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Podbrdský motoráček
prvně vyjede 5. června
Podbrdsko - Třetí sezonu zahájí 5.
června historický Podbrdský mo-
toráček. Také  letos bude  jezdit po
trase Zdice - Lochovice - Liteň -
Zadní Třebaň - Karlštejn. 
Starý motorový vlak pojede každou
neděli od 5. června do 25. září. Ze
Zdic vyrazí ve 12.13 a bude pokra-
čovat přeš Libomyšl, Lochovice,
Neumětely, Hostomice (13.02), Vše-
radice, Liteň (13.32) a  Zadní Třebaň
do Karlštejna, kam přijede ve 13.48.
Po pauze se motoráček na zpáteční
cestu vydá v 15.43 a do Zdic dorazí
v 17.10 hodin. (pef)

Karlštejn - Katastrofa! Tak hodno-
tí karlštejnští vinaři květnové po-
časí. Révu jim zničil mráz.
„Na karlštejnských vinicích v květnu
pomrzlo úplně všechno! Nic podob-
ného tady nikdo nepamatuje,“ říká
vedoucí výzkumné vinařské stanice v
Karlštejně Richard Kolek. Podle něj
to s úrodou nebylo tak zlé ani v le-
tech 1979 a 1980, kdy rtuť na jaře
klesla na skoro minus tři stupně.
„Pěstování vína soustavně mapujeme

od roku 1954. Teploty za tu dobu pod
nulu v jarních měsících spadly pouze
párkrát,“ upřesňuje Kolek. Víno po-
dle něj poškodí již teploty těsně pod
bodem mrazu. Přesně takové, jako
byly v první polovině května.
„Stále doufáme, že některé sazenice
révy ještě obrazí. Ale pokud ano, ur-
čitě jich nebude moc,“ stěžuje si ve-
doucí karlštejnské výzkumné stanice.
Vyhlášené historické vinobraní, které
se pod hradem koná na konci září, ale

podle něj zničenou úrodou ohroženo
není. „Vinobraní určitě bude. Máme
dostatečné zásoby z loňska, burčák
nejspíš nakoupíme od jiných výrob-
ců,“ říká Kolek a dodává: „Doufáme,
že se vydaří alespoň podzimní, svato-
martinské víno. 
Zatímco moravským vinicím se květ-
nové ranní mrazíky vyhly, české byly
poškozeny takřka všechny - kromě
karlštejnských i ty na Mělnicku, Li-
toměřicku či Kutnohorsku. České ví-
no teď nejspíš citelně podraží.
Problémy mají i pěstitelé jahod. „Zji-
šťujeme škody, zatím je brzo dělat zá-
věry, ale už teď víme, že jahod bude
méně,“ postěžoval si majitel jahodo-
vých plantáží ve Svinařích Jiří No-
sek. Podobně jsou na tom i farmáři v
Hlásné Třebani. Petra FRÝDLOVÁ

31. května 2011 - 11 (546) Cena výtisku 7 Kč

Staročeské máje: Dorazili i kaskadéři, na koních
Zadní Třebaň – Folklorní festival
Staročeské máje vyvrcholil pos-
lední květnový víkend v Zadní
Třebani a Karlštejně. Diváky nad-
chl bohatý program. 
Ve Třebani se začalo pobožností u
kapličky, během dopoledne zahrály
a zatančily soubory 12 Plzeň, Holky
v rozpuku, Klíček a Notičky i Prá-
cheňský soubor ze Strakonic. Velký
úspěch u diváků měli kaskadéři na
koních ze skupiny Caballos, kteří
předvedli nebezpečné kousky s oh-
něm. Vsí pak prošel průvod s máj-
kou, žádalo se o právo, tančila bese-
da a porážela máj. Zpestřením byly
sedlácké trhy s programem pro děti.
(Máje viz strany 5 a 6) (lup)

Muž chtěl skočit pod vlak,
policisté mu to rozmluvili
Řevnice - Dvakrát u železniční trati zasahovali
24. května řevničtí záchranáři. Neúspěšného se-
bevraha odvezli na psychiatrii.
Starší muž chtěl toho dne odpoledne ukončit život
skokem pod vlak. Policisté, kteří dorazili pár minut
po nahlášení případu, muži jeho záměr rozmluvili a
záchranáři jej pak převezli na psychiatrii. Druhý
případ se stal v noci u Zadní Třebaně. Rybář si
chtěl zkrátit cestu přes koleje, ale upadl a zranil si
koleno. V nepřístupném terénu museli s vyproště-
ním pacienta pomoci záchranářům hasiči. (pef)

TANEC S HADEM. Řevnická skupi-
na Proměny uspořádala poslední
květnový pátek taneční »šou«. Divá-
ci v Lidovém domě mohli mimo jiné
vidět i tanec s hadem.    (Viz strana 11)

Foto Petra FRÝDLOVÁ

Kaskadéři na koních diváky doslova
nadchli.    Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řevničan spáchal sebevraždu, zastřelil se
Řevnice - Sebevraždu spáchal 18. května čtyřiašedesátiletý Řevničan. Za-
střelil se starou zbraní z druhé světové války.
„Pokus sebevraždy nám byl oznámen kolem osmé hodiny ráno,“ uvedl velitel
řevnických policistů Jiří Dlask. Na místo neštěstí vyjeli také zdejší záchranáři
a hasiči. „Lékař pacienta napojil na umělou plicní ventilaci a vrtulník lékařské
záchranné služby jej transportoval do pražské nemocnice,“ sdělil ředitel řev-
nických záchranářů Bořek Bulíček s tím, že i přes včasný zásah lékařů muž
odpoledne zemřel. Podle Dlaska se Řevničan zastřelil nelegálně drženou ně-
meckou zbraní pocházející z dob druhé světové války. „Důvodem jeho  jedná-
ní byl dle zjištěných informací životní stereotyp,“ dodal. (pef, mif)

Oblékl si pláštěnku a šel krást 
Řevnice - Muže, který chtěl v noci z 27. na 28.
května vykrást řevnickou prodejnu potravin,
zachytily bezpečnostní kamery. Nedlouho poté
zloděje zatkli místní policisté.
Při krádeži se  darebák maskoval pláštěnkou a če-
picí. „Ihned po oznámení vloupání jsme přivolali
psovoda, který se služebním psem vyrazil po hor-
ké stopě,“ řekl velitel řevnických policistů Jiří
Dlask. „V jednom z domů v Třebaňské ulici v
Řevnicích vypátrali zdejšího mladíka, jenž je po-
licistům znám trestnou minulostí,“ dodal s tím, že
zadržený byl předveden na »stanici«. „Po zajiště-
ní části odcizeného lupu mu bylo sděleno pode-
zření ze spáchání trestného činu krádeže a byl po-
dán návrh na uvalení vazby,“ uzavřel Dlask.  (mif)

Nálepková jako Edith

Piaf, zpívala šansony
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V sobotu 21. května se konala první
letošní brigáda na rozšiřování dět-
ského koutku a sportovního zázemí v
Litni. Zúčastnil se jí zatím největší
počet pomocníků. Na ranní sraz u
fotbalových kabin dorazili převážně
tatínkové; postupem času je pak do-
plnily partnerky s dětmi. Během do-
poledne byl doplněn štěrk, antuka a
písek na doskočiště a zároveň se ko-
pala jáma a betonovalo se pro
sloupky hřiště na míčové hry. Ma-
minky mezitím čistily prostor od
křovin, náletů i nepořádku a capar-
ti si užívali znovuzprovoznění dět-
ského hřiště. Velký dík patří manže-
lům Klimentovým, Frühaufovým,
Mourečkovým, Nedbalovým, Ri-
chardu Lukešovi, Renatě Rankino-

vé, Radku Slabihoudkovi a hlavně
manželům Beránkovým, kteří přine-
sli křovinořez, s nímž nejen ulehčili,
ale hlavně zrychlili práci.
Momentálně tráví s projektem nejví-
ce času Monika Klimentová, která
zajistila další materiál (plachtu na
doskočiště a pískoviště, volejbalo-
vo-nohejbalovou síť,objímky na
sloupky...) a začala již s přípravami
na slavnostní otevření, které se us-
kuteční v rámci III. Liteňského pik-
niku v sobotu 18. 6. od 10.00 hodin.
Na návštěvníky bude čekat bohatý
program i s dětskou olympiádou,
hasiči, skákací hrad, stánek s cukro-
vinkami, občerstvení, diskotéka a
spousta odměn pro naše děti.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Zastupitelé Zadní Třebaně se v pos-
lední době zaměřili na řešení odpa-
dového hospodářství v obci. Chceme
snížit náklady na svoz odpadů, ale
hlavně zlepšit vzhled obce a zamezit
zneužívání odpadových nádob řidiči,
kteří přes obec jen projíždějí. Proto

bylo zřízeno několik nových stano-
višť kontejnerů na tříděný i komunál-
ní odpad a posílen jejich počet. Teď
budeme několik měsíců testovat a
vyhodnocovat jejich využívání. Ne-
musím jistě zdůrazňovat, jak důleži-
té je třídění odpadů a jak drahý je je-
jich vývoz. Proto není důležité, před
kterým plotem kontejner stojí, ale
zda ho budou lidé využívat!
Musím, i na základě žádosti policie,
opět varovat před rostoucím počtem
vloupání do místních objektů, zej-
ména Na Chybě. Zloději opakovaně
kradli i v odemčených objektech za
přítomnosti majitelů – věnujte tedy

prosím pozornost otevřeným oknům
i dveřím. Všechny podezřelé okol-
nosti hlaste policii.
V pátek 27. 5. se konalo vítání ob-
čánků. Pojali jsme je jinak, než v po-
sledních letech. Myslíme si totiž, že
na ceremoniálu je nejcennější hlavně
setkání lidí, kteří mají společné ra-
dosti i starosti s maličkými potomky
a kteří se budou dále potkávat na
procházkách, ve školce, škole, v ži-
votě... Proto bylo vítání společné pro
všechny rodiče s dětmi. Krásný slu-
nečný červen! Stanislav BALÍČEK,

starosta Zadní Třebaně

Vítejte u nás! zdravil starosta mimina
V ZADNÍ TŘEBANI BYLO ZŘÍZENO NĚKOLIK NOVÝCH STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Dorazili policisté,
prckové byli nadšení
Nezapomenutelné zážitky si odnesli
liteňští a svinařští předškoláci i ško-
láci ze setkání s policisty z Karlštej-
na i Berouna. Ti karlštejnští totiž vy-
šli vstříc žádosti liteňské školky, aby
pro děti připravili ukázku své práce.
Akce se konala 25. května na zahra-
dě naší mateřské školy. Pro děti bylo
obrovským zážitkem, že si mohly vyz-
koušet neprůstřelnou vestu i prohléd-
nout zbraně. Velký zájem byl také o
služební auto a daktyloskopický kou-
tek, malí sportovci si nenechali ujít
běh měřený radarem. Vrcholem byla
ukázka práce a výcviku služebních
psů i ukázky zadržení pachatele trest-
ného činu. Policisty děti odměnily
velkým potleskem a - myslím - i ob-
divem. Nechtěly se s nimi ani rozlou-
čit a měly pro ně spoustu otázek. Moc
děkujeme! Na školní zahradě teď ur-
čitě budou po nějaký čas aktuální hry
se zadržením pachatele, zážitky děti
ztvární kresbami a učitelky naváží na
akci rozhovory o práci policie i o
tom, jaká nebezpečí děti mohou oh-
rozit a jak se jich vyvarovat. Akce by-
la jednou z mnoha, jež pořádáme v
rámci Školního vzdělávacího progra-
mu formou prožitkového učení.
Jaroslava ČAMPULOVÁ, MŠ Liteň

Jste lepší než Bond?
Zadní Třebaň – Umíte to samé co
James Bond? Přijďte to dokázat!
Dětský den, který v Zadní Třebani
pořádají zdejší turisté, má název
Agent/ka v akci... aneb Buď lepší,
než James Bond! Na účastníky akce,
která začne 4. 6. od 15.00 na návsi,
čekají sladké ceny i táborák.      (šm) 

VÍTALI NOVÉ TŘEBAŇÁKY. Vítání občánků zorganizovala zadnotřebaňská
radnice poslední květnový pátek. Foto NN L. PALIČKOVÁ

PRACANTI. Účastníci brigády na liteňském hřišti. Foto Hana LUKEŠOVÁ

NEJDŘÍV NA LANĚ. První disciplinou orientačního »popobíhání« dětí z
Ostrovánku bylo ručkování na laně. Foto Kateřina BALÍČKOVÁ

Ostrovánci dostali první diplomy
Zadní Třebaň - Zadnotřebaňský dětský sportovní kroužek Ostrovánek, který
vznikl letos v únoru, předával první diplomy. Předposlední z květnových
tréninků se totiž proměnil v orientační »popobíhání«.
„Super! Jen škoda, že bylo takové parno,“ funěla v cíli vítězka Eliška Exne-
rová. Dvanáct soutěžících startovalo v minutových intervalech nad třebaň-
skou školou, kde děti musely pro začátek přeručkovat lana zavěšená mezi
stromy. Na dvoukilometrové trase bylo ještě šest stanovišť, na kterých děti
plnily úkoly a dostávaly za to do orientačních deníčků barevná razítka. Mi-
mo jiné musely házet šipky na cíl nebo skákat se zavázanýma nohama. Za
slečnou Exnerovou se umístili Vojta Palička, Kája Danková a Méďa Hovor-
ka. Diplomy za statečnost však dostali i nejmenší pánové Zachariáš Hovor-
ka či Daniel Šmaus. „Do konce školního roku vymyslíme ještě jedno spor-
tovní překvapení,“ slíbil dětem jeden z trenérů Patrik Hochmal.              (lup)

Otevření hřiště už se chystá
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Mníšek pod Brdy - Na nádvoří
mníšeckého zámku se 28. května
konala soutěž malých zpěváků
Brdský kos. Porotě předsedala
známá zpěvačka Zora JANDOVÁ.

