
Stávka u Berounky:
Kolapsy se nekonaly!
LIDÉ SI POCHVALOVALI VOLNÉ SILNICE A NEZVYKLÝ KLID

V Našich novinách:
* V »lese« řádili trpaslíci - strana 2

* Někdo nám prostřelil okno! - strana 3

* Při posledním mistráku tekla krev
- strana 12

Poberouní – Stávka odborářů, jež
se konala ve čtvrtek 16. června, na-
rušila obvyklý chod v celé republi-
ce. Včetně Poberouní a Podbrdska.
Nejvíc problémů měli ti, kteří z naší
oblasti dojíždějí do práce vlakem a
jsou na něm závislí – železniční do-
prava se totiž úplně zastavila, za ně-
které vlaky vyjely náhradní busy. Na-
opak autobusoví dopravci ve střed-
ních Čechách jezdili normálně.
Stávce navzdory byl ale čtvrteční den
v Poberouní celkem klidný, žádné
kolapsy se nekonaly. Na trase Řevni-
ce - Dobřichovice - Černošice - Pra-
ha-Smíchov zajišťovaly dopravu
místo vlaků dvě soukromé autobuso-
vé firmy. Spoje jezdily v půlhodino-
vém intervalu od 5.00 do 23.00.

Zůstaly ale nevyužité - podle řidičů
jelo v jednom autobuse maximálně
patnáct cestujících. 
Mnoho lidí si totiž vzalo dovolenou,
jiní vyrazili do práce na kole, pěšky,
nebo použili auto – a pochvalovali si,
že silnice jsou prázdnější než jindy.
„Jel jsem autem a připadal si, že je
silnice jen moje. Očekávaný a odbo-
ráři vzývaný kolaps dopravy nena-
stal. Tedy vyjma zaplněných cyklis-
tických stezek,“ uvedl Jiří Petříš ze
Zadní Třebaně. Podle něj měla stávka
pro lidi bydlící v okolí Řevnic ještě
jedno pozitivum: „Železniční přejezd
v Řevnicích byl celý den otevřený.“ 
Cestu autem místo vlaku zvolila také
učitelka ZŠ v Řevnicích Jana Sejko-
vá. (Dokončení na straně 9) 

28. června 2011 - 13 (548) Cena výtisku 7 Kč

Kam by rád moderátor Olda Burda? Do štol v okolí Amerik
Lety - Jaké mají prázdninové plá-
ny známé tváře od Berounky?
Kam čtenáře NN na letní výlet po-
zve televizní a rozhlasový moderá-
tor, Letovan Oldřich BURDA? 
Splnil jsem si sen: byl jsem rybařit v
severním Norsku, pár stovek kilo-
metrů za polárním kruhem, na ostro-
vě Loppa. Ryby byly krásné, tahali
jsme samé metrové i větší tresky!
Skvělý zážitek, i když jsem za ním
jel 51 hodin autem a brodil se met-
rem sněhu v době, kdy tady bylo 28
stupňů. Za pár dní jedeme s rodinou
do Chorvatska. Tam bude moře asi
teplejší, než ty 2 stupně na severu! 
Vyrůstal jsi v Karlštejně, teď bydlíš
v Letech? Máš tip na nějaký prázd-
ninový výlet po okolí?
Domov mám v Karlštejně i v Letech.

Táta je Karlštejňák, mámu si přivedl
z Letů. Nedovedu si představit, že
bych bydlel jinde, než u Berounky.
Možností, kam se vydat, je tu nespo-
čet. Pěšky, na kole i na bruslích. Moc
pěkná je procházka na Skalku, nebo
žlutá stezka z Mořiny do Karlštejna
okolo Amerik. Také Solvayovy lomy
nebo šachta Barbora. Já bych se rád
podíval právě do štol v okolí Amerik. 
Máš spoustu aktivit, kde tě můžeme
potkat, vidět ?
Třeba při losování Šťastných 10 na
Čt 1. A v okolí? Určitě bude disco v
v Řevnicích, asi pojedu v létě do Že-
bráku. Žádné příležitosti se nevyhý-
bám. Po prázdninách se chystám na
vinobraní do Mělníku, v kalendáři
už mám i nějaké lednové a únorové
plesy. Petra FRÝDLOVÁ

Poberouní - Dvakrát během jediného
dne se na televizní obrazovce objevil
poberounský muzikál Noc na Karlš-
tejně. V sobotu 25. 6., právě když by-
lo v plném proudu představení známé
veselohry na nádvoří zámku v Mníš-
ku pod Brdy, odvysílala o něm TV
Prima v hlavním vysílacím čase re-
portáž ve svých VIP zprávách.

Záběry vznikaly při zkoušce - »v tele-
vizi« se objevili takřka všichni hlavní
protagonisté muzikálu. 
Proč se nehraje přímo na Karlštej-
ně? ptala se reportérka. Jan Rosák,
Petr Jančařík i Lumír Olšovský odpo-
vídali ve stejném duchu: Kastelán si
asi postavil hlavu a »Noc« na hradě
nechce. (Dokončení na straně 2)     (pef)

FESTIVALY V »LESŇÁKU«. Dva významné letní festivaly se v uplynulých
dnech konaly v řevnickém Lesním divadle. Na Rockovém slunovratu zahrál
Ivan Hlas (na snímku) na folkové Portě zase třeba Věra Martinová či Vladimír
Mišík.  (Viz strana 4) Foto Kristína PELIKÁNOVÁ

LOVEC. Olda Burda s jedním ze
svých úlovků.                 Foto ARCHIV

Mladí řevničtí tenisté
vybojovali »republiku«
Řevnice - O velké překvapení se
postarali starší žáci tenisového
Sportclubu Řevnice. V soutěži
družstev skončili druzí v kraji a
postoupili na srpnové mistrovství
republiky do Rakovníka. 
Tady už mohou narazit na těžké kali-
bry - Spartu, 1. ČLTK, Prostějov...
„Pro klub lokálních parametrů je to
výjimečný úspěch,“ říká trenér Milan
Zahradník. Tým ve složení D. Paul,
A. Štěpánek, D. Martínek, M. Ježek,
E. Petráčková, A. Hermanová, D.
Švédová porazil v rozhodujícím zá-
pase Slovan Kladno 6:3. Postupový
bod uhrála Hermanová. Vedla 6:1 a
5:2, načež neproměnila 10 (!) meč-
bolů a druhý set ztratila. Naštěstí ve
třetím setu kurt opět ovládla.      (šve)

Letovský cyklista vyhrál mistrovství Česka
Lety, Šumperk - Časovku na cyklistickém Mistrovství České republiky,
které se konalo v moravském Šumperku, vyhrál Letovan Jiří Hudeček. 
Přestože Hudeček ještě loni jezdil závody horských kol, na konci letošního
června triumfoval v silniční časovce jednotlivců. Na trati dlouhé 44 kilomet-
ry s převýšením 1000 m porazil celou špičku, včetně Zdeňka Štybara.     (mif)

Řevnickou školu evakuovali záchranáři

Muzikál byl »v televizi«, ve VIP zprávách Primy
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Oblíbenou hudební komedii Ať žijí
duchové sehrály o prvním a druhém
červnovém víkendu řevnické soubo-
ry Notičky a Proměny. Úspěch před-
stavení byl nebývalý, zvláště s ohle-
dem na to, že se v případě obou sou-
borů jednalo o divadelní prvotinu.
O dětské role se Notičky i Proměny
podělily rovným dílem. Vedle ostří-
lených dospělých ochotníků jako je
Alexandr Skutil, Roman Tichý, Jiří
Nikodým či Jan Flemr podávaly děti
rovnocenné výkony. Okouzlující by-
la zvláště Leontýnka v podání basist-

ky Notiček Dianky Šeplavé. Roli
Dlouhého Janka bezvadně zvládl
Vašek Heřman,  stejně jako ostatní
představitelé mládeže usilující o zís-
kání hradu Brtníku, včetně roztomi-
lého prcka Filípka Heřmana a party
trpaslíků. Všichni herci si užívali
každé z pěti představení - dohroma-
dy je vidělo na 1100 diváků. „Byly
to dva fantastické víkendy, kterými
jsme se odměnili za dva roky příprav
a tři měsíce zkoušení,“ shrnul dojmy
režisér a představitel Jouzy, neoblí-
beného vedoucího samoobsluhy, Jan

Flemr. Stejné pocity si po posledním
představení odnášeli ostatní účinku-
jící i technický tým zajišťující zvuk,
světla či provozuschopnost »hradní
střely« - auta, jímž se dopravovaly
děti. „Všichni do představení dali to
nejlepší, a bylo na nich vidět, jak je
to baví. Jako správní ochotníci při-
stupovali k projektu s maximální
ochotou,“ chválil Flemr. 
Spojení Notiček a Proměn se ukáza-
lo jako bezvadný nápad. Proměny v
čele s vedoucí Ivankou Zrostlíkovou
se postaraly o nápadité kulisy, kostý-
my a taneční doprovod, Notičky v

čele s Lenkou Kolářovou daly doh-
romady kapelu, která muzikou upra-
venou Janem Martínkem výkony
herců a zpěváků podtrhla. Spokoje-
ností zářily i obě dámy. „Sešla se tu
bezvadná parta, atmosféra byla úžas-
ná,“ uvedla Zrostlíková. Kolářová
dodala: „Hodně mě potěšily reakce
diváků - bavili se, zpívali s námi.“ 
Výtěžek - 50 841 Kč - soubory věno-
valy na provoz občanského sdružení
Náruč a Modrý domeček. Budou se
konat i další reprízy? Reálné to je,
shodli se režisér i vedoucí. 

Pavla PETROVÁ, Notičky, Leč

V »Lesňáku« se zabydleli trpaslíci
ŘEVNICKÉ SOUBORY NOTIČKY A PROMĚNY SPOLEČNĚ NASTUDOVALY HUDEBNÍ KOMEDII AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Na třetí Liteňský piknik dorazilo osm desítek dětí
DOBÝVALY HRAD, VYZKOUŠELY NOVÉ DOSKOČIŠTĚ, STŘÍKALY VODOU NA PYRAMIDU Z PLECHOVEK...

