
Pozor na klíšťata, je jich moc!  
TEPLÉ A VLHKÉ POČASÍ JE PRO HMYZ, KTERÝ ROZNÁŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ, IDEÁLNÍ

V tomto čísle Našich novin:
* Pešek bavil diváky i herce - strana 3

* Jančařík si pozval Kornovou - strana 5

* Hovawarti se setkali u rybníka
- strana 7

Ty debile! nadával
agresor. Pak zaútočil
Hlásná Třebaň - Nejdřív létaly vzdu-
chem nádavky, pak došlo i na rány.
Kde? U jezu v Hlásné Třebani, první
červnový den. „Jeden muž nejdřív kři-
čel na druhého Ty debile!, poté ho fy-
zicky napadl dvěma údery do obliče-
je a hlavy,“ uvedl velitel karlštejn-
ských policistů Petr Procházka s tím,
že agresor napadenému způsobil zra-
nění, které si vyžádalo lékařské ošet-
ření. „Na základě výsledků lékařské
zprávy bude rozhodnuto, zda se jed-
ná »jen« o přestupek, nebo o trestný
čin,“ dodal Procházka.  (mif)

Poberouní - Invazi klíšťat zažívají
louky a lesy po celé republice. I v
Poberouní a na Podbrdsku. Podle
odborníků je nebezpečného hmyzu
více než loni.
Teplé počasí láká k procházkám do
přírody -  do lesů, k řece, na louky.

Jenže právě tam číhá na člověka vel-
ké nebezpečí - klíšťata. Po návratu
domů z procházky či koupání může
být výletník nemile překvapen přisá-
tým klíštětem. Právě v těchto dnech
jsou velmi aktivní a ve velkém napa-
dají kolemjdoucí. Podle odborníků z
hydrometeorologického ústavu za to
»může« počasí - vlhko a zároveň vel-
ké teplo je pro malé černé tvory roz-
nášející infekční onemocnění, napří-
klad klíšťovou encefalitidu nebo bo-
reliózu, doslova ideální. 
„Případů máme přibližně stejně, jako
loni - to znamená hodně. Spousta lidí
k nám chodí, abychom jim klíště
vyndali,“ řekl šéf řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Právě správné vyndá-
ní klíštěte je podle něj velmi důležité.
Dále je potřeba několik týdnů sledo-
vat místo, kde se klíště přisálo, a dob-
ré je také kontrolovat nějakou dobu

zdravotní stav. Pokud by se objevily
teploty, bolesti kloubů apod., je nutné
ihned navštívit lékaře. 
„Někdy po nás lidé také chtějí poslat
klíště na rozbor, to ale neděláme,“
dodal Bulíček. 
Co při pohybu v přírodě doporučují
odborníci? 
+ Držet se na zpevněných cestách. I
tam je ale třeba dávat si dobrý pozor,
protože klíšťata číhají u stezek a cest,
kde vědí, že chodí lidé i zvěř, a čeka-
jí, až se budou moci přichytit na oble-
čení či kůži 
+ Nezapomínat na repelenty. Nosit
pokud možno oblečení s dlouhými
rukávy a nohavice vyrobené z hlad-
kých materiálů, na kterých se klíšťata
nedokáží zachytit. 
Při odstraňování klíštěte je dobré vzít
si rukavice, aby se infekce dále ne-
přenášela. (Dokončení na straně 9)

14. června 2011 - 12 (547) Cena výtisku 7 Kč

Soutěžily děti z celého
světa. Vyhráli Řevničtí

LUCKA. Koncert kapely Vokobere se
konal v řevnickém kině. Jako host vy-
stoupila Lucie Vondráčková. Koncert
byl pozvánkou na festival Porta,
který se v Řevnicích koná 24. - 26. 6.

Text a foto Barbora TESAŘOVÁ

Muž, jenž skákal do Berounky,
měl štěstí: rozbil si »jen« hlavu
Dobřichovice – Mladý muž si zranil hlavu, když
skákal na začátku června do Berounky u jezu v
Dobřichovicích. 
Měl štěstí - způsobil si »jen« velkou tržnou ránu na
hlavě. Posádka řevnické záchranky mladíka, který
byl zřejmě pod vlivem alkoholu, odvezla k chirur-
gickému ošetření do nemocnice. „Skákání do vody
je opravdu nebezpečné. Mnohdy si lidé v takových
případech zraní krční páteř a skončí na vozíku,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Podle něj k tako-
vým zraněním dochází každý rok. (lup)

BYL TU CÍSAŘ. Královský průvod z Prahy na Karlštejn prošel první červnový víkend kolem Berounky.
Obce ležící na trase přichystaly program na počest císaře. (Viz strany 3 a 4) Foto Petra FRÝDLOVÁ

VÍTĚZOVÉ. Žáci ZUŠ Řevnice Mar-
tin Sláma a Josef Junek(zleva), kteří
se svými fotografiemi uspěli v mezi-
národní výtvarné soutěži Lidice.
(Viz strana 4) Foto Simona HRUBÁ

Žena se dívala, jak se jí zastřelil manžel
Bubovice - Tragicky skončila v pátek dopoledne 10. června snaha policis-
tů zabránit muži v Bubovicích v sebevraždě. Přes veškeré úsilí se rozhodl
ukončit svůj život a zastřelil se. Jeho počínání sledovala i manželka. 
Vzhledem k vážnosti situace byla přivolána také zásahová jednotka. Policisté
se snažili osmapadesátiletému muži, který se zbraní v ruce vyhrožoval, že se
zabije, jeho počínání rozmluvit. „Muž nakonec svou hrozbu splnil a před poli-
cisty a svou manželkou se zastřelil. Záchranáři už mu pomoci nedokázali,“
sdělila mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková. (pef)

Mladík byl v Mexiku, mrtvý
Mořina, Řevnice - Pražan, kterého hledala po-
licie, byl 2. června nalezen v lomech na Mořině.
Mrtvý. „Náš lékař konstatoval smrt,“ sdělil šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček. 
Jedenadvacetiletý mladík z pražských Modřan
odešel na konci května z domova. Nechal dopis,
kde svým blízkým psal, že se s nimi loučí, a chce
ukončit život v Americe. V neděli 29. 5. byl napo-
sledy spatřen v Mořině. Ve středu 1. 6. pak karl-
štejnští policisté našli v lomu Mexiko mrtvé tělo.
Pár dní nato se v lomu zranila 87letá turistka.
„Uklouzla na jílu a svezla se z prudkého svahu
dolů,“ uvedl Bulíček. Zranění brala podle svědků
s humorem, přesto byla s poraněním hlavy a ruky
převezena do pražské nemocnice.            (lup, pef)

Vojtek ochutnával

a hodnotil rozpíčky
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Poberouní - V osmi obcích pobe-
rounského a podbrdského kraje se
o všech květnových víkendech
konal XII. poberounský folklorní
festival Staročeské máje. Zúčastni-
ly se ho čtyři desítky souborů do-
slova z celé republiky. 
Počasí festivalu, o jehož dramaturgii
se už dvanáct let starají Naše noviny,
přálo - program na veřejných pro-
stranstvích pod prosluněnou oblo-
hou přilákal tisíce návštěvníků. 
Maraton vystoupení začal hned prv-
ní květnovou neděli v Mokropsích a
pokračoval o dalších víkendech v
Letech, Mníšku pod Brdy, Hlásné
Třebani, Všeradicích i Nesvačilech.
Vše vyvrcholilo posledním květno-
vým víkendem v Zadní Třebani a
Karlštejně. 

Sedlácké trhy měly premiéru
V Zadní Třebani byly nově součástí
májových oslav sedlácké trhy a sty-
lový jarmark. Od samého rána se
sjížděli trhovci z celé republiky. Ke
koupi byl vynikající sýr, pirohy, do-
mácí chleba, palačinky, med, ryby,
byliny, květiny, víno, keramika, ko-
láče, oplatky... Na návsi nechyběly
stánky dětí ze školy a školky, které
tentokrát vyráběly mýdla, korálky,
svícny, perníky i další nádherné věci.
Náves se rychle plnila návštěvníky, v
osm hodin začala pobožnost u kap-
ličky a od půl desáté již vyhrávala
dechovka 12 Plzeň pod taktovkou
filharmonika Jindřicha Koláře z
Řevnic. Kapela složená z mladých
konzervatoristů přítomné doslova ro-
zezpívala. Pak svůj um předvedly
dámy z Hlásné Třebaně, které si ří-
kají Holky v rozpuku - jejich nově
nacvičená Třebaňská beseda sklidila

zasloužený potlesk. Pomyslné pódi-
um patřilo dále Prácheňkému soubo-
ru a dudácké muzice, která přiměla k
tanci i přítomné diváky. Dlouho se k
tanci zkušeným tanečníkem ze sou-
boru vybízet nenechala ani Jindřiška
Radechovská z Řevnic. 
Nevídanou šou předvedli profesio-
nální kaskadéři na koních - Caballos.
Hrůza v očích přítomných se objevi-
la při zapálení jednoho z jezdců, ale
vše dobře dopadlo a program mohl
pokračovat vystoupením řevnických

souborů Klíček a Notičky.  Notičky
předvedly pásmo Čert a Káča, jež di-
váky pobavilo - zvláště když čert,
jenž odnáší Káču na zádech, byl v
některých případech menší než Ká-
ča. Z Klíčku s pásmem tanečků vy-
stoupily malé děti. Oba soubory skli-
dily velký potlesk. 
Následoval dlouhý krojovaný prů-
vod od hasičárny, kterého se zúčast-
nily vystupující soubory. Na bryčce
Jany Červené z Řevnic jel rychtář s
chotí, oba v krojích, přidali se jezdci
na koních ze stájí Bílý kámen a
Cowli i kaskadéři z  Caballosu. Na

návsi bylo požádáno o povolení k
pořádání májů, vše dopadlo dobře a
starosta právo udělil. Hasiči se pak
vydali za doprovodu dechovky vsí,
aby pozvali místní na další části pro-
gramu.  V podvečer se na návsi tan-
čilo - předvedly se děti ze školky a s
dospělými si moravskou besedu za-
tančily i děti školní. Beseda se tanči-
la v sedmi kolonách, s místními ji
nacvičila Hana Tučková. Byla pora-
žena a vydražena máj a pak se tanči-
lo ve Společenském domě. 
Tak zase za rok! 