Mají podle vás soutěže jako je Brd-
ský kos smysl?
Spousta dětí i dospělých sleduje sou-
těže typu Superstar. Mnohdy mají
pocit, že je to snadné. Na regionální
úrovni si mohou na vlastní kůži vy-
zkoušet, co to obnáší. Naštěstí se na
Brdském kosu vyskytují většinou žá-
ci uměleckých škol, kteří už jsou tro-
chu sebekritičtí a nejdou se jen pro-
ducírovat. Každý rok jsem vždy mile
překvapena jejich úrovní, která svěd-
čí i o dobrém pedagogickém vedení. 
Jaký je váš nejsilnější zážitek z Brd-
ského kosa?
Loni jsem úplně naletěla Zuzance
Valešové, vítězce předchozího roční-
ku, která začala naprosto příšerně
zpívat písničku Želva od skupiny
Olympic. Říkala jsem si, že je to zlý
sen. Přesně v momentu, kdy jsem
chtěla zařvat Stop!, změnila styl zpí-
vání a vystřihla to naprosto úžasně.
Tento žertík si ale může dovolit jen
někdo, kdo je tak dobrý jako ona.
Pobavila porotu i publikum. 
Jak se vám žije v Mníšku?
Jééééé, děkuju za optání. Jsem tu
šťastná. Jsem ráda, že obě naše dcery
tady zakořenily. Je to i díky škole, se
kterou jsem ohromně spokojená.
Mají tu spoustu kamarádů, a to je ta
kotva, která jejich vazby k Mníšku

udrží třeba i v pozdějším věku. Můj
muž Zdenek i já jsme hledali klid a
našli jsme ho. Do Prahy je to kousek,
jen bych zrušila ty ranní zácpy na
Strakonické...
Co zajímavého v současné době
děláte?

Pokud jde o mé aktivity v Mníšku,
nechala jsem se přemluvit k práci
pro děti a vedu HaBaKuK - hravý a
zábavný klub komunikace při místní
základní umělecké škole. Ohromně
mě to baví, doufám, že děti taky. Os-
tatně i úroveň naší ZUŠ jde prudce
nahoru. Jako rodiče jsme spokojeni i
s možnostmi dalšího vyžití pro děti.
V Praze mě můžete vidět v divadle
Na Fidlovačce v muzikálu Jeptišky
nebo v Divadle Akropolis ve hře
Smrt v růžovém, kde hraji a zpívám
Edith Piaf. Už dvacet let hostuji v
Městském divadle Brno, poslední
rok v muzikálu Nahá múza, který
jsme pro toto divadlo napsali společ-
ně s mým mužem. Každé úterý mo-
deruji v Českém rozhlase 2 noční
Mikrofórum. Končím o půlnoci a
lehce po půl jedné už jsem doma,
Mníšek opravdu není daleko.
Líbí se vám aktivity mníšeckého
zámku?
Líbí se mi moc. A ještě víc se mi líbí,

když mi moji pražští kamarádi vola-
jí, že tu byli na nějaké povedené ak-
ci, a že zase přijedou. Já byla napří-
klad úplně nadšená noční prohlídkou
zámku, vrátilo mě to do dětství, měla
jsem oči navrch hlavy, stejně jako
děti mé i mých kamarádů. 
Na co se vás nikdo neptá a přitom o
tom ráda mluvíte?
Miluji kytky a zvířata, miluji různé
encyklopedie a slovníky, ráda se ně-
co nového učím. O tom ráda disku-
tuji. Ale pokud bych mohla využít
tuto příležitost, chtěla bych poprosit
slečnu školačku, kterou jsem nerada
v zimě pocákala, ať se mi ozve. Pro-
jela jsem totiž kaluží, která se tvářila
jen jako mokrá vozovka, přitom tam
byla vytlučená díra maskovaná vo-
dou. Vznikl z toho parádní gejzír.
Ráda bych ji pozvala do divadla.
Dobré vztahy se mají pěstovat nejen
mezi blízkými sousedy, ale i v rámci
celého města. Ať se nám tu všem
hezky žije.         Jana DIGRINOVÁ

V Mníšku jsem šťastná! tvrdí Jandová
ZNÁMÁ ZPĚVAČKA A HEREČKA VEDE HABAKUK A PŘEDSEDALA BRDSKÉMU KOSOVI

Co pro vás chystá mníšecký zámek?
Sobota 4. června: Loutková prohlídka – pro rodiny s dětmi, odpoledne
Pohádková cesta – dětský den
Sobota 11. června: Podvečerní prohlídky s bílou paní a andělem – na zám-
ku potkáte živou bílou paní, jež chodí po arkádě a ukazuje cestu malým náv-
štěvníkům. Vstoupíte do Zimní jídelny a uvidíte kapli, kde klečí krásný an-
děl z nebe. Budete pasováni na rytíře a princezny mníšeckého zámku! Dos-
tanete malý dárek a na konci sladkost. Cestou se potkáte i s princeznou a ča-
rodějnicí. „Jsou i rodiny, které byly na této prohlídce i několikrát. Jejich děti
znají některá místa prohlídky úplně zpaměti,“ říká zástupkyně kastelánky
Lenka Pružinská. Prohlídka trvá asi 30 minut a je určená rodinám s dětmi. 
Sobota 18. června: Prohlídka Tři věže – pro rodiny s dětmi
Pátek 24. června, sobota 25. června: Noc na Karlštejně – výpravný muzi-
kál s Lumírem Olšovským, Petrem Jančaříkem, Pavlem Vítkem i Janem Ro-
sákem. Rezervace vstupenek na: 318 590 261 či: mnisek@stc.npu.cz     (jdi)

Svinaře - Osmý ročník Fóra umě-
leckého a tradičního kovářství Svi-
nařské řetězení  se bude konat  4. a
5. června ve Svinařích. Každý rok
se do zámeckého parku sjíždějí
kovářští mistři a další, kteří mají s
prací s kovem něco společného. 
Na co se mohou návštěvníci těšit le-
tos? „K vidění bude práce platnéřů,
pregéřů, podkovářů, pasířů i nožířů,“
odpovídá majitel zámku a hlavní or-
ganizátor akce Jiří Nosek. 
Také dámám se naskytne zajímavá
podívaná - na práci šperkařů a zlatní-
ků. Nebude chybět výstava kovář-
ských uměleckých děl, ukázky ko-
vářských technik a předvádění
»obouvání« koní. Výstava bude na-
víc zpestřena o obrazy, fotografie,
sochy a loutky předních výtvarníků.
„K vidění bude i ukázka restaurová-
ní původního zámeckého nábytku.
Pro děti je připraven zámecký park

plný her, oblíbené svezení důlním
vláčkem, který nově projíždí tune-
lem,“ láká návštěvníky na své pan-
ství majitel zámku s tím, že k posle-
chu budou vyhrávat skupiny Tango
Band a Confluence, své umění i
vnady předvede břišní tanečnice. 
Zvědavcům se naskytne možnost vi-
dět, jak se opravuje zámek a ozdra-
vuje jeho park. 
„V parku, který se rozrostl o půldru-
hého hektaru, byly vybudovány nové
mlatové cesty, zasazeny stromy a pro
děti bylo vybudováno bludiště, ve
kterém určitě zabloudí i jejich rodi-
če,“ směje se Nosek a dodává, že se
bude i soutěžit: „Aktivně se každý
může zapojit do soutěží jako je hod
kovadlinou do dálky nebo hod pod-
kovou na cíl.“
Bohatý program se stylovým jarmar-
kem začíná v sobotu i v neděli vždy
od 10.00 hodin.  Petra FRÝDLOVÁ

»OBOUVÁNÍ« KONÍ. Také ukázky podkování budou k vidění na Svinařském
řetězení. Foto Jiří NOSEK

PŘEDSEDKYNĚ POROTY. Zora Jandová letos i loni předsedala odborné porotě soutěže dětských zpěváků Brdský
kos.   Foto Jana DIGRINOVÁ

Do Svinař míří kováři, platnéři, pasíři i nožíři
ZÁMECKÝ AREÁL BUDE UŽ POOSMÉ HOSTIT FÓRUM UMĚLECKÉHO A TRADIČNÍHO KOVÁŘSTVÍ
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»Vypravěč« Rak vydal novou desku
RADOTÍNSKÝ PÍSNIČKÁŘ SE S POSLUCHAČI DĚLÍ O »VŠECHNY TY JEDNODUCHÉ VĚCI«

Radotín – Nové cédéčko vydal  ky-
tarista Jan Matěj Rak z Radotína.
Je na něm 18 písniček i jedna inst-
rumentálka a jmenuje se Všechny
ty jednoduché věci. 
„Písně jsem složil i nahrál sám. Na
desce je jen kytara a zpěv, žádný jiný
doprovod. I proto je dojem při posle-
chu mnohem přirozenější,“ říká o
svém novém díle Matěj Rak, který
už několik let exceluje jako vypravěč
v poberounském muzikálu Noc na
Karlštejně.
Na desce tedy můžete slyšet to samé,
co Matěj prezentuje na svých kon-
certech. Jak název napovídá, i natá-

čení desky bylo jednoduché – vznik-
la během dvou dnů ve studiu Vyšší
Brod, a to už před dvěma lety. „Ne-
měl jsem čas ji vydat dřív, stále mě

od toho odváděla jiná práce,“ přizná-
vá Matěj, který - jak sám říká - se vž-
dycky cítil být písničkářem. „Jako
písničkář jsem začínal a pořád jím

jsem. Deska je takový návrat k tomu,
čím jsem se vždycky cítil být.“
Na desce převažují novější písně z
posledních pěti let, těch starých je
jen pár. Patří mezi ně skladba, kterou
Matěj napsal v 17 letech. „Na mnohé
věci jsem za ta léta změnil názor a
také jsem chtěl, aby byla deska dob-
ře naladěná. Takže jsem temné pís-
ničky vypustil, nechce se mi dělat
truchlivé věci, mám šťastnou rodinu,
malého chlapečka…,“ dodává Jan
Matěj Rak.       Lucie PALIČKOVÁ

Dylana přijede uctít
Hlas i Bohouš Josef
Jedenácté setkání věnované tvorbě
Boba Dylana nazvané Dylan Days
se v Clubu Kino Černošice uskuteč-
ní 4. června. Program zahájí v 17.00
video retrospektiva mapující nejvý-
znamnější momenty umělecké dráhy
tohoto giganta moderní populární
hudby, večer pak bude od 18.00 vě-
nován živé hudbě. Hrát se bude stří-
davě na dvou pódiích - na vnitřním
vystoupí Ivan Hlas Trio, Jan Hlaváč
& Naslouchejte hlasu vypravěče,
Bohouš Josef, Zdeněk Hříbal a další
na venkovním Jan Sobotka, Old Wa-
ve Band a Acoustic Noise Band.
Dylanovy dny byly po sedmileté
pauze obnoveny při příležitosti 70.
narozenin tohoto skvělého muzikan-
ta a navazují na 10 ročníků, které
pořádal Klub Sluníčko v letech
1995-2004 v Daňkovicích u Sněžné-
ho.     Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
4. 6. 18.00 ČERNÁ LABUŤ
11. 6. 18.00 GNOMEO A JULIE

KINO ŘEVNICE
1. 6. 20.00 VŠE PRO DOBRO SVĚTA
A NOŠOVIC
3. 6. 20.00 MOZARTOVA SESTRA
4. 6. 16.00 AUTOPOHÁDKY
4. 6. 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
8. 6. 20.00 HITLER V HOLYWOODU
10. 6. 20.00 ZKUS MĚ ROZESMÁT
11. 6. 16.00 RANGO
11. 6. 20.00 NICKYHO RODINA

KINO MÍR BEROUN
30. 5. - 1. 6. 18.30 PIRÁTI Z KARIBI-
KU: NA VLNÁCH PODIVNA
31. 5. 20.00 3
2. - 5. 6. 18.30 (Pá 20.00) WESTERNSTORY
3. 6. - 5. 6. 15.30 (Pá 17.30) RIO 3D
6. 6. - 8. 6. 18.30 (Út 17.30) THOR 3D
7. 6. 20.00 MAMA GÓGÓ
9. 6. 15.30 RANGO
9. 6. - 15. 6. 20.00 (Čt 18.30, Ne 17.30)
LIDICE
10. 6. - 12. 6. 17.30 (Ne 20.00) ZDRO-
JOVÝ KÓD
13. 6. 13.45 LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