TRPASLÍCI S JOUZOU. Trpaslíci a vedoucí samoobsluhy Jouza (Jan Flemr)
v divadelním představení Ať žijí duchové. Foto ARCHIV

Do údolí Plakánek v Českém ráji vyrazily děti ze zadnotřebaňské málotříd-
ky na školní výlet - plakat nad koncem školního roku, který byl plný hezkých
společně prožitých chvil a akcí. Nebe neplakalo, zato plakaly děti, že jsme
nemohli být déle na tak pěkných místech jako je hrad Kost, zámek Hump-
recht či Muzeum aut v Mladé Boleslavi. V DDM Zahrada se děti pobavily s
hady, viděly krmení a směly se i s nimi pomazlit. Bydleli jsme v krásném
kempu s koupalištěm, které děti ihned obsadily. No, měli jsme se prostě fan-
fárově! Paní ředitelka nejspíš litovala, že pro samou agendu okolo školy ne-
mohla být s námi. Moc děkuji svému muži, že i při pracovním vytížení si na-
šel čas na naše batůžky a konstatoval, že tato parta dětí byla zatím asi ta
nejlepší. Že mám ráda všechny, co prošly naší školou, je jasné, ale je prav-
da, že to byly právě tyto děti, kvůli nimž vznikl nápad mít ve škole přírodo-
vědný kroužek a že většina z dětí, které jely na výlet, byla z něj. Děkuji i vám,
Evo Machová a Péťo Flasarová. Snad se i vám líbilo, tak jako dětem. Krásné
prázdniny! Text a foto Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

V sobotu 18. června uspořádali liteň-
ští rodiče ve spolupráci s FC Liteň,
SDH Liteň a Domečkem Hořovice
III. Liteňský piknik - Dětskou olym-
piádu. Hlavním cílem bylo předsta-
vit, co se za uplynulý rok podařilo
vybudovat na liteňském hřišti. Od
dopoledne mohli dětští návštěvníci
projít 10 olympijských stanovišť a
předvést své dovednosti - ve slalomu
s míčkem na raketě, skákání v pytli,
srážení plechovek míčkem, dobývá-
ní hradu či ve skákání do dálky na
novém doskočišti – menší děti ská-
kaly v průměru od 0,5 do 1 m, starší
kolem 2 m a ti nejlepší pak 3,30 m
(Baruška), resp. 3,40 m (Robin a Ro-
bert). Po nasbírání razítek ze všech
disciplín obdrželi tašku s cenami a
mohli si vybrat i další dárky. Mimo
soutěžní disciplíny mohli vyzkoušet
nový skákací hrad a nechat si nama-
lovat obličej od Evči Drbalové – obě
»mimosoutěžní« disciplíny si našly
své příznivce, nezřídka na nich strá-
vily děti více času než na ostatních
stanovištích.

Krátce po poledni zatančily návštěv-
níkům holčičky z kroužku Tancování
s Pájou a nechybělo ani předtančení
Break Dance. Pak za zvuků sirény

dorazili na hřiště místní hasiči, kteří
dětem předvedli techniku a nechali
je, aby si samy vyzkoušely »hašení«
– byť jen v podobě stříkání vody na

plechovkovou pyramidu. Návštěvní-
ci se mohli občerstvit kuřecími kři-
délky, klobásami, kýtou nebo zeleni-
novým salátem z dílny Lucie Smíš-
kové. Na hřišti bylo možno zakoupit
i sýry a mléko, domácí koláčky, cuk-
rovou vatu, balonky, korálky, …
Přesto, že poctivě připravený zábav-
ný den pro děti i dospělé trošku kazi-
lo počasí a hlavně po poledni o sobě
dávalo vědět mírnými přeháňkami,
užili si malí i velcí příjemně strávený
den. Organizátoři mohou být spoko-
jeni – udělali radost minimálně 46
holčičkám (hlavně Kristýnkám a Ni-
kolkám) a 33 chlapečkům (nejčastě-
ji Honzíkům a Matyášům) ve věko-
vém průměru 7 let. Většina dětí byla
z Litně, ostatní pak z blízkého okolí.
Nejmladšímu soutěžícímu byl 1 rok,
a tak mu s většinou disciplín pomá-
hal tatínek. Velké poděkování patří
všem, kteří se podíleli na přípravách
i organizaci akce. Děkujeme za dár-
ky i drobnosti pro děti a samozřejmě
také za další finanční dary. 

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Muzikál byl »v televizi«, ve VIP zprávách...
(Dokončení ze strany 1)
Doufáme, že se kastelán umoudří a muzikál se časem přecejen na hrad
dostane. Byla by škoda nechat si takové divadlo na Karlštejně ujít, patří
tam. „Je to asi nějaké nedorozumnění,“ dodal Olšovský. 
Týž večer se Noc na Karlštejně objevila i v TV Barrandov, v pořadu Pro-
minenti, kterým provází Jitka Asterová. Hovořil o ní bývalý středočeský hejt-
man, poslanec Petr Bendl. Záběry v Prominentech byly z představení muzi-
kálu v Dobřichovicích. 
O víkendu 2. a 3. 7. bude Noc na Karlštejně hostit hrad Křivoklát. Obě před-
stavení začínají ve 20.30, předprodej vstupenek: www.krivoklat.cz.         (pef)

TREFA! Jednou z disciplin Liteňského pikniku bylo srážení plechovek míč-
kem. Foto Richard LUKEŠ

Nebe neplakalo, školáci ano...
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Plamenné reakce vyvolalo otištění článku o ne-
šetrném kácení stromů u silnice ze Zadní Tře-
baně do Litně (NN 11/11). O rozhovor na toto
téma jsem požádala Romanu HERKUSOVOU
ze Zadní Třebaně, absolventku Zahradnické
fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické uni-
verzity v Brně, členku Společnosti pro zahrad-
ní a krajinářskou tvorbu. Známe se několik let,
proto jsme si tykaly.
Souhlasíš s názorem, že se lidé chovají ke stro-
mům jako k věcem, ne jako k živým organismům?
Ano. Často jsme svědky toho, jak je lhostejným a
diletantským přístupem rozhodováno o bytí či ne-
bytí stromů. Je snadné nevhodným zásahem zničit
či narušit strom, který existuje několik desetiletí
až staletí. Kácení je nevratné a kompenzace novou
výsadbou je v danou chvíli nedostatečná. Bude tr-
vat desítky možná stovky let, než stromy doros-
tou. Kácení velkých stromů by měla předcházet
informační akce vysvětlující důvody. Ve většině
případů by se dalo najít vhodnější řešení. 
V jakém stavu jsou stromy v naší zemi? 
Na každého člověka v Česku připadá 2,5 stromu
rostoucích mimo les. Jde tedy asi o 25 milionů st-
romů, které jsou již dospělé či staré. Péče o ně by-
la v mládí zanedbána, proto teď jsou problémy s
jejich bezpečností. Často vídáme proschlé větve v
korunách, nebezpečná větvení, nevhodné tvary
korun, plodnice dřevokazných hub... Typickým
příkladem jsou městské parky, aleje podél silnic,
řek a potoků i zeleň na venkově. Neodborné řezy
na lípách a javorech mají za následek menší vita-
litu, horší zdravotní stav stromů i množství roz-
sáhlých ran, jež jsou branou pro dřevokazné hou-

by. Stromy poškozuje i stavební činnost v bezpro-
středním okolí kořenů. Často chybí oplocení či
bednění kolem ohrožených stromů, stavební stro-
je se dostávají do kontaktu s korunou i s kmenem,
opomíjené je poškození teplem ze spalovacích
motorů. A už ani nemluvím o tom, že výkopy v
chráněné kořenové zóně se dělají bagry. 
Co stromy poškozuje nejvíce? 
Když jedu krajinou a vidím »opižlané« nebo zby-
tečně pokácené stromy, odpovídám, že největším
škůdcem stromů je člověk. Odnepaměti byly stro-
my lidmi uctívány, velebeny, chráněny. Byly vysa-
zovány na návsích, u kapliček, hraničních bodů,
na rozcestích. A dnes? Z našich životů se vytrati-
ly hodnoty, které byly pro naše předky samozřej-
mé. Postrádám úctu, pokoru, pospolitost... Naše
děti, a často už i my, nemáme dobrý vztah k příro-
dě. Bezohlednost, i ke stromům, je na prvních mí-
stech v žebříčku vlastností mnoha lidí. 
Muselo se podle tebe u Lhotky kácet?
Určitě byl zbytečně pokácen dub. To, že zasahoval

údajně do vedení, neznamená, že musel jít k zemi.
Citlivá obvodová redukce koruny by tomu zame-
zila. Ostatní stromy mohly být ošetřeny podobně. 
Kdo za to může?
V první řadě ten, kdo tu navrhnul a vysadil dub, jí-
rovec... Měl si uvědomit jejich výšku v dospělosti,
došlo by mu, že tyto druhy jsou pod dráty ne-
vhodné. Druhým viníkem je společnost ČEZ, jež
si najímá lidi na prořezy a kácení. Těží z toho, že
zodpovědnost za práce má realizátor, ne zadavatel.
Jak to vidíš do budoucna? 
Lidé na venkově si neuvědomují, že v jejich okolí
je poslední možnost se setkat s našimi domácími
druhy dřevin - právě proto by měli dělat vše pro
jejich zachování. Ve městech s uměle vytvořený-
mi podmínkami se domácím dřevinám nedaří a
jsou nahrazovány nepůvodními druhy. Ty jsou
odolnější na zasolení půd, snášejí větší sucho, ne-
vadí jim vysoké teploty. Je jen na nás, jak se bude-
me k přírodě chovat a co zanecháme našim dětem. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Největším škůdcem stromů je - člověk
ČLÁNEK O KÁCENÍ PODÉL SILNICE ZE ZADNÍ TŘEBANĚ DO LITNĚ VYVOLAL PLAMENNÉ REAKCE

Seriál anonymní šikany vůči mé ro-
dině pokračuje. Tentokrát nám oblá-
zkem o průměru asi 2,5 cm prostřeli-
li okno. Střelnou zbraní byl zřejmě
výkonný prak. I přivolaný policista
konstatoval, že nešlo o běžným způ-
sobem hozený kámen. V obou tabu-
lích špaletového okna zůstal čistý
prostřel, sklo se nevysypalo.
„Muselo to být něco rychlého, mož-
ná rybářský prak,“ mínil policista.
Podobně nám někdo škodí již přes
rok. Nemám přímé důkazy proti pa-
chateli. Budu mu tedy říkat NĚKDO.
Začalo to poté, co jsem se pokusil zí-
skat ochranu městských úřadů v Řev-
nicích a Černošicích proti rozhodnu-
tí souseda zahradit příjezdovou ces-
tu k mému rodinnému domu. (Neús-
pěšně, obě rozhodnutí dávající mi za
pravdu zrušil nadřízený krajský úřad
kvůli formálním nedostatkům). To
bylo v květnu 2010. Šikana se vyost-
řila poté, co jsem byl loni na podzim
zvolen do řevnického zastupitelstva.
Zde je seznam dosavadních útoků
proti mé rodině: 
- Po uzavření cesty vedoucí k mému
domu plotem a bránou NĚKDO na-

psal mým jménem udání poukazující
na to, že město Řevnice údajně neo-
právněně zlepšuje alternativní přís-
tup k mému rodinnému domu.

