hasiči. 
Mezi soutěžícími byla čtyři družstva
mladých hasičů - podle umístění z
Litně, Hlásné Třebaně, Karlštejna a

družstvo přípravky z Hlásné Třeba-
ně. Soutěžní družstva se utkala ve
dvou disciplínách - ve štafetě 4x100
metrů a požárním útoku. V celko-
vém pořadí v ženách první místo vy-
bojovaly hasičky z Hlásné Třebaně,
za nimi skončily závodnice Litně,
Svinař a Karlštejna. V mužích vy-
hráli hasiči z Drahlovic, následováni
borci z Hlásné Třebaně, Svinař, Lit-
ně a Karlštejna.
Závěrem příjemně stráveného dne
byla soutěžní družstva odměněna
poháry, každé dítě dostalo svou me-
daili. Na úplný závěr při vyhodnoce-
ní soutěže starostou okrsku p. Tom-
kem poděkovali členové družstev
hasičům z Karlštejna za organizaci
soutěže.             Josef ČvaNČara,

velitel SDH Karlštejn
Foto Petr WEBEr

Karlštejnské aktuality
* Speciální prohlídku nazvanou Na
kafe s kastelánem nabízí 25. 5. a 15.
6. od 15.30 hrad Karlštejn. Lukáš
Kunst maximálně šesti návštěvní-
kům představí soukromé, reprezen-
tační, běžně nepřístupné i posvátné
prostory hradu včetně kaple sv. Kří-
že. Součástí prohlídky je uvítací pří-
pitek i malé občerstvení.            (shk)
* Na odevzdání ke společnému jed-
nání se připravuje návrh nového
územního plánu Karlštejna. Do 15.
června je možné na úřadu městyse
podat požadavek na úpravu funkční-
ho využití nebo novou zastavitelnou
plochu. Pokud již máte požadavek
podaný, zkontrolujte si na úřadě ak-
tuální stav. (zmk) 
* Čerpací stanice pohonných hmot
v Karlštejně je až do 17. června kvů-
li rekonstrukci uzavřena.          (zmk)

V kempu změřilo síly třináct hasičských družstev

Karlštejnští navštívili Florencii i Pisu
ZDEJŠÍ ŠKOLÁCI STRÁVILI NĚKOLIK DNÍ V PARTNERSKÉM ITALSKÉM MĚSTEČKU MONTECARLO

Petr Weber s karlštejnskými školáky
v Montecarlu.             Foto ARCHIV

Ani italská pokladní nepoznala, že Petr Weber není rodilý Ital...
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ZLATNICTVÍ ŘEVNICE
Karel Lukš

Otevírací doba: Středa 14:00 - 18:00
Čtvrtek 10:00 - 14:00

Od 1. 6. 2022 obnovení oprav zlatých a stříbrných šperků, 
prodej snubních prstenů a výkup zlata. 

Mníšecká 1060 (budova pošty), 252 30 Řevnice
Tel.: 777 811 860

BEZPLATNÁ REALITNÍ PORADNA
V životě jsem toho zažila mnoho a vím, jakou cenu může mít 

ve správnou chvíli poskytnutá dobrá rada. Všem, kteří o to stojí, ji nabízím
ZDARMA. Těší mě pomáhat, poradit a vyřešit i složitější případy, 

které souvisí s bydlením. V realitách pracuji řadu let, zkušenosti jsem 
získala v Realitní společnosti České spořitelny. Mám za sebou mnoho 
úspěšných obchodů a spokojených klientů. Můžete mezi nimi být i Vy.

Co pro Vás mohu zajistit?
Prodej jakékoliv nemovitosti + pronájem nemovitosti + řešení exekucí 

+ aukce nemovitostí+ výkup nemovitostí + tržní odhad nemovitostí 
+ odhad pro dědická řízení + vyhledávání nemovitostí

Pavlína ČERNÁ, realitní a poradenská činnost

+ 420 730 779 441, 724 979 192, pcerna@csrealitni.cz
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Osovský PROVAS

Po dvouleté pauze jsme se my, osov-
ské ženy, mohly opět společně pot-
kat ve velkém - 8. 5. pro nás naši
obětaví muži ve zdejší  ZŠ připravili
Den osovských žen. 
Nejprve jsme s radostí přijali zprávu
o vítězství našich zástupců na hasič-
ském soutěži v Lochovicích, vítězné
děti se pochlubily pohárem. Pěknou
básničku o pomoci maminkám před-
nesly děti z MŠ. Průběžně jsme se
bavili hudbou skupiny Uvidíme,
která program prokládala příjemný-
mi písničkami. Fraška o pejskovi a
kočičce, jak pekli dort, byla svižná a
vtipná, řada vtipů v podání mužů
rozdováděla celý sál. V kovidové
době se DOŽ nemohl uskutečnit, ale
i tehdy byla připravena báječná zá-
bavná videa, která byla předvedena