LETNÍ KINO BEROUN
3. 6. - 4. 6. 21.30 KAZATEL
10. 6. 21.30 GULLIVEROVY CESTY
11. 6. 21.30 ČERNÁ LABUŤ

CLUB KINO ČERNOŠICE
31. 5. 20.00 KRÁLOVA ŘEČ
5. 6. 16.00 BABÍ LÉTO
7. 6. 20.00 JSEM ČÍSLO 4

KINO RADOTÍN
3. 6. 17.00 a 19.30 ČERTOVA NEVĚSTA
4. 6. 17.00 a 19.30 LÁSKA A JINÉ
ZÁVISLOSTI
5. 6. 17.00 a 19.30 3
10. 6. 17.00 a 19.30 AUTOPOHÁDKY
11. 6. 17.00 a 19.30 SPRÁVCI OSUDU

V ROLI VYPRAVĚČE. Jan Matěj Rak jako vypravěč v poberounském muzi-
kálu Noc na Karlštejně. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Třetí ročník Dobřichovických diva-
delních slavností se od června do
srpna bude konat v Dobřichovicích. 
Prostor dostanou zejména ochotnic-
ké soubory. Vedle Poberounského di-
vadelního spolku a domovských sou-
borů DDS i Ludus Musicus zde vy-
stoupí Bohnická divadelní společ-
nost a Divadlo amatérů z Karlína.
Divadelní hru nastudovaly i děti z
Dětského domova. 
Festival zahájí populární muzikál
Noc na Karlštejně, který se bude na
zámeckém nádvoří hrát 3. i 4. červ-
na od 20.30 hodin. Také letos se
můžete těšit na výkony Pavla Vítka,
Vladimíra Čecha, Jana Rosáka, Ja-
na Matěje Raka, Lumíra Olšovského
i místních ochotníků 
Půvabnému textu Vančurova Roz-
marného Léta se v sále zámku dopo-
ručujeme oddat 5. a 12. 6. – uslyšíte
Ludus Musicus a jeho hosty. Ve čtvr-

tek 9. 6. vystoupí Irena a Vojtěch
Havlovi s improvizujícím virtuózem
Jiřím Stivínem, 10. 6. se Fürstův sál
rozezní závěrečným koncertem žáků
ZUŠ Dobřichovice a 16. 6. dojde i
na jazz - večer zpříjemní Ridina Ah-
medová (zpěv) s Petrem Tichým
(kontrabas). Pátek 17. 6. patří Boh-
nické divadelní společnosti a jejich
představení Leronce a Lena. O dva
dny později se bude konat první půl-
denní seminář Iniciace k řeči. V pá-
tek 24. června se dobřichovický park
promění v pohádkový ráj s bohatým
programem pro nejmenší. Oslava
Svatojánského večera a noci pokra-
čuje na břehu Berounky u Jezu dobré
naděje. Krátce po setmění se tamtéž
chystá magická ohnivá show a kon-
cert několika rockových kapel. 
O tom, co se chystá na červenec, se
dočtete v příštích číslech NN. 

Lucie KUKULOVÁ, Dobřichovice

Přidali »strážníky«
Pražské kytarové kvarteto koncerto-
valo v klášteře v barokním areálu
Skalka. Program složený z děl mist-
rů 17.-20. století diváci ocenili dlou-
hotrvajícím potleskem, a tak se doč-
kali i »třešinky na dortu« - bravurně
zahrané skladby Jaroslava Ježka Tři
strážníci. Hudebníci ocenili pozorné
publikum (na koncertu se sešlo přes
80 posluchačů)  i krásný prostor. Po
koncertě následovala vernisáž výs-
tavy obrazů Jarmily Janůjové.
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/Brdy

Třetí slavnosti zahájí muzikál
DOBŘICHOVIČTÍ CHYSTAJÍ NA LÉTO BOHATÝ PROGRAM

V Zámečku zněly housle a flétničky

Tipy NN
* Rockové kapely Black Alert, La-
dy Scarcrow a Heavy Passion zahra-
jí 3. 6. od 20.30 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 70 Kč.                (sck)
* Dětské představení Ať žijí ducho-
vé v podání souborů Notičky a Pro-
měny můžete v Lesním divadle Řev-
nice vidět 4., 5., 10., 11. a 12. 6., vž-
dy od 10.00 hodin. (mif)
* Humoristický románek Vladis-
lava Vančury Rozmarné léto ztvární
5. a 12. 6. od 10.00 v zámku Dob-
řichovice soubor Ludus musicus a
jeho hosté. František BĚHOUNEK
* Ochutnávka výstavy výtvarných
prací ateliéru Rusalka Ireny Staňko-
vé se koná 9. 6. od 17.30 v Galerii
M. D. Rettigové ve Všeradicích. Vý-
stava potrvá do 26. 6. (mif)
* Dívčí duo Eje Cut zahraje 10. 6.
od 20.00 na taneční párty v Clubu
Kino Černošice. Výtěžek ze vstup-
ného 50 Kč je určen na odhlučnění
skateparku v Mokropsích.          (sck)
* Karlštejnský rockový mazec hos-
tí 11. 6. od 14.00 Autocamp v Karlš-
tejně. Zahrají kapely Emotion pictu-
res, Alexxia, The Metuzalém, Ga-
rant, Výčep a Jos Berry band. Vstup-
né 100 Kč.    Martina MOTTLOVÁ
* Recitál zpěvačky Ireny Budweise-
rové se koná 12. 6. od 15.00 v koste-
le ve Svatém Janu pod Skalou. (pef)
* Výtvarnice Květa Čapková, jež se
inspirovala surrealismem, vystavuje
do půli června v Modrém domečku
Řevnice.              (šah)
* Výstava fotografií z toulek po
městě a krajině je v Galerii Čerťák
(Vápenka Čertovy schody, Tmaň)
přístupná do 16. června.              (pef)
* Tramvaje v Berouně - to je název 
recesistické výstavy prací školáků,
jež je v Muzeu Českého krasu Be-
roun přístupná do 20. 6. (dap)
* Výstava fotografií Dáši Borovské
nazvaná Čtyři roky Porty v Řevni-
cích v Modrém domečku Řevnice
potrvá do 27. 6. (šah)
* Výstava Křemen a jeho rodina je v
Muzeu Českého krasu Beroun insta-
lována do 28. 8. (dap)

MÁJOVÝ KONCERT. Hned několik koncertů pořádá v těchto dnech řevnic-
ká Základní umělecká škola. Žáci mají třídní přehrávky, někteří se předs-
taví i na závěrečném vystoupení v kině. Májový koncert houslí a flétniček
si mohli zájemci poslechnout 20. května. Předvedly se na něm děti z hous-
lové třídy učitelky Bydžovské a dechové třídy učitelky Němečkové, na závěr
zahrály společně flétny s houslemi. O tři dny později pak zněl v Zámečku
klavír - hráli svěřenci učitelky Zemenové. (lup) Foto Romana SOKOLOVÁ



Nálepková jako Piaf, zpívala šansony
PAVEL TRÁVNÍČEK BAVIL DIVÁKY VESELÝMI ZÁŽITKY Z DIVADLA
V pátek 20. května se konal ve
všeradické galerii další Zámec-
ký večer. Všechny předchozí
byly zajímavé, vtipné a uvolně-
né, ale ten poslední představo-
val opravdu výjimečný zážitek.
Kdo večer seděl v hledišti sálu
všeradické galerie, musel vědět,
že je doslova a do písmene ve
správném okamžiku na správ-
ném místě. O opravdu neuvěři-

telnou atmosféru se postarali
hosté Světlana Nálepková a Pa-
vel Trávníček. Nevím přesně
kdy a jak se to stalo, ale najed-
nou jsem si uvědomila, že
všechny starosti každodenního
života jsou ty tam a mě obklo-
pila doslova euforie. Stejná eu-
forická nálada byla viditelná i
na divácích. Jsem přesvědčená
o tom, že tuto nádhernou atmo-

sféru způsobily krásné písně
Světlany Nálepkové. Když zpí-
vala šansony Edith Piaf v origi-
nále, myslím, že jsem nebyla
sama, komu doslova běhal mráz
po zádech. Samozřejmě ani Pa-
vel Trávníček nezůstal pozadu.
Ne že by zpíval šansony, ale vy-
právěl o »pohnuté historii« své-
ho Rolls royce či zážitky z diva-
dla, když herci »vypadne« text,
a divákům doslova tekly slzy
smíchu. Na závěr pořadu si zaz-
píval i on. Společně se svou
partnerkou Monikou Fialkovou,
která ho večer doprovodila, za-
zpíval písničku na letní variaci.
Diváci se opravdu bavili, když
v polovině písně zapomněl
Trávníček zpívat a z reproduk-
torů se ozýval pouze jeho hlas z
playbacku.
Příští Zámecký večer přivítá he-
rečku, modelku a moderátorku
Kateřinu Kornovou i herce a
moderátora, velkého cestovate-
le po vlastech českých, Vladim-
íra Čecha.  Přijďte se na ně do
všeradické galerie podívat 17.
června, tentokrát v 19 hodin. 
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Šroubek fotil lidi
Výstavu fotografií Jana Šroub-
ka s názvem Všude žijí lidé hos-
tí od 2. června všeradická Ga-
lerie M. D. Rettigové. Výstava
navazuje na soubor, který foto-
graf představil na hradě Křivo-
klátě, ale je doplněna o nové
snímky ze severu Ruska, Kapv-
erdských ostrovů, Uzbekistánu
a Skotska. Představuje lidi v
nejrůznějších situacích, ukazu-
je život v rozličných koutech
světa. Vernisáž se koná  2. 6. od
19.00, uvede ji fotograf Jiří Ko-
liš. Výstava je k vidění do 24. 7.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

* Okresní kolo hry Plamen po-
řádá Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska spolu s vižin-
skými hasiči 4. 6. od 9 hodin na
hřišti TJ Vižina.    (jaf)
* Dětský den se koná 4. 6. od
14.00 na hřišti u p. Ječného ve
Všeradicích. (mis)
* Nohejbalový turnaj trojic o
putovní pohár se uskuteční 11.
června od 9.00 na hřišti u p.
Ječného ve Všeradicích. Celky
se mohou do 10. 6. hlásit u M.
Suché na: 733 116 899. (mis)
* 5. ročník historicko-fantas-

tického festival Lochovické
kejkle můžete navštívit 11. 6.
od 9.00 v Lochovicích. Vystou-
pí soubory Animata, Rytíři řádu
růže, Nevers, Jízda svobodných
rytířů, Callando in Terra, Páni z
Osova... Výtěžek bude použit
na charitu.  Jitka KEBRLOVÁ
* Na vlastivědnou exkurzi do
Prahy se 25. 5. vydali čtvrťáci
ZŠ Osov.  Navštívili Království 
železnic na Smíchově, projeli
se parníkem, viděli Staroměst-
ské náměstí, orloj, pomník Jana
Husa i Národní muzeum.    (jaf)

Všeradické jaro vypukne 5. června
VŠERADICE BUDOU HOSTIT PRVNÍ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU

Co se děje na Podbrdsku

MLADÍ POD MÁJÍ. Vydařené Staročeské máje se ko-
naly v sobotu 21. května ve Všeradicích. Kromě něko-
lika domácích souborů zahráli a zatančili krajané z
rumunské obce Gerník. Místní omladina předvedla na
prostranství pod májkou českou besedu (na snímku).
„Máje byly krásné a v pohodě,“ uvedla jedna z hlav-
ních organizátorek Mirka Suchá. „Poděkování patří
všem, kteří se jich zúčastnili, a kteří jakoliv pomohli s
přípravou či s programem,“ dodala.

Text a foto NN M. FRÝDL

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 11/11

V našem kraji působí množství
slušných, dobrých i vynikajících
muzikantů, o kterých se pohří-
chu málo ví. Pořádat samostat-
né koncerty pro každou kutálku
je organizačně náročné, náklad-
né a vždy s nejistým výsledkem.
Jednou z možností je shromáždit
pod jednu »značku« více interp-
retů a doufat ve větší zájem pub-
lika. Tak se zrodila myšlenka re-
gionálního multižánrového hu-
debního festivalu Všeradické ja-
ro, který se bude konat tři víken-
dy v různých sálech. Připraveny
tři koncerty šesti hudebních
skupin či sólistů od Mníšku pod
Brdy po Zaječov, kteří jsou
ochotni předvést své umění za

minimální odměnu. Díky vstříc-
nosti všeradického obecního za-
stupitelstva i místních firem mo-
hla být zajištěna solidní propa-
gace a kvalitní nazvučení kon-
certů, takže hned úvodní ročník
slibuje důstojný rozjezd akce,
jež by se v případě zájmu publi-
ka a muzikantů mohla stát tra-
dicí. Řadu výborných hudební-
ků a kapel máme v záloze, pro-
tože se letos nemohli zúčastnit z
důvodů časových či pro požeh-
naný stav. Budeme jen rádi,
když se na letošní koncerty při-
jedou podívat i další muzikanti
a přihlásí se nám jako možní
účastníci příštího ročníku.