Petra FRÝDLOVÁ

Na májích hořel jezdec, kaskadér!
K BEROUNCE NA XII. ROČNÍK FOLKLORNÍHO FESTIVALU DORAZILY STOVKY ÚČINKUJÍCÍCH A TISÍCE DIVÁKŮ

PRÁCHEŇÁCI. Prácheňský soubor ze Strakonic patřil k ozdobám letošních májů. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Součástí prvního Brdského farmář-
ského trhu, který se v Mníšku pod
Brdy konal 4. června, byla soutěž o
Putovní pohár za nejlepší Kájovy
rozpíčky.  Porotu tvořili herec a zpě-
vák Roman Vojtek, cukrářka Marie
Koutná a novinářka Simona Paulů.
Porotci ochutnávali svědomitě a své
rozhodnutí dlouho vážili.
Mezi šestnácti účastníky vybojoval
první místo mníšecký Klub důchod-
ců (hospodyňka Marta Myslivečko-
vá) svými Rozpíčky z lesovny. Dru-
há byla Marie Hošková z Nové Vsi

pod Pleší, třetí Milada Vrátná z
Mníšku pod Brdy. Kromě velkého
putovního poháru pro vítěze čekaly
na první tři hospodyňky menší po-
háry, které si mohou vystavit ve
svých kuchyních. Všichni soutěžící
pak obdrželi ještě diplom za účast.
Po vyhlášení výsledků vzali návš-
těvníci trhů stánek útokem a vše se
brzy prodalo. Výtěžek byl vložen na
konto veřejné sbírky Skalecké kap-
ličky, na němž k 6. 6. bylo 56 319
Kč. Text a foto Jarmila BALKOVÁ,

Mníšek pod BrdyPROSÍME O PRÁVO. Ceremoniál žádání o právo je tradiční součástí folk-
lorního festivalu Staročeské máje. Takhle v Karlštejně žádali místní hasiči
rychtáře Petra Rampase. Vyslyšel je. Foto NN M. FRÝDL

Máje se povedly, těšte se na Třebožraní
Poslední květnový víkend se v naší obci tradičně konaly Staročeské máje.
Myslím, že se povedly a úspěch měly také stánky a program na sedláckých
a řemeslných trzích, které pořádalo o. s. SALTO. 
Naše obec se letos poprvé zapojila i do královského průvodu Karla IV., vy-
slanci radnice pozdravili císaře v Hlásné Třebani. Obě Třebaně pak společ-
ně závodily v jízdě Ženy na voze a vyslaly do boje svého zástupce v turnaji
Český rytíř. Chtěl bych poděkovat všem, kteří při těchto akcích pomáhali. 
A ještě maličkost ke Kulinářským slavnostem – v soutěži o jejich název zví-
tězilo Třebožraní. Regulerní první ročník akce se tedy už bude jmenovat
takto.
Léto a čas dovolených se blíží, také školáci už budou mít zanedlouho prázd-
niny. Ještě předtím, než začnou, bych vás ale rád pozval na další veřejné
zasedání zastupitelstva, které se bude konat 21. června od 18 hodin ve Spo-
lečenském domě. Chtěl bych také upozornit, že se stále vybírají poplatky za
psy, je potřeba je uhradit do konce července. Krásné léto přeje 

Stanislav BALÍČEK, starosta Zadní Třebaně

Vojtek ochutnával rozpíčky
V MNÍŠKU POŘÁDALI I. ROČNÍK KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE
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Poberouní – O prvním červnovém víkendu se
lidé v našem kraji opět mohli přenést do stře-
dověku. Kolem Berounky už popáté procházel
královský průvod v čele s císařem Karlem IV.,
jehož jako vždy ztvárnil herec Vladimír Čech.
Po dvoudenní cestě spočinuly říšské koruno-
vační klenoty v Kapli sv. Kříže na Karlštejně.
Historický průvod vyrazil v sobotu ráno od Sva-
tovítské katedrály v Praze - prošel Smíchovem,
Velkou Chuchlí, Radotínem a Černošicemi až do
Dobřichovic. Na všech zastávkách vítali císaře a
jeho ženu Elišku Pomořanskou (herečku Deboru
Štolbovou) místní obyvatelé i turisté, mnohde byl
před příjezdem připraven bohatý program s jar-
markem, hudbou a tancem. 
Letos putovalo v průvodu kolem stovky lidí, tra-
dičně šašek, císařská garda v podání černošické
skupiny Alotrium, trubači, nosiči klenotů i prapo-
rů a další „Je škoda, že průvod je rok od roku sk-
romnější. Ale je dobře, že se tato tradice obnovila,
určitě se tím oživí turistický ruch v Praze i Středo-
českém kraji,“ říkal na zastávkách Vladimír Čech.
Kromě něj mohli lidé v průvodu vidět také herce
Václava Vydru alias cyperského krále Petra či po-
slance Petra Bendla v roli císařova bratra Jana
Jindřicha. Arcibiskupa Arnošta z Pardubic si letos
zahrál dobřichovický ochotník Petr Říha, ten jel
ovšem až druhý den z Dobřichovic. „Pardubice
zdraví arcibiskupa!“ měla z něj radost skupinka
lidí, která stála na mostě v Karlštejně. 

Ještě předtím se ale císař s průvodem zastavil v
Letech a Řevnicích, kde ho pozdravili místní mys-
livci a zahrály mu Notičky i děti ze zdejší Zák-
ladní umělecké školy. Přes Berounku se pak prů-
vod posunul na Rovinu a Hlásnou Třebaň. „Sem
se každý rok těším, protože mě tu čekají Holky v
rozpuku. A to bývá vždycky legrace,“ řekl císař na
hlásnotřebaňské návsi. A holky ani letos nezkla-
maly – připravily císaři i jeho manželce domácí
koprovou omáčku. Kromě starosty Vnislava Kon-
valinky pak císaře poprvé pozdravili také vyslan-
ci sousední Zadní Třebaně. 
Na louku u řeky v Karlštejně dorazil průvod ko-
lem čtvrté hodiny odpolední. A už tu byl netrpěli-
vě očekáván – s jeho příjezdem totiž začal další

program, letošní novinka. Diváci nejdříve zhlédli
závod Ženy na voze, během něhož táhli silní muži
ozdobený vůz, plně naložený ženami. Mezi šesti
vozy byl nejrychlejší ten ze Srbska. Šašek, který
hodnotil nejhezčí posádku a výzdobu vozu, ocenil
nejvíc společný vůz Hlásné a Zadní Třebaně.
Vyvrcholením programu byl středověký rytířský
turnaj Český rytíř, v němž změřili síly kaskadéři v
jezdeckém a šermířském umění. Vítězem se stal
Michal Kučera v barvách Karlštejna, který porazil
rytíře Dobřichovic Marka Jindru. Od císařovny
dostal putovní meč, tři tucty stříbrných pražských
grošů a pro obec Karlštejn standardu turnaje, kte-
rá bude celý rok vyvěšena na čestném místě na
obecním úřadě. Lucie PALIČKOVÁ

Císař se těšil do Hlásné, na Holky
DOLNÍM POBEROUNÍM UŽ POPÁTÉ PROŠEL KRÁLOVSKÝ PRŮVOD Z PRAHY NA KARLŠTEJN

Dobřichovice – Za krásného poča-
sí a před plným hledištěm se ode-
hrála první dvě letošní představení
Noci na Karlštejně. Už šestá sezo-
na muzikálu byla tradičně zaháje-
na na nádvoří dobřichovického
zámku v rámci Královského prů-
vodu z Prahy na Karlštejn. 
První den nepřinesl žádnou hereckou
změnu – císaře si zahrál Vladimír
Čech, jeho ženu Monika Vaňková,
Peška Pavel Vítek, Alenu Pavla
Švédová, vévodu bavorského Jan
Rosák, krále cyperského Roman Ti-
chý, arcibiskupa Petr Říha a purkra-
bího Karel Král. Nejen oni, ale i os-
tatní zahráli skvěle. Představení bylo
pohodové, uvolněné, užili si ho herci
i spontánně reagující diváci.
Druhý den se ovšem změnilo hodně:
Peška poprvé ztvárnil profesionální
herec Lumír Olšovský. A byl výbor-
ný! Svými výstupy bavil nejen divá-
ky, ale i kolegy na jevišti. Ti měli co
dělat, aby se na scéně nerozesmáli.
„Nejlepší bylo, jak kousal ten kne-
dlík na vidličce. A pak mu upadl,“
popisovaly o přestávce děti v první
řadě. Pro poberounský soubor je Ol-
šovský rozhodně posilou. Také další

role změnila obsazení - císaře Karla
IV. si poprvé zahrál poslanec Petr
Bendl, který tak »povýšil« ze zbroj-
noše rovnou na císaře. Zvládl to důs-
tojně. Lucie PALIČKOVÁ

Noc na Karlštejně
Hrají a zpívají: Vladimír ČECH,
Jan ROSÁK, Pavel VÍTEK, Lumír
OLŠOVSKÝ, Petr JANČAŘÍK, Jan
Matěj RAK, řevničtí i dobřichovičtí
ochotníci, poberounští starostové,
šermíři, metači ohně, koně, koza...
Zámek Mníšek p/Brdy: pátek
24. 6., sobota 25. 6., 20.30 hod.
(Předprodej: Zámek Mníšek p/B -
mnisek@stc.npu.cz)
Hrad Křivoklát: sobota 2. 7.,
neděle 3. 7., 20.00 hodin
(Předprodej: Hrad Křivoklát - kri-
voklat@stc.npu.cz)
Zámek Třeboň: pátek 8. 7.,
sobota 9. 7., 20.00 hodin
(Předprodej: www.tdf.cz)
Nymburk, pod hradbami: pátek
22. 7., sobota 23. 7., 20.00 hod.
(Předprodej: Pivovar Nymburk -
nymburk@postriziny.cz)

V  KOČÁŘE. První den putování, cestou z Radotí-
na do Černošic pršelo, a tak císař chvíli cestoval
v krytém voze Foto NN L. PALIČKOVÁ

SKVĚLÝ PEŠEK. Peška si v dobřichovické Noci na Karlštejně zahrál Lumír
Olšovský. Byl skvělý - bavil diváky i kolegy na scéně. Foto NN L. PALIČKOVÁ

VÍTEJ CÍSAŘI! Letos poprvé se k průvodu aktivně přihlásila také Zadní Třebaň. Císaře na hlásnotře-
baňské návsi pozdravili zastupitelé Miroslav Hejlek a Lucie Paličková.           Foto Petra FRÝDLOVÁ

»Pešek« Olšovský byl skvělý, bavil diváky i herce
PŘED VYPRODANÝM HLEDIŠTĚM V DOBŘICHOVICÍCH ZAHÁJIL MUZIKÁL NOC NA KARLŠTEJNĚ ŠESTOU SEZONU
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Lidická růže se »stěhovala« do Řevnic
ŽÁCI ZDEJŠÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY USPĚLI V PRESTIŽNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI, JÍŽ SE ZÚČATNILY DĚTI Z CELÉHO SVĚTA
Medaile za fotografii získali v pres-
tižní výtvarné soutěži Lidice dva žá-
ci řevnické Základní umělecké ško-
ly. Mezinárodní dětská výtvarná vý-
stava Lidice je jednou z nejstarších a
největších výstav dětského výtvarné-
ho projevu  na světě. Letošního, už
devětatřicátého ročníku se zúčastnilo
přes 25 000 dětí z celého světa a de-
finitivně tím zařadilo tuto výstavu na
první místo v Evropě i ve světě. 
Oceněnými žáky ZUŠ jsou Josef M.
Junek a Martin Sláma (oba 13 let).
Za své fotografie na letošním roční-
ku lidické soutěže obdrželi medaile -
Lidickou růži a diplomy od místo-
předsedy Senátu Přemysla Sobotky,
náměstka ministra kultury Františka
Mikeše a náměstkyně ministra škol-
stv Evy Bartoňové. Spolu s nimi by-
lo oceněno dalších 60 dětí.
Po Marině Stropkové, která se stala
národní vítězkou mezinárodní vý-
tvarné soutěže UISAP 2009, a její
práce byla vystavena v londýnské

Tate Modern Galery, i Adélce Jind-
rové, která v loňském ročníku Mezi-
národní dětské výtvarné soutěže Li-
dice 2010 získala čestné uznání, jsou
Junek a Sláma dalšími úspěšnými
studenty naší školy.
Slavnostního  ceremoniálu se zúčast-
nilo osmnáct velvyslanců a konzulů,
řada politiků a předních osobností

včetně početné delegace z Číny. Po
předání cen byla otevřena výstava
více než čtrnácti set oceněných prací
od dětí z šedesáti dvou zemí světa.
Součástí vernisáže byly i výtvarné
dílny, divadelní představení a pro-
jížďka v kočáře. Děti také měly mož-
nost si prohlédnout několik exponá-
tů z libereckého IQ parku, které sem

byly zapůjčeny. Výstava v prosto-
rech Lidické galerie potrvá do 31.
října a rozhodně stojí za zhlédnutí.