na letošní akci – jedno o cyklistce a
psovi, jako druhé sci-fi o Modré pla-

netě. Vážnou chvíli navodily vzpo-
mínky na kamarády a spolupracov-
níky, kteří byli součástí našich živo-
tů a již zde nejsou. Velmi dojemný
byl sestřih ukázek z vystoupení Lu-
boše Vaňaty, který nás svým vtipem
bavil dlouhá leta, a my jsme si uvě-
domili, že není každý nahraditelný.
DOŽ se konalo již devatenáctkrát a
vystřídaly se při něm desítky účinku-
jících. Jsme moc rádi, že se zapojují
další zájemci, třeba ti, kteří se stali
našimi novými sousedy. 
V průběhu setkání naši milí chlapci
bez rozdílu věku roznášeli občerst-
vení a každá přítomná žena dostala
karafiát. S podvečerem přišel zlatý
hřeb večera: zazněla svižná píseň a
do sálu napochodovali vojáci s flin-
tami, bodáky i dalšími zbraněmi.

Bylo to fakt boží. Nakonec vyhráva-
la skupina Uvidíme a některé dívky
(ženy každého věku) si i pěkně za-
tancovaly. Celý večer skvěle mode-
roval J. Kozák, kterému patří i podě-
kování za přípravu programu, stejně
jako všem, kteří se na dokonalé or-
ganizaci podíleli.               Text a foto 

Marie PLECITÁ, Osov

Zazněla svižná píseň, do sálu mašírovali vojáci
PO DVOULETÉ PAUZE MÍSTNÍ MUŽI OPĚT PŘIPRAVILI OSLAVU DNE OSOVSKÝCH ŽEN

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  5/2022 (206)

Toulavá kamera v ČT
zaujala i cizí diváky
V neděli na Prvního máje Česká
televize odvysílala námi dlouho
očekávaný díl Toulavé kamery, kde
byla i tříminutová reportáž o Osov-
sku. Byl to vlastně takový velmi st-
ručný popis nejvýraznějších pamá-
tek naší obce a okolí: kostel, zámek,
šance, alej... Pozornosti se dostalo i
Podbrdskému čtyřlístku turistických
stezek, na kterém spolek KOS pra-
cuje už několik let a konečně začíná
nabývat reálné podoby. My, co jsme
tam hovořili, jsme byli trochu ner-
vózní z představy výsledného doj-
mu, ale vše dobře dopadlo. Starost-
ka a Josef Kozák hovořili jako rodi-
lí moderátoři, se mnou to bylo tro-
chu horší. Naštěstí jsou tvůrci repor-
táže velice šikovní chlapci a dokáza-
li vše pěkně sestříhat - tam, kde
skončily mé tři věty a dál by nebylo
nic, dovedně sami navázali na děj.
Pořad zaujal i cizí diváky, kteří ten
den odpoledne neváhali přijet do
Osova, a že jich byla pěkná řádka,
parkoviště před prodejnou bylo plné
jejich aut. Až takový zájem dokáže
vzbudit televizní vysílání. Je to dob-
ře, protože tak naše příroda může
potěšit i další její příznivce. 

Marie PLECITÁ, Osov

Akord se koná na koupališti
Na Osovský Akord aneb Od hudebky k
rock´n´rollu, který se koná se 11. 6. od 14.00 na
koupališti v Osovci, zve KOS a obec Osov.
Vystoupí žáci MŠ a ZŠ, děti z Domečku Hořo-
vice, Hornband, žáci ZUŠ Jince, pěvecký sbor
Zvonek, flétnové kvarteto Napříč, Uvidíme, a
další. Můžete si tu zatančit i se občerstvit. Těší-
me se na všechny příchozí. (map)

Vzpomínali na oběti války
Vzpomínky na šest vojáků ROA a jednoho ru-
doarmějce, kteří u nás zahynuli na konci války
v roce 1945, se konaly 5. a 8. května na hřbito-
vě v Osově. 
Setkání byla komorní, květiny položila členka
rady vlády Eugenie Číhalová a s tvůrcem obou
pomníků zapálili svíčky na hrobech, které patří
válečným obětem. Duo Olga a Marie zahrálo
krásné písně, zadumané a tklivé, zazněla i jed-
na aktuální o matce, která se bojí o syna-vojá-
ka. Vše se odehrálo v upřímném a srdečném
duchu, nechyběly ani vzpomínky. Jak uvedla E.
Číhalová, budou-li hrdinové opomíjeni a zapo-
menuti, bude to jejich druhá smrt. To bychom s
ohledem na jejich oběť neměli dopustit. (map)

SETKÁNÍ NA HŘBITOVĚ. Účastníci pietní akce na osovském hřbitově.                    Foto Marie PLECITÁ

Moderátorovi Che Gevarovi Pepovi slušelo červené sáčko
Tak jsme se opět po odmlce zaviněné covidem slétli nad
Osovcem – bez rozdílu děti, muži, ženy a psi. Samo-
zřejmě se tak stalo při příležitosti Čarodějnic, které se tu
letos vydařily zcela mimořádně. 