Jan JÍCHA, Všeradice

Všeradické jaro 2011

Neděle 5. 6., 17.00: CHRÁMO-
VÝ SBOR ŘEVNICKÉ FAR-
NOSTI - kostel Československé
církve husitské, vstupné 50 Kč

Neděle 12. 6., 17.00: KECKY,
FAK, HONZA JÍCHA s kape-
lou - obecní sál v hostinci Na
růžku, vstupné 80 Kč

Sobota 18. 6., 19.00: JERRY A
DCERRY, MARTIN ROUS -
obecní sál v hostinci Na růžku,
vstupné 80 Kč

Zvýhodněnou vstupenku na
všechny koncerty za 180 Kč je
možné koupit v předprodeji na
OÚ Všeradice. (jaj)

JAKO PIAF. Světlana Nálepková ve všeradické galerii zpívala šan-
sony Edith Piaf. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 11/2011 (75)
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Nesvačily - Sousedské posezení
pod májí se konalo předposlední
květnovou neděli v obci Nesvačily.
Hrálo se, tančilo, jedlo, popíjelo i
»klábosilo«. Jak se shodli místní -
po asi dvaceti letech opět na návsi
stála máj a bylo »mile živo«.
Počasí Nesvačilským přálo a účast
byla překvapivě velká. Vše začalo v
jedenáct hodin  pobožností u kaplič-
ky, kterou sloužil Vácslav Babička.
Pozvání na pobožnost přijali i čeští
krajané z rumunské vsi Gerník, kteří
byli na návštěvě ve své partnerské
obci, sousedních Všeradicích. 
Pak už kulturní program pokračoval
u dětského hřiště, kde stála krásně
nazdobená máj. Vyhrávala staro-
pražská kapela Třehusk, předvedly
se nesvačilské děti s pásmem taneč-
ků, které se s radostí učily. A přesto-
že na nácvik měly pouhých deset
dní, vystoupení se líbilo a publikum
je odměnilo zaslouženým potles-
kem. Byla radost se s caparty schá-
zet, byli vděční, milí a učenliví. 

Příště třeba masopust
Dále vystoupily liteňské děti s mo-
derními tanci a módní přehlídkou
vlastnoručně ušitých kostýmů - po-
myslné molo potažené červeným ko-
bercem mohli využít pro promenádu
také diváci a učinkující. Využily
toho nejen nesvačilské děti, ale třeba
i muzikanti Třehusku Saša Skutil a
Miloš Chroust. Jejich kreace vyvola-
ly u lidí salvy smíchu i potlesk.
Pak pomyslný parket patřil skupině
Proměny z Řevnic. Tanec na silnici
byl náročný, a tak si tanečníci mezi
jednotlivými písničkami žádali pau-
zu. „Příští rok to doladíme!“ sliboval
místní obyvatel pan Otomanský.
„Jsem rád, že se tu něco podobného
děje. Příště bychom mohli zorgani-
zovat třeba masopust,“ dodal. 
Následovalo vystoupení dam, které
si říkají  Holky v  rozpuku a svoji zá-
kladnu mají v Hlásné Třebani. Více
než stovce přihlížejících zatančily
Třebaňskou besedu na píseň Třehus-

ku Na tý stráni nad Třebaní. V závě-
ru odpoledne se tančila moravská
beseda - dvě kolony tanečníků  tvoři-
ly místní, přespolní i Proměny. Do-
šlo i na kácení krásné, vzrostlé máje,
o jejíž špičku se strhla ohromná bit-
va. Zvítězil v ní místní rodák Martin
Bouček, kterému patřilo sólo. 
Posezení zakončil písničkami na
přání skvělý a slunkem rozpálený
Třehusk. Ale ani když dohrál, míst-
ním se domů nechtělo. Seděli ještě
dlouho v parku či v bývalé prodejně
a probírali vydařené odpoledne. Tak
třeba se zase brzy sejdeme! Všem,
kteří posezení pomohli zorganizovat,
patří velké poděkování. Zvlášť účin-
kujícím, kteří vystoupili bez nároku
na honorář.         Petra FRÝDLOVÁ

Nesvačily ožily, po dvaceti letech...
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ POD MÁJÍ PŘILÁKALO NEČEKANÉ MNOŽSTVÍ OBYVATEL MALÉ VESNIČKY

Na naše veselí svítilo sluníčko
Staročeské máje patří mezi hlásno-
třebaňské tradice. Ty letošní se opět 
vydařily - zpočátku nepříznivá před-
pověď počasí se naštěstí nevyplnila
a na naše veselí vykouklo i sluníčko. 
Akce propukla již ráno v 9.00, kdy
byly zahájeny Farmářské trhy, a po-
kračovala pestrým programem celý
den. V čele krojovaného průvodu po-
chodovala dudácká kapela Duha, jež
k nám přijela až z Bechyně. Pak při-
šel na řadu ceremoniál žádání staro-
sty obce o právo, vystoupení různých
souborů a nakonec kácení májky.   
Nejvíce si to určitě opět užily Holky
v rozpuku, které se tentokráte vyřádi-
ly při skladbě Třehusku Na tý stráni
nad Třebání ve stylu retro. K výbor-
né náladě přispělo i občerstvení ha-
sičů. Vyvrcholením  celého dne byla
májová veselice v místní sokolovně. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

NEJDŘÍV POBOŽNOST. Májové
sousedské posezení v Nesvačilech
začalo mariánskou pobožností, jíž u
kapličky vedl místní rodák Vácslav
Babička. Foto NN M. FRÝDL

RETROHOLKY. Holky v rozpuku za-
tančily v retro stylu.    Foto ARCHIV

V polovině května se v Litni konaly
Staročeské máje. Jejich obnovení po
několika letech je výsledkem spolu-
práce městyse, liteňských hasičů i
fotbalistů, Domečku Hořovice a ma-
jitelů zámku.
Jedinečným lákadlem a jedním z
největších úspěchů bylo jednorázové
zpřístupnění zámeckého parku, který
jeho majitelé otevřeli na necelou ho-
dinku v sobotu 14. května po poled-
ni. V parku založeném v druhé polo-
vině 18. stolení, který byl dříve vol-
ně přístupný, vyhrávala hudba Petra
Jungmana a i náhodně zbloudilí tu-
risté mohli nabýt dojmu, že se tu ko-
ná sraz rodáků. Po parku korzovaly
davy lidí – jednotlivci i celé rodiny.
Ti starší vzpomínali, jak tančili v Če-
chovně (bývalý hospodářský dům
barokního stylu u zámku, v němž žil
Svatopluk Čech), chodili do parku
na procházky, na nádvoří sledovali
natáčení filmu Oldřich a Božena…,
ti mladší pak hlavně na čas, který v
parku trávili po škole – ať už na hraní
schovky, vybijky, kdysi oblíbeného
hu tu tu tu… nebo na první pusu a
rande v sala terreně či v umělé jes-

kyni… Do parku se ale chodilo i v
době vyučování školy – na hodiny
tělesné i výtvarné výchovy nebo pří-
rodovědy, sloužil jako zkratka pro

cestu do školky, v Čechovně a jejím
okolí se odehrálo několik oslav,
hlavně svateb. Dnes je areál v rekon-
strukci a soukromý majitel plánuje v

rámci akcí pořádaných v obci jeho
zpřístupnění.
Krátce po druhé hodině se hudba s
májovníky vydala obejít liteňské ob-
čany do jejich domovů. Připít si s ni-
mi na zdraví a pozvat je na předta-
neční české besedy, kácení májky i
na večerní taneční zábavu. Protože
se nepodařilo postavit celé dvě kolo-
ny z nových tanečníků, vypomohli
členové bývalé Liteňské chasy, a ně-
kolik desítek Liteňáků tak po letech
mělo možnost zhlédnout besedu tan-
čenou osmi páry za doprovodu »ži-
vé« hudby P. Jungmana. Po odtanče-
ní a potlesku byla pokácena májka,
jejíž špičku a právo na sólo v sále
vyhrál Jan Štemberg. Vylosovanému
majiteli májky pak májovníci odne-
sli kmen i se špičkou až domů.
Přestože se nepodařilo vše tak, jak
by mělo, případně jak by si přáli
organizátoři (ať už se jedná o absen-
ci slibovaného občerstvení v zámec-
kém parku či nechuť mladých k tanci
a chození po obci…), většina lidí
hodnotí máje jako vydařené a doufá,
že se v Litni budou konat opět každý
rok.           Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Největším lákadlem liteňských májů byl - zámecký park
STARŠÍ VZPOMÍNALI NA TANCOVAČKY V ČECHOVNĚ, MLADŠÍ ZASE NA PRVNÍ RANDE V UMĚLÉ JESKYNI

KORZO V PARKU. V jednorázově zpřístupněném zámeckém parku při má-
jích v Litni korzovaly davy lidí. Foto Hana LUKEŠOVÁ
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O prvním červnovém víkendu se cí-
sař Karel IV. již popáté vydá na cestu
z Pražského hradu na Karlštejn, aby
zde uložil korunovační klenoty. Krá-
lovský průvod vychází sobotní ráno
4. června z katedrály sv. Víta a pro-
jíždí obcemi kolem Berounky až na
Karlštejn. V zastávkách průvodu bu-
de připraven zábavný program na os-
lavu příjezdu císaře. U Karlštejna če-
ká Karla IV., jeho družinu i prostý
lid kratochvilný závod Ženy na voze
a k tomu napínavá podívaná – první
skutečný rytířský turnaj od dob stře-
dověku o titul Českého rytíře. 

Desítky jezdců na koních
Desítky jezdců na koních, povozech
i pěšmo se vydají 4. a 5. června na
čtyřicet dva kilometrů dlouhou pouť
z Prahy na Karlštejn. Na návštěvníky
čeká historická podívaná i atraktivní
doprovodný program v obcích, kde
se průvod císaře Karla IV. (Vladimír
Čech), císařovny Elišky (Debora
Štolbová) a jejich družiny včetně po-
trhlého šaška zastaví. Královský prů-
vod, který tvoří okolo 200 lidí v kos-
týmech i bez, navazuje na skutečnou
historickou tradici, jejíž kořeny sa-
hají do doby vlády císaře Karla IV.
Ten uchovával korunovační klenoty
Svaté říše římské na hradě Karlštej- ně a každoročně po Velikonocích je

vystavoval v pražské katedrále sv.
Víta. Právě návrat klenotů z hlavního
města do Karlštejna je námětem
Královského průvodu. 
Průvod není jen historickou podíva-
nou, ale hlavně příležitostí se dobře
pobavit. Na zastávkách čeká na náv-
štěvníky po oba víkendové dny pest-
rý program, který často začíná před
příjezdem vladaře a trvá i dlouho po
jeho odjezdu. Chystají se hudební či
divadelní vystoupení a další zábavné
aktivity pro celou rodinu. Průvodu se
neúčastní jen obce na jeho trase, ale
také delegace z regionu. Třeba Srbs-
ko již popáté organizuje svůj vlastní
průvod, který do Karlštejna dorazí
od západu. Účastní se jej vždy okolo
sta lidí...       Lucie ŠPLÍCHALOVÁ

Císař pojede na Karlštejn, už popáté
NA ČTYŘICETIKILOMETROVOU POUŤ SE Z PRAHY VYDAJÍ DESÍTKY JEZDCŮ A STOVKY PĚŠÁKŮ

Kudy průvod půjde
Sobota 4. června 2011
10.15 Pražský hrad, sv. Vít
10.45 Praha 5, u kostela sv. Václava
13.00 Velká Chuchle, obecní úřad
14.30 Radotín, u školy
16.00 Černošice, hřiště u betonárny
17.00 Mokropsy 
18.30 Ddobřichovice, zámek

Neděle 5. června 2011
10.00 Dobřichovice, zámek
10.45 Lety, náves
11.45 Řevnice, náměstí
14.15 Hlásná Třebaň, u kapličky
15.30 Karlštejn, louka u mostu
18.00 Hrad Karlštejn

Program připravily i obce kolem Berounky
Černošice, 4. 6.: V parku Berounka od 14.30 do odjezdu císaře vystoupí
šermířské skupiny Alotrium a Nevers, střelecký oddíl Mušketýr, středověká
muzika Ventus, pěvecký soubor E.I.T. Voices, dětský taneční soubor Pramí-
nek a další. Připraven bude historický jarmark i hry pro děti.      
Dobřichovice, 4. 6.: Prostor u zámku a u řeky se promění ve středověkou
tržnici, návštěvníci zde najdou stánky, řemesla i tábor rytířů. Od 13.00 vy-
stoupí kouzelník Merild, muzika Jagabab, Komedianti na káře, Divadlo
DDT, pěvecký sbor Chorus Angelus, šermířská skupina Korbel a další. 
Ve 20.30 začne výpravný muzikál Noc na Karlštejně v hlavních rolích s J.
Rosákem, V. Čechem, L. Olšovským, J. M. Rakem... Nechybí metači meta-
či ohně, šermíři, živá zvířaty aj.
Řevnice, 5. 6.: Od 10.00 bude zahájen Košíkářský trh na náměstí. Vystoupí
soubory Klíček, Notičky i žáci ZUŠ.
Karlštejn, 5. 6.: Na náměstí pod hradem od 13.00 vystoupí kapely Kapičky,
Cluaran a Třehusk, taneční skupina Proměny i kejklíř Petr Theimer. 
Na louce u mostu se od 16.00 koná soutěžní turnaj kaskadérů v rytířském a
jezdeckém umění Český rytíř. Jeho součástí je i závod Ženy na voze.      (luš)

Letos nabídne pořádající sdružení
Region Karlštejnsko divákům zají-
mavou novinku s názvem Český ry-
tíř. „Jedná se o první skutečný rytíř-
ský turnaj od dob středověku,“ říká
předseda sdružení a starosta obce
Lety Jiří Hudeček. „Nečekejte žádné
divadlo, nahrané souboje a pády. V
neděli 5. 6. odpoledne se na louce u
mostu v Karlštejně utká šest rytířů -
skutečných kaskadérů, z nichž větši-
na účinkovala v českých i zahranič-
ních filmech - jako třeba v oskaro-
vém Gladiátorovi. Věříme, že půjde
o napínavou podívanou a jedinečný
turnaj,“ dodává.