Simona HRUBÁ, ZUŠ Řevnice

Ostrov bude znovu
hostit Benátskou noc
Zadní Třebaň – Po deseti letech se
bude na Ostrově v Zadní Třebani
opět konat Benátská noc. 
Zadnotřebaňský obecní úřad ji při-
pravuje společně s několika místní-
mi spolky na sobotu 27. srpna. Na
své si přijdou děti i dospělí - nebude
chybět zábava, hudba ani občerstve-
ní. Vrcholem letního večera má být
obnovená premiéra veselé frašky o
fiktivním vzniku Třebaní nazvaná
Jak to tenkrát (ne)bylo!              (lup)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
18. 6. 18.00 CHŮVA V AKCI
25. 6. 18.00 ČERTOVA NEVĚSTA

KINO ŘEVNICE
15. 6. 20.00 PROFESIONÁLNÍ MAN-
ŽELKA
17. 6. 20.00 LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
18. 6. 16.00 RIO
18. 6. 20.00 DRUHÁ STRANA MINCE
22. 6. 20.00 VŠE, CO MILUJI
24. 6. 20.00 KRÁLOVA ŘEČ
25. 6. 16.00 NA VLÁSKU
25. 6. 20.00 CZECH MADE MAN
29. 6. 20.00 PUŠKVOREC

KINO MÍR BEROUN
13. 6. - 15. 6. 17.30 KAZATEL 3D
16. 6. 20.00 MR.NICE
16. 6. - 23. 6. 18.30 (16. 6., 21. 6., 22. 6.
17.30) V PEŘINĚ 3D
24. - 26. 6. 18.30 (Pá 20.00) V PEŘINĚ
27. 6. 18.30 V PEŘINĚ 3D
23. 6. 15.30 GOEMON
21. 6. - 22. 6. 20.00 ÚTĚK ZE SIBIŘE
24. 6. - 26. 6. 15.30 (Pá 17.30) KUNG
FU PANDA 2 3D
28. 6. 20.00 OSMDESÁT DOPISŮ

LETNÍ KINO BEROUN
17. 6. 21.30 TETRO
18. 6. 21.30 OBČANSKÝ PRŮKAZ
24. 6. - 25. 6. 21.30 PIRÁTI Z KARI-
BIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

CLUB KINO ČERNOŠICE
14. 6. 20.00 ZKUS MĚ ROZESMÁT
19. 6. 16.00 ÚŽASŇÁKOVI
22. 6. 16.00 ROPÁCI

KINO RADOTÍN
17. 6. 17.00 a 19.30 MÁMA MEZI MAR-
ŤANY
18. 6. 17.00 a 19.30 KRÁSNÁ JUNIE
19. 6. 17.00 a 19.30 LEPŠÍ SVĚT
24. 6. 19.00 CARMEN
25. 6. 17.00 i 19.30 HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
26. 6. 17.00 a 19.30 REKVALIFIKACE

OCENĚNÍ. Řevničtí školáci Martin Sláma a Josef Junek (zleva), kteří získa-
li ocenění ve výtvarné soutěži Lidice.       Foto Simona HRUBÁ

Řevnice - Počasí  letos přálo Koší-
kářským trhům v Řevnicích, které
se podobně jako v minulých letech
konaly první červnovou neděli v
rámci programu Královského
průvodu z Prahy na Karlštejn.  
K dostání na hlavním řevnickém ná-
městí byly nejen košíky a proutěné
výrobky, ale také například preparo-
vaný hmyz. Návštěvníci, kterých le-
tos bylo méně než loni, si mohli po-
chutnat na různých dobrotách - k do-
stání byly langoše, koláče, dorty, ví-
na... Letošní novinkou byla káva
pražená přímo na místě. 
Na počest císaře vystoupily dětské
soubory Klíček a Notičky, svůj um
předvedli i žáci místní ZUŠ. Zdravi-

ci Karlu IV. a jeho družině pronesl
vedle zástupkyně baráčníků také sta-
rosta Libor Kvasnička, který popsal
současnou kritickou finanční situaci
Řevnic a vyzval císaře ke změně tr-
valého bydliště - kvůli daňovým vý-
nosům: „Ještě nádhernějším mohlo
by Tvé město Řevnice být, kdyby se
Tvá pověstná moudrá Lucemburská
povaha jaksepatří rozmoudřila a rá-
čila svou výnosnou živnost císařs-
kou v Praze odhlásiti a zde na rych-
tě přihlásiti. Bude nám výrazně Te-
bou pomoženo, a i Ty mnohé, pane,
získáš! V tom mžiku, jak rce venko-
van sprostý, sofort přejmenujeme ná-
městí kolegy Jiřího z Poděbrad na
náměstí Karla IV...“ (pef)

Pojď k nám! lákal císaře rychtář
NA KOŠÍKÁŘSKÝCH TRZÍCH VYSTOUPIL KLÍČEK I NOTIČKY

V rytmu hudby se mrskali i kapři…

Tipy NN
* Klíček  naruby - tak se jmenuje
závěrečné vystoupení řevnického ta-
nečního souboru, které se uskuteční
15. 6.od 17.30 v kině Řevnice. Jako
host se představí taneční oddělení
základní umělecké školy.            (pef)
* Portugalský večírek s Janem Bu-
rianem můžete navštívit 15. 6. od
19.00 v Modrém domečku Řevnice.

Šárka HAŠKOVÁ 
* Výtvarnice Květa Čapková, jež se
inspirovala surrealismem, vystavuje
do půli června v Modrém domečku
Řevnice.              (šah)
* Jazzový koncert Ridiny Ahmedo-
vé a Petra Tichého hostí 16. 6. od
20.00 zámek Dobřichovice. (pef)
* Výstava fotografií z toulek po
městě a krajině je v Galerii Čerťák
(Vápenka Čertovy schody, Tmaň)
přístupná do 16. června.              (pef) 
* Představení Leonce a Lena uvede
17. 6. od 19.30 v sále dr. Fürsta Dob-
řichovice Bohnická divadelní spo-
lečnost. Vstupné 120 Kč.           (pef)
* Divadelní hru Dívčí válka můžete
vidět 17. 6. od 20.00 v Lesním diva-
dle Řevnice. Vstupné 299 Kč.    (pef) 
* Písničkář Jaroslav Hutka koncer-
tuje 17. 6. od 19.00 na hradě Karlš-
tejn. Vstupné 130/65 Kč. (pef)
* Populárně naučná show dětských
hvězd TV stars  se koná 18. a 25. 6.
na nádvoří hradu Karlštejn, vždy od
9 do 15.00. (pef)
* VI. ročník Festivalu vína se koná
18. 6. od 11.30 v Hostinci Káji Maří-
ka v Mníšku pod Brdy. Profesionální
someliéři budou vybírat z více než
pětadvaceti vystavujících vinařů.
Soutěž o nejkrásnější vinnou etiketu
budou na místě garantovat Iva Hütt-
nerová a Kristián Kodet. Celý den
bude provázet hudba - cimbálovka i
dixieland. Jiřina ROSÁKOVÁ
* Koncert dětské lidové muziky na-
zvaný Notičky netradičně můžete
absolvovat 19. 6. od 17.00 v Zámeč-
ku Řevnice. (pef)   
* Tramvaje v Berouně - to je název 
recesistické výstavy prací školáků,
jež je v Muzeu Českého krasu Be-
roun přístupná do 20. 6.             (dap)
* Svatojánská slavnost se uskuteč-
ní 24. 6. od 10.30 v parku Dobřicho-
vice. Těšit se můžete na vystoupení
divadla Mimotaurus, průvod kejklí-
řů, malování na obličej aj. Program
vyvrcholí rockovým koncertem v
kempu od 19.00. (mif)
* Festival folk, country a trampské
hudby Porta hostí od 24. 6. do 26. 6.
řevnické Lesní divadlo. (pef) 
* Harfový recitál Jany Bouškové se
koná 25. 6. od 18.30 v kostele v
Karlíku. (pef)
* Výstava fotografií Dáši Borovské
nazvaná Čtyři roky Porty v Řevni-
cích v Modrém domečku Řevnice
potrvá do 27. 6. (šah)
* Výstava Slavné vily Středočeské-
ho kraje poprvé pohromadě je k vi-
dění v zámku Dobřichovice do 31.
7., denně, od 11 do 18.00. Je doplně-
na o archivní stavební plány několi-
ka dobřichovických vil. (pef)
* Výstava Křemen a jeho rodina je v
Muzeu Českého krasu Beroun insta-
lována do 28. 8. (dap)

KONCERT NA OSTROVĚ. V sobotu 4. června odpoledne ožil prostor před
Country restaurací Na ostrově v Zadní Třebani koncertem tří kapel. K po-
slechu a pro některé i k tanci zahrály Hally Belly, Sladkej konec a Bad - ji-
žanský rock. Několik desítek nadšenců se pod modrým nebem rozvalilo do
vyhřáté trávy, kolem skotačily děti, psi a je možné, že se do rytmu hudby
mrskali i kapři v řece. Kapelám to dobře hrálo, atmosféra korespondovala
s pěkným slunečným odpolednem, lidi se bavili... Zvlášt velký úspěch slavi-
la saxofonistka ze Sladkýho konce (na snímku) s nezaměnitelným hudebním
vyznáním Já mám ráda indiány! Další ostrovní akce, která se pěkně vyda-
řila.        Helena Pelikánová, Zadní Třebaň, foto Kristína PELIKÁNOVÁ



Ve Všeradicích otevřeme odpočinkový park 
K DISPOZICI BUDE MODERNÍ SPORTOVIŠTĚ PRO SENIORY I OSMNÁCTIJAMKOVÉ ZÁVODNÍ HŘIŠTĚ NA MINIGOLF
Občanské sdružení Všeradova země se v roce 2009
rozhodlo vybudovat ve Všeradicích, v místě býva-
lé zámecké zahrady, která v předchozích letech
sloužila jako skladiště nepotřebných věcí, odpo-
činkový park. Po zpracování projektu dosáhl roz-
počet  osm milionů korun. Přes veškeré úsilí se ne-
dařilo zajistit potřebné množství peněz, proto se
akce pořád odsouvala. Teprve na konci roku 2010
se podařilo díky MAS Karlštejnsko zajistit část
prostředků.  Peníze však pokrývaly jen asi čtvrtinu
nákladů, proto bylo nutné projekt přehodnotit. V
rámci dohody o partnerství, jež byla uzavřena se
společností SOME CZ, se podařilo získat dalšího
investora, a mohli jsme se dát do práce. Společnost

SOME zajistila přípravu pozemku, výsadbu stro-
mů, závlahový systém, výstavbu oplocení, rozvody
elektro, dlažby pod dráhy minigolfu i výstavbu
hřiště. Občanské sdružení si jako dodavatele ob-
jednávky, která zahrnovala modelaci terénu, vý-
sadbu a výsev, centrální záhony, výstavbu mlato-
vých cest, dodávku mobiliáře i cvičebních prvků
pro seniory, vybralo společnost ART elektro. Prá-
ce, jíž společnost odvedla, je na špičkové úrovni.
Vše bylo dokončeno a předáno k 30. květnu 2011. 
Odpočinkový park zahájí provoz 18. června. Na-
bídne moderní sportoviště pro seniory, příjemné
prostředí, záhony s 1850 keři a osmnáctijamkové
závodní minigolfové hřiště. Akce ukazuje správ-
nost partnerského spojení subjektů z neziskové i
podnikatelské sféry. Pokud je dobrá myšlenka a

zájem, lze dělat společně akce, které mají smysl a
pomohou rozvoji obce. Z výtěžku, jež vznikne pro-
vozováním minigolfu, dokáže občanské sdružení
zajistit stálou údržbu i zvelebování areálu. Tím je
odstraněno jedno z největších úskalí  všech projek-
tů - zajištění jejich  provozu. Proto mnoho dobrých
počinů časem upadá a je zanedbávána nutná údrž-
ba. Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Jančařík si pozval Kornovou
Další Zámecký večer s Petrem Jančaříkem se
uskuteční 17. 6. od 19.00 ve všeradické Galerii
M. D. Rettigové. Tentokrát pozvání přijala he-
rečka a moderátorka Kateřina Kornová i herec
a moderátor Vladimír Čech. Soutěžit budeme o
nejlepší sekanou. Sylva ŠKARDOVÁ, 

Všeradice

Co se chystá ve Všeradicích
15. 6. – Zahájení VI. ročníku ART Sympozia –
letos se zúčastní malíři z ČR, Polska, Rakouska,
Rumunska a Bulharska
24. 6 od 18,00 – Vernisáž výstavy obrazů z ART
Sympozia 2011 (bos)