Sraz byl u obchodu v Osově, odtud šel průvod poli nad
Osovec, kde čekala hranice dřeva, na jejíž vrchol byla
posazena ježibaba - tentokrát vlastně dvě ježibaby. Bylo
moc pěkné počasí, zřejmě i proto akce přilákala přes sto
účastníků. Děti se vyřádily do aleluja, dobře se bavili i
dospělí. Soutěžilo se o nejlepší masku čarodějnice s vý-
sledkem v kategorii dětí od prvního do třetího: Maruška
Míková, Anička Culková a Rebeka Plecitá, vyhlášeny
byly i vítězky v kategorii dospělých. Musím se přiznat,
že já mohla oči nechat na skvělém moderátorovi Che
Gevarovi Pepovi, jemuž moc slušelo červené sáčko a
černá sukénka, o dlouhých loknách a bradavici ani ne-
mluvě. Všichni ocenění si odnesli pozornost pro radost,
každé dítě dostalo lízátko a program pokračoval zapále-
ním ohně. To bylo velmi vzrušující - vzplál do veliké
výšky, takže blíže stojící museli prchat do bezpečné zó-
ny. Pak se opékaly buřty, rozproudila se zábava, hrálo se
a zpívalo a celkově to byla moc povedená akce. Velké
poděkování patří hasičům, kteří dohlíželi na bezpeč-
nost. Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

 605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera

Nástup ihned, nebo po domluvě.

PRACOVNÍKA ÚKLIDU

NÁSTROJAŘE

 ELEKTROINŽENÝRA
PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE

 PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHU CNC
FRÉZOVACÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA
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Přijela auta, motorky i »vyprošťovák«
V DOBŘICHOVICÍCH SI NA VÝSTAVĚ VETERÁNI POD ZÁMKEM DALI DOSTAVENÍČKO MILOVNÍCI HISTORIE
V sobotu 21. května si v Dobřichovi-
cích dali dostaveníčko milovníci his-
torie. Do prostoru pod místním zám-
kem pozval místní Veterán Car Club
přesně 220 veteránských strojů na již
4. ročník  výstavy Veteráni pod zám-
kem. Převládala auta, dostavila se
ale i pěkná řádka starých motocyklů,
několik traktorů, pár kusů vojenské
techniky a také jeden vyprošťovací a

odtahovací stroj. K vidění byly od
trávníku přímo pod zámkem a výsta-
viště se táhlo až daleko, daleko smě-
rem k lávce.
Pořadatelé letos pro návštěvníky při-
pravili i bohatý doprovodný pro-
gram. Dětskou dílnu, včetně malo-
vání na obličej, prodejní výstavu ob-
razů s automobilovou tématikou, di-
váci dávali své hlasy v soutěži o nej-
krásnější vystavený automobil, mo-

tocykl a nejhezčí užitkové auto. V
centru dění bylo celý den pódium, z
něhož jen s malými přestávkami zněl
dixieland v podání na sobotní udá-
lost ad hoc sestavené kapely.
Několik stánků s občerstvením dalo
šanci všem hladovým a žíznivým, ke
koupení bylo i pro takové akce běž-
né zboží s auto-moto tématikou. Od-
porné páteční horko vystřídalo po
noční bouřce příjemné sluníčko s

přijatelnými teplotami. To vše přilá-
kalo mnoho diváků, kterých nakonec
vstupem prošlo pár desítek nad dvě-
ma tisícovkami.      Jiří GEISSLER,

Dobřichovice

Zubožené srnče
se podařilo zachránit
Řevnice - Zraněné srnče bylo 14.
května nalezeno na brdském vrcho-
lu Babka nad Řevnicemi.
„Vypadalo velmi zuboženě a téměř
se nehýbalo,“ potvrdila Jana Janou-
tová z řevnické Městské policie.
„Nálezce srnče zabalil do mikiny a
telefonicky věc oznámil hasičům,
kde ho operátor odkázal na nás,“ do-
dala s tím, že strážník vyrozuměl
záchrannou stanici volně žijících
zvířat ve Velkém Chlumci. „Ti si
pro srnče přijeli a převzali ho do své
péče,“ uzavřela Janoutová.        (mif)

Ke zraněné u vodopádů
startovaly dva vrtulníky
Bubovice - Dva vrtulníky a zách-
ranářští lezci byli vysláni 13. 5.
k Bubovickým vodopádům, kde
po pádu z třímetrové výšky utrpě-
la žena otřes mozku.
„Skupina turistů byla na túře, paní,
která šla poslední, zavrávorala, uk-
louzla a spadla ze svahu,” uvedla
mluvčí policie Michaela  Richtero-
vá. Policisté s hasiči zraněnou pře-
pravili k vrtulníku, který ji transpo-
rotval do nemocnice v Praze.    (mif)