Za slávu obce 
Každý z rytířů bojuje o svou čest, ale
především o slávu a privilegia obce,
která jej do souboje vyslala. Šest
ostřílených borců změří síly v něko-
lika disciplínách, které mají prokázat
dovednosti v ovládání meče a obrat-
nosti v jízdě na koni. Pouze dva rytí-
ři, kteří prokáží největší odvahu,
rychlost a um postupují do finálové-
ho a nejnapínavějšího souboje turna-

je Český rytíř - Boje o klenoty. Oba
rytíři budou mít na vrcholu přilby
připevněný svůj klenot, který se sna-

ží uhájit, a naopak srazit protivníko-
vi z hlavy ten jeho. Vše na koních v
plném trysku a pomocí mlatu, úder-

né dřevěné zbraně. Rytíř, který srazí
soupeři klenot z helmy, vyhrává celý
turnaj a získává od císaře finanční
odměnu v podobě pravých stříbr-
ných českých grošů i titul Český ry-
tíř, jenž bude moci po dobu jednoho
roku hrdě užívat. K tomu může nás-
ledující rok opatrovat meč Elišky
Pomořanské, který mu předá sama
císařovna. Vítězná obec, za kterou se
rytíř bil, získá z rukou císaře na je-
den rok putovní ikonu se svatým pat-
ronem a bude mít také právo vyvěsit
na Karlštejně prapor ve vlastních
barvách.

Povozy potáhnou muži
Součástí turnaje bude kratochvilný
závod Ženy na voze. V něm se utka-
jí družstva jednotlivých obcí v netra-
diční disciplíně - závodu povozů ta-
žených muži. V co možná nejkratším
čase musí muži ze soutěžící obce
přetlačit od startu do cíle vůz nalože-
ný nejméně pěti ženami. Hodnotí se
nejen rychlost mužů, ale také výzdo-
ba vozů a krása žen na nich. 

Lucie ŠPLÍCHALOVÁ
VYHRAJE? Rytíři na louce v Karlštejně změří síly v boji o svoji čest i slávu
a privilegia obcí, které je do turnaje vyšlou. Foto ARCHIV

OTEC VLASTI. Karla IV. bude jako každoročně představovat herec a moderátor Vladimír Čech.           Foto ARCHIV

Český rytíř získá groše i meč císařovny Elišky
NOVINKOU LETOŠNÍHO KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU JE PRVNÍ SKUTEČNÝ RYTÍŘSKÝ TURNAJ OD DOB STŘEDOVĚKU
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Svého chotě císaře Karla IV., kte-
rého i letos představuje herec Vla-
dimír Čech, doprovází na pouti s
korunovačními klenoty jeho man-
želka Eliška Pomořanská. Již od
prvního ročníku průvodu ji před-
stavuje herečka příbramského di-
vadla Debora ŠTOLBOVÁ. 
Jak vnímáte postavu císařovny Eliš-
ky, je Vám sympatická, oblíbila jste
si ji?
Je to zvláštní symbolika, Karel IV. a
jeho čtvrtá manželka. On si jí velice
vážil, ona ho milovala. Když one-

mocněl a měl bolesti, vykonala pouť
za jeho uzdravení z Karlštejna do
Prahy bosa! Jak si takovou postavu
můžete nezamilovat? Není to diva-
delní postava, ale člověk se skuteč-
ným osudem, a v tom vidím velký
rozdíl.
Letos putujete s průvodem popáté,
představujete císařovnu od prvního
ročníku akce. Jak se podle vás prů-
vod během let proměnil a jak jej
vidíte vy? 
Když jsem byla před pěti lety oslo-
vena, abych představovala Elišku
Pomořanskou, choť Karla IV., mys-
lela jsem si, že to bude jen jedna z
dalších historických slavností. Bě-

hem průvodu samotného jsem ale
zjistila, jak velký má tato akce po-
tenciál. Působí skrze ni odkaz Karla
IV., který nebyl jen velmi schopným
státníkem a diplomatem, ale přede-
vším výjimečnou, moudrou osob-
ností, která žila ve znamení křesťan-
ských ideálů. Pro naši zemi toho
udělal opravdu mnoho. V té době ze-
mě koruny české zahrnovaly téměř
celou Evropu. Královský průvod už
po pěti letech zakotvil jako skutečná
tradice a účastní se jí stále více lidí,
a to i ze zahraničí. 
Cesta s průvodem musí být nároč-
ná. Jak zvládáte drncání kočáru, v
kostýmu, v letním počasí? 
Letní počasí je náladové, zatím nám
přálo, ale už jsme si také projeli úsek
z obrovského parna do silné bouřky
a dešťů. Celou cestu nás sledují lidé
podél cesty, takže si nemůžeme do-
volit dávat na sobě znát různé fyzic-
ké nesnáze. Vždycky se divím, jak to
v dobách středověku lidé zvládali -
míle jízdy na koni a v kočárech za
každého počasí. Ale dobrá energie
průvodu mi veškeré nepohodlí vyna-
hradí.
Jak se těšíte na letošní novinku v
programu, turnaj o titul Českého
rytíře? Rytíři, který turnaj vyhraje,
předáte pohár císařovny. 
Na průvod se moc těším, ostatně ja-
ko každý rok. Líbí se mi nápad zor-
ganizovat skutečné rytířské klání,
snad první od dob středověku. S na-
pětím očekávám, kdo zvítězí a komu
budu moci předat odměnu. V dnešní
době je rytířů málo, o to víc si to bu-
du užívat.     Lucie ŠPLÍCHALOVÁ

Císařovnu Elišku jsem si zamilovala!
„NA PRŮVOD I RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ UŽ SE MOC TĚŠÍM,“ VZKAZUJE HEREČKA DEBORA ŠTOLBOVÁ

Krušovické pivo bude
k ochutnání zadarmo!
Královský hrad Křivoklát sloužil ja-
ko první útočiště Karla IV. po jeho
návratu z Francie, kam byl poslán
na vychování, přijal jméno Karel a
oženil se se svou první ženou Blan-
kou z Valois. Na Křivoklátě se jim
narodila dcera Markéta, jejich první
dítě. A tak je logické, že delegace z
Křivoklátu musí doprovázet císaře i
na jeho současné cestě s korunovač-
ními klenoty. Tradičně ve svém po-
vozu přepravuje pro účastníky prů-
vodu i pocestné to nejlepší z rakov-
nického regionu: pivo, medovinu,
maso sušené či chléb zbečenský.
Letošní novinkou bude historická
cisterna pivovaru Krušovice, která
bude průvod následovat od Radotína
na Karlštejn. Pivo se bude ochutná-
vat zdarma! Do královského pivova-
ru se totiž vrátil sládek, který ho
kdysi proslavil. A parta pivovarníků
pod jeho dohledem uvařila novou
desítku i dvanáctku, poctivá piva,
jež se vracejí ke krušovickým koře-
nům. Zastavte se během Královské-
ho průvodu ochutnat pivo dobré ja-
ko tenkrát!            Jan POLOUČEK

Karlštejnsko děkuje těm, bez nichž by to nešlo
„Děkujeme všem účastníkům průvodu, návštěvníkům a obyvatelům obcí, bez
jejichž nadšení by Královský pruvod nebyl tím, čím je. Věříme, že s přispě-
ním všech zúčastněných nás letos čeká nejlepší ročník od dob pořádání této
akce,“ říká Jiří Hudeček, předseda sdružení Region Karlštejnsko a starosta
Letů. „Největší dík patří spolupracujícím obcím, městským částem i dalším
subjektům. Je jich opravdu požehnaně - letos se průvodu účastní Praha 1 i
5, Radotín, Velká Chuchle, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice, Hlásná
i Zadní Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Beroun, region Rakovnicko a hrady Karl-
štejn i Křivoklát. Děkujeme také partnerům ČD Telematika, EXMOST, Kru-
šovice, KV Elektro, bez jejichž finanční podpory bychom akci pořádat ne-
mohli. A nesmíme zapomenout ani na mediální partnery, kteří se starají o to,
aby se o průvodu dozvědělo co nejvíc návštěvníků, již se na akci sjíždějí z
celé České republiky - MF DNES, rádio Blaník, Metropolis, Expats, Prague
Out a Český rozhlas Region,“ dodává Hudeček.                    Jan POLOUČEK

Královský průvod je autentickou
slavností, která návštěvníky, ať už v
kostýmu nebo bez něj, přenese do st-
ředověku. Diváci, kteří budou chtít s
císařem absolvovat slavnou pouť, se
mohou k průvodu připojit kdykoli na
jeho dvoudenní trase. Kdo se roz-
hodne vyrazit jako středověká posta-
va,  může si historický kostým půjčit
za sníženou cenu přímo od organizá-
torů. Cena je 300 Kč za kostým na
oba dny - vyzvednout jej lze mezi
10.00 a 18.00 v pátek 3. 6. v kosty-
mérně na úřadu Městyse Karlštejn a
vrátit v neděli večer tamtéž, nebo v
sobotu v Dobřichovicích. Stačí kon-
taktovat Kateřinu Slavíkovou na tel.:
602 308 852.
Pro kostýmované účastníky průvodu
máme speciální nabídku: 
1) Převezeme vám civil - když se rá-
no dostavíte do kostymérny (v sobo-

tu na Hradčanské nám. v Praze, v ne-
děli v Dobřichovicích), můžete se tu
v klidu převléknout a civilní obleče-
ní vám v pytli se jmenovkou převe-
zeme do cílové zastávky.
2) Během pochodu vám zajistíme
dostatek piva či nealkoholických ná-
pojů (i rytíři dodržují pitný režim).
3) V sobotu vám zajistime možnost
stanování v Dobřichovicích.
4) V neděli odpoledne budete mít
možnost sedět během klání Český
rytíř na tribunách ci lavicích.
Kostýmovaným jezdcům-dobrovol-
níkům na koni navíc nabízíme mož-
nost přespat i s koňmi ze soboty na
neděli na louce v Dobřichovicích.
V případě dotazů kontaktujte pro-
dukci - Jan Polouček, gsm +420 775
107 654, e-mail jan@mvp.cz
Více informací na www.kralovskyp-
ruvod.eu. Lucie ŠPLÍCHALOVÁ

Na křivoklátském povoze budou k
mání různé dobroty.   Foto ARCHIV

PO BOKU CÍSAŘE. Přidáte-li se ke Královskému průvodu, budete moci být
nablízku císaři i jeho doprovodu. Foto ARCHIV

CÍSAŘOVNA. Elišku Pomořanskou si také letos v Královském průvodu za-
hraje Debora Štolbová.             Foto ARCHIV

Chcete se přidat k průvodu? Samozřejmě můžete
HISTORICKÝ KOSTÝM VÁM ZA SNÍŽENOU CENU ZAJISTÍ POŘADATELÉ. BUDETE-LI CHTÍT, PŘEVEZOU VÁM I »CIVIL«



Esperantistou jsem se stal vlastně omylem!
PETR CHRDLE: »ESPERANTEM SE DÁ DOMLUVIT NA VŠECH OBYDLENÝCH KONTINENTECH.«

Dobřichovice – Vystudoval letec-
kou fakultu v Brně, ale známým se
stal až v souvislosti s esperantem a
díky nakladatelství, které sídlí v
suterénu jednoho z domů v Dobři-
chovicích. Pár pater nad ním Petr
CHRDLE bydlí a má kancelář. 
Jste elektroinženýr. Technika s espe-
rantem ale moc nesouvisí…
To je pravda. Ne každý ale zůstane u
toho, co vystudoval. Nerad poslou-
chám šéfy, proto jsem hned po roce
1989 začal podnikat - založil jsem
Kongresovou a vzdělávací agenturu a
pak i nakladatelství. 
A nakladatelství nějak souviselo s
esperantem?
Ze začátku ne. Zpočátku jsem dělal
konference a semináře a zjistil, že je
skoro nemožné vydat sborník v nák-
ladu třeba 200 kusů. Buď se mi nak-
ladatelství vysmála, nebo dala cenu,
jež to znemožnila. Moji ženu tehdy

napadlo: Co kdybychom si to vydali
sami? Tak jsme se zaregistrovali jako
nakladatelství a začali vydá-
vat sborníky. Později jsme to
rozšířili i na další publikace,
i v esperantu.
Jak jste se tedy dostal k es-
perantu?  
Esperantistou jsem se stal
vlastně omylem. Jako kluk
jsem viděl plakát s nápisem
Chcete se spojit s celým světem?
Přijďte mezi nás! Myslel jsem, že jde
o nějakou novou techniku, slovo es-
peranto mi nic neříkalo. Až tam jsem
se dozvěděl, že je to jazyk. Byl jsem
rozčarován, přesto jsem zůstal a nau-
čil se základy. Naplno jsem se mu
začal věnovat v roce 1982, když jsem

navštívil konferenci o mikroproceso-
rech a rozuměl - já začátečník - před-

náškám. Od té doby se espe-
ranto stalo mým koněm!
Je v Česku hodně lidí, kteří
se tento jazyk učí? 
V Českém esperantském
svazu je na tisíc lidí, ale jsou
i další esperantské organiza-
ce a hodně těch, kteří se ne-
radi organizují. Esperanto se

nedá dělat ze zištných důvodů. Kdo
chce ze znalosti cizího jazyka profi-
tovat, ať se učí anglicky či východní
jazyky. Kdo ale chce najít přátele a
poznat život v cizích zemích zblízka
a ne z hotelů, ať se učí esperanto.
Rád a hodně cestujete. I k tomu vám
esperanto pomohlo?