V Galerii si s vámi bude
povídat Simona Stašová
Galerie M. D. Rettigové ve Všeradicích nabízí
opět něco nového. Návštěvníci narazí na expo-
zici této všeradické rodačky, rozšířenou o nové
interaktivní prvky, které jsou navíc doprováze-
né hlasem známé herečky Simony Stašové.  
Své znalosti starých dobových názvů z oblasti
zoologie, botaniky, ale i vaření, si zde mohou
vyzkoušet jak žáci škol, tak dospělí všech věko-
vých kategorií. Prostřednictvím 3D brýlí se
můžete podívat na tisíciletý vývoj evropské ku-
chyně ve střední Evropě od raného středověku
z počátku 9. století až po konec 19. století.
Hned vedle galerie byl v těchto dnech dobudo-
ván nový areál minigolfu - viz níže. Pokud tedy
ještě nevíte, kam na školní výlet, nebo jak strá-
vit volný víkend, přijeďte do Všeradic, kde mů-
žete spojit aktivní sportovní výkon na minigol-
fu s rozšířením svých znalostí. Galerie je otev-
řena denně mimo pondělí - od úterý do pátku
od 9 do 16  a v sobotu i neděli od 10 do 17.00.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Mladí hasiči závodili ve Vižině
DO MALÉ VESNIČKY SE SJELO TŘIATŘICET SBORŮ Z CELÉHO OKRESU

DĚTSKÝ DEN. V sobotu 4. června  se ve Všeradicích konal dětský den. Capartů se sešlo mnoho, ty nejmen-
ší doprovázeli rodiče. Soutěžili v mnoha disciplínách - hod míčkem, kuželky, skok v pytli, šipky, střelba na
terč... Kromě toho nám přibyla soutěž v pojídání koláčů, které upekla pí Vindušková. Místní hasiči nezůsta-
li pozadu - děti si mohly prohlédnout hasičské auto a vyskoušet hasičské dělo. O občerstvení se staral p. Bar-
čík, v chaloupce byla kouzelná babička pí Rajtrová, která měla bohatou tombolu a za básničky rozdávala
sladkosti. Před závěrem Regina Kukačková, která věnovala dětem hodnotné ceny, předvedla dětskou zumbu
a došlo i na přetahování lanem. Díky obecnímu úřadu Všeradice za ceny i občerstvení pro děti a všem, kteří
pomáhali a přispěli. Text a foto Mirka SUCHÁ, Všeradice

Všeradův kurýr
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V sobotu 4. června zažila Vižina něco nového, ne-
obvyklého a velkolepého. Konala se tu totiž okresní
soutěž mladých hasičů Plamen. Celkem na ni dora-
zilo třicet tři hasičských sborů z celého okresu Be-
roun. Společně s vedoucími a rozhodčími bylo na-
hlášeno 440 účastníků! a to ještě spousta dalších li-
dí přijela fandit a zhlédnout nezvyklou podívanou.
Počasí by si zasloužilo jedničku s hvězdičkou.  S or-
ganizací a přípravou pomohl Okresní hasičský
svaz. Vše se vydařilo, jak mělo, děti si zasoutěžily a
naši vižinští hasiči si odbyli svoji premiéru. Závo-
dili ve štafetě a štafetě dvojic, při útoku jim vypo-
mohli starší kamarádi z Hvozdce. Určitě bude na
co vzpomínat. 
Všem Vižiňákům, kteří se jakýmkoli způsobem podí-
leli na organizaci akce - a nebylo jich málo - patří
veliký dík.           Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

ŠROUBEK V GALERII. Ve všeradické galerii M.
D. Rettigové byla 2. června zahájena výstava
snímků berounského fotografa Jana Šroubka (vle-
vo) Všude žijí lidé. Hlavním tématem prací je člo-
věk v rozličných situacích a v různých koutech svě-
ta: na severu Ruska, na Kapverdských ostrovech, v
Uzbekistánu či Skotsku. Výstavu uvedl další známý
fotograf Jiří Koliš (vpravo), kytaristka N. Klestilo-
vá, harfistka B. Cooper a kontrabasista K. Tvardek
zahráli irské písně. Výstava potrvá do 24. červen-
ce.           Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 12/2011 (76)
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Liteňští šesťáci 9. června s úspěchem
soutěžili v pražské zoo - hráli Zoo-
piškvorky. Pod tímto názvem se sk-
rývá  soutěž pro žáky 6. a 7. tříd zá-
kladních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií. Zoo Praha
ji už devět let pořádá jako odměnu
pro školy, které  s ní spolupracují.
My již několik let sponzorujeme pa-
pouška mnišího, na jehož krmení
přispíváme z výtěžku sběru sušené
pomerančové kůry. Jen tak pro zají-
mavost, sezobe 1000 korun za rok.
Každý si asi vzpomene, jak se piš-
korky hrají. Žáci soutěží ve skupi-
nách, hra je zkomplikovaná odpoví-
dáním na více či méně těžké otázky
týkající se zvířat a přírody. Jen ten,
kdo dokáže otázku správně zodpově-
dět, má právo zakreslit na hrací plo-
chu svůj symbol, křížek nebo koleč-
ko. Vítězí ti, kteří umístí vodorovně
nebo svisle čtyři své symboly. 
Naše družstvo  bylo zcela bez ambic,
už proto, že bylo tvořeno pouze žáky
6. třídy, kteří ještě v přírodopise ne-
probírali všechna zvířata. Takže
jsme si říkali, že není důležité zvítě-
zit, ale zúčastnit se. Jenže situace se
vyvíjela  jinak. Postupovali jsme do
dalších kol, po rozstřelu jsme se dos-

tali až do bojů o medaile. V napína-
vém souboji jsme nakonec získali  2.
místo! Putovní pohár nám sice o

fous unikl, ale celý tým soutěžících i
fanoušků si odnesl  pěkné ceny. Kaž-
dý dostal hrnek s logem zoo a také
půvabnou obrazovou publikaci o
trusu zvířat. Velmi inspirativní čtení,
máme velké plány, jak toho v příštím
školním roce využijeme.
A kdo nás reprezentoval? Soutěžní
týmy byly tříčlenné, jejich složení se
mohlo měnit. Kapitánem byl Jan Ha-
velka, druhým stálým členem Jan
Klimt a na třetím místě se střídala
dvě děvčata - Nicola Eberleinová a
Šárka Pastorková. Našim reprezenta-
ntům blahopřejeme a děkujeme!
Organizátoři soutěže v závěrečném
projevu vyzdvihli roli učitelů, kteří
děti připravují, motivují a hlavně s
nimi na soutěže jezdí. Je to práce na-
víc se spoustou starostí, která není
vždy oceněna. Takže taková pochva-
la nás samozřejmě těší, protože se
snažíme zúčastńovat různých vědo-
mostních soutěží a předmětových
olympiád. Vyhledáváme i nové, mé-
ně tradiční formy, snažíme se děti
naučit přijímat výzvy přiměřené je-
jich věku a schopnostem, vyrovnávat
se s úspěchem (s tím většinou prob-
lémy nemáme) i s neúspěchem. Také

nás těší, když jsou naši žáci natolik
sebevědomí, že se nebojí vyhrávat i
v konkurenci větších škol, případně
víceletých gymnázií. Už si brousíme
zuby na putovní pohár a vyhlížíme
místo na poličce, kde by se mohl v
budoucnu krásně vyjímat.  

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňští hráli Zoopiškvorky, byli druzí
»PŘÍŠTĚ CHCEME VYHRÁT POHÁR - UŽ VYHLÍŽÍME MÍSTO NA POLIČCE, KDE BY SE MOHL KRÁSNĚ VYJÍMAT!«

ZŠ v Litni se zapojila do programu
recyklohraní - žáci do školy nosí vy-
bité baterie a stará elektrozařízení,
jež firma ekologicky zlikviduje. Také
s žáky plníme různé úkoly, kde si
uvědomujeme, jak je pro nás recyk-
lace důležitá. V rámci jednoho úkolu
jsme navštívili místního včelaře a
poučilii se, jak můžeme včeličkám
pomoci. Dozvěděli jsme se informa-
ce o včelách, čekala nás prohlídka
prázdného i obydleného úlu. Jako
sladkou tečku pro nás připravili
ochutnávku medu přímo z medometu
a žáci se mohli proběhnout po zah-
radě s pejsky. Zpět do školy jsme od-
cházeli plni dojmů a s úsměvem na
rtech. Velmi děkujeme rodině Kulho-
vých, jmenovitě Honzovi, který nás
doprovázel, a se sestrou Eliškou za-
jímavě o včelaření vyprávěl. 

Text a foto Eva JAKOUBKOVÁ,
ZŠ Liteň

Tonda, cestovní obal,
dorazil do málotřídky
Předposlední květnový den zpestřil
dětem ze zadnotřebaňské málotřídky
výuku i přestávku lektor ze společ-
nosti Ekokom krásným programem s
názvem Tonda, obal na cestách. S
pásmem upraveným pro menší dět-
ský věk zavítal  i do mateřské školky.
Děti absolvovaly přednášku a na
školní zahradě měly připraveno le-
porelo i domino. Nejvíce se ovšem
líbily skákací pytle v barvách kon-
tejnerů. Pevně doufáme, že třídit od-
pad začneme už od příštího školního
roku, a to společnými silami - děti i
dospělí a do nových nádob. 

Monika MAZÚROVÁ, 
ZŠ Zadní Třebaň 

Svůj koutek na 8. ročníku setkání
kovářů a podkovářů Svinařské řetě-
zení měly také děti. Na jeho zajiště-
ní se podílelo Středisko volného ča-
su Domeček Hořovice, odloučené
pracoviště Liteň. V blízkosti důlního
vláčku si první červnový víkend na
370 dětí zkusilo splnit úkoly na de-
seti stanovištích – někdy samostatně,
jindy s pomocí princezen, králů i
dalších pohádkových bytostí chytaly
broučky, přenášely míčky na lžičce,
prolézaly tunelem, poslepu se za po-
moci provazu snažily projít stromo-
vým bludištěm, věšely jablíčka na
stromy, stavěly hrady z kostek, cho-
dily na umělých lyžích či za asisten-
ce skutečných hasičů hasily fingova-
ný oheň… Po získání sedmi razítek
si mohly vybrat odměnu a nechat si
cokoliv namalovat na obličej, což při
řetězení přinášelo obrovskou radost

dětem - ovšem doma při pokusech
navrátit prckům původní podobu už
většinou tolik legrace nebylo...
S Domečkem Hořovice se můžete
setkat 18. června na Dětské olympi-
ádě - na jejím zajištění se podílí s
liteňskými fotbalisty a hasiči. Malé i
velké návštěvníky na hřišti v Litni
čeká od 10.00 do 15.00 hodin spous-
ta her a zábavy, stánky s občerstve-
ním i skákací hrad pro děti.
O prázdninách pak Domeček pořádá
týdenní táborový pobyt na Tetřevích
boudách v nejvyšších českých ho-
rách - Dobytí vrcholů Krkonoš aneb
Kdo uvidí Krakonoše. Na týden od
9. do 16. července připravily vedou-
cí Eva a Evča výtvarné dílny, turis-
tické výlety, spoustu her a zábavy.
To vše v příjemném prostředí a na
čerstvém horském vzduchu.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň
DĚTI NA ŘETĚZENÍ. Na Svinařském řetězení si při hrách a soutěžích přišly
na své i děti. Foto Miloš NOSEK

PIŠKVORKÁŘI. Liteňští školáci, kteří uspěli na Zoopiškvorkách v Praze. FotoJitka KLÍMOVÁ

Caparti chodili poslepu bludištěm, hasili oheň...
HOŘOVICKO-LITEŇSKÝ DOMEČEK POMÁHAL SE ZAJIŠŤOVÁNÍM OSMÉHO SVINAŘSKÉHO ŘETĚZENÍ