Z našeho kraje
* Síťovku - setkání inspirativních
sousedů od Berounky hostí Meandr
Řevnice 26. 5. od 19 do 22.00.  (iju)
* Farmářské trhy můžete navštívit
28. 5. od 8.00 do 12.00 u zámku v
Dobřichovicích.  (lac)
* Jarní svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu se bude konat
28. 5. od 9 do 10.30 před Společen-
ským domem v Litni, od 11 do
11.30 před návsí v Bělči a od 12 do
12.30 před klubovnou v Leči. (zml)
* Pivovary Čestmír, Horymír, Tri-
lobit, Všerad aj. se představí na 6.
pivním festivalu, který se na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad v Řevnicích us-
kuteční 28. 5. od 11 do 19.00.    (zzi)
* Farmářské trhy se konají 4. 6. od
8. do 12.00 na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích. (zzi)
* Sportovně kulturní odpoledne,
dětská minidiskotéka či večerní za-
hradní slavnost jsou součástí oslav
100. založení TJ Sokol Hlásná
Třebaň, které se u místní sokolovny
uskuteční 4. 6. od 14.00.           (zht)
* Na dva tisíce návštěvníků se zú-
častnilo Food Truck Marketu, který
se za krásného počasí konal 7. 5. na
náměstí v Řevnicích. Většina pro-
dejců své dobroty »udala« před kon-
cem akce. Děkujeme městu Řevnice
za podporu.                Štefan ORŠOŠ
* 1,80 promile alhoholu naměřili
řevničtí »státní« policisté řidičce, jíž
kontrolovali 11. 5. odpoledne. Pěta-
čtyřicetiletá žena hlídce sdělila, že si
dala k obědu jedno půllitrové pivo a
nic nejedla. Na místě jí byl zadržen
řidičský průkaz a zakázána další jíz-
da. Hrozí jí až rok za mřížemi. (mir)
* Opilý Rakušan poškrábal 15. 5.
při konfliktu ve vlaku v Řevnicích
vlakvedoucího. Policisté šestatřice-
tiletého muže zadrželi. Kvůli poli-
cejnímu zásahu byly v tomto úseku
trati zrušeny dva osobní vlaky. (mir)
* U dopravní nehody v Trnové za-
sahovali 14. 5. v 01.42 řevničtí pro-
fesionální hasiči. Po rozřezání větví
navalených na autě, které narazilo
do stromu, byl zraněný řidič vypro-
štěn pomocí hydraulických nástrojů
a předán záchrance. (jar)
* K požáru dvou stromů a skládky
bioodpadu vyjeli profesionální hasi-
či z Řevnic i »dobráci« z Mokropes
16. 5. dopoledne do Černošic. Vrst-
va uskladnění žhnoucího materiálu
byla velmi silná, proto byl k rozebí-
rání hromady povolán bagr.       (jar)

Druhý ročník Svátku růžových vín pořádalo Karlštejn-
ské kulturní sdružení (KKS) v místní restauraci U Janů.
I když dopolední rozjezd, co se návštěvnosti týká, byl
pomalejší, odpoledne ochutnávali růžová vína i prochá-
zející turisté a návštěvníci restaurace. Člen KKS a zna-
lec vína Richard Kolek, který degustaci připravil, podá-
val zájemcům informace o druzích a kvalitě předlože-
ných vín, jichž se letos sešlo 15 druhů z vinařství Čech i
Moravy. V ochutnávce byla zastoupena růžová vína šu-
mivá, suchá, polosuchá a polosladká. Na  vrcholu pomy-
slného žebříčku chuti se umístilo víno Výzkumné stani-
ce vinařské z karlštejnských vinic – polosladké Ruland-
ské modré rosé, pozdní sběr, ročník 2020 a z jihomorav-
ského vinařství Dufek, jež bylo zastoupeno dvěma vzor-
ky: suché Cuveé rosé a polosuché André rosé, pozdní
sběr, ročník 2020. Škoda, že zájem ze strany karlštejn-
ských nebyl příliš velký, asi se připravovali na večerní
pálení čarodějnic. Spokojení návštěvníci si z ochutnáv-
ky odnesli degustační skleničku s gravírovaným nápi-

sem Svátek růžových vín Karlštejn a někteří i lahev ví-
na, které jim nejvíce chutnalo. Hezký zážitek z lahodné-
ho růžového vína, kterým jsme si připili na zdraví a nad-
cházející jarní dny.    Text a foto Helena KOLÁřOVÁ,

KKS Karlštejn

Tanečníci předvedli závěrečné vystoupení

První koncert Spirituál 
kvartetu hostila Tmaň
První koncert v historii nově založe-
ného Spirituál kvartetu se konal 8. 5.
ve Tmani. Tradiční koncert k výročí
ukončení |II. světové války hostil
zaplněný Sbor Jiřího z Poděbrad
Církve československé husitské. 
Spirituál kvartet sestává ze dvou pů-
vodních členů Spirituál kvintetu:
kytaristy, zpěváka i moderátora Jiří-
ho Holoubka a zpěvačky Veroniky
Součkové. K nim přibyli zpěvák,
hráč na banjo, dobro a steel kytaru
Zbyněk Bureš s písničkářem a kyta-
ristou Honzou Jandou. Hudebníci
vycházejí z odkazu Spirituál kvinte-
tu, zpívají jeho skladby, ale již při-
dávají i nové vlastní písně. Zazněly
i na koncertu ve Tmani a sklidily
velké ovace.
Přejeme Spirituál kvartetu mnoho
velkolepých koncertů, plné sály,
samou radost a spoustu inspirace.
Děkujeme těm, bez kterých by se
nám nepodařilo koncert uskutečnit.
»Výroční« koncerty se ve Tmani
konají od počátku 90. let. Vystupo-
vali na nich Jaroslav Svěcený, Alf-
red Strejček, Jitka Molavcová, Ště-
pán Rak, Lenka Nová či Petr Malá-
sek.   Jana Šmardová KOULOVÁ,