- Následně NĚKDO přeštípl či přeře-
zal telefonní vedení vedoucí k mému
domu nad bývalou příjezdovou ces-
tou (v době incidentu parcelou uza-

vřenou plotem a bránou).
- Pak přišlo na policii a městský úřad
udání, že před mým domem stojí ne-
pojízdný vrak (bylo to mé auto).
NĚKDO při tom opět zneužil cizí
jméno (v udání se představil jako ji-
ný soused, který s věcí nemá nic spo-
lečného).
- Poté NĚKDO u mého auta vymlátil
tři okénka a propíchal pneumatiky. 
- V téže době NĚKDO v noci zabušil
na naše vchodové dveře a zmizel.
- NĚKDO napsal anonymní dopis
(mně i na městský úřad) vyzývající
mě k odstoupení z veřejných funkcí. 
- Nyní nám NĚKDO prostřelil zřejmě
prakem okno směřující do ulice. Do-
mnívám se, že se snažil zničit reflek-
tor a bezpečnostní kameru, jež jsem
na průčelí svého domu umístil. 
Většinu incidentů jsem hlásil na poli-
cii. Ta zatím pachatele nedopadla.
Já, má žena a tři malé děti důrazně
vyzýváme, aby tyto agresivní útoky
okamžitě přestaly. Přišlo mi také dů-
ležité informovat o nich vás, čtenáře
Našich novin. Pokud někdo víte, jak
nám pomoci, prosím pomozte.

Petr ZAVADIL, Řevnice  

BYLO TO NUTNÉ? Jeden z pokácených stromů u
Lhotky. Foto Ema BURGETOVÁ

ČISTÝ PRŮSTŘEL. Prostřelené okno u řevnického domu manželů Zavadilo-
vých.  Foto Petr ZAVADIL

POSTRÁDÁM ÚCTU. „Lidé jsou bezohlední,“ tvrdí Romana Herkusová. Foto Jiří HERKUS

NĚKDO nám prostřelil okno! Co bude dál?
„KDOSI NÁS SOUSTAVNĚ ŠIKANUJE,“ STĚŽUJE SI ŘEVNICKÝ ZASTUPITEL PETR ZAVADIL 
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La-Boum = zásah elektrickým proudem
S NĚMECKÝMI MUZIKANTY SI V LESNÍM DIVADLE NA VALCHU ZAHRÁL TAKÉ ŘEVNIČAN JIŘÍ VITOUŠ

Sedmý ročník Rockového slunovra-
tu se konal 18. 6. v řevnickém Les-
ním divadle. Mnoho diváků v dešti-
vém počasí nedorazilo - sešlo se jich
tu jen několik desítek. 
Nejprve zahrály Lety mimo, poté
Vnitřní faktor, Queens of Everything
a pak La-Boum. Parta z Německa,
působila jako zásah elektrickým
proudem. Rytmy a zpěv, které vydá-
vala, nás strhly k nadšenému  pohy-
bu. Na tvářích diváků bylo vidět ra-
dost, která doslova prýštila z pódia.  
Pal zahrál a zapíval Ivan Hlas s dop-
rovodem. Lyricky něžné skladby se

střídaly s těmi svižnějšími za mist-
rovského doprovodu violoncela a só-
lové kytary. Mnoho písní jsme si s
Hlasem zazpívali. Akci zakončilo
vystoupení domácí kapely Orkus. 
Vystoupení pod širým nebem je vž-
dy sázka do loterie. Hudebníci, kteří
se slunovrat dostavili, by si ale urči-
tě zasloužili větší pozornost fanouš-
ků. V době přehršle televizních kaná-
lů, kde jedna telenovela střídá dru-
hou, asi živý koncert nemůže konku-
rovat spletitým osudům Esmerald a
Manuel.     Helena PELIKÁNOVÁ, 

Zadní Třebaň

Koráby měly premiéru
Dobřichovice – Závěrečný koncert
Hudebního studia Capriccia se
pod názvem Pátá konal ve Für-
stově sále v Dobřichovicích. 
Vystoupili žáci klavírní i pěvecké
třídy a hosté Klára a Dorothea Sol-
ničkovy i Daniel Klobouček. Diváci
také měli poprvé možnost poslech-
nout si vokálně-instrumentální sku-
pinu Koráby. „Děti jsou šikovné,“
řekla jedna z přítomných maminek
Romana Sokolová. (lup)

Na Portě zpíval Mišík,
Wabi i Martinová
Řevnice - Jubilejní 45. ročník fol-
kového festivalu Porta se konal
poslední červnový víkend v Les-
ním divadle Řevnice. 
Vítězem se stala skupina D.N.A. z
Brna, druhé místo získalo duo Vasi-
lův Rubáš z Prahy a třetí pražská
skupina Šantré. Vystoupilo i mnoho
hvězd - Vladimír Mišík s kapelou
Etc., Wabi Daněk, Samson a jeho
parta, Věra Martinová nebo Roman
Horký a Kamelot. (lup)

Děti zpívaly Mrtvý vlak
Koncert žáků Simony a Petra Krut-
ských se konal v liteňské škole. Vys-
toupily děti od předškolního věku až
po žáka 9. třídy ZŠ Liteň. Vyslechli
jsme skladby známých autorů, úpra-
vy lidových i trampských písní, slyše-
li jsme klavír, klasickou i elektrickou
kytaru, flétnu a keyboard. Na závěr
nás žáci potěšili zpěvem, takřka pro-
fesionálně zvládli muzikálovou Hvěz-
du na vrbě a poněkud morbidní, ale
o to dětmi oblíbenější Mrtvý vlak.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V červenci a srpnu kino nehraje -
dovolená.

KINO ŘEVNICE
29. 6. 20.00 PUŠKVOREC
1. 7. 20.00 PRAŽSKÁ PĚTKA (4.
narozeniny kina + koncert)
2. 7. 16.00 GULIVEROVY CESTY
2. 7. 20.30 LEPŠÍ SVĚT
6. 7. 20.30 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA
VLNÁCH PODIVNA
8. 7. 20.30 OBČANSKÝ PRŮKAZ
9. 7. 16.00 HOP
9. 7. 20.30 ČERNÁ LABUŤ

KINO MÍR BEROUN
28. 6. 20.00 OSMDESÁT DOPISŮ
28. 6. - 2. 7. 18.30 (Út 17.30) RYCHLE
A ZBĚSILE 5
Od 3. do 13. července kino nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
1. 7. 21.30 CZECH MADE MAN
2. 7. 21.30 MEDVÍDEK PÚ
3. - 4. 7. 21.30 RYCHLE A ZBĚSILE 5
5. 7. 21.30 ČERTOVA NEVĚSTA
6. 7. - 7. 7. 21.30 ZDROJOVÝ KÓD
8. 7. 21.30 MÁMA MEZI MARŤANY
9. 7. - 10. 7. 21.30 PIRÁTI Z KARIBI-
KU: NA VLNÁCH PODIVNA

CLUB KINO ČERNOŠICE
28. 6. 20.30 DIVOKÉ VČELY
5. 7. 21.00 NUDA V BRNĚ
10. 7. 21.00 FANTOMAS
12. 7. 21.00 SAMOTÁŘI

KINO RADOTÍN
Od 26. června do 31. srpna bude rado-
tínské kino uzavřeno z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce. Slavnostní znovuotevření
je plánováno na 1. září.