Tečka byla sladká, ochutnali jsme med



Způsoby boje z »velké« politiky pronikly i k nám
OBYVATEL LETŮ DAVID DOSTÁL REAGUJE NA PŘÍSPĚVEK ALENY VANŽUROVÉ

V NN 10/11 jsem si se zájmem, a to
několikrát, přečetl příspěvek paní
Vanžurové Čísla byla přednesena
účelově, měla ohromit! Z pozice ob-
čana Letů si dovolím reagovat něko-
lika konstatováními a otázkami.
Hlavním motivem pro reakci je můj
dojem, že ačkoliv pí Vanžurová kon-
statuje, že výše závazků obce ve výši
8.141 tis. Kč byla na březnovém ve-
řejném zasedání zastupitelstva pre-
zentována „účelovým způsobem, aby
negativně ohromila občany«, dopou-
ští se dle mého názoru sama ve svém
příspěvku účelové manipulace s fakty
a čísly až v zarážejícím rozsahu. Na-
víc vidím, že již i na komunální úro-
veň pronikly způsoby boje, které ob-
čané znají z »velké« politiky – zaml-

žování faktů, relativizace problémů a
dehonestace oponenta. To konstatuji
se vší úctou k  paní Vanžurové, jakož-
to dlouholeté zaměstnankyni obecní-
ho úřadu i jako k spoluobčance, se
kterou mám v osobní rovině, myslím,
korektní vztah. 
Zamlžování faktů se paní
Vanžurová možná i nevě-
domě dopouští v první části svého
příspěvku nekonkrétním výčtem dří-
ve realizovaných projektů, aktiv, kte-
rá byla díky těmto projektům realizo-
vána a dalších důvodů, které vedly k
současné finanční situaci obce. Jako
dlouholetá a nepochybně velmi pečli-
vá účetní by měla paní Vanžurová v
článku více operovat konkrétními
čísly, protože právě a především o

čísla v tomto sporu jde. Chápu, že
prostor, který nabízí novinový člá-
nek, neumožňuje podat veškeré in-
formace v potřebném detailu. Proto
prosím pí Vanžurovou, aby v někte-
rém z příštích vydání nebo na jedná-

ní zastupitelstva odpově-
děla na tyto otázky:
Jaká »část« peněz inve-

stovaných do výstavby plynovodu
byla realizována díky dotaci, prodeji
obecních pozemků a díky příspěv-
kům občanů? Z jaké »části« byl ply-
novod po realizaci odprodán a z jaké
»části« darován Středočeským ply-
nárnám? Proč byl vlastně tento pře-
vod realizován? Z jakého důvodu to
bylo provedeno »částečně« darem a
jakou protihodnotu za to obec získa-

la? Jaká »část« prostředků, získaných
prodejem plynovodu byla použita na
splátky závazků obce a které závazky
tím byly splaceny?
Jaké pozemky byly v průběhu doby,
o níž autorka hovoří, prodány, jaká
byla jejich výměra a jaká částka za ně
byla utržena? 
Jaká byla hodnota rekonstrukce části
budovy čp.160, ve které sídlí Obecní
úřad? Jaká je proti tomu hodnota ná-
jemní smlouvy a jaká část této hod-
noty je tvořena úroky z investované
částky? Jak takto vypočítané nájem-
né koreluje s tržními podmínkami? 
Z jaké »části« byly splaceny závazky
obce díky prodeji osmi bytů, postave-
ných v rámci projektu mateřské ško-
ly? Je hodnota aktiv vyčtených paní
Vanžurovou reálná nebo účetní a jaká
je likvidita oněch aktiv? 
(Dokončení na straně 8)

David DOSTÁL, Lety

Diskuse »přes noviny«
podle mě nic nevyřeší!
O vyjádření k polemickému příspěv-
ku Davida Dostála redakce Našich
novin požádala také autorku původ-
ního článku z čísla 10/11 Alenu Van-
žurovou. Takto nám odpověděla: 
„Po zralé úvaze jsem se rozhodla, že
na článek pana Dostála reagovat v
NN nebudu. Myslím si, že není dobré
vést diskusi přes noviny, protože to
dle mého názoru nic nevyřeší. Co se
týká otázek uvedených v uvedeném
článku, mohu se k nim vyjádřit na
některém z příštích veřejných zase-
dání obecního zastupitelstva, avšak
pouze ze své pozice účetní obce Lety
a letovského občana.“                 (mif)

Hovawartí smečka z Letů
se setkala u Knížecího rybníka
Svod mladých Hovawartů, na němž se sešlo šest
štěňátek z letovské chovatelské stanice Czech
Black Rock manželů Huplíkových, se konal u
Knížecího rybníka nedaleko Tábora. Vlastně to
žádná štěňátka už nejsou - vyrostla v krásné, přá-
telské a radostné pejsky i fenky. Poprvé měli mož-
nost ukázat, jak rostou a co už umí. Prošli se ve
výstavním kruhu páníčkům u nohy, porotě ukáza-
li zuby, kolik měří a jak jsou pěkně stavění.
Smečka Czech Black Rock dopadla na výbornou,
což všechny potěšilo, ale největší odměnou bylo
samotné setkání! Pejsci pobíhali po lese, hráli si,
laškovali a šťastní majitelé sdělovali zážitky. Jak
jejich pejsek pěkně hlídá, jiná fenka výborně po-
slouchá, nějaký rošťák odnáší paničce květináče
ze zahrady, další si výborně vede na cvičáku a asi
půjde na zkoušku poslušnosti. My chovatelé jsme
měli největší radost, že každý pejsek i fenka našli
toho správného pána, který k němu pasuje, pro-
tože věřte nebo ne, u pejsků je to jako u lidí. Je-
den je veselý, hravý, druhý vážnější, třetí se drží
pána, další je dobrodruh, jiný silák... Jsme moc
rádi, že povahy našich pejsků se hodí k jejich
pánům a dobře si rozumějí -  tak to má být. Nejen
mezi pejsky.              Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety U RYBNÍKA. Hovawarti u Knížecího rybníka. Letovanka Markéta Huplíková zcela vpravo.  Foto ARCHIV

Letovský zpravodaj
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Aktuální informace o dění v Letech a okolí 12/2011 (20)

POLEMIKA

Největší atrakcí dětského dne byl vrtulník
Druhý ročník Dětského dne uspořádal
Diagnostický ústav v Dobřichovicích
a Dětský domov v Letech na svých
venkovních sportovišťích v sobotu  4.
června. Dopoledne plné soutěží, her a
výtvarných dílen navštívilo přes 200
dětí. Protože většina z nich měla s se-
bou nejméně jednoho dospělého, za-
hrada a hřiště ústavu i domova pras-
kaly ve švech! Tradiční disciplíny -
chůze na chůdách, přetahování la-
nem, střelba na  branku i do koše či
překážková chůze - doplňovaly atrak-
ce jako palba z vodní pistole, běh v
potápěčských ploutvích a lezecká stě-
na. Děti si mohly zahrát petanque,
ping pong a kuželky, zaskákat na velké
trampolíně nebo zazávodit v hodu
kroužkem na cíl a v hodu hasičkou ha-
dicí. Ve výtvarných dílničkách vybar-
vovaly trpaslíky či polotovary z kera-

miky, vyráběly zápichy do květináčů a
barevné šneky z opravdových ulit.  
Slavnost oživila vystoupení Aerobic
clubu ze Všenor a taneční skupiny
Proměny ze Řevnic. Své umění před-
vedly také děti z Klubu malých dobro-
volných hasičů ze Řevnic. Pro zvídavé
děti byla připravena prezentace  tech-
niky řevničského hasičského sboru a
záchranářů z Asociace samaritánů
České republiky. Malé i velké překva-
pilo přistání dvoumístného vrtulníku
na fotbalovém hřišti. Se svým strojem
přiletěl ing. Krejčí z Berouna a stal se
největší atrakcí pro přítomné chlapce
a mnoho tatínků. Občerstvení zajišťo-
vali klienti občanského sdružení Slun-
ce z Unhoště. Všem, kteří se na orga-
nizaci dětského dne podíleli, patří
velký dík.                  Monika VESELÁ,

Diagnostický ústav Dobřichovie

NEJVĚTŠÍ ATRAKCE. Na dobřicho-
vický Dětský den dorazil  z Berouna i
vrtulník. Foto Monika VESELÁ
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Jako odbornice v oblasti financí jistě
ví, že je zásadní rozdíl v tom, zda
jsou aktiva v bilanci oceněna účetní
hodnotou, nebo hodnotou, za které je
možné daná aktiva v daném čase a
na daném trhu realizovat. Teprve po
zodpovězení těchto otázek bude ob-
čan znát celý kontext, po němž pí
Vanžurová ve svém příspěvku volá.
Relativizace problémů se pí Vanžu-
rová, možná i nevědomě, dopouští
tím, že závažnou finanční situaci ob-
ce »obhajuje« přepočtem celkového
dluhu na počet občanů a konstatuje,
že toto přepočtené zadlužení korelu-
je se situací v okolních obcích. Fak-
tem ale je, že výše »veřejného dlu-
hu« této obce (tj. 8.141 tis. Kč k 31.
12. 2010) dosahuje ke dni schválení
obecního rozpočtu 68% našich příj-
mů (dle rozpočtu obce na rok 2011,
tj. 11.945 tis.Kč). Pro srovnání - ve-
řejný dluh vůči HDP celé České re-
publiky činí necelých 41%! Zatímco
stát může řešit splátky dluhů vydává-
ním dluhopisů, a to téměř (!) do ne-
konečna, případně prodat něco ze
svého majetku, naše obec tuto mož-
nost nemá - nemá již téměř žádný
majetek, který by bylo možné prodat
nebo kterým by bylo možné případ-
né dluhopisy krýt.  
Pokud jsem informace podané na
březnovém veřejném zasedání zastu-

pitelstva pochopil, nejsou všechny
závazky po splatnosti kryté splátko-
vými kalendáři. Některé prostě jen
tak »visí« ve vzduchu bez písemné
dohody s věřiteli o způsobu jejich ře-
šení. To je nejpalčivější problém. Zá-
leží totiž jen na trpělivosti věřitelů a
schopnosti našich představitelů o zá-
vazcích jednat. Stačí, aby některým
z věřitelů ona trpělivost došla, aby
padly pod stůl vyjednané neformální
dohody a Lety se rázem ocitnou ve
velmi těžké situaci. 