CČSH Tmaň

V Karlštejně degustovali na Svátku růžových vín

Veteráni byli v obležení obdivovatelů starých strojů.    Foto Jiří GeISSLer

Tanečníci ze ZUŠ Řevnice se po dvou měsících opět předvedli v sále místní-
ho kina na závěrečném vystoupení. Své poslední představení v rámci studia
na ZUŠ odtančily i dvě absolventky II. stupně - Julie Slovenčíková a Valen-
týna Pralovszká. V naší škole »odchodily« celých 13 let vzdělávání: dva roč-
níky přípravky, 7 let I. stupně a následně 4 roky II. stupně. Začínaly tedy ja-
ko děti, ještě ani ne školou povinné a končí jako již dospělé slečny. Je pro
nás velkým potěšením a satisfakcí, že takových žáků přibývá - je to dobrá vi-
zitka našich pedagogů a vzdělávání v »zušce«.            Foto Josef M. Junek

Simona Hrubá, ZuŠ Řevnice
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Hledám

dům nebo pozemek
ve vaší lokalitě.

Případné nabídky volejte 
na tel.: 724 979 192, 730 779 441

Co je nového na kynologickém cvičáku
v Letech? Konečně snad pominula doba
covidová, a tak můžeme zase začít pořá-
dat akce. Hurá! Nejdřív malé ohlédnu-
tí… Koncem ledna se konala rušná a
rekordně navštívená členská schůze. By-
ly předloženy dva návrhy na počet členů
ve výboru. Všichni kandidáti představili
sebe i svoje představy o práci pro cvičák.
Většina přítomných členů pak rozhodla,
aby zůstal výbor pětičlenný. Do funkcí
byli zvoleni kromě některých stávajících
funkcionářů i noví členové. Volební ob-
dobí nově zvolených funkcionářů bude
dvouleté místo pětiletého, aby byla vo-
lební období výkonných orgánů sladěna
s ostatními základními kynologickými
organizacemi i nadřízeným spolkem -
Českým kynologickým svazem. 

Co se týká činnosti, stále pořádáme ve-
řejné kurzy socializace i základní ovla-
datelnosti. Na kurzech socializace se
dvakrát v týdnu scházíme se štěňátky od
10 týdnů do 6 měsíců. Kurzy jsou stále
populární a těší se velké oblibě. 
Kurzy základní ovladatelnosti jsou pořá-
dány od září 2021 v pevných termínech,
vždy 10 cca hodinových lekcí o nedě-
lích. Do školního roku od září do června
se vešly čtyři takto koncipované kurzy,
do nichž se mohlo přihlásit vždy kolem
dvaceti účastníků. O letních prázdninách
se kurzy nekonají, nové kurzy budou vy-
psány opět od září 2022. 
Na první pololetí letošního roku byly na-
plánovány troje zkoušky z výkonu. První
zkoušky se konaly 23. dubna, zúčastnilo
se jich třináct psovodů, jedenáct bylo

úspěšných. Další zkoušky z výkonu se
konaly 14. května. Přihlášeno bylo osm
účastníků, jeden přihlášený psovod ne-
nastoupil, úspěšných účastníků bylo šest.
Na obě akce vyšlo počasí, byly dobře
připravené, kantýna navařila dobré jídlo,
až na výjimky se dařilo psovodům podat
se svými chlupáči dobré výkony.  
Poslední zkoušky z výkonu se budou ko-
nat 11. června. Postupně budou napláno-
vány další akce, podrobnosti se mohou
zájemci dozvědět na naší webové strán-
ce. Určitě rádi přivítáme diváky.
Brigáda členů se na cvičáku uskutečnila
7. 5. Čtrnáct členů uklízelo pozemek u
klubovny, klubovnu a odkládací kotce,
odpracováno bylo přes 60 brigádnických
hodin. Mimo to pracují členové výboru i
další členové na pravidelných úkolech

spojených s fungováním klubu, i na pří-
pravě a organizaci akcí.           Text a foto

Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Na výlet do Jizerských hor vyrazila sku-
pina žen z Hlásné Třebaně, které si říka-
jí Holky v rozpuku. Autobusem z Čerňá-
ku do Smržovky a dále vláčkem do Jiře-
tína.  Ubytovaly jsme se a ještě si uděla-
ly malý vycházkový okruh. Legrace by-
la, když  jsme zjistily, že je vypnutá elek-
trika. Tak jsme rozdělaly oheň a vodu na
kávu uvařily na ohni...
Druhý den jsme vyrazily na výlet do Jo-
sefova Dolu. Po modré jsme šlapaly po
naučné stezce k Pekelné tůni. Cesta byla
náročná, samý balvan, kořeny, popadané
stromy, které jsme přelézaly nebo podlé-
zaly, jak se komu dařilo. Ale protože
jsme pořád Holky v rozpuku, vše jsme
zvládly. Naštěstí bylo sucho... Nahoře

malý odpočinek a hurá zpět. Hlad se už
hlásil, ale otevřená byla až restaurace u
nádraží. Měli už jen smažák a klobásy,
ale aspoň něco. Utrmácené, ale uchech-
tané jsme dorazily do chaloupky. Večer
byl skvostný, Ilonka slavila narozeniny,
a tak jsme to rozjely ve velkém. Velmi
jsme se pobavily a kolem půlnoci šly do
hajan.  
Třetí den bohatá snídaně a velký úklid.
Rozhodly jsme se, že nepůjdeme na vlá-

ček, ale pěšky přes hory a lesy přímo do
Smržovky. Bylo krásné počasí a tak jsme
šlapaly. Pěkná cesta, krásné výhledy na
Jizerky. Paráda. Ve Smržovce jsme zaví-
taly do vyhlášené Horské cukrárny.  Ká-
va, chlebíčky, dorty a poháry... vynikají-
cí! Zpět autobusem na Čerňák a ze Smí-
chova domů. Nádherný výlet. Za tři dny
jsme našlapaly 21,35 km, slušný výkon!
Díky kamarádce Míše za půjčení chalu-
py.   Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Porovnejte poskytovatele internetu bez závazku

Kynologové zase mohou pořádat akce
ZKOUŠKY Z VÝKONU SE NA LETOVSKÉM CVIČÁKU BUDOU KONAT 11. ČERVNA - DIVÁCI JSOU VÍTÁNI

Internet má dnes doma každý. Ale
ne každý je spokojený a někdo třeba
uvažuje o změně operátora. Ovšem
skutečně porovnat dva poskytovate-
le internetu je nemožné. Ano, »papí-
rově« to jde, ale internetové připoje-
ní není jen cena a rychlost. Člověk
musí prozkoumat spolehlivost, sta-
bilitu, pomoc při servisu… Navíc ta-
kové porovnání dvou operátorů je
poměrně finančně nákladné. Musí se
zaplatit za instalaci a za poskytnuté
připojení. Zároveň se podstupuje ri-
ziko, že nový operátor nebude lepší
než ten stávající. Kvůli tomu téměř
vymizela možnost svobodného vý-
běru poskytovatele internetu. 
S možností porovnání a výběru na
základě skutečného vyzkoušení při-
chází Dobnet. Zdarma zprovozní in-
ternet a zákazník se po měsíci může
rozhodnout, zda si ho bude chtít po-
nechat. A pokud ano, pomůže vám
vyřídit i přechod od vašeho stávají-
cího poskytovatele.
Co pro to můžete udělat? Zavolejte
do 15. 6. do kanceláře v Dobřichovi-
cích a objednejte si termín instalace
internetu. Vyberte si tarif podle své-
ho a bez závazků si měsíc surfujte
na internetu, pracujte nebo se bavte

a o všechno ostatní bude postaráno.
Během měsíce můžete otestovat
všechna vaše zařízení (počítače, no-
tebooky, tablety, telefony, televize) i
vybraný tarif. Pokud něco nebude
podle vašich představ, technici vaše
požadavky dořeší a pomohou.
Jak je to s televizí? Technik vám při
instalaci připojí jako bonus interne-
tovou televizi na dvě vaše zařízení
(třeba do chytré televize a do telefo-
nu), takže můžete prozkoumat více
než stovku programů po dobu deseti
dnů. Výhodou je hlavně zpětné pře-
hrávání pořadů. To vše zdarma!
Připojovací poplatek za instalaci in-
ternetu zaplatíte jen v případě, že si
po zkušební měsíční době budete
chtít internet ponechat. V případě
přechodu od jiného poskytovatele
navíc získáte 50 % slevu na připojo-
vací poplatek. Měsíční poplatky za
zvolený tarif pak zaplatíte až od dru-
hého měsíce. A pokud internet nebu-
dete chtít, technici přijedou sundat
anténu u vás doma a nezaplatíte vů-
bec nic. Kontakt je 277 001 111 či
info@dobnet.cz. Podrobnosti najde-
te na www.dobnet.cz/internet-na-
zkousku/. Lucie HOCHMALOVÁ,

Dobnet

Hlásnotřebaňské »holky« vyrazily po naučné stezce k Pekelné tůni



Strana 15, SPORT Naše noviny 10/22

Brankář nedochytal, odvezla ho sanitka
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - V poberunsko-pod-
brdském derby si Všeradice lehce
poradily s oslabenou Zadní Třeba-
ní. Jejího brankáře navíc už v prv-
ním poločase odvezla po srážce s
útočníkem domácích sanitka do
nemocnice. Lety zvládly dva důle-
žité záchranářské duely.           (mif)