Jistě, esperanto mi otevřelo cestu na
Dálný Východ. Díky němu jsem po-
znal Čínu, Koreu a Japonsko a dostal
se tam do rodin. Lidé se díky espe-
rantu víc otevřou, lépe se seznamují.
Esperantem se dá domluvit na všech
obydlených kontinentech, ve většině
zemí světa esperanto někdo umí a
není problém se navzájem najít. 
Dá se esperanto opravdu naučit za
tři měsíce, jak to píšete ve své knize?
Neplatí to obecně. Učebnice je urče-
ná těm, kteří nějaký jazyk umí, nebo
mají jazykový talent. A musí se učit,
ne nechat knihu na nočním stolku. Ti
po třech měsících mohou mluvit na
běžná témata, rozumět rozhlasovému
vysílání v esperantu a číst běžnou li-
teraturu. Lucie PALIČKOVÁ

Děti i dospělí budou
závodit společně
Rodinné centrum Leťánek se Soko-
lem Lety, OÚ a MŠ Lety zvou děti i
rodiče na dětský den, který se koná v
neděli 5. června od 14.00 na hřišti u
místní sokolovny.
Pokud rádi běháte, skáčete nebo jez-
díte na kole či odrážedle, nebo jen
chytáte rybičky a skládáte puzzle,
pak si toto odpoledne nenechte ujít. 
Novinkou budou disciplíny, které s
dětmi budou plnit jejich rodiče v du-
chu hesla Táto, mámo, pojďte si s ná-
mi hrát a sportovat! Přijďte dobře
naladěni, občerstvení bude zajištěno
a doufáme, že i počasí bude shovíva-
vé!           Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Pojďte s námi do průvodu!
Další, už pátý ročník Královského průvo-
du, který připravuje Region Karlštejnsko a
agentura MVP, je před námi. Karel IV. vy-
razí s družinou příští sobotu z Prahy na
Karlštejn. V pátek i v sobotu večer můžete
na zámku v Dobřichovicích vidět muzikál
Noc na Karlštejně, kde vedle profesionálů
a ochotníků hrají i starostové z dolního Po-
berouní. Na divadlo se každý rok moc těší-
me a pořádně si ho užíváme! Vše o průvo-
du se dozvíte na jiním místě NN. Chtěl
bych poděkovat sponzorům, kteří se i letos
rozhodli akci podpořit. Díky nim můžeme v
našich obcích průvod přivítat. Srdečně vás
na něj zvu.  Jiří HUDEČEK, starosta Letů

Kříž představí Toskánsko
V pondělí 6. 6. od 18.45 v letovském sále
U Kafků můžete ocenit víno podle před-
stavy Toskánců. Při přednášce s ochutnáv-
kou italských vín se dozvíte o vinařských
oblastech Toskánska, o výrobě vína, o ori-
ginalitě zdejších lidí i tradicí. Průvodcem
bude Jan Kříž, který žil v Toskánsku desít-
ku let a o jeho obyvatelích napsal knížku
Scarlino. Barbora TESAŘOVÁ, Lety JE TU ŽIVO. Čilý ruch panuje na cyklostezce u letovského občerstvovacího kiosku.     Foto NN M. FRÝDL

Letovský zpravodaj
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Sousedům, kteří nám půjčili, dochází trpělivost
V minulém čísle NN byl zveřejněn člá-
nek Čísla byla zveřejněna účelově,
měla ohromit! Píše se v něm o tom, že
Lety za posledních dvacet let investo-
valy do infrasktruktury a zvyšování
komfortu bydlení atd. S tím lze souh-
lasit. Aby takové úrovně mohla obec
dosáhnout, zadlužila se. To se stalo
většině obcí, jež v dobré víře a s vel-
kým úsilím, jak píše autorka článku,
něco pro své občany vybudovaly.
Vyčíslení dluhu, které bylo přednese-
no v březnové zprávě o výsledcích in-
ventury, bylo pouhým konstatováním
založeným na účetních dokladech a
závěrce k 31. 12. 2010. Součet závaz-
ků obce asi ohromil, a protože se jed-
nalo o dluh přes osm milionů korun,
pravděpodobně ohromil negativně.
Asi se nelze divit, pokud roční příjmy
obce činí kolem dvanácti milionů.

Přijde mi zarážející a krátkozraké, že
v článku není zmínka o splácení půj-
čených peněz. Některé dluhy se třeba i
celé desetiletí nesplácely, k některým
se léta připisovaly úroky, takže jejich
výše stoupla téměř na dvojnásobek.
Je takové hospodaření správné?
Když si chce někdo postavit dům, nej-
spíš si vezme hypotéku. Její výši kori-
guje podle velikosti příjmů, protože
dostane od banky splátkový kalendář,
který musí dodržet. Pokud nedodrží,
hrozí mu, že o dům přijde. Podobně
pokud mu půjčí příbuzní nebo soused.
Dobrý hospodář, když už se dostane
do nesnází a musí se zadlužit, ví, že
peníze bude chtít věřitel zpět. Čím dé-
le je dlužník splatí, tím horší vztahy
mohou mezi sousedy nastat, často
chce věřitel daleko více, než půjčí.
Pak jde do tuhého, jelikož tolik peněz

najednou nemusí na kontě být. V po-
dobné situaci jsou dnes Lety. Souse-
dům, kteří půjčili, dochází peníze v
pokladnách a tím i trpělivost, proto
žádají co nejdřív své peníze zpět.
Nelze se divit.
Takže to, co se mělo stát před lety a
postupně, se na obec valí dnes a na-
jednou. Zastupitelé stojí před rozhod-
nutím, jak dohodnout splátkové kalen-
dáře s věřiteli, abychom byli schopni
dostát závazkům. Omezujeme zbyteč-
né výdaje, kontrolujeme faktury, aby
neutekla ani koruna. Snažíme se najít
cestu, jak poplatit staré závazky a při-
tom zajistit fungování obce. Věřím, že
je to správný způsob, jak ozdravit hos-
podaření. Je však třeba podotknout,
že vlivem dluhu z minulosti zbyde mé-
ně na přítomnost. 

Barbora TESAŘOVÁ, Lety
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Školáci sbírali odpadky
NEVĚŘILI BYSTE, CO VŠECHNO DĚTI NAŠLY...!

Pokácené stromořadí na jižní straně
silnice mezi Lhotkou a Bělčí mne při-
vedlo k obecnější úvaze. Léta si vší-
mám nesmyslného kácení vzrostlých
stromů. Z poslední doby je to třeba
část aleje zdravých topolů na kraji
Černošic, topoly u zastávky ve Všeno-
rech, dvě lípy ve Třebani, lípy u silni-
ce mezi Vlencemi a Litní či malebná
stará vrba naklánějící se nad řeku u
jezu v Dobřichovicích. 
Stejně jako se radujeme ze zrození, i
stárnutí má svůj půvab a já se chci
těšit starými stromy! Tak jim prosím
dopřejme čas stárnout! Starý strom
nás obdarovává neopakovatelným vz-
hledem, stínem, dává místu atmosfé-
ru, krajině typický ráz, alej nám po-
může silnici najít i když je čerstvě za-
vátá sněhem. A našli bychom jistě i
další důvody proč si stromů vážit. 
Můj pocit je, že se kácením dopouští-
me vandalství. Ten pocit ještě znásobí
rozhovory se starosty a zodpovědný-
mi úředníky. Víte, milí starostové a
úředníci, schovávat se za tvrzení, že

na pokácení aleje je ten či onen zá-
kon a vy jste to schválit nebo strpět

museli, tomu se říká nepevnost, ust-
rašenost, nezájem. Kolik jen zločinů

bylo legalizováno hloupým zákonem? 
Vraťme se ke stromům u Lhotky: ini-
ciátorem kácení je ČEZ. Vše bylo od-
souhlaseno a někteří z úředníků při-
znávají, že se jim to nelíbí, ale že sch-
válit museli. My, kteří zde žijeme, ví-
me, že některé z těch stromů zde rost-
ly jistě 50 let, byly to duby, jabloně a
pokáceny byly dokonce nedávno vy-
sazené kaštany. Děkuji lidem, kteří
nebyli lhostejní, a pokoušeli se likvi-
daci zabránit. Zajímavé je, že napřed
byly stromy zakráceny a až pak dal
kdosi příkaz k jejich pokácení. Usu-
zujeme z toho, že při dobré vůli bylo
schůdné alej u silnice ponechat. 
Žádám tímto ČEZ a správu silnic,
aby v dalším kácení nepokračovaly a 
braly v úvahu kromě zákona i zdravý
rozum. Uvažujeme zde o zmaru a zby-
tečném zániku stromů, které jsme mě-
li rádi. Výsadba stromů nových je jen
malá záplata na neodčinitelnou ško-
du. Skutečné řešení je o zbylá stromo-
řadí se starat s vědomím, že to má
smysl. Ivan FEJFAR, Běleč

Každoročně slavíme v liteňské škole
Den Země. Každá třída má svůj pro-
gram, chodíme na vycházky, jezdí-
me do ZOO, účastníme se pořadů
ekologických center.
První Den Země byl slaven roku
1969 v San Francisku. Kampaň se
svátkem spojená se snažila přenést
otázku ekologie do politiky. Cílem
bylo zvýšit energetickou účinnost,
recyklovat odpadky, hledat obnovi-
telné zdroje energie. Akce měla vel-
ký ohlas zejména mezi studenty. V
roce 1990 se k Americe připojil i
zbytek světa a 22. duben se stal Me-
zinárodním dnem Země.
Jak jsme slavili letos v Litni? Prvňá-
ci se prošli už před Velikonocemi po
okolí obce, sbírali odpadky a třídili
je do správných kontejnerů. I druhá
třída vyrazila na vycházku do nej-
bližšího okolí a cestou uklízela. Ne-
věřili byste, co všechno děti našly -
až se za dospělé nestačím stydět...! 
Žáci 5. třídy se vypravili na vlasti-

vědnou vycházku z Berouna do Srb-
ska. Takto výlet popsali páťáci Vác-
lav Řezáč a Zdeněk Štucbart: „Měli
jsme sraz v Berouně – někdo jel z
Litně autobusem, někdo lokálkou.
Během cesty do Srbska jsme si vy-
světlovali, co znamená turistické a
dopravní značení. Také jsme sledo-
vali informační tabule, na nichž by-
lo, jací živočichové žijí a jaké rostli-
ny rostou v CHKO Český kras. Na
druhém břehu Berounky jsme si při-
pomněli historii hradiště Tetín. Na
tábořišti si někteří z nás opekli buřty.
Potom jsme uhasili oheň, zahráli si
hry a pokračovali do Srbska. Ze Srb-
ska nás vlak odvezl do Zadní Třeba-
ně, kde jsme nastoupili do autobusu
a pokračovali do Litně.“
Všichni žáci 2. stupně se vypravili
do Berouna na Hudební mazec a po
porci kultury se vydali pěšky do Srb-
ska. Cestou se někteří byli podívat v
berounské ćistírně odpadních vod.   

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Žádám ČEZ: Zastavte další kácení! 
U SILNICE MEZI ZADNÍ TŘEBANÍ A LITNÍ BYLY POKÁCENY VZROSTLÉ STROMY. BYLO TO NUTNÉ?

JAHODY
Zveme Vás na prodej a samosběr
kvalitních, čistých jahod, který

probíhá v měsíci červnu.

Volejte na tel: 604 992 420  

Vnislav Konvalinka
JAHODY, Hlásná Třebaň

MUSELY PADNOUT? Jeden z pokácených vzrostlých stromů u silnice mezi
Zadní Třebaní a Litní. Foto Ema BURGETOVÁ

Den Země je den věnovaný Zemi, který lidé ze všech kontinentů, všech ná-
rodností slaví každý rok 22. dubna. Jde o ekologický svátek, který pouka-
zuje na chování lidí vůči životnímu prostředí. 
Třída 8. B řevnické základní školy si pod vedením naší paní učitelky fyziky
RNDr. Ivety Haberlandové na tento důležitý svátek připravila krátkou di-
vadelní hru A přece se točí!, která pojednává o toskánském astronomovi,
filozofovi a fyzikovi Galileu Galileovi. Hrou jsme chtěli ukázat spolužákům
život tohoto významného vědce a připomenout jim těžkosti, se kterými se
setkával při obhajování své teorie, že středem vesmíru je Slunce, kolem
kterého obíhá i naše modrá planeta Země. I tak se dá učit fyzika!