Dehonestace oponenta se pí Vanžu-
rová dopouští tím, že poukazuje na
to, že ačkoliv byly závěrečné účty
obce publikovány na internetu, byla
celková míra zadlužení pro nové zas-
tupitele překvapením. Snaží se snad
vyvolat dojem nekompetentnosti no-
vých zastupitelů? Fakt, že čísla byla
zveřejňována na internetu, nepova-
žuji za relevantní, neboť na stránkách
obce byl v minulosti zveřejňován jen
Závěrečný účet za jednotlivé roky,
nikoliv Rozvaha, z níž je možné čás-

tečně dluhy vyčíst. Navíc nebyl zve-
řejněn komentář, který by objasňoval
důvod vzniku, objem a plán úmoru
dluhů. Proto členové SNK Vize Lety
2014 před tím, než si udělali sami in-
venturu, vysokou výši závazků obce
skutečně netušili. Vize Lety 2014
zveřejněním pokračuje v plnění jed-
noho z programových cílů – zvýšit
transparentnost hospodaření obce.
Vyznění přípěvku pí Vanžurové je,
že noví členové zastupitelstva pouze
upozorňují na to »špatné« a nepracu-
jí s tím, co je v obci »dobré«. Většina
občanů, včetně mě, si uvědomuje, v
jak krásné obci žijeme, jaké služby
nám nabízí, že to není zadarmo a že
bychom v tomto stavu nebyli bez
přičinění konkrétních lidí. I ve vo-
lebním programu Vize Lety 2014
bylo na několika místech formulová-
no poděkování. Nicméně, v této obci
existuje objektivní problém s náz-
vem Zadlužení. Můžeme se do neko-
nečna plácat po ramenou, kolik se
toho v letech minulých povedlo, ale
to na vážnosti situace nic nezmění.
Zastupitelé a zaměstnanci obce, kteří
reprezentují vedení obce v minulých
letech, by měli projevit určitou míru
pokory, uznat, že finance obce ne-
jsou »zdravé« a aktivně s novými
členy týmu spolupracovat na řešení
problému. David DOSTÁL, Lety

Způsoby boje z »velké« politiky...
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Osov - „Jaký to mám národ, každý druhý ma-
rod, zpívá praotec Čech v historické komedii
Dá si někdo utopence? Tato komedie se v nas-
tudování Divadla ze stodoly dočká v sobotu 25.
června páté reprízy.
„Premiéra byla loni v listopadu, protože děj s lis-
topadem 1989 souvisí,“ říká autor písniček a je-
den z hlavních představitelů Jiří Hála. „Pro velký
zájem jsme hned týž večer kus reprízovali. Pak
jsme hráli v »kulturáku« v Neumětelích a v sále
osovské hospody. Hru dosud vidělo přes dvě stě
diváků. Já vím, že to není zas tak mnoho, ale nám
to stačí. Hrajeme pro radost,“ usmívá se Hála.
Čtvrtou reprízu sehraje Divadlo ze stodoly v sobo-
tu 18. 6. od 18.30 ve Skřipli U Kafků a jubilejní
pátou v sobotu 25. 6. od 20.30 na letním jevišti
hospůdky U kostela v Osově. 
„Přijďte se podívat, jak v nebeské hospůdce proží-
vají velké osobnosti českých dějin tu slavnou
»well vet« revoluci. A pokud někdo snad už hru
viděl, rád bych ho upozornil, že jsme přidali nové
scény a písničky. Také někteří herci jsou jiní,“ do-
dává Jiří Hála z Osova.                      Josef KOZÁK 

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí 2011

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem
13/11 skončí jejich předplatné. Máte-li o doru-
čování NN zájem i nadále, je třeba si ho znovu
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)

Předplatné lze též poukázat na účet
211170229/0300.

Nezapomeňte uvést doručovací
adresu a variabilní symbol: 142611.V minulém čísle Našich novin byl otištěn článek

Ivana Fejfara z Bělče o nelogickém kácení zdra-
vých, již olistěných stromů u Lhotky. Po jeho pře-
čtení mě ihned napadla souvislost s astrologickou
předpovědí Víta Kuntoše s názvem Sami si podře-
záváme pod sebou větev. Bohužel, je to tak, činí-
me to dnes a denně. Pamatujte: stromy i jiné ros-
tliny bez nás přežijí s přehledem, my bez nich ne.
V lidech panuje mylná představa, že jsou pány
všeho a všemu rozumí, zapomněli ve své pýše na
respekt k tomu, co jim bylo dáno k užitku. Nic z to-
ho nevlastníme, jen nás to na naší cestě životem
provází a pomáhá. Měli bychom znát cenu těchto
průvodců, starat se o ně a být jim vděční. 
Naši předkové možná nebyli až tak vzdělaní, zato
prožívali hlubší spojení se všemi živly. Stromy,
rostliny a zvířata uctívali, mnoho jich bylo bráno
jako posvátné, jako něco, co má hluboký význam
pro náš život, co nás činí moudřejšími, citlivějšími

a láskyplnějšími. Když je mi nejhůř, když mám po-
cit zahlcení všudypřítomným civilizačním i emoč-
ním smogem, utíkám do lesa. Dotýkám se kmenů,
kořenů, listí a cítím, jak moji duši láskyplně a sou-
citně omývají. Stromy mě vždy podpořily, na nic se
nikdy neptají, jen vydávají to nejlepší, co v sobě
mají. Nesmyslným a zbytečným kácením ničíme i
sami sebe, jen to nevidíme. 
Nemyslím si, že si můj nebo Ivanův článek přečte
někdo z vedení ČEZ či jiných velkých  firem, které
mají sílu o tom rozhodnout. Doufám, že si uvědo-
míme, jakou cenu pro nás stromy mají, že bychom
si je neměli jen tak nechat vzít. O takové věci je
třeba bojovat, právo zdravého rozumu je na naší
straně. V jedné z velkých bitev  pohádkové trilogie
o Pánu prstenu pomohou Společenstvu prstenu
vyhrát Enti, stromové bytosti. Víme my, jaké bitvy
o přežití mohou pomoci vyhrát stromy nám? 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

VOJEVŮDCE. Ve hře Dá si někdo utopence ne-
chybí ani Jan Žižka. Foto Radka KOČOVÁ

TO SE POVEDLO. Opravená náves v Letech.      Foto Alena VANŽUROVÁ

Stromy si nesmíme nechat jen tak vzít!

Utopenci míří do Skřiple a Osova
DIVADLO ZE STODOLY ZVE NA PÁTOU REPRÍZU SVÉ KOMEDIE
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Pozor na agresivní klíšťata, je jich moc
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vhodná je pinzeta s plochým bříš-
kem nebo přímo pinzeta na klíšťata,
kterou lze zakoupit v lékárně. 
Posledním trendem  je přiložit pinze-
tu kolmo na kůži, jedenkrát pootočit
a vytáhnout. Postižené místo je nut-

né vydezinfikovat. Klíště by se ne-
mělo před vytažením dusit krémem
ani olejem. Po vytažení je důležité
zkontrolovat, zda má na hlavičce
»harpunku«, a poté ho spálit. 
Při objevení skvrny nebo při jiných
příznacích připomínajících chřipku,
jako je například bolest kloubů nebo

závratě, je třeba co nejdříve začít s
léčbou antibiotiky. Zanedbání může
způsobit i trvalé následky, později už
je nemoc velmi těžko léčitelná. 
Proti virovému zánětu mozku, čili
klíšťové encefatitidě, existuje účinné
očkování. Nejlepším obdobím pro
vakcinaci je podzim a zima. Lidé

dostanou vakcínu ve třech dávkách.
„Očkování proti encefalitidě má
smysl, zejména pro lidi středního vě-
ku a starší. Ti podle statistik encefa-
litidou onemocní častěji a průběh ne-
moci je vážnější,“ řekla epidemio-
ložka krajské hygienické stanice Re-
nata Vaverková.  Petra FRÝDLOVÁ

V Hlásné hořely
kontejnery i střecha
Hlásná Třebaň - Kontejnery a s
nimi také  střecha sklenářství ho-
řely předposlední květnový den v
Hlásné Třebani.
Požár likvidovali řevničtí profesio-
nálové i hlásnotřebaňští dobrovolní
hasiči. „Na místě jsme zjistili, že ho-
ří čtyři plastové a dva kovové od-
padní kontejnery, od kterých se vz-
ňala i část střechy místního sklenář-
ství,“ uvedl řevnický profesionál Pa-
vel Vintera s tím, že hasiči museli
zasahovat v dýchací technice. „Vy-
šetřovatel stanovil předběžnou ško-
du na 270 tisíc korun, příčinou bylo
zřejmě úmyslné zapálení,“ uzavřel
Vintera. (mif)

MYSLIVCI NA BRIGÁDĚ. Pachové ohradníky rozmísťovali na konci května
podél silnice ze Řevnic do Svinař řevničtí myslivci. Kůly natlučené u silnice
za příkopem na straně do pole jsou ošetřeny speciální montážní pěnou s
pachovou látkou Hagopur. Ta má odpuzující účinek na zvěř, zejména spár-
katou (srnec,jelen, prase), neboť je složena z pachů člověka, medvěda, rysa
a vlka. Zvěř, která chce přejít silnici, se vrací zpět a použije pro přechod jiné,
bezpečnější místo. Důvodem budování ohradníků je vysoké procento střetů
aut se zvěří v této lokalitě. Účinnost samozřejmě není stoprocentní, ale již
nyní víme, že ztráty jsou zde opravdu menší. Text a foto Miroslav HEJLEK,

předseda mysliveckého sdružení Řevnice 

Karlštejn, Poberouní - Měď, ve
svodech i kabelech, zajímá v sou-
časné době zloděje. Ukradli ji v
Halounech i u Mořiny.
„První červnový den nám bylo ozná-
meno odcizení měděných svodů z
novostavby v Halounech,“ uvedl ve-
litel karlštejnských policistů Petr
Procházka. Neznámý poberta vnikl
na neoplocený pozemek otvorem ur-

čeným pro vrata. Krádeží způsobil
majitelům škodu 4500 korun.
O pět dnů později byla nahlášena
krádež čtyřiceti metrů měděného ka-
belu z lomu Holý vrch u Mořiny.
„Neznámý pachatel v elektrorozvod-
ně nezjištěným předmětem přeřízl
osmicentimetrový kabel v délce 40
metrů,‘ sdělil Procházka s tím, že
škoda je 10.000 Kč. (mif)

Zmije útočily v Mníšku
Mníšek pod Brdy - První dva le-
tošní případy uštknutí zmijí řešili
středočeští záchranáři v Mníšku
pod Brdy. 
V druhé polovině května uštkl had
muže na stavbě poblíž nádraží. Při
zásahu záchranky neměl pacient po-
tíže. „Záchranáři jej i tak raději pře-
pravili do nemocnice na pozorová-
ní,“ uvedla mluvčí středočeské zá-
chranné služby Tereza Janečková. 
Po deseti dnech  středočeští záchra-
náři zasahovali u druhého případu a
- opět v Mníšku.  Zmije zranila dva-
ašedesátiletého muže při sekání trá-
vy. „Klesl mu tlak, což je jeden z
příznaků možné alergické reakce.
Záchranáři u něj zahájili léčbu a pře-
vezli ho do nemocnice,“ řekla Ja-
nečková. Odborníci upozorňují na
to, že letos je zmizí více než v jiných
letech, protože mají kvůli loňskému
přemnožení hlodavců dost potravy.
Had však přirozeně neútočí a uštk-
ne, jen když je překvapen. Zmije
vnímají otřesy půdy. Při pohybu v
terénu se proto jako prevence dopo-
ručuje dupat. (pef)

Nejhlasitější agentka?
Tereza Musilová
Zadní Třebaň –  Dětského dne, který
ve znamení akcí agenta 007 uspořá-
dali 4. června turisté v Zadní Třeba-
ni, se účastnilo na 30 soutěžících. V
klání o ceny i titul Agent junior si na
10 disciplinách vedli úspěšně hlavně
ti menší, především slečny. I když se
některým »poštěstilo« si během zá-
vodu zajistit zranění, nikdo nevzdal.
Slečna Kozáková si jako správná
agentka nesla i vlastní ručník. „Co
kdybych někde třeba zůstala na
noc?“ vysvětlila se smíchem. Čtyř-
letá Tereza Musilová na kontrole s
podtitulem Nesmíš prozradit! drs-
ným pláčem odmítla mučení. Tím si
vysoutěžila titul Nejhlasitější agent-
ky. A co nejvíc bodovalo? Dárkoví
plyšoví medvědi v cíli. Mnozí byli
větší než jejich noví majitelé.      (šm)

Zloději se zaměřují na měď
V HALOUNECH SE ZTRATILY SVODY, U MOŘINY KABEL

S UŽOVKOU KOLEM KRKU. Dvoudenní výlet na Mladoboleslavsko absolvo-
vovali 10. - 11. června žáci 3. a 4. ročníku zadnotřebaňské málotřídky. Navš-
tívili hrad Kost, zámek Humprecht, Muzeum Škodovky či Dům dětí a mládeže
v Mladé Boleslavi, kde zapózovali s užovkou kolem krku. Pozadu nezůstala ani
třídní učitelka Monika Mazúrová (na snímku). „Výlet jsme si patřičně užili,
bylo to moc fajn,“ řekla Mazúrová. (pef) Foto Marek HUML