FK Lety - Sokol Čisovice 3:2
Branky: Veselý, Kischer, Měchura
Oba soupeři jsou ohroženi sestupem
a výsledek pro ně byl velmi  důleži-
tý. Domácí se ujali vedení z první
akce. Janich unikl po  křídle, jeho
centr našel před brankou Veselého,
který nezaváhal - 1:0. Ve 45. minutě
hostující Prachař vystihl rozehrávku
domácí  obrany a byl v pokutovém
území faulován. Z penalty hosté
vyrovnali. Druhý poločas začal stej-
ně jako první. Ve 46. minutě napřáhl
z více než 20 metrů Kischer a jeho
střela skončila v síti. Dvě minuty na-
to zahrával Švejda standardku, jeho
dlouhý křižný míč si ve »vápně« zp-
racoval Měchura a nedal brankáři

šanci - 3:1. Hosté, kteří v 81. minutě
snížili, otevřeli obranu, několikrát
ohrozili branku domácích, ale i přes
nastavení osmi minut se jim vyrov-
nat nepodařilo.             Jiří KÁRNÍK
Daleké Dušníky - FK Lety 1:2
Branky: Hřebeček, Král
Lety na úkor domácích udělaly důle-
žitý krok směrem k záchraně v sou-
těži. Jiří KÁRNÍK

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Neumětely 2:7
Branky: Roubíček, Zajíc (penalta)
Drozdov - Karlštejn 4:1
Branka: Demian 

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Všeradice - OZT 5:0
Jsou zápasy, kdy jde výsledek stra-
nou. A to byl tento případ. Brankář
OZT Martin Zíma utrpěl za stavu 0:0
po nevinném souboji zlomeninu jař-
mové kosti a musel být odvezen do
nemocnice. Do branky nastoupil sto-
per Skramužský, který do půle dva-
krát inkasoval. Hosté už se po změně
stran nezmohli na větší odpor. (Mák)
OZT - Broumy 2:0
Branky: Frýdl, Zíma (penalta)
Pro diváky to byl šok, když se v
brance OZT objevil Zíma, který
předchozí zápas utrpěl zranění v
obličeji. Nastoupil s ochrannou hel-
mou, ale až na jednu situaci neměl
naštěstí příliš mnoho práce. Hned v
úvodu se své první branky za dospě-
lé dočkal patnáctiletý Frýdl, který
ještě nastřelil břevno a z vyložené
šance překopl bránu. Kvůli  zdravot-
ně zdecimovanému kádru museli na-
stoupit i matadoři Břížďala a střída-
jící Procházka, kteří rozhodně ne-
zklamali. Uklidnění přinesla promě-

něná penalta, kterou proměnil sym-
bolicky Zíma. (Mák)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Středokluky 5:1
Branky: Chvojka 2,  Velebil,  K.
Šlapák (penalta),  M. Šlapák
Domácí svého soupeře zmáčkli, jen-
že důrazně hrajícím hostům se dařilo
odolávat. Štěstí je opustilo až ve 43.
minutě, kdy otevřel skóre pěknou st-
řelou Velebil. Ve 45. minutě proběhl
rychlonohý Román kolem několika
protihráčů. Poslední z nich ho zeza-
du »dřevorubecky« podrazil... Roz-
hodčí odpískal penaltu. K míči se
postavil Císař a překonal gólmana.
Sudí gól neuznal a pokutový kop ne-
chal opakovat. Druhého pokusu se
ujal Karel Šlapák - jeho branka už
uznána byla. Druhý poločas se odví-
jel v podobném duchu. Hosté se brá-
nili a občas vyráželi do nebezpeč-
ných protiútoků. V 50. minutě zvy-
šoval na 3:0 umístěnou střelou Mar-
cel Šlapák. Následně trenér Vladimír
Kocourek poslal v rychlém sledu na
hřiště všechny přítomné náhradníky.
Hosté v 66. minutě z rychlého brejku
do otevřené obrany snížili na 1:3.
Potom začal úřadovat střídající Jiří
Chvojka a dvěma góly v 73. a v 86.
minutě soupeře definitivně srazil na
kolena.               Miloslav OMÁČKA
Vonoklasy - Dobřichovice 4:1
Branka: Velebil 
Hostům se nedařilo vůbec nic. Op-
ticky sice měli herní převahu, avšak
jejich kombinace končily na hranici
pokutového území domácích, kde je-
jich řízná obrana odvracela jednu ak-
ci za druhou. Domácí prakticky bez
mezihry jen nakopávali dlouhé míče

na vysunutého útočníka Nejepsu,
který vždy utekl a dal gól. Čestný
úspěch Dobřichovic zaznamenal v
74. minutě Velebil opakovanou stře-
lou po závaru ve »vápně«. (oma)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Zadní Třebaň 5:0
Branky: Hruška, Bábela, Kácha
Martin, Černý, Jan Suchý
Loděnice B - Všeradice 1:4