SÓLO VITUCHA. S německou kalelou La-Boum si na pódiu zahrál také val-
chista staropražského Třehusku Jiří Vitouš.     Foto Kristína PELIKÁNOVÁ

PRVNÍ MAZEC. V sobotu 11. 6. se Autokemp v Karlštejně zaplnil příznivci
rockové muziky - konal se tu I. Karlštejnský rockový mazec. Za krásného let-
ního počasí se pod širým nebem vystřídaly kapely Emotion pictures, Alexxia,
The Metuzalém, Garant (na snímku), Výčep a Joe Berry Band. Kapely hrály
v hodinových blocích a od všech si publikum vyžádalo přídavek. K dispozi-
ci byl stánek s pivem i gril s výbornými klobásami a steaky. První ročník fes-
tivalu se vydařil, nezbývá než doufat, že se opět za rok sejdeme v hojném po-
čtu na ročníku druhém!                Text a foto Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

Caparti z Klíčku tančili »naruby«

Tipy NN
* Irena Budweiserová zazpívá 1. 7.
od 19.00 v kostele v Karlíku. Vs-
tupné 150 a 100 Kč. (vlc)
* Taneční party na oslavu konce
školního roku se koná 1. 7. od 20.00
v Clubu Kino Černošice. Pořadatelé
slibují stálice černošické taneční
scény DJ Bundu a Vóďu i soutěž o
nejzajímavější vysvědčení.           (vš)
* Večírek s názvem Contamination
pořádá 2. 7. od 20.00 Kino Club
Černošice. Zahrají kapely Proximity
a Contami Nation. (vš)
* Muzikál Zvonokosy v nastudová-
ní Dobřichovické divadelní společ-
nosti bude k vidění na nádvoří zám-
ku v Dobřichovicích 4., 5. a 6. 7. od
21.00.  Vstupné 180 Kč. (vlc)
* Skupiny Alotrium, Reginleif, Re-
bel, Ortel aj. se představí v zahradě
mníšeckého zámku 5. 7. Historický
program plný šermu a divadla, který
začne v 11.00, završí volná rekon-
strukce dobývání zámku Švédy. (jdi)
* Několik kapel vystoupí na oslavě
80 let kopané v Řevnicích, která se
koná 5. 7. od 14.00 před místním Zá-
mečkem. Své dovednosti předvedou
malí hasiči i fotbalisté.               (mik)
* Country kapela Sedláci zahraje 8.
7. od 20.00 v Hospůdce v Budňa-
nech Karlštejn. (mam)
* První prázdninová párty se koná
v Clubu Kino Černošice 9. 7. od
20.00. Hraje DJ Syndrom.            (vš)
* Vernisáž fotografické výstavy Fo-
tosalon hostí 12. 7. od 18.00 Záme-
ček a od 19.00 Modrý domeček Řev-
nice. Uvidíte díla Ladislava Sitens-
kého, v kavárně  můžete sledovat vý-
voj prací absolventů fotografie ZUŠ
Řevnice I. Velfové a P. Dudáka. Vý-
stava trvá do konce srpna.           (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 strašidýlek Víti Klimtové
Pohádková země potrvá  v restauraci
U Bílé paní Karlštejn do 31. 8. (pef) 

Trochu jinak než obvykle tančil dět-
ský soubor Klíček na závěrečném
koncertě 15. června v řevnickém ki-
ně. Kromě folkloru předvedl i jinak
laděné tance. Na pódiu se střídali
menší i větší členové souboru, jako
host vystoupily děti z tanečního od-
dělení místní Základní umělecké
školy. Diváci měli možnost vidět no-
vé pásmo o Káče s živým zpěvem,
starší pásmo Ta kulhavá kobyla i ta-

nečky přípravky. Na řadu přišly také
plesové tance – Modlitba za vodu
od Hradišťanu, Barbarské pobřeží
či Čarodějnice z Amesbury od Aso-
nance. „Netušila jsem, že děti umí
tolik tanců. Moc se mi to líbilo,“ ří-
kala jedna z babiček Blanka Dvořá-
ková. Letošní sezona Klíčku koncer-
tem skončila, děti se naposledy set-
kají při rozlučkové bojovce.   (lup) 

Foto Martina KOSTLÁNOVÁ



Zlatý hřeb Všeradického jara? Martin Rous
PREMIÉROVÝ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU RŮZNÝCH ŽÁNRŮ SE VYDAŘIL

V sobotu 18. 6. se konal závěrečný koncert I. roč-
níku hudebního festivalu Všeradické jaro. Cílem
bylo dát prostor dobrým muzikantům z nejbližšího
okolí a nabídnout publiku různé žánry. Během tří
večerů se obecenstvu představilo pět hudebních
uskupení a jeden sólista. Úvodní koncert v husit-
ském kostele ve Všeradicích směřoval ke klasické
hudbě, zazněly při něm renesanční, barokní i mo-
derní sborové písně a také flétnové skladby v podá-
ní Jiřího Kylara z Haloun. Návštěvnost nebyla osl-
nivá, což se však změnilo o týden později, kdy ka-
pelám tleskal téměř plný obecní sál ve všeradic-
kém hostinci Na růžku. 
První se představily Kecky, tři studentky hořovic-
kého gymnázia, které byly pro návštěvníky největ-
ším překvapením – krásné, čisté vícehlasy, dobře
zvládnutý instrumentální doprovod i nemalá kuráž
při interpretaci způsobily nadšení. Po skončení vy-

stoupení se publikum marně domáhalo přídavku,
protože »další písničky teprve nacvičují«. 
Druzí vystoupili Fotři a kolektiv (FAK) z Mníšku
pod Brdy, osmičlenný ansámbl přesvědčivě podá-
vající zejména písně Jaroslava Ježka. Právě v této
době, kdy z oken zněl jazzově laděný »nářez«, za-
čala do sálu proudit další vlna publika, které patr-
ně až teď pochopilo, že se zde odehrává zábava
hodná pozornosti. Druhý koncert uzavřel všeradic-
ký písničkář Honza Jícha se svou kapelou. 
Při závěrečném koncertě se vytvořila nádherná at-
mosféra – nejdříve zahrála příbramská rodinná ka-
pela Jerry a dcerry, po ní nastoupil zlatý hřeb fes-
tivalu Martin Rous a rozjel kytarové kreace, jaké
na naší folkové scéně nemají obdoby. Virtuoz a hu-
dební pedagog odkojený big beatem se v posled-
ních letech věnuje písničkářskému řemeslu a rych-
le se stal vítězem všech důležitých českých soutě-

ží tohoto žánru. Martin musel sedmkrát přidávat a
odjel nadšen množstvím prodaných cédéček a s
hřejivým pocitem, že jeho Všeradičtí mu rozumějí. 
První Všeradické jaro se vydařilo a posílilo pozici
Všeradic jako mikroregionálního kulturního cent-
ra. Jan JÍCHA, VŠERADICE

Obrazy jsou k vidění do září
Obrazy, jež vznikly v průběhu Mezinárodního ma-
lířského sympozia Všeradice 2011, budou ve vše-
radické galerii M. D. Rettigové vystaveny do 30.
září. Sympozia se zúčastnilo 12 výtvarníků z ČR,
Polska, Rumunska, Rakouska a Bulharska. (syš)

Z podbrdského kraje
* Oslavy 115. výročí založení hasičského sboru se
konaly 18. června v Podbrdech. V nabitém progra-
mu byly také útoky dětských, ženských a muž-
ských družstev. Vižinští mladí hasiči, kteří existují
teprve půl roku, zažili první úspěch - v konkurenci
sedmi sborů  obsadili krásné 3. místo. Gratulujeme.

Jana FIALOVÁ, Vižina
* Na dvacet malých výtvarníků z ateliéru Rusalka
Řevničanky Ireny Staňkové vystavovalo do 26. 6.
obrazy, grafiky i kresby ve všeradické galerii M.
D. Rettigové. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Kateřina divákům vyprávěla 
o manželství s Jiřím. Kornem
V pátek 17. června se konal v sále všeradické gale-
rie další Zámecký večer -  tentokrát diváky bavili
herečka a modelka Kateřina Kornová i herec a
moderátor Vladimír Čech. Kateřina prozradila za-
jímavosti ze společného života s Jiřím Kornem a
vyprávěla o tom, jak ji fotograf Jadran Šetlík obje-
vil pro modeling. O Vladimíru Čechovi málokdo
věděl, že byl v minulosti mistr České republiky a
vicemistr Evropy v minigolfu. Na toto téma se roz-
vinul zajímavý rozhovor - tento den byl totiž ve
Všeradicích oficiálně zahájen provoz nového mini-
golfového hřiště (viz níže). Hodina a půl povídání
utekla jako nic a byla tady soutěž o nejlepší seka-
nou. Tentokrát byly sice pouze dva vzorky, ale o to
bylo těžší vybrat ten lepší. Rozhodlo hlasování di-
váků: vyhrála paní Fryšová,  s druhým místem se
smířila paní Neužilová.
Další Zámecký večer se bude konat 15. 7. - do Vše-
radic přijede mistr baletního umění Vlastimil Ha-
rapes, operní pěvkyně Marie Párová a fotograf Ja-
dran Šetlík.                Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Hřiště otevřel vicemistr
VŠERADICKÝ ODDYCHOVÝ PARK UŽ JE V PROVOZU

ZÁMECKÝ VEČER. Petr Jančařík (vpravo) tentokrtá ve všeradické galerii zpovídal Kateřinu Kornovou
a Vladimíra Čecha. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 13/11

V pátek 17. června otevřel sta-
rosta Bohumil Stibal vedle zá-
meckého areálu ve Všeradicích
minigolfové hřiště. Zdejší dráhy
mají licenci ke konání evrop-
ských šampionátů. Hřiště je pro-
jektováno jako oddychový park s
arboretem, kde se nachází téměř
1900 keřů, stromů a květin téměř
ze všech kontinentů. 
Na slavnostní otevření spolu se
čtyřiceti hosty přijal pozvání Jan
Valenta, vicemistr Evropy družs-
tev seniorů v minigolfu. Návště-
vníkům vysvětlil pravidla, a pro-
tože bylo nádherné počasí, před-
vedl své umění přímo na dráze.

Hosté rovněž »vyfasovali« hole i
míčky a vyzkoušeli si, že nejen te-
nis, ale i minigolf lze hrát for-
handem nebo backhandem. Děti
ocenily, že mohou běhat ve vol-
ném prostoru, navíc takřka bez
dozoru rodičů. Starší občané
vyzkoušeli cvičební prvky pro se-
niory i posezení v příjemném
prostředí a obdivovali keře.
Zveme všechny, kteří tuto hru ni-
kdy nehráli a chtěli by ji zkusit, i
ty, kteří již mají zkušenosti, do
Všeradic na minigolf. Podrobno-
sti na www.zamecky-dvur.cz.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Foto Bohumil STIBAL

VYHRÁLI MAŠŤÁCI. Nohejbalový turnaj o putov-
ní pohár a hromadu věcných darů se konal ve
Všeradicích. Z klání jedenácti družstev vyšli po
dlouhé bitvě vítězně Mašťáci, kteří ve finále pora-
zili tým Klárka. Třetí skončilo mužstvo Chalupářů.