Policisté »na zákazu«
rozdali desítky pokut
Řevnice - Desítky pokut už rozda-
li policisté na uzavřené silnici me-
zi Řevnicemi a Zadní Třebaní.
Zda řidiči dodržují zákaz vjezdu
kontrolují řevničtí strážci zákona
často. „Pokud početní stav a čas do-
voluje, jsme tam každý den alespoň
jednu až dvě hodiny,“ uvedl velitel
policistů Jiří Dlask s tím, že jen v
květnu bylo pokutováno 54 řidičů.
„Lidé měli a mají spoustu výmluv,“
řekl Dlask. „V prvních dnech jsme
většinou řešili věc domluvou, pak
jsme začali rozdávat symbolické po-
kuty 100 Kč. Při opakování přestup-
ku se pokuta zvyšuje na 300 Kč,“
dodal. Podle Dlaska v červnu hříšní-
ků ubylo. Lidé si dávají pozor. Ona i
ta stokoruna  někdy zabolí,“ uzavřel
velitel řevnických policistů.      (mif)

Z našeho kraje
* Svoz nebezpečného odpadu se us-
kuteční 18. 6. v Dobřichovicích.
Kontejner bude přistaven od 9.00 do
10.00 u nádraží, od 10.00 do 11.00
před městským úřadem a od 11.00 do
12.00 před budovou školky.         (pef)
* Farmářské trhy se v Černošicích
konají 18. 6., v Dobřichovicích 25. 6.
a 9. 7. Trhy v Dobřichovicích se ko-
nají každou lichou sobotu na pro-
stranství pod lípou u dobřichovické-
ho zámku od 8 do 12.00 až do konce
října. V Černošicích se konají od 8.00
hodin před hotelem Kazín.           (pef)
* Oslava 115. let Sboru dobrovol-
ných hasičů se koná v Podbrdech 18.
června. (pef)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaň se bude konat 21. 6. od
18.00 ve Společenském domě.  (pef)
* Druhé Sedlácké a řemeslné trhy se
v Zadní Třebani u Společenského do-
mu uskuteční 25. 6. od 9.00 do 12 ho-
din. (pef)
* Dětský den pro nejmenší se koná
25. 6. u sokolovny v Hlásné Třebani.
Od 15.00 čeká caparty divadlo Jak
koťátko zapomnělo mňoukat.      (pef)
* Rozhledna Studený vrch nad Ma-
lým Chlumcem je v červnu, červenci,
srpnu a září otevřena o víkendech a
státních svátcích vždy od 10.00 do
17.00. Občerstvení je zajištěno přímo
ve věži. (pef)
* Avizovaná uzavírka Mníšecké sil-
nice (Řevnice - Mníšek pod Brdy) se
podle starosty Řevnic Libora Kvas-
ničky posouvá na začátek července.
„Dle harmonogramu počítají na Mní-
šecké se zahájením od 1.7., oficiálně
ale zatím nic nepřišlo,“ sdělil.     (pef) 
* Vítání občánků se konalo 10. červ-
na v Řevnicích. (pef)
* V okrskové soutěži družstev Sboru
dobrovolných hasičů v Karlštejně
skončilo družstvo Zadní Třebaně  na
2. místě. (pef)
* S transportem nepohyblivého pa-
cienta z 1. patra rodinného domu v
Řevnicích pomáhali  5. 6. místní pro-
fesionální hasiči. Postižený byl sne-
sen ve vyprošťovací plachtě a předán
záchranné službě.  Pavel VINTERA
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Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží. 

Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk
dopisních 

obálek
www.frances.cz
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Řevničtí borci udrželi druhou ligu!
STARŠÍ ŽÁCI ZIMNÍ MISTROVSKÝ TITUL NEOBHÁJILI, ZA DRUHÉ MÍSTO SE VŠAK STYDĚT NEMUSEJÍ
Starší žáci Řevnic bojovali ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí o titul mistra re-
publiky v národní házené. Skončili
stříbrní. Hráli v sestavě:  Adam Bíl,
Martin Derco, Michal Mach, Vojtěch
Kraus, Petr Holý, Jan Petříš, Petr Ve-
selý, Michal Jelínek, Jan Štech, Lu-
káš Martin. 
Řevnice – Příchovice 25:30 
Branky: Veselý 11, Jelínek 6, Štech
7, Kraus
Utkání jsme začali dobře a rychle se
ujali vedení na 5:1, pak jsme začali
ztrácet na poločasových 14:14. Ve
druhém poločase už jsme se do ve-
dení nedostali a soupeř nám utekl.
Řevnice - Veselí  n/Moravou 28:17
Branky: Štech 12, Holý 7, Veselý
4, Jelínek 3, Kraus 2
Utkání jsme od začátku měli pod
kontrolou a náskok jen navyšovali.
Řevnice - Stará Ves n/O 22:21
Branky: Jelínek 8, Veselý 7, Štech 7
Infarktové  utkání, v němž  se celky
střídaly ve vedení.  V závěru poloča-
su nám soupeř utekl na rozdíl tří bra-
nek. Ve druhém poločase si ještě o
jednu polepšil. V posledních šesti
minutách se stal zázrak - naši ne-

smírnou bojovností dokázali a zápas
dokázali otočit.  
Řevnice - Žatec 30:18
Branky: Veselý 15, Štech 6, Jelí-
nek 5, Kraus 2, Holý 2
Druhý slabší soupeř sice kousal, ale
vítězství jsme si utéct nenechali.

Řevnice - Lázně Bělohrad 17:16 
Branky: Veselý 6, Štech 6, Jelínek 5
Porazili jsme Bělohrad a jsme druzí!
Hoši děkujem! Na prvenství jsme si-
ce nedosáhli, ale ostudu jsme neudě-
lali. První skončily Příchovice před
námi a Bělohradem.        Petr HOLÝ

A-tým řevnických házenkářů zakon-
čil první červnový víkend sezonu -
už 21. v druhé lize! - vítěznými zá-
pasy na domácím hřišti. Sestupující
Most kladl odpor, Záluží bojující o
udržení se rvalo do posledních vte-
řin. Druholigovou příslušnost jsme
dokázali uhájit přesto, že letos sestu-
povaly čtyři týmy! 
Řevnice – Baník Most 29:26
Branky: Hartmann 13, Knýbel 10,
Zavadil 6 
Most už byl s Chomutovem jistým
sestupujícím, a tak hrál uvolněně. St-
řídání dvou řad mosteckých útoční-
ků dělalo naší obraně s brankářem
Bendou velké starosti. Naštěstí ani
našemu útoku nebyla hostující obra-
na velkou překážkou a po prvotním
zastřílení se spustil náš brankostroj. 
Řevnice – Sokol Záluží 15:14 
Branky: Knýbel 6, Zavadil 5,
Hartmann 4
Záluží muselo uhrát aspoň bod, aby
se udrželo ve II. lize. My jsme chtě-
li poslední zápas sezony doma vy-
hrát pro dobrý pocit a samozřejmě
pro věrné fanoušky. Povedlo se!

František ZAVADIL, Řevnice

CAPARTI SOUTĚŽILI. Sportovní dětský den se konal poslední květnovou
sobotu v překrásně zrekonstruovaném areálu Sokola Svinaře. Za pěkného
počasí děti zápolily v soutěžích - hod tenisákem na cíl, shazování plechovek
tenisákem, hod kroužků na hůl, kuželky, slalom na kole s převážením hrnků
s vodou, skákání v pytlích a střelba ze vzduchovky. Všechny děti - celkem se
jich zúčastnilo třicet čtyři - usilovně a za velké podpory rodičů bojovaly o
nejlepší umístění. Každý závodník dostal vypalovanou dřevěnou placku, taš-
ku s dárky a sladkou odměnu. Text a foto Vladimír ROZTOČIL, Svinaře

LEKTORKA. Kateřina Vajnarová při cvičení zum-
by v  Zadní Třebani. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Zadní Třebaň - Hodinu zumby
můžete navštívit každé pondě-
lí od 20.00 hodin ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani.
Mladičká lektorka Kateřina
Vajnarová z Hořovic vás ne-
nechá v klidu ani na minutu. 
„Zumba je nový dynamický fit-
ness program, který v sobě spo-
juje  prvky aerobního cvičení a
latinsko-amerických tanců,“ ří-
ká Katka. „Využívá základní
kroky salsy, reggaetonu, meren-
gue a cumbie, v pokročilejších
hodinách se zapojí další prvky,
například břišních tanců či tan-
ga. Zumba je založena na prin-
cipu přerušovaného tréninku,
kde se střídá svižná část s poma-
lou - v této kombinaci dochází
ke spalování tuků a efektivnímu

formování celého těla,“ dodává
s tím, že od malička miluje ta-
nec a zumba ji uchvátila proto,
kolik dokáže dodat energie.   
Komu je cvičení určeno?
„Všem, kteří mají chuť se hý-
bat,“ odpovídá cvičitelka. „Ne-
musíte se bát, že byste nestíhali!
Ani tancovat nemusíte. Na hodi-
nách se začíná nejprve s jedno-
duchými sestavami, které se po-
stupně doplňují o nové prvky, a
zvládnout je tak může opravdu
každý. Na lekci zumby nepotře-
bujete žádné taneční či fitness
zkušenosti, je navržena pro kaž-
dého bez rozdílu věku, váhy či
kondice,“ doplňuje Katka a zdů-
razňuje: „Zumba neznamená
dělat přesně kroky po instruk-
torce a stresovat se, jdu-li zrov-

na na stejnou stranu jako ona,
ale užít si to!“ 
Zumba je opravdu zábavná! Při
hodině propotíte veškeré oble-
čení, spálíte prý až 500 kalorií a
přitom budete zářit úsměvem od
ucha k uchu - to můžu potvrdit z
vlastní zkušenosti. Při hodině si
totiž ani neuvědomíte, že cvičí-
te, nemusíte přemýšlet nad žád-
nými složitými kroky a budete
se cítit jako na party. A po cvi-
čení se nebude moci dočkat dal-
ší lekce! Tak nezapomeňte: cvi-
čí se každé pondělí od 20.00 ve
Společenském domě v Zadní
Třebani, šanci máte i tentýž den
od 18.00 v Litni, v tělocvičně
místní ZŠ, a také každý čtvrtek
ve Svinařích v restauraci U Lí-
py. Petra FRÝDLOVÁ

Tenisté bojují o republiku
DOKONČENÍ ZE STRANY 12

GÓL! Jenda Štech střílí jednu z branek do sítě Bělohradu. Foto Petr HOLÝ

Při zumbě propotíte všechno oblečení!
ZACVIČIT SI MŮŽETE V ZADNÍ TŘEBANI, LITNI I VE SVINAŘÍCH

Velké obavy panovaly před sezonou
z mladšího žactva, kde loni skončila
silná generace a zanechala po sobě
nejvyšší soutěž, tedy Středočeskou
ligu. Tým se ale podařilo posílit,
hlavně dívčí část Janou Vachtlovou z
Kladna, takže se záchranou nejsou
problémy. Hodně se o to výbornými
výsledky stará Oskar Stuchlík a Ma-
tyáš Ježek, jednička týmu, o něž je
už zájem v pražských klubech. Pro
ilustraci Matyášových kvalit stačí
napsat výsledky. V posledním mist-
ráku v Bohutíně je měl 6:0, 6:0 ve
dvouhře a 6:0, 6:0 ve čtyřhře...
Radostná je situace ve starším žac-
tvu. Sportclub zde má elitní genera-
ci a dovolil si postavit dva týmy. Áč-
ko, které je nováčkem Středočeské
ligy, hraje o postup na republiku. Má
kvalitní trio dívek, stejně tak kluky,
kde vyniká Antonín Štěpánek a Da-
vid Martínek. Stejná generace dětí
zvládá nastupovat i za dorost, a ten
nekompromisně míří za postupem

ze II. třídy. Dosahuje přesvědčivých
výsledků: 9:0 v Mokropsích, 7:2 nad
LTC Beroun B, 9:0 v Sedlčanech a
8:1 nad SK Černošice.
Problematicky to donedávna vypa-
dalo s áčkem dospělých. Sportclub
před sezonou postavil nový tým z
domácích hráčů. Dostal za úkol udr-
žení ve II. třídě. Po vítězství 6:3 nad
Sokolem Dobřichovice přišly tři po-
rážky a obavy. Ty se začínají rozplý-
vat, když se vyhrálo 6:3 v Bohutíně.
Výrazně pomohl zkušený Filip Šrá-
mek, jenž nastoupil poprvé v  sezo-
ně. Ocenit je třeba i obě žákovské
naděje Elišku Petráčkovou a Danielu
Švédovou, pro něž to byla v 13 (!)
letech  singlová premiéra mezi dos-
pělými. Děvčata zápasy zvládla na
výtečnou a zařídila tři body. 
Sportclub se má do budoucna o co
opřít a každou červnovou sobotu či
neděli, kdy se od 9.00 hrají mistráky,
bude za řevnickým Liďákem určitě k
vidění dobrý tenis. (šve)
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Hotovo: Sestupuje Ostrovan i Liteň!
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ FOTBALISTÉ PŘIJELI DO OSEKA V SEDMI HRÁČÍCH A DO POLOČASU PROHRÁVALI 0:8
Poberouní - »Divokými« výsledky
končí v závěru mistrovské fotbalo-
vé sezony spousta zápasů. Debakly
utrpěly Liteň i Dobřichovice, které
naopak »nadělily« Lhotě šest bra-
nek. Soupeře nešetřily ani oba tý-
my Všeradic. Pořádnou ostudu si
uřízl třebaňský Ostrovan v Oseku.