Stanislav ADAM, žák ZŠ Řevnice

HRÁLI O GALILEOVI. Řevničtí osmáci, kteří na počest Dne Země nastu-
dovali divadelní hru A přece se točí!   Foto Stanislav ADAM

A přece se točí! hráli osmáci
ŘEVNIČTÍ ŠKOLÁCI OSLAVILI DEN ZEMĚ DIVADLEM
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Domek u hřbitova má v práci charita
V LITNI VZNIKÁ ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ S BYTY PRO LIDI, KTEŘÍ SE OCITLI V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Liteň -  Odloučené pracoviště s by-
ty pro lidi, kteří se ocitli v tíživé ži-
votní situaci, vzniká ze starého
domku u liteňského hřbitova.
Domek opravuje farní charita Be-
roun. „Na základě dohody o spolu-
práci mezi městysem Liteň a farní
charitou Beroun je domek u hřbitova
v Litni využíván jako tréninkové
pracoviště pro uživatele služby soci-
ální rehabilitace,“ řekla Patricie Be-

drnová, koordinátor sociálních slu-
žeb a projektů farní charity Beroun. 
Na domku se pracuje od března -
každý všední den odpoledne. S ve-
doucím týmu se tu činí 2-4 uživatelé
služby. Byl vyklizen vnitřní prostor,
očištěny vnitřní omítky, ubourán ko-
mín, postaveno oplocení, vybetono-
ván nájezd, sanují se základy. Chystá
se montáž okapů, dokončení hydroi-
zolace, vnitřní omítky, instalace
sociálního zařízení. 
„Městys Liteň nám daroval písek,

sloupky na plot, zajistil kontejner na
odpad, odvezl stavební suť multiká-
rou,“ pochvaluje si Bedrnová.
„Udělalo se tu hodně práce,“ vrací
kompliment starosta Litně Karel Kli-
ment. Konečně je podle něj patrné,
že má domek svého majitele a lidé tu
nemohou odkládat nepotřebné věci.
„Jsem rád, že dobře funguje komuni-
kace mezi námi a lidmi z farní char-
tity. Jsou to slušní a pracovití lidé a
my máme zájem na tom, aby objekt
nechátral a vypadal k světu - kvůli

Liteňským i turistům. Také pro smu-
teční průvody tudy bude příjemnější
poslední cesta,“ dodal. 

Petra FRÝDLOVÁ

Mercedes z příkopu
museli tahat hasiči
Řevnice - Nákladní mercedes ta-
hali 23. května z příkopu silnice
mezi Řevnicemi a Mníškem řev-
ničtí profesionální hasiči.
„Nákladní kontejnerový vůz Merce-
des s přívěsem byl zapadlý pravou
stranou do příkopu a hrozilo, že se
převrátí do lesa,“ uvedl hasič Pavel
Vintera s tím, že jeho kolegové po
uzavření provozu nejprve odpojili a
zajistili přívěs. „Auto bylo vytaženo
jeřábem a protože nebylo poškoze-
né, mohlo pokračovat v jízdě,“ řekl
Vintera s tím, že mercedes ze silnice
sjel, když se vyhýbal protijedoucí-
mu autu. (mif)

TANEČNÍ ŠOU. Řevnická skupina Proměny uspořádala poslední květnový
pátek taneční »šou«. Dvouhodinovým programem, který se konal v Lidovém
domě v Řevnicích, provázel ostřílený moderátor Olda Burda. Vedoucí Ivana
Zrostlíková slibovala, že se bude na co dívat, a opravdu bylo - předvedlo se
na padesát členů souboru. K vidění bylo osmnáct  tanců, jež se skupina nau-
čila za poslední rok.  Návštěvníci mohli zhlédnout malé námořníky, střední
mažoretky, velké »tyroláky«, společenské tance, country tance i baletní vy-
stoupení. Zlatým hřebem byl moderní tanec z dílny Jana Martínka, s nímž
Proměny na taneční přehlídce v Ledči nad Sázavou obsadily třetí místo.
Diváci odměnili soubor velkým potleskem.    Text a foto Petra FRÝDLOVÁ

Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň -
Chataři pozor! varují karlštejnští
policisté. Zloději se v poslední do-
bě zaměřili na rekreační objekty.
„Neznámý darebák využil toho, že
majitel chaty v Hlásné Třebani je na
zahradě, vnikl do otevřené chaty a z
obývacího pokoje odcizil ze spor-
tovního batohu peněženku s hoto-
vostí 2.500 Kč,“ uvedl velitel karl-
štejnských policistů Petr Procházka
s tím, že zloděj přibral i platební kar-
tu a služební průkaz Úřadu Městské
části Praha 6 na jméno poškozeného.

Tomu vznikla celková škoda 3.260
korun.
Jiná chata byla vykradena v době od
22. do 24. května v Zadní Třebani -
v oblasti Na Chybě. „Neznámý zlo-
děj přelezl plot, vloupal se do zah-
radního domku a ukradl drtičku na
větve,“ sdělil Procházka. „Dále vy-
páčil okno, vnikl do chaty a z pod-
kroví odcizil monitor ASSUS černé
barvy. Navíc poškodil čidlo alarmu i
venkovní světlo,“ dodal s tím, že
majitel má celkovou škodu přes tři-
náct tisíc korun.    Miloslav FRÝDL

Co je služba sociální
rehabilitace...?
Patricie BEDRNOVÁ, koordiná-
tor sociálních služeb a projektů
farní charity Beroun:
„Sociální rehabilitace je služba ur-
čená lidem ve věku od 19 do 64 let z
regionu Beroun, kteří chtějí praco-
vat, chtějí bydlet, ale jsou znevý-
hodněni na trhu práce - mají zdra-
votní problémy, nedokončené vzdě-
lání, ztratili bydlení, rozpadly se jim
rodinné vztahy apod. Lidé, kteří se
zapojují do této služby, nejsou se
svojí situací spokojeni, mají zájem ji
řešit, ale pro nedostatek duševních,
psychických a někdy i fyzických sil
toho nejsou sami schopni a potřebu-
jí podat pomocnou ruku. V budouc-
nu má v Litni vzniknout další forma
služby: sociální bydlení. Pokud by
někdo chtěl jakkoliv pomoci, může
se obrátit na Jana Bedrnu, který je
přímo na místě, nebo na tel.: 725
852 788.“                                        (pef) 

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí 2011
Naše noviny upozorňují abonenty,

že s číslem 13/11 skončí jejich
předplatné. Máte-li o doručování
NN zájem i nadále, je třeba si ho
objednat. NN do prosince 2011
vyjdou 13 x, výtisk stojí 7 Kč.

Předplatné na 2. pololetí tedy činí
91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné
12 Kč/číslo, zaplatí tedy 247 Kč.
NN je možné nechávat v redakci

(Z. Třebaň, Třebaňská 96) nebo na
udané adrese v Zadní Třebani či 

v Řevnicích.  

Předplatné vybírají: Ema MALÁ
(Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Lucie PALIČKOVÁ
(Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)

Stanislava FRÝDLOVÁ
(Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Vykradli chaty, v Hlásné i Zadní
POLICISTÉ VARUJÍ REKREANTY PŘED DRZÝMI ZLODĚJI

NA HŘBITOVĚ JE RUŠNO. Na domečku u liteňského hřbitova se intenzivně
pracuje. Foto Petra FRÝDLOVÁ

V řece plave auto, 
přijeďte ho vylovit...
Karlštejn - Ve vodě je auto, při-
jeďte! Kuriozní hlášení vyburco-
valo 15. 5. řevnické profesionální i
karlštejnské dobrovolné hasiče.
„Osobní vůz Citroen skutečně sjel z
parkoviště v Karlštejně do Beroun-
ky,“ řekl řevnický hasič Pavel Vin-
tera. Auto bez posádky bylo ve vodě
ponořené do výše oken, asi deset
metrů od břehu. „Hasiči spustili na
řeku člun, pomocí navijáku přitáhli
auto ke břehu a jeřábem je vytáhli
zpátky na suchou zem,“ dodal Vin-
tera! (mif)

Z našeho kraje
* Geologicko – botanická exkurze
do lomů nad Koněpruskými jeskyně-
mi se koná 5. 6. Sraz je před nádra-
žím v Berouně v 9.00.                  (dap)
* Silnice mezi Řevnicemi a Mníškem
měla být podle inforamce řevnického
městského úřadu od začátku června
uzavřena. Bude opravdu? „Zatím ne-
mám rozhodnutí, tak je těžké něco ří-
kat,“ odpověděl na dotaz NN starosta
Řevnic Libor Kvasnička.              (pef)
* Přírodní stojan na kola instalovali
k nové mapě a lavičkám u kamene př-
ipomínajícího založení Zadní Tře-
baně zdejší turisté. (šm)
* Na květnovém zasedání zastupi-
telstva Řevnic složil zastupitelský
slib Jan Šimůnek z kandidátky PRO
ŘEVNICE. Nahradil Petra Knýbela,
který se mandátu vzdal kvůli pracov-
nímu zaneprázdnění. (pef)
* Za obchodním domem v Řevni-
cích je umístěna nádoba na elektro-
odpad. Řevnice chtějí pořídit i další -
lidé ji dost využívají. „Záleží na dota-
ci,“ řekl starosta L. Kvasnička.   (pef)
* Ropnou skvrnu na silnici ve Svi-
nařích likvidovali 17. 5. profesionál-
ní hasiči z Řevnic. Olej, který na vo-
zovce zůstal po noční dopravní neho-
dě auta, posypali sorbentem a odstra-
nili ze silnice. Kontaminovaný mate-
riál byl předán zástupci obce k ekolo-
gické likvidaci.        Pavel VINTERA
* K požáru dřevěné konstrukce stře-
chy garáže v Zadní Třebani vyjížděli
řevničtí profesionální hasiči 25. květ-
na. Příčinou požáru bylo svařování
lepenky plamenem při rekonstrukci
střechy. Vyšetřovatel stanovil před-
běžnou škodu 50 000 Kč.            (pav)
* Dva nakloněné suché stromy, které
ohrožovaly provoz na silnici mezi
Řevnicemi a Mníškem, rozřezali a
odstranili hasičští profesionálové z
Řevnic 26. května.  Pavel VINTERA
* Milé děti i rodiče, zvu vás na dru-
hou  hračkovou burzu. Mohou se na
ní prodávat nerozbité hračky, knížky
a drobnosti, které již nechcete. Burza
se koná 3. 6. od 15.00 do 18.00 v
Zadní Třebani u Společenského do-
mu. Albert ŠTIKA, ZŠ Zadní Třebaň
* Děkujeme Jakubovi Jíchovi z Dob-
řichovic za ochotnou pomoc při řeše-
ní technické závady. Jediný z přítom-
ných mužů se v situaci, již jsme my,
ženy, neuměly vyřešit, zachoval jako
Chlap.           Helena PELIKÁNOVÁ, 
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Několik mistrovských zápasů odehráli řevničtí
tenisté. Dospělí si porážkou s Březnicí zkompli-
kovali boj o záchranu v soutěži. Ostatní celky
prožily víkend snů - urvaly cenná vítězství, kte-
rá je přiblížila vytčeným cílům.                   

Řevnice - TK Březnice B 4:5 
Po dvouhrách byl stav vyrovnaný 3:3, bodovala E.
Petráčková, M. Mottl a při své singlové premiéře i
A. Štěpánek starší. Drama přinesla dámská čtyřhra. 
Naše mladinká dvojice E. Petráčková, D. Švédová
první sadu hladce prohrála. Poté ovšem děvčata za-
brala a své o mnoho zkušenější soupeřky smetla
6:1. Supertie-break opanovaly soupeřky - po vede-
ní 8:1 se za stavu 9:5 propracovaly ke 4 mečbolům.
Pěti uhranými míči v řadě se však naše dvojice rá-
zem dostala do situace opačné, tentokrát chyběl
poslední míč jim. Žel, nepodařilo se - po dalším
zvratu se radovala březnická lavička z vítězství
12:10. K celkové výhře v utkání náš tým potřebo-
val vyhrát obě pánské čtyřhry. Antonínům Bolard-
tovým se zvítězit podařilo, M. Mottl s M. Kade-
řábkem ale po boji 4:6 6:7 podlehli. Prohráli jsme
tedy 5:4, velice si zkomplikovali pozici v tabulce a
velmi reálně se nám přiblížila hrozba sestupu! 

Řevnice dorost - LTC Beroun B 7:2 
Slabinou soupeře byla děvčata, naše D. Švédová s
T. Škudrnovou jim ve třech zápasech povolila uhrát
jediný game! Hoši to měli o poznání složitější,
svou roli  však naši zvládli - vyhráli všichni kromě
J. Blažka. D. Martínek zaspal první sadu, prohrál ji
6:2, poté však nadělil soupeři dva »kanáry«. Druhý
bod získali soupeři na vrub páru F. Zahrádka-J.
Blažek. M. Kadeřábek s D. Martínkem nás také na-
pínali, výhru zachraňovali až v supertie-breaku.
Celkově jsme tedy jasně vyhráli 7:2. 