Text a foto Mirka SUCHÁ, Všeradice 

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 13/2011 (77)
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Fotbalistům se dařilo, žáci byli první...
DOKONČENÍ ZE STRANY 12

A-tým byl po špatném podzimu (14
bodů) v zimě posílen o Lukáše Radu,
Jakuba Bezděka a Jakuba Balka. Po
vítězství v zimním turnaji Aritmy
Praha jsme se na jaře zlepšili a skon-
čili na 5. místě s 34 body. Na vlastní
žádost ukončili činnost na trenérské
lavičce Lumír Honzek a František
Novotný, kterým patří velký dík za
odvedenou tříletou práci.

B-tým
Béčko odehrálo nejlepší sezonu ve
své krátké historii. Jak na podzim,
tak i na jaře jej netrápily starosti se
záchranou ve 3. třídě. Tým obsadil
nečekané 7. místo se ziskem 38 bodů.

Dorost
Dorost účinkoval třetí sezonu v kraj-
ské 1. A třídě. Podzimní bilance byla
až neuvěřitelná: dorostenci získali v

13 utkáních 30 bodů a přezimovali se
ztrátou 1 bodu na 3. místě! Tým pro-
hrál jen jedno utkání s celkem ze dna
tabulky. Po zimním soustředění v Ja-
nově n/Nisou se zdálo, že družstvo
bude v nastoleném trendu pokračo-
vat. Jenže během zimní přípravy ode-
šlo nebo se zranilo několik tahounů a
tým se na jaře zmítal v křeči. Trénin-
ková morálka několika hráčů byla
špatná, což se projevilo na výsled-
cích. Pozitivní je, že ve většině utká-
ní nastupovalo několik nadějných
žáků, kteří získali zkušenosti. Doros-
tenci na jaře získali pouze 13 bodů,
ale i tak obsadili výborné 3. místo.

Žáci
Žákům na podzim unikl postup o je-

den jediný bod do jarního finále ok-
resního přeboru. Během jara až pět
hráčů družstva nastupovalo za doros-
tence. I přes oslabení vyhrál celek
bez ztráty bodu okresní soutěž!

Starší a mladší přípravka
V klubu jsou dva týmy přípravky –
starší (8-10 let) a mladší (5-8 let).
Potenciál takto kvalitní základny (na-
víc v tak malém klubu, jakým FK Le-
ty je) by bylo škoda v budoucnu ne-
využít! Ale není možné hodnotit jen
výsledky – výborná práce s nejmen-
šími se neodráží pouze v bodech a
gólech, ale také v zájmu rodičů o
možnost hrát v letovském týmu v této
věkové kategorii.

Jiří KÁRNÍK, FK Lety

Helenka byla rychlá

Děti budou hrát Pasažéry
Představení Dětského domova Lety nazvané Pa-
sažéři s podtitulem Příběhy, které se staly,  nebo
se přinejmenším stát mohly, můžete vidět 3. 7.
od 20.00 v zámku Dobřichovice. Dětský soubor,
který vzešel z účastníků programu dramatera-
pie, se zaměřuje na autorskou tvorbu. Aktéři ne-
vstupují do hry ve stanovené roli ani neznázor-
ňují určitou postavu - jedná se spíše o roli sebe
samého. Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Hoří! Hlásila signalizace.
Nehoří, zjistili na místě hasiči
Lety - Hoří v letovském obchodním domě!
Přesně takovou zprávu ohlásila 19. června
vpodvečer řevnickým profesionálním hasičům
požární signalizace.
Dispečer na místo vyslal pětičlennou zásahovou
jednotku. „Již cestou k případu bylo zaměstnan-
cem obchodu ohlášeno, že se zřejmě jedná o pla-
ný poplach,“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera s
tím, že jeho kolegové po dojezdu na místo zkont-
rolovali kancelář, kde mělo hořet. „Nic nenašli.
Signalizaci podle zástupce vedoucího zřejmě
spustily stavební práce ve vedlejší místnosti,“ do-
dal Vintera. (mif) BRONZOVÍ. Letovští dorostenci obsadili v krajské 1. A třídě třetí příčku. Foto Jiří KÁRNÍK

Letovský zpravodaj
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REKORDMANKA. Osm minut. Přes-
ně tolik času uplynulo mezi příjez-
dem Letovanky Markéty Huplíkové
do hořovické nemocnice a narozením
její dcery Helenky. „Vzbudila jsem
pozornost  personálu i ostatních žen
v porodnici,“ uvedla šťastná mamin-
ka s tím, že dcera přišla na svět 12. 6.
v 5.20, po porodu vážila 3,65 kg a
měřila 52 cm. (mif)     Foto ARCHIV

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 13/2011 (21)

V Leťánku ochutnávali toskánské víno
ZADNOTŘEBAŇSKÝ SPISOVATEL JAN KŘÍŽ PŘEDNÁŠEL V LETECH O ITÁLII
V letovském rodinném centru Leťá-
nek se konala beseda o toskánských
vínech, spojená s ochutnávkou. Uz-
nejte sami, mluvit o víně a nevědět,
jak chutná, by bylo přeci jen zbyteč-
né! A proč zrovna o toskánských ví-
nech? Jan Kříž, zadnotřebaňský spi-
sovatel a nadšený spolupracovník RC
Leťánek, v Toskánsku léta žil a měl
pocit, že v Letech i Řevnicích je
mnoho přátel Itálie a italské kultury,
k níž víno zaručeně patří. Ti, co se
chtějí o Itálii dozvědět více, vědí, že:
„Jací jsou lidé, takové je víno!“ To
platí pro všechna vína na světě.
V sále u Kafků se sešlo 16 přátel Itá-
lie a vytvořili skvělou atmosféru. Ne-
byla to jen chuť na víno, ale opravdo-
vý zájem o Toskánsko a jeho kulturu.
Mluvili jsme o způsobu, jak Toskánci

víno konzumují, o jejich představách,
jaké má víno být, o oblasti Chianti i
jiných vinařských oblastech a nako-
nec o Montepulcianu, městě vonícím
vínem a kulturou. Posluchači se do-
zvěděli o označení DOC a DOCG a o
významu sudování vína. Ochutnali
jsme Chianti clasico, Rosso di Mon-
tepulciano a Vino Nobile di Monte-
pulciano. Zdálo se, že všichni účast-
níci si besedu užívali. Seděli jsme
nakonec trochu déle, než bylo pláno-
váno a vyprávěli své zážitky z Itálie.
A protože přátel Itálie a jejich kultu-
ry je v regionu Dolní Berounka zřej-
mě dost, budeme zaručeně pokračo-
vat na podzim! Vždyť nás čeká 150.
výročí založení Italského království.
Jestli máte zájem, přijďte také! 

Jan KŘÍŽ, Zadní Třebaň

Rak zpíval se seniory
V pondělí 20. 6. zavítal do Domova
seniorů v Dobřichovicích kytarový
virtuos Štěpán Rak. Jeho vystoupení
si užili téměř všichni naši klienti. Sly-
šeli jsme skladby z filmů Vinnetou i
Nebeští jezdci, společně si zazpívali
písně Karla Hašlera, Eduarda Ing-
riše a Jaromíra Vejvody. Dozvěděli
jsme se, jak vznikla Škoda lásky či ja-
kou hudbu měl rád Jaroslav Foglar,
zaujalo nás vyprávění o písničce Nia-
gára, které je letos 80 let. Slyšeli jsme
i díla Š. Raka z pořadů o J. A. Komen-
ském a Karlu lV. Po vystoupení zahrál
virtuos i na pokojích klientům, kterým
zdravotní stav nedovoluje opustit lůž-
ko. Zde také sklidil největší obdiv a
dík. Děkuji Štěpánu Rakovi za krásný
zážitek! Martina KÁLALOVÁ,

Domov seniorů Dobřichovice

VINICE. Na těchto vinicích zraje tos-
kánské víno.                   Foto ARCHIV
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Výlet do Španělska podnikla skupi-
na žen z Hlásné Třebaně, které si ří-
kají Holky v rozpuku. Někteří účast-
níci zájezdu, mezi nimi i já, se báli
letu. Zbytečně, byl vynikající, klid-
ný. Ubytovány jsme byly v hotelu
Griego Mar v letovisku Torremoli-
nos s krásnými písečnými plážemi a
krokodýlím parkem. Také jsme ho
navštívily a dokonce si i pochovaly
malého krokodýla. Nepředstavitelný
zážitek!
Z hotelu jsme vyrážely na výlety.
Poznaly jsme nádherné město Sevil-
ly s minaretem staré mešity, odkud
byl krásný výhled. Nadchla nás pro-
hlídka Alcazaru, jedné z nejstarších
královských rezidenci v Evropě,
Granady a Gordoby s maurskými pa-
mátkami. Alhambra je největší gra-
nadská turistická atrakce a spolu se
zahradou Generalife patří do světo-
vého dědictví Unesco. I Ronda leží-
cí v úrodném údolí se zasněženými
vrcholky Sierra Nevada je jedním z
desítek nádherných bílých měst se
zbytky starých hradeb, arabských

lázní a minaretů. Nikdy jsem nevidě-
la býčí zápasy, až zde jsem mohla
vstoupit do býčí arény a prohlédnout
si i muzeum s předměty a pomůcka-
mi matadorů...

Také návštěva Gibraltaru nás ohro-
mila. Jediné, co nás zaskočilo, byla
celní prohlídka - to už jsme zapom-
něly a docela se bavily. Měly jsme

štěstí na počasí, takže jsme dohlédly
až do Afriky. Zajímavá je i jeskyně
sv. Michala, která má skvělou akus-
tiku, a tak se tu konají koncerty. Vy-
práví se, že odtud vede pod mořem
cesta až do Afriky. Je to jediné místo
v Evropě, kde žijí ve volné přírodě
opice magot bezocasé. Pěkně nás
rozveselily. Poslední zastávkou byla
prohlídka města Málaga s pevností
Alcazaba a nevídanou katedrálou. 
Všude na našich toulkách jsme nav-
štěvovaly příjemné hospůdky, kavár-
ničky, ochutnávaly výborná vína i
mořské plody a speciality španělské
kuchyně. Dálnice a silnice byly bez
jediného výmolu. Dálnici po celé
dvousetkilometrové délce, jíž jsme
projely, lemovaly nádherně rozkvet-
lé oleandry, všude, kam oko dohléd-
lo, byly olivovníky, no prostě něco
nevídaného. Měly jsme i možnost
přičichnout k pepřovníku, obrovské-
mu stromu, a utrhnout si pepř. 
Díky, Španělsko, jsi fakt nádherné!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Díky, Španělsko, jsi fakt nádherné!
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V  ROZPUKU POZNÁVALY DÁLNÉ KRAJE, CHOVALY KROKODÝLA, ČICHALY K PEPŘOVNÍKU...