Letošní desátý ročník závodů dračích lodí na Berounce
se startem v Letech a cílem v Dobřichovicích ovládl
svými výkony letovský Sokol (viz NN 9/22). 
Tréninkové rozjížďky se jely v pátek 29. 4. odpoledne.
Posádky složené z dvaceti pádlujících, bubeníka, jehož
veledůležitou rolí bylo sladit všech dvacet pádel a určit
rytmus a tempo, aby loď jela synchronně co nejrychleji,
a kormidelníka, nacvičovaly poctivě start na rozjezdu a
finiš v cíli. O řízení lodí se starali profesionální kormi-
delníci (mezi nimi byli i mistři Evropy a světa) z České
asociace dračích lodí. 
Samotný závod začal v sobotu 30. dubna v 10 hodin za
příjemného jarního počasí bez deště a větru. Ve třech ka-
tegoriích - MIX, ženy a Junioři získali letovští Sokolové
dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, takže krásný putov-
ní pohár se přestěhoval na rok do Letů. 
Děkujeme Mírovi Ostrýtovi za skvělou organizaci a
těšíme se na 11. ročník závodů příští rok. 
Foto ARCHIV        Barbora Tesařová, starostka Letů 

Putovní pohár se na rok přestěhoval do Letů

Dorostenci vyzkoušeli
varianty útoků i obrany
V sobotu 14. 5. hostili řevničtí »ná-
rodní« házenkáři Čakovice. Mladší
žáci předvedli hodně bojovnosti  - v
první půli dali dvě branky hosté, ve
druhé zase stříleli naši. Zápas skon-
čil remízou 2:2.
Starší žáci začali třemi brankami v
řadě, ale pak se útok začal dopouštět
chyb. Obrana nedokázala pokrýt je-
diného střelce hostí a naši tak pro-
hráli 15:18. Dorostenci měli celý
zápas pod kontrolou. Po vyhraném
poločase více střídali a zkoušeli růz-
né varianty složení útoků a obrany,
přesto vyhráli přesvědčivě 31:25.
Muži také začali dobře, ale nechali
hosty hru srovnat - do šaten šli s ve-
dením 11:10. Ve druhé půli jsme po-
malu navyšovali vedení na koneč-
ných 22:17.
O týden později jeli Řevničtí k zápa-
sům do Modřan. Mužům scházel
obránce, zaskočit za něj musel bran-
kář Pepa Pokorný. Zmatky v obraně
nás stály mnoho sil a inkasovali
jsme laciné góly. V útoku jsme na-
víc nastříleli spoustu tyčí. Přesto, že
jsme ve druhém poločase dokázali
hru zlepšit, prohráli jsme o dva góly
22:24. Starší žáci měli celý zápas
pod kontrolou a vyhráli 15:9.
František ZAVADIL, NH Řevnice

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
29. 5. 17:00 SK Petrovice - FK Lety  
4. 6. 17:00 FK Lety - Union Cerhovice
KARLŠTEJN, okresní přebor
28. 5. 17:00  Karlštejn - N. Jáchymov
4. 6. 17:00  Stašov - Karlštejn
DOBŘICHOVICE, III. třída
28. 5. 17:00 Třebotov - Dobřichovice
4. 6. 17:00 Dobřichovice - Sokol Jeneč
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
28. 5. 14:00 OZT - Podluhy  
5. 6. 17:00 Loděnice B - OZT
VŠERADICE, III. třída
28. 5. 17:00 Všeradice - Lochovice 
5. 6. 17:00 Mořina - Všeradice   

JASNÁ VÝHRA. Všeradice si v derby poradily s Ostrovanem Zadní Třebaň 5:0.                          Foto NN M. FRÝDL

Stará garda pozvala
Portugalce a Italy
K 60. výročí založení zadnotřebaň-
ské kopané, jehož oslavy se připra-
vují na 25. června, pozvala Stará
garda (SG) místního Ostrovanu sou-
peře z Portugalska a Itálie. Přiletí
na tři dny, bydlet budou v hotelu Oc-
cidental Praha Five a je zajisťěn je-
jich příjezd do Zadní Třebaně i ve-
čer odvoz zpět do Prahy. 
Program turnaje: 10-10.15 uvítací
ceremoniál, 10.30 F&B Club Mila-
no - SG OZT, 11.40 Sintrense Vete-
rans - F&B Milano, 13.00 OZT -
Sintrense Veterans. Utkání budou ži-
vě přenášena na Facebook. 14.30
vyhlášení vítězů, předání cen a upo-
mínkových předmětů. Následuje
společné posezení s občerstvenîm i
zábavou pro děti našich hostů ze
Sintry a Milána. Odjezd předpoklá-
dáme okolo 20.00. 
Následující den stráví zahraniční
výpravy návštěvou matičky stověža-
té a v pondělí 27. 6. odlétají domů.
Podle ohlasů námi pozvaných hostů,
rodin našich hráčů atd. předpoklá-
dáme návštěvu přibližně 100 diváků.
V jednání je slavnostní výkop při za-
hájení turnaje s předsedou Ostrova-
nu Z. Třebaň Kamilem Jarošem.

Miroslav KAVALÍR, 
SG Ostrovan Zadní Třebaň
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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