Řevnice st. žactvo A - LTC Mladá Boleslav 6:3 
Základním kamenem výhry byly 3 body děvčat! Po
jasných výhrách E. Petráčkové a A. Hermanové se
v pohodovém tempu podařilo vyhrát i čtyřhru A.
Hermanové spolu s D. Švédovou, která se vracela

z Berouna, kde ve dvouhře pomohla v důležitém
utkání rezervnímu týmu. Z chlapců bodoval A. Ště-
pánek, s M. Ježkem vyhráli i čtyřhru. Nesmírně dů-
ležitý bod na 4:2 po dvouhrách zařídil neskuteč-
ným obratem D. Martínek. Podařil se mu opravdu
husarský kousek - otočil ze stavu 1:6 a 0:5! Bravo! 

Řevnice st. žactvo B - Loko Beroun 7:2 
V souboji dvou neporažených týmů jsme nutně
potřebovali zvítězit. Velmi pomohlo angažování D.
Švédové na první dívčí dvouhru. Své neoblíbené
soupeřce L. Kupkové povolila jen 3 gamy a uklid-
nila tím naše hochy. Ti soupeře doslova přejeli a
vůbec tak nevadila ztráta dvou bodů ze zápasů děv-
čat. Po prohře Sokola Břve, dalšího dosud nepora-

ženého celku, se náš tým usadil v čele tabulky, kde
se snad udrží až do konce soutěže! 

Řevnice ml. žactvo A - LTC Poděbrady 8:1 
Soupeř oslabený o 2 hráče, kladl odpor jen v něko-
lika málo zápasech. Svou roli bezvadně zvládl M.
Ježek i O. Stuchlík, děvčata se přidala ziskem tří
bodů. Vzhledem k tomu, že je to již druhé vítězství,
můžeme doufat v udržení celku v nejvyšší soutěži
- což před jejím startem málokdo z nás očekával! 

Řevnice ml. žactvo B - Sokol Sedlčany 6:3 
Poprvé kompletní = první výhra! Tak lze charakte-
rizovat vystoupení začínajících žáků tvořících re-
zervní tým. Vynikající výkon podala K. Hlaváčová,
vyhrála jasně dvouhru a spolu s P. Čabounovou i
čtyřhru. Ze své první výhry se radoval M. Huml a
po obrovském boji i B. Exner, O. Kovář se jeví ja-
ko šťastná posila - registrace se mu dělala na pos-
lední chvíli před soutěží, věnuje se naplno fotbalu,
tenis hraje jen doplňkově. I přes prohru prokázala
zlepšení P. Čabounová, i výkon J. Sklenky dává do
budoucna dobrý signál. Uvidíme, jak první výhra
družstvo »nakopne«.      Michal MOTTL, Řevnice

Tenisté prožili víkend snů! Ne všichni
ŘEVNIČTÍ BORCI VYHRÁLI CO SE DALO - S VÝJIMKOU DOSPĚLÝCH, TI NESTAČILI NA BŘEZNICI

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží. 

Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

HUSARSkÝ KOUSEK. David Martínek dokázal
»otočit« svůj zápas. Foto Jan ŠVÉD

Lety u Dobřichovic
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Vítězný gól měl razanci dělové koule!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OBCÍ NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Mistrovská sezona se
chýlí ke svému závěru. Sestupem
ohrožené Lety prohrály v Cerhovi-
cích, Třebaň, jejímuž pádu z okres-
ního přeboru už zřejmě nic neza-
brání, »přejela« Újezd.

DOBŘICHOVICE, I. A třída
Černolice - Dobřichovice 0:1
Branka: Michal  Smiovský.
Na překrásném stadionu v Černoli-
cích nastoupili domácí, již jistí vítě-
zové I. A třídy, proti čtvrtým Dobři-
chovicím sebevědomě. Hosté museli
těsně před utkáním měnit sestavu, ne-
boť si stoper Dohnal při rozcvičování
obnovil zranění. Na hřišti však byli
aktivnější a vypracovali si mnoho
šancí. Po jedné z nich vykopávali do-
mácí míč z brankové čáry! Ve druhém
poločase se hrál ještě lepší fotbal -
oba týmy chtěly strhnout výhru na
svojí stranu. K vidění byly pohledné

kombinace, důrazné osobní souboje i
rušné momenty před brankami. Roz-
hodující moment nastal v 79. minutě.
Smiovský zahrával trestňák z pěta-
dvaceti metrů a jeho umístěná střela
měla rychlost a razanci dělové koule.
Gólman byl bez šance. Zápas sledo-
valo 280 platících diváků. (oma)

FK LETY A, krajská I. B třída
Cerhovice - FK Lety 3:1
Branka: Rada
Domácí byli v úvodu utkání lepší, ve
3. minutě nastřelili tyč. V 17. minutě
šli do vedení, ale - z ofsajdu. V 34.
minutě exligový Grund zvýšil na 2:0
z přísně nařízeného trestného kopu.
Lety měly do přestávky několik šan-
cí. Největší gólovka se zrodila v 37.

minutě, kdy nastřelili hosté dvakrát
břevno! V 52. minutě snížil hlavou
Rada, a pak se hosté již nemohli pro-
sadit vinou tendenčního rozhodování
hlavně asistentů. Domácí rozhodli v
90. minutě po rohovém kopu, kdy byl
faulován brankář Sochacký, faul zůs-
tal nepovšimnut a domácí útočník vs-
třelil gól z brankové čáry. Konec sou-
těže se blíží, o výsledcích se nerozho-
duje jen na hřišti.                             (jik)

Mníšek - FK Lety 2:2
Branky: Balko, Křivánek
Derby skončilo spravedlivou remí-
zou. Domácí šli do vedení ve 48. mi-
nutě, z protiútoku srovnal Balko. Le-
ty se v 82. minutě ujaly vedení, ale
Mníšek vyrovnal z penalty.           (jik)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
OZT - Doubravan Újezd 4:1
Branky: Friš 3, Bacílek
Tímto vítězstvím se Ostrovan odpou-
tal z posledního místa tabulky. Přes-
tože je záchrana v okresním přeboru
prakticky vyloučena, nějaká rezigna-
ce ve výkonech týmu není znát. Ten-
tokrát to pocítili hráči Újezda, kteří se
nezmohli na větší odpor. Branku vst-
řelili až za rozhodnutého stavu 3:0.
Ostrovan mohl vyhrát ještě výrazněji,
ale další šance zůstaly nevyužity. V
jeho brance nastoupil kapitán Palič-
ka, který musel zastoupit oba absen-
tující golmany. Vedl si skvěle! (Mák)
Tetín A - OZT 3-2
Branky: Šlapák, Prosický
Ostrovan je zase poslední! Přitom ve-
dl 2:0 a ještě tři minuty před koncem
2:1. Co k tomu dodat? Snad jen to, že
jde devátou porážku o gól.        (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Řevnice - Červený Újezd 3:1
Branky: Pitauer 2, Wrobel
První poločas nic nenapovídalo tomu,
že by se po změně stran měl roztrh-
nout pytel s brankami. K radosti více
než stovky diváků jich víc padlo do
sítě soupeře, a Řevničtí se tak dostali
do první poloviny tabulky.        (Mák)
Dobrovíz - Řevnice 6:2
Na hřišti prvního týmu utrpěli hosté
debakl.                  (Mák)

Durisol VŠERADICE, III. třída
Karlštejn - Všeradice A 2:1 
Všeradice B - Tetín 2:3 
Branka: Augusta 

FC LITEŇ, III. třída
Vysoký Újezd - Liteň 2:2 
Branky: T. Eliášek, V. Los (penalta)
Začátek zápasu Litni nevyšel - po de-
seti minutách prohrávala 0:2 a schy-
lovalo se k dalšímu debaklu. Do po-
ločasu se ale podařilo zvýšenou bo-
jovností vyrovnat a nebýt vyloučení
V. Ryse v polovině druhé půle, mohl
být výsledek ještě lepší.               (mik)

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE - I. A třída

Klecany – Dobřichovice 4. 6. 17.00 
Dobřichovice – Tuchlovice 12. 6. 17.00 

FK LETY - krajská I. B třída
FK Lety – Žebrák 4. 6. 17.00
Vonoklasy – FK Lety 12. 6. 17.00

ZADNÍ TŘEBAŇ - okr. přebor
OZT - Drozdov 4. 6. 17.00
Slavoj Osek - OZT 11. 6. 17.00          

ŘEVNICE - III. třída okr. soutěže
Řevnice - Kazín 4. 6. 17.00
Řevnice - Středokluky 11. 6. 17.00 

KARLŠTEJN - III. třída 
Karlštejn - Hudlice 4. 6. 17.00
Vižina - Karlštejn 11. 6. 14.00

FC LITEŇ - III. třída 
Všeradice - Liteň 4. 6. 17.00
Liteň – Hudlice 12. 6. 17.00

DURISOL VŠERADICE - III. třída 
Všeradice - Liteň 4. 6. 17.00
Srbsko - Všeradice 12. 6. 17.00

VŠERADICE B - IV. třída 
Všeradice B - Mořinka 5. 6. 17.00

Slunečný víkend 21. - 22. 5. strávili
řevničtí »národní« házenkář na hřiš-
tích Chomutova a Žatce. První s ná-
mi bojoval o teoretickou naději na
udržení ve 2. lize, druhý se přetahu-
je s Podlázkami o stříbrnou pozici.
V Chomutově jsme rozpoutali divo-
ké střelby, z nichž jsme vyšli vítěz-

ně. V Žatci jsme vybojovali bod  až
v závěru, kdy jsme dokázali srovnat
ze stavu 19:15 na konečných 19:19. 
Chomutov - Řevnice 25:27
Branky: Zavadil 10, Hartmann 9,
Knýbel 8
Celý první poločas se střílelo, co se
do obou obran vešlo. Po přestávce se
domácí útok odmlčel a nechal nás
vypracovat si náskok až o 7 branek.
Pak se ze hřiště vytratili naši útoční-
ci a kazili, co se dalo. Závěr už na-
štěstí pokazit nešlo.
Žatec - Řevnice 19:19
Branky: Hartmann 8, Zavadil 6,
Knýbel 5
V Žatci bylo šancí dost, ale trefovali
jsme jen tyče. Žatec si celý zápas
udržoval čtyř- pětibrankový náskok.
Za stavu 19:15 byli domácí přesvěd-
čení o jasné výhře, my jsme však ješ-
tě nehodili flintu do chmele. Překva-
pivě získaný bod nás velmi potěšil a
pomohl v boji o šestou příčku.
TJ Všenice – NH Řevnice 25: 19
Branky: Zavadil 10, Hartmann 6,
Knýbel 3

Starší žačky a smíšené družstvo
mladšího žactva se vydalo do Března

změřit síly s tradičně nejlepšími děv-
čaty z kraje. I přes jasný průběh zá-
pasů si naše hráčky udržely bojovné-
ho ducha a dokázaly se gólově pro-
sadit. Fyzicky a herně vyspělejší
útok domácích však byl nad síly naší
obrany. Vlajku řevnických barev po-
drželo družstvo těch nejmladších -
vyhrálo »s nulou«.
Březno A - Řevnice st. žačky 29:13 
Březno B - Řevnice st. žačky 35:12 
Březno - Řevnice ml.žactvo 0:3 
Branky: Sedláček 3

František ZAVADIL

Poslední květnovou neděli přijel do
Řevnic Bakov.
Řevnice A - Sokol Bakov 29:18
Branky: Jelínek 10, Štech 7, Veselý
7, Kraus 3, Holý 2
Jednoznačný výsledek a první místo
ve své kategorii. 
Řevnice st. žačky - Bakov 8:11
Branky:  Mandlíková 4, Humlová
M. 3, Šťastná
Řevnice dorost - Bakov 25:25
Góly: Štech 10, Jelínek 9,Veselý 6 
Řevnice ml. žáci - Bakov 8:18
Góly: Holý 4, Kraus 2, Karpíšek 2
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Žatec? Prohrávali jsme, ale flintu do chmele nehodili
DRUHOLIGOVÍ HÁZENKÁŘI ŘEVNIC DOKÁZALI NA SEVERU ČECH DVAKRÁT BODOVAT

SLAVILI VÝROČÍ. V sobotu 21. 5. se konala první část oslav 80. výročí za-
ložení kopané v Řevnicích. Nejdřív předvedla své umění družstva žen. Zá-
pas Matek Slavoje proti Dračicím z Galerie byl asi nejkrásnější částí odpo-
ledne. Sledovalo jej 250 diváků a kdo dorazil později, může litovat, proto-
že přišel o úžasnou kulisu, kterou vytvořily mažoretky. K dalšímu utkání
nastoupila družstva složená z bývalých výborných fotbalistů. Byly k vidění
vynikající akce i překrásné fotbalové momenty. Výsledky zápasů záměrně
neuvádím - šlo hlavně o legraci, pohodu a pobavení diváků. Sportovní
odpoledne zakončilo mistrovské utkání mužů Řevnic a Červeného Újezda,
v němž naši vyhráli 3:1.        Text a foto Miroslav KRATOCHVÍL, Řevnice

»MÍŇA«. Opora řevnických druholi-
gových házenkářů, brankář Milan
Zelený. Foto Petr HOLÝ