Šedesáti let by se 9. června dožila
Alenka Najmanová z Hlásné Třeba-
ně. K jejímu hrobu na místním hřbi-
tově přišli zavzpomínat a zahrát ka-
marádi z country skupiny Kapičky, s
nimiž mnoho let hrávala na housle. 
O pár dnů později tatáž kapela za-
hrála v Karlštejně pro naše kamará-
dy z Holubic. Bylo to již 20. setkání
s výpravou z této obce ležící v okre-
se Praha-západ. S Jarmilou Kalou-
sovou a její rodinou nás kdysi sezná-

mili manželé Boučkovi z Karlštejna -
pozvali mě a Vráťu Smrže, abychom
jim večer zazpívali. Všem se to moc
líbilo a - tradice byla na světě. Rok
nato už hrály Kapičky, letos nám te-
dy večer zpříjemnily už podvacáté. Z
malebné vesničky Holubice jezdí rok
co rok do Karlštejna celý autobus, a
všichni se na tuto akci vždy moc těší-
me. Tak ať tradice pokračuje, je to
vždy opravdu fajn večer.  

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ na 2. pololetí 2011
Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo NN je poslední, které mají předplacené. Máte-li o
doručování 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.

PŘIŠLI ZAHRÁT. Muzikanti z kapely Kapičky zavzpomínali na Alenu Naj-
manovou přímo u jejího hrobu.  Foto Jitka ŠVECOVÁ

U MOŘE. Hlásnotřebaňské »holky« na pláži.             Foto Jitka ŠVECOVÁ

Kapičky zahrály houslistce
MUZIKANTI VZPOMÍNALI NA ALENU NAJMANOVOU
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Liteňští změřili síly s Maďary, Poláky...
ŽÁKYNĚ DRUHÉ TŘÍDY JULIE CHLEBOUNOVÁ VYHRÁLA NÁRODNÍ KOLO SOUTĚŽE GENIUS LOGICUS
Letos poprvé se škola v Litni zapoji-
la do mezinárodní soutěže GENIUS
LOGICUS. Zúčastnily se jí desítky
tisíc soutěžících a tisíce škol z osmi
zemí - Česko, Slovensko, Maďarsko,

Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rus-
ko a Rumunsko. Soutěž jako jediná
umožňuje v tak velkém rozsahu sou-
těžit s tisícovkami jiných soutěží-
cích, bez absolvování vyřazovacích
kol, v pohodlí vlastní školy a záro-
veň objektivně porovnat své schop-
nosti v mezinárodní konkurenci vrs-
tevníků. Soutěžící se nemusejí nijak
připravovat. Úlohy se liší od mate-
matických a jsou navrženy tak, aby
soutěžící prostřednictvím vlastního
uvažování a postupných kroků našli
řešení. Procvičí přirozený intelekt
žáků a kombinační schopnosti, které
se jim budou hodit hlavně v matema-
tice a fyzice.
Do soutěže se přihlásilo 24 liteň-
ských dětí z 1. - 9. třídy.  Dostaly 10
úloh, na jejichž řešení měly 70 mi-
nut. Náročnost úkolů byla bodovaná

od 1 do 5 bodů. Výsledky nás velmi
potěšily a překvapily, i když letos
jsme úspěchů v matematických sou-
těžích dosahovali v nebývalé míře.
Nejúspěšnější byla Julie Chlebouno-
vá z 2. třídy, která získala 24 bodů a
obsadila v národním srovnání 1.
místo (v mezinárodním 8. místo). V
této kategorii uspěli i další žáci z na-
ší školy a obdrželi zlatý certifikát, v
kategorii Benjamínkové Barbora
Honešová, Iva Svitáková, Karolína
Hořejší  a Nela Macounová.
Jiří Havelka ze 4. třídy získal v
národní soutěži 9. místo (v meziná-
rodní 47. místo).
Každý účastník soutěže obdržel me-
zinárodní certifikát zlatý (1. - 200.
místo), stříbrný (201. - 500. místo) a
bronzový (od 501. místa). Zároveň
byl informován i o svém umístění v

národní soutěži. Všem našim soutě-
žícím děkujeme za výbornou repre-
zentaci a blahopřejeme k výsledkům.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

LOVCI SUMCŮ. Šedesátikilogramového sumce měřícího 203 centimetrů
ulovil v Berounce 23. 6. Ladislav Láznička st. ze Zadní Třebaně (na snímku).
Po dvacetiminutovém boji mu rybu na břeh pomohla vytáhnout manželka
Míla. „Tady budou řízečky, tady matesy...“ plánoval nadšeně Láznička nad
již bezvládným tělem. Jiný sumec, kterého tentýž lovec chytil před pár dny,
měřil 150 cm a vážil 22 kg. Fakt, že Lázničkovi »sumce umějí«, dokládá i třetí
úlovek, tentokrát Ladislava mladšího - zprávu o »mackovi« měřícím 120 cm
a vážícím 12 kg, kterého z Berounky vytáhl 18. 6., otiskl i bulvární list AHA.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň                            Foto Tomáš HEJLEK

Řevnice – Zajímavou zkušenost
mají za sebou žáci obou stupňů
řevnické základní školy - spolu s
kantory, hasiči a záchrankou na-
cvičovali evakuaci.
Ředitelka školy Štěpánka Rajchlová
vyhlásila evakuaci v 10 dopoledne v
budově I. stupně. „Paní ředitelka
přišla do třídy a řekla nám, aby-
chom šli ven, že hoří. Netušili jsme,
co se děje, vyšli jsme ven únikovým
východem,“ řekla žákyně 5. B Ma-
rie Paličková. Až venku děti pozna-
ly, že se jedná o cvičení. 

To už ale byli hasiči a záchranka
před školou. „Záchranná služba do-
razila se speciálním sanitním vozem
pro dětské pacienty a mobilní ambu-
lancí pro hromadná neštěstí,“ uved-
la mluvčí hasičů Iveta Losmanová.
Při průzkumu budovy hasiči v patře
našli »zraněnou« žákyni. „Za použi-
tí evakuační vany ji vynesli z objek-
tu a předali záchranné službě, v jejíž
péči už byli jiní čtyři »lehce zraně-
ní« žáci,“ dodala Losmanová. Na II.
stupni ZŠ se opakoval stejný scénář. 

Text a foto Lucie PALIČKOVÁ

Pokus č. 3: Mníšeckou
zavřou od 11. července
Řevnice - Již dvakrát řevnická
radnice avizovala uzavírku silnice
z Řevnic do Mníšku. Pokaždé se
ale nedělo nic. Teď starosta Řev-
nic nabízí třetí termín: 11. 7.
Mníšecká ulice v Řevnicích (silnice
II/116 Řevnice - Mníšek p/B) bude
podle nových informací městského
úřadu v Řevnicích uzavřena od 11.
7. do 30. 9. Důvod? Výstavba kana-
lizace. „Termín uzavírky byl posu-
nut vzhledem k tomu, že pražský
magistrát od 5. do 6. 7. uzavírá jed-
nosměrně silnici II/115 - Výpadová
v Radotíně a po silnici II/116 má být
vedena objížďka pro nákladní auta,“
řekl starosta Řevnic Libor Kvasnič-
ka. Po uzavření Mníšecké bude ob-
jížďka pro osobní auta značena po
silnici II/115 do Dobřichovic a přes
Všenory i Řitku do Mníšku. Objízd-
ná trasa pro náklaďáky povede až
přes Lahovice.     (pef)

Kolapsy se nekonaly
(Dokončení ze strany 1)
Sejková s manželem dojíždí do prá-
ce z Prahy. „Kvůli stávce jsme mu-
seli jet autem a z důvodu avizova-
ných blokád a ucpaných silnic jsme
raději vyjížděli s předstihem. I zpá-
teční cestu jsme volili v dřívějším
čase, abychom se netrefili do špičky.
Povedlo se,“ uvedla učitelka.
Cyklistická stezka kolem Berounky
byla v den stávky plnější, než jindy.
„Pro mě to problém nebyl, občas do
práce na kole jezdím. Ale na nábřeží
to bylo šílené, čekal jsem, kdy se do
sebe dav cyklistů zamotá,“ řekl Ro-
man Zoufalý z Černošic. 
Největší problém museli řešit ti, kte-
ří měli na čtvrtek něco naplánováno
- zkoušky na školách, svatby, pohřby
atd. „Dcera promovala na AVU. Mě-
li jsme strach, zda se dostaneme včas
do Anežského kláštera,“ řekla Alena
Sahánková ze Všenor. Vše nakonec
dopadlo dobře – rodina vyjela s
předstihem. „Jeli jsme prázdnějšími
silnicemi než jindy. Pokud by to byl
pro mne pracovní den, vzala bych si
dovolenou nebo bychom jeli autem,“
dodala Sahánková. 
Stávkou se museli zabývat i karlš-
tejnští policisté - u nádraží v Zadní
Třebaň kdosi na několika místech
nastříkal černou barvou nápis Stáv-
ka, debilové a kosočtverce a do otvo-
ru na mince automatu pro výdej jíz-
denek i do označovačů nalil lepidlo.
Škoda byla vyčíslena na 5000 Kč.