DOBŘICHOVICE, I. A třída
Sokol Dobřichovice - SK Lhota 6:1
Branky: Kalivoda 2, Valenta, Voře-
chovský, Smiovský a Rosol
Domácí si hned v úvodu vytvořili dvě
šance, které trestuhodně zahodili. V
18. minutě se jim podařila rychlá
kombinační akce, kterou Lhotečtí za-
stavili jen za cenu faulu. Penaltu ko-
pal Debnár, (bývalý hráč B-týmu
Sparty). Jeho technickou střelu sice
gólman stačil vyrazit, jenže přímo
před dobíhajícího Valentu, který otev-
řel skóre. To domácí uspokojilo, tak-
že dále pokračovali ve volnějším
tempu, což byla chyba. Soupeř se ok-
lepal, vyrovnal a měl i další šance.
Do útoku zavelel Kalivoda. Ve 42.
minutě si naběhl na přízemní centr
Valenty a ranou z první umístil balon
tam, kam patří. Zvýšené úsilí po pře-
stávce přineslo v 52. minutě třetí uk-
lidňující branku, jejímž autorem byl
opět Kalivoda. (Vstřelil již 20. gól v
soutěži!) Zbylá půlhodinka se promě-
nila v exhibici Dobřichovických. Byli
všude dřív, často stříleli a předvedli i
oku lahodící kombinace v plné rych-
losti. Lhoteckým docházely síly - už

jen bránili, nestíhajíce pokrývat úto-
čící hráče domácích. Šestou brankou
uzavřel účet střídající Rosol v 87. mi-
nutě, když v té době ještě nebyl ani
minutu na hřišti.                            (oma)
Klecany - Dobřichovice 7:3
Góly: Větrovec, Kalivoda, Smiovský
Dobřichovice - Tuchlovice 4:4
Branky: Karda 3, Kalivoda

FK LETY A, krajská I. B třída
FK Lety - Žebrák 2:1
Branky: Janouš, Balko
Utkání o záchranu rozhodla větší vů-
le a fotbalovost. Hosté zahájili utkání
náporem. V 6. minutě vystřelil z hra-
nice pokutového území domácí Krat-
ochvíl, ale míč těsně minul branku
Žebráku. Hra se poté vyrovnala, ale
hosté byli nebezpečnější. Lety šly do
vedení v 45. minutě, kdy standardní
situaci zahrávanou Nesrovnalem do-

razil do branky Janouš. Druhý polo-
čas začal náporem domácích. V 51.
minutě si na centr Rosenkranze nabě-
hl Balko a přesnou dorážkou zvýšil
na 2:0. Domácí opanovali hru, ale
hosté soustředěně bránili a vyráželi
do rychlých protiútoků. V 58. minutě
po nedorozumění v domácí obraně
postupoval sám na branku útočník
Žebráku, ale včasným vyběhnutím jej
Sochacký donutil ke střele, jež skon-
čila o centimetry vedle.V 90. minutě
snížili hosté z trestného kopu.      (jik
Vonoklasy - FK Lety 4:1
Branka: Janouš

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
OZT - Doubravan Újezd 1:0
Branka: Bacílek
Po dlouhé době se na Ostrovan usmá-
lo štěstí. Nebyl lepší, ale stačila jedna
proměněná šance v prvním poločase

a několik skvělých zákroků Procház-
ky v brance a o třech bodech bylo
rozhodnuto. Škoda předchozí prohry
v Tetíně, která byla definitivní tečkou
za byť jen teoretickou šancí na zách-
ranu v okresním přeboru. Je ale třeba
ocenit snahu mužstva dohrát soutěž
důstojně. (Mák)
Osek - OZT 8:0 nedohráno pro ne-
dostatečný počet hráčů
Na poslední větu v předchozím přís-
pěvku zapomeňte. Ostrovan přijel do
Oseka v sedmi hráčích: Ostuda! Bě-
hem prvního poločasu se do jeho sítě
sypala jedna branka za druhou a když
se v jeho průběhu ještě zranil golman
Procházka, bylo utkání předčasně
ukončeno. Zápas bude zřejmě kontu-
mován 3:0 pro domácí. Šanci na ná-
pravu (pokud je to vůbec možné) ma-
jí hráči v posledním zápase doma
proti Zdicím. Na sestupu z okresního
přeboru to však nic nezmění. (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Řevnice - Kazín 3:0
Branky: Wrobel 2, Pitauer
Po prvním poločase nic nenasvědčo-
valo tomu, že bude výsledek tak jed-
noznačný. Ale po změně stran se stře-
lecky prosadily opory Řevnic, které
zajistily vítězství a udržení se týmu v
klidném středu tabulky.              (Mák)
Řevnice - Středokluky 2:1
Branky: Pitauer Jiří 2
V prvním poločase branka nepadla,
ale domácí byli lepší, což potvrdili ve
druhém dějství. Po výhře se bodově
dotáhli na svého soupeře, který byl
před nimi na pátém místě. (Mák)

Durisol VŠERADICE, III. třída
Hudlice - Všeradice A 3:2 
Všeradice - Liteň 8:2
Branky: Linhart 3, Kulhavý 2, Su-
chý, Šebek, Bouček
Mořina - Všeradice B 1:2
Branky: Augusta 2
Všeradice B - Mořinka 9:1
Branky: Augusta 4, Nájemník 3,
Silbernágl, Anděl
Srbsko - Všeradice A 1:0

FC LITEŇ, III. třída
Liteň - Cembrit Beroun 2:5
Všeradice - Liteň 8:2
»Schytali« jsme další dva debakly -
už se všichni těšíme na konec soutěže
a »hratelnější« soupeře ve čtvrté tří-
dě. Sestupu nic nezabrání.          (mik)

Řevničtí fotbalisté budou slavit osmdesátiny
Oslavy osmdesáti let řevnické kopané v Řevnicích budou pokračovat 5. čer-
vence hudebně-sportovním odpolednem před místním Zámečkem. Své do-
vednosti předvedou žáci oddílu kopané, malí hasiči i mistr Evropy v trialu
Roman Chvojka. Bývalým hráčům a funkcionářům, kteří se zasloužili o slá-
vu řevnické kopané, bude předáno ocenění. Zahraje šest hudebních skupin,
občerstvení bude zajištěno v blízké restauraci i ve stáncích, připravíme stře-
žené parkoviště. Vstupné je na akci dobrovolné - vstupenky budou slosová-
ny, na výherce čekají hodnotné ceny.        Miroslav KRATOCHVÍL, Řevnice

Kdy a kde hrají 
poslední mistrák...

DOBŘICHOVICE - I. A třída
Petrovice – Dobřichovice 19. 6. 17.00 

FK LETY - krajská I. B třída
FK Lety – Podlesí 18. 6. 17.00

ZADNÍ TŘEBAŇ - okr. přebor
OZT - Olympie Zdice B 18. 6. 17.00    

ŘEVNICE - III. třída okr. soutěže
Holubice - Řevnice 18. 6. 17.00 

KARLŠTEJN - III. třída 
Karlštejn - Liteň 18. 6. 17.00

FC LITEŇ - III. třída 
Karlštejn - Liteň 18. 6. 17.00 

DURISOL VŠERADICE - III. třída 
Všeradice - Svatá 18. 6. 17.00

Řevnice - Stále lepších výsledků
dosahují tenisté ze Sportclubu
Řevnice. Vypovídá o tom i probí-
hající sezona mistrovských zápasů
smíšených družstev. 
Je odehráno pět kol, do konce soutě-
ží zbývají poslední dvě a ze Sport-
clubu přicházejí samé dobré zprávy:
dorost i béčko staršího žactva jsou
na postupové příčce, minitenisté se
dostali do krajského semifinále, áč-
ko staršího žactva dokonce bojuje o
postup na republiku!
Sportclub postavil do soutěží osm
družstev od přípravek až po dospělé.
„Naší prioritou je výchova mláde-
že,“ říká jeden z trenérů Michal
Mottl. Hráči se přes léto připravují v
areálu Řevnické sportovní za Lido-
vým domem, pro výběrovou skupi-
nu, kterou vede Milan Zahradník, se
podařilo vyjednat pronájem antuko-

vých kurtů na Karlštejně. „U našich
hráčů, kteří jezdí turnaje, a někteří i
do zahraničí, je příprava na antuce v
létě nezbytná. Pohyb, skluz nohou,
odskok míčů a další faktory jsou jiné
než na koberci za Liďákem, kde zase
máme výborné podmínky v zimě,“
říká trenér Zahradník. Možnost vyu-
žívat antukový kurt sousedního LTC
Řevnice, který si chtěl Sportclub na
léto pronajmout pro výchovu mláde-
že, bylo LTC zamítnuto. Sportclub
ale našel pochopení TK Karlštejn a
oddíly začaly spolupracovat.
Výsledky jsou vidět při mistrácích.
Minitenisté (hráči do 7 let) porazili
Bohutín, Dobříš i Březnici a postou-
pili do krajského semifinále, které je
čeká 28. srpna doma v Řevnicích.
Starší kategorie babytenistů (do 9
let) má soutěž ještě rozehranou. 
(Dokončení na straně 11)                   (šve)

Tenisté bojují o republiku
ŘEVNICKÁ MLÁDEŽ SE BUDE PŘIPRAVOVAT V KARLŠTEJNĚ
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Uzávěrka čísla 12. 6. 2011.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod

Selcem, u Zámečku, na náměstí, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  

Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;
Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, stánek na nádraží, Infocentrum; 

Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; 
Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Malý Chlumec: Obchod; Osov: Květinářství.

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

»PRALI« SE AŽ DO VEČERA. Turnaj dětí v badmintonu se konal 7. červ-
na odpoledne v řevnické sokolovně. Zúčastnilo se ho pět borců - každý hrál
s každým na dva vítězné sety. Některé zápasy se rozhodovaly až v setu tře-
tím setu, takže i přes nevelkou účast turnaj končil okolo 19 hodiny. Nej-
mladší účastník Ondra Sviták hrál badminton na  předpisovém kurtu popr-
vé v životě - ukázal velký talent pro tuto hru. S rolí favoritky se úspěšně vy-
rovnala Míša Vinterová, která vyhrála všechna utkání. Na druhém místě
skončila Kačka Hrubá, třetí byla Tereza Klepetková. Pro účastníky turna-
je bylo připraveno občerstvení, pěkné ceny a dárky. Klání přihlíželo i ně-
kolik rodičů. Je potěšitelné, že o tuto jednu z nejstarších her roste zájem i
v Řevnicích - badminton je totiž sport vhodný pro všechny věkové katego-
rie.                 Bohumil KOS, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Řevnice, foto ARCHIV

Turnaj vyhrála favoritka Míša