Lucie PALIČKOVÁ, (pef, mif)

Děti, hoří! oznámila ředitelka
V ŘEVNICKÉ ŠKOLE NACVIČOVALI EVAKUACI

Truhlářství EO
- údržba a nátěr plotů, dřevěných

teras a drobných dřevostaveb
- opravy nábytku
- ploty, pergoly

- zakázková výroba interiérů
- kuchyně včetně spotřebičů
více na www.eosro.cz

kontakt: truhlarstvi@eosro.cz
777 986 545

Z našeho kraje
* Konkurs na místo učitele klavíru
pro pobočku v Mníšku pod Brdy se
uskuteční 29. 6. dopoledne v řevnic-
ké Základní umělecké škole.       (pef)
* Osmý ročník soutěže Svinařský
Čochtan se koná 9. 7. od 14.00 na
rybníce Žába ve Svinařích. Nadšenci
a milovníci legrace musí překonat 20
cm širokou a 34 m dlouhou lávku
přes rybník na kole či trakaři. Letos
bude premiérově vyhlášena soutěž o
nejpomalejší jízdu. (lup)
* Nové webové stránky má obec
Zadní Třebaň. Zájemci na nich na-
jdou aktuality z obce, dokumenty,
kontakty, pozvánky na akce, fotky i
odkazy na místní spolky a ZŠ. „Vítá-
me návrhy, nápady i připomínky,“
řekl starosta obce Stanislav Balíček.
Aktualizace a nového vzhledu se we-
bové stránky dočkaly po 11 letech.
Jak se to povedlo, můžete posoudit
sami na: www.zadnitreban.cz.    (lup)
* Nové »webovky« mají také řevnič-
tí ochotníci. Rozhodli jsme se změnit
design, strukturu a také se nám poda-
řilo sehnat zodpovědnou správkyni.
„Adresa zůstala: www.divadlorevni-
ce.cz. Michaela ŠMERGLOVÁ
* Míst s kontejnery na komunální
odpad přibylo v Zadní Třebani. Lidé
ovšem zatím odpadky nosí tam, kde
byli zvyklí, a nová stanoviště jsou
prázná. „Počkáme 2 měsíce, do vy-
hodnocení zkušebního provozu, zda
nastane zlepšení,“ říká starosta Stani-
slav Balíček. Nově jsou kontejnery v
ulici Na Kaplanci, Ve Slemenech, za
kolejemi u mostku na Ostrov...   (pef)

* Terénní vůz a traktor se srazily 21.
června u Svinař. Nehoda se obešla
bez zranění, bylo však nutné zlikvido-
vat asi 50 litrů nafty i 40 litrů oleje,
které vytekly na vozovku, a přečerpat
200 litrů nafty z poškozené nádrže
traktoru. Během zásahu byla silnice
zavřená, policisté odkláněli dopravu.
(pav)      Foto ARCHIV HZS Řevnice
* Dusícího se psa zaklíněného v oz-
dobné mříži branky rodinného domu
v Řevnicích zachraňovali 13. 6. večer
řevničtí hasiči. Zvíře prostrčilo hlavu
a část těla mezi železnými pruty a
nemohlo se dostat zpět. Hasiči ho vy-
svobodili pomocí hydraulického roz-
pínáku a předali majitelce .         (pav)
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích na prostranství pod lípou u zám-
ku konají 9. 7. od 8 do 12.00. (pef)
* Zumbu si každé pondělí můžete od
18.00 zacvičit v sále ZŠ Liteň a kaž-
dý čtvrtek od 18.00 v restauraci U Lí-
py Svinaře. (pef) 
* Rozhledna Studený vrch nad Ma-
lým Chlumcem je v červenci, srpnu a
září otevřena o víkendech a státních
svátcích vždy od 10.00 do 17.00. Ob-
čerstvení je zajištěno ve věži. (pef)
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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
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Atletická všestrannost nejmladšího
žactva je soutěž žáků prvního stupně
základní školy. Každou ZŠ reprezen-
tuje nejlepší dívka a chlapec z 1. až
5. třídy. Zástupce na letošním, již 32.
ročníku, který se konal na stadionu
LOKO Beroun, měla i ZŠ Liteň.
Počasí sice hrozilo, ale nakonec bylo
krásně. Poněkud infarktové situaci
jsme čelili i v souvislosti se stávkou
plánovanou na termín závodů. I ta
byla nakonec odvolaná - lokálka mě-
la jen »běžné«, více než půlhodinové
zpoždění. Autobusy, jež rozvážejí
děti do okolních vesnic, byly už sa-
mozřejmě pryč, takže jsme si odbyli
malou generálku, jak to bude vypa-
dat, až se bude stávkovat opravdu.
No, zase nám ty spoje asi ujedou… 
Účastníky závodů a jejich doprovod
přivítalo dobré počasí a kvalitně při-
pravené sektory. Družstvo liteňské
školy ve složení (od prvního roční-
ku) Šárka Beránková, Matěj Smrči-
na, Magdalena Fílová, František Ha-
velka, Barbora Bučková, Bedřich
Exner, Kristýna Klimentová, Jiří Ha-
velka, Eliška Nezhybová a Jan Kryll
nemělo velké ambice, přesto podalo
velmi slušný výkon. V konkurenci
18 škol berounského okresu obsadili
naši žáci čtrnácté místo a Majda Fí-
lová se díky výbornému výkonu ve

skoku do dálky (298 cm) dokonce
zařadila do »ideální sestavy«. Všem
reprezentantům patří poděkování.

Každý se snažil, co to šlo
Závodů atletické všestrannosti se s
vybranými dětmi zúčastnila i zadno-
třebaňská málotřídka. O klání jsme

se dozvěděli na poslední chvíli a
mnoho toho nenatrénovali. Tělocvi-
ky se nám totiž s oteplením přesunu-
ly do plaveckého bazénu. Přesto se
děti odvážně postavily na start a
opět, milí rodičové, zazářily! Nikdo
se nehádal, nevzdával to předem, ale
každý se snažil, co to jen šlo. 

Na stanoviště disciplín chodily samy
dle rozpisu, tam poslouchaly asisten-
ty a chovaly se, vážně, jako by byly
na nějaké malé olympiádě. Skočily,
zaběhly padesát metrů či odházely
»krikeťákem« a vrátily se vzorně do
tzv. domečku, na tribunu, kde byl
stín a - Martin Kirov. Ten se k nám
přidal, a nepřijel sám - měl spolu se
synem Matějem vyrobený nádherný
transparent, který užijeme i do Litně
na vybíjenou. Kluky Kirovic prý za-
se jednou opustila mamina, jela na
školu v přírodě, a tak sami tvořili, a
moc pěkně. Ještě jednou děkujeme! I
za sladké odměny a slova útěchy či
podpory. My jsme se totiž musely
starat s kolegyní, aby byly děti včas
tam, kde mají být, a zase se vracely.
Akce byla dobře zorganizována ko-
lektivem 3. ZŠ v Berouně - tito lidé
svou práci umí a rozhodně ji neděla-
jí poprvé. My bychom na závody
chtěli s dětmi přijet i za rok, ale ten-
tokrát budeme toužit po lepším umí-
stění. Letos jsme byli šestnáctí v
konkurenci dobrých škol, o kterých
je na každých soutěžích slyšet. Jsme
moc rádi, že už mezi soutěžící patří-
me i my. Sportovat je přece super! 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Stávka závody nakonec nepřekazila
BEROUNSKÉHO KLÁNÍ V ATLETICKÉ VŠESTRANNOSTI SE ZÚČASTNILI TAKÉ ŠKOLÁCI Z LITNĚ A ZADNÍ TŘEBANĚ

Úlovků bylo málo, na vítězství stačil kapr
NA ZADNOTŘEBAŇSKÉM OSTROVĚ SE KONALY DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dětské rybářské závody -  5. memo-
rial zadnotřebaňského rybáře Jiřího
Kebrdleho se konaly na Ostrově v
Zadní Třebani. 
U rybářské chaty se sešlo dvacet
osm mladých rybářů. Vedoucí dět-
ského rybářského kroužku z Mořiny
pan Slováček přivedl k vodě osm
svých svěřenců oblečených do stej-
ných žlutých triček. Byli mezi nimi
čtyři úspěšní lovci včetně letošního
vítěze, devítiletého Luboše Linharta
z Roblína. Chytil kapra o hmotnosti
1,35 kg, a s tímto jediným uloveným
kaprem vyhrál i v kategorii o největ-
ší úlovek. Na 2. místě se umístil dal-
ší člen mořinského kroužku, jede-
náctiletý Jan Heller z Mezouně s
úlovkem 2 cejnů o celkové hmotnos-
ti 0,75 kg. Třetí místo obsadil s ulo-
veným cejnem o hmotnosti 0,55 kg
sedmiletý Martin Mak z Karlíka. Ví-
těz loňských závodů David Jančar z
Dobřichovic skončil letos na 5. mís-
tě, loni druhý Jaroslav Blažek z Do-
břichovic byl nyní čtvrtý a loni třetí
Tomáš Partaj ze Zadní Třebaně si le-
tos vylovil spolu s Romanem Novot-
ným z Loděnic a Patricií Manicho-
vou z Prahy 6. místo. Patricie byla
jedinou úspěšnou rybářkou z šesti
zúčastněných dívek. Pravidelné úča-
stnice Veronika Hájková z Bělče,

Hana Moravcová z Řevnic a Zuzan-
ka Partajová ze Zadní Třebaně zůsta-
ly letos bez úlovku. Přitom Zuzanka
chytila pár dní před závody moc
pěkného kapříka. Nejmladší účast-
ník, čtyřletý Jaroslav Linhart, bráška
letošního vítěze, skončil osmý. 
Rybářské dopoledne jsme jako tra-
dičně ukončili opékáním buřtů. Dě-

kujeme Martinovi Kodetovi z restau-
race Na Ostrově za zajištění občer-
stvení, Jiřímu Krejčímu z Hlásné
Třebaně za rybářské ceny a všem,
kteří při závodech pomáhali. Velký
obdiv patří všem účastníkům závodu
trpělivě čekajícím na úlovky, kterých
bylo tentokrát málo. 
Hana BUČINSKÁ, Zadní Třebaň

NEJLEPŠÍ LOVEC. Vítěz rybářských
závodů Luboš Linhart s putovním
pohárem. Foto Jan BUČÍNSKÝ

MALÍ ATLETI. Zadnotřebaňská výprava na závodech atletické všestrannos-
ti v Berouně. Foto Martin KIROV
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Dohráno, začaly fotbalové prázdniny
DOBŘICHOVICE MOHOU SLAVIT SKVĚLÉ DRUHÉ MÍSTO, O TŘÍDU NÍŽ SE POROUČÍ ZADNÍ TŘEBAŇ A LITEŇ
Poberouní - Dohráno. Fotbalisté
mají za sebou poslední mistráky.
Zadní Třebaň a Liteň spadly do
III., resp. IV. třídy, naopak Dobři-
chovice, nováček 1. A třídy, se mo-
hou radovat ze skvělé druhé příčky. 

DOBŘICHOVICE, I. A třída
SK Petrovice - Dobřichovice 1:4
Góly: Karda 2, Kalivoda, Debnár.
V Petrovicích celý den pršelo, takže
trávník byl kluzký, což ovlivnilo dění
na hřišti. Těžké podmínky lépe vyho-
vovaly hostům, kteří si vytvořili mír-
nou převahu. V 19. minutě si naběhl
Kalivoda na odraženou střelu Smiov-
ského, chybující gólman minul míč a
fauloval. Penaltu proměnil Karda. Ve
22. minutě Kalivoda hlavou střelil
druhou branku. Pohledný fotbal před-
váděli také domácí, jimž se podařilo
v 66. minutě snížit. Rozhodnutí při-
nesla nádherná akce v 76. minutě - po
skvělé kombinaci, Kardy, Krajčiho a
Kalivody byla petrovická obrana zce-
la vyšachována, načež Debnár parád-
ním lobem přehodil brankáře... Do-
mácím pokus o zvrat nevyšel, naopak
ještě jednou inkasovali. Dobřichovič-
tí se díky vítězství posunuli v koneč-
ném účtování na druhé místo 1. A tří-
dy, což je na nováčka obrovský ús-
pěch. (oma)

FK LETY A, krajská I. B třída
FK Lety - Podlesí 6:0
Branky: Jůna, Rada, Křivánek,
Jablonský, Janouš, Turek

Ve 31. minutě proměnil sólo Jůna,
jenž přehodil vybíhajícího brankáře
hostů. Lety pojistily náskok v 40. mi-
nutě, kdy míč do sítě dorazil Rada.
Druhý poločas začal náporem hostů,
kteří do 60. minuty marně bušili do
obrany domácích. Zlomem zápasu
byla 62. minuta, kdy Křivánek postu-
poval z křídla a prostřelil brankáře.
Hosté rezignovali a Lety nastřílely do
konce utkání další tři branky.       (jik)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
OZT – Zdice B 2:2
Branky: Soukup, Hrubý
V posledním kole přeboru se utkala
mužstva, jejichž osud byl znám: obě
sestupují. Ostrovan nastoupil v kom-
binované sestavě, pouze v jedenácti,
a to se ještě v závěru prvního poloča-
su kvůli tržné ráně na nose odstoupil

O. Šťastný. To už však Ost-
rovan vedl 1:0 po střele
Šlapáka z přímého kopu,
kterou gólman jen vyrazil
a Soukup už měl jednodu-
chou pozici. Ve druhé půli
šli sice domácí do dvou-
brankového vedení, ale ta-
ké je opuštěly síly. To Zdi-
ce využily ke snížení a ná-
sledně i k vyrovnání. 
Ostrovan Zadní Třebaň ob-
sadil s osmnácti body
předposlední příčku okres-
ního přeboru, horší byl už
jen Tetín. (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Holubice – Řevnice 2:3
Branky: Wrobel 2, Pitauer J.
Husarský kousek se povedl řevnic-

kým borcům na hřišti tře-
tích Holubic. V poločase
sice 1:2 prohrávali, ale po
změně stran nepříznivé
skóre dokázali otočit a díky
třem bodům vybojovaným
v tomto zápase si zajistili
páté místo v tabulce se zis-
kem 42 bodů. (Mák)

Durisol VŠERADICE, 
III. třída
Všeradice - Svatá 4:2
Všeradice v konečné tabul-
ce A skupiny III. okresní
soutěže obsadily 4. příčku.

FC LITEŇ, III. třída
Karlštejn - Liteň 4:2
Karlštejnu patří ve III. třídě bronzový
stupínek, Liteň skončila předposlední
a spolu s poslední Vižinou sestupuje
do nejnižší soutěže. (mif)

Nastoupil i veterán
Tristní situace se sestavou donutila v
posledním zápase nastoupit za tře-
baňský Ostrovan i Tomáše Břížďalu
(42), který už kariéru pověsil na hře-
bík. Jelikož se pořád udržuje ve skvě-
lé fyzické kondici, nebylo na hřišti
skoro znát, že proti sobě má hráče
mladší až o dvacet let. I to je možná
důvod, proč uvažuje o tom, že za
Ostrovan bude nastupovat i v příští
sezoně. Z toho je jasné, že i po sestu-
pu bude fotbal dospělých v Zadní
Třebani pokračovat. (Mák)

Podzim byl špatný,
jaro o dost lepší... 
A-tým fotbalistů FK Lety působil v
ročníku 2010/11 v krajské 1. B třídě,
oddělení E (Příbram, Beroun, Pra-
ha-západ), jež je na vyšší úrovni,
než oddělení A (Kladno, Rakovník,
Beroun), ve které hrál v předchozí
sezoně. Celé jaro byla tabulka vy-
rovnaná, o sestupujících týmech se
rozhodovalo až v posledních kolech.
(Dokončení na straně 7)

Jiří KÁRNÍK, FK Lety

Jde o největší úspěchy mládežnické-
ho tenisu v Řevnicích za poslední ro-
ky. Švédová je řevnickou rodačkou a
tenisovou odchovankyní trenéra Mi-
chala Mottla, Petráčková přišla do
Sportclubu letos v zimě. Obě hráčky
nyní vede Milan Zahradník.
Přeborů v Českém Brodě se zúčast-
nilo 39 nejlepších dívek ve středních
Čechách. Řevnické hráčky měly ve
čtyřhře obtížný los, zvláště ve dru-
hém kole, kde na ně čekaly soupeřky
z TK Neridé, nejlepšího středočeské-
ho klubu. Výborný zápas skončil po
setech 3:6, 6:3 vítězstvím dívek
Sportclubu.
Další kolo i samotné finále už měly
snadnější, zdolaly v něm pár Kosej-
ková - Škůrková 6:3, 6:2. Petráčkové
se dařilo i ve dvouhře, kde našla pře-
možitelku až ve finále v Kateřině
Brožové (TK Neridé), podle žebříč-
ku třetí nejlepší žákyni v republice.

Podlehla jí 1:6, 1:6. „Původně jsem
k zápasu vůbec nechtěla nastoupit,
jak mě bolel kotník. Na kurtu jsem
dělala, co jsem mohla,“ řekla Eliška.
Švédová neměla příznivý los, hned
ve druhém zápase narazila na druhou
nasazenou Hermanovou a podlehla
3:6, 1:6. Výsledek si ale pokazila sa-
ma, když nevyužila několik dobře
rozehraných gamů. O postup na re-
publiku se Švédová ještě může poku-
sit v dodatečné kvalifikaci. 
Přebory kluků se konaly v Tachlovi-

cích, nastoupili na nich čtyři hráči
Sportclubu (David Martínek, Filip
Zahrádka, Josef Starýchfojtů a Jakub
Blažek) i řevnický odchovanec An-
tonín Štěpánek, který už reprezentu-
je TK Neridé. Nejlépe se vedlo právě
Štěpánkovi, přemožitele našel až ve
čtvrtfinále a ve čtyřhře došel s Davi-
dem Bulanem (Tbtisk Bohutín) do
semifinále, kde nešťastně prohráli až
v supertiebreaku. Nic to nemění na
faktu, že pro řevnický tenis to byly
velmi úspěšné přebory. (šve)

Řevnické tenistky vyhrály středočeské přebory
Z TRIUMFU SE V ČESKÉM BRODU RADOVALY ELIŠKA PETRÁČKOVÁ A DANIELA ŠVÉDOVÁ
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NAPOSLEDY.  K poslednímu tréninku se sešly děti z přípravky národní há-
zené (Špuntíků) v Řevnicích. Soutěžili jsme, stříleli na brankáře Jirku a do-
šlo i na terénní závod kolem házené. Vyhrál každý, kdo doběhl a neupadl.
Za sportovní výkon dostali všichni sladkou odměnu a medaili vyrobenou ze
špuntu od »šampáňa« - když jsme ti Špuntíci. Mladší a starší žáci měli po-
slední trénink 16. 6. O prázdninách se uskuteční brigáda - bude se malo-
vat klubovna. Zveme každého, kdo chce pomáhat - o termínu budeme včas
informovat. První trénink je naplánován na 1. 9. od 15.00 do 17.00. Krás-
né prázdniny!        Štěpána JANDUSOVÁ, Řevnice, foto Zuzana VESELÁ

Házenkáři naposledy trénovali

Třebaňský Ostrovánek
pořádá olympiádu
Zadní Třebaň – První olympiádu
pořádá v úterý 28. června dětský
sportovní kroužek Ostrovánek v
Zadní Třebani. 
Sraz je v 15.30 na Ostrově, v 16.00
padne výstřel a soutěž o medaile
může začít. Po předání diplomů je
přichystáno posezení u ohně a buřty.
Zveme všechny děti i rodiče: Přijďte
si zasoutěžit nebo fandit.            (lup)

PŘEBORNICE. Daniela Švédová a
Eliška Petráčková (zleva).

Foto ARCHIV

Řevnice - Jedna měla nateklý kotník, druhá si stěžovala na únavu.
Přesto se čtrnáctileté Elišce Petráčková a o rok mladší Daniele Švédové,
tenistkám Sportclubu Řevnice, podařilo vyhrát středočeské přebory ve
čtyřhře. Navíc Petráčková se jako finalistka dvouhry kvalifikovala na
mistrovství České republiky, jež se koná od 16. 8. v Jablonci nad Nisou.

S NOSEM OD KRVE.
Třebaňan O. Šťastný
opouštěl hřiště s
rozbitým nosem.
Foto NN M. FRÝDL


