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Do Křesla pro hosta
usedne Honzík z Arabely

20. května 2014 - 10 (622)

Cena výtisku 7 Kč

Mladík vyhrožoval cyklistům,
»zpacifikovala« jej až policie
Řevnice - Mladíka vyhrožujícího kolařům na cyklostezce v Řevnicích fyzickou újmou vyjeli 6. 5.
»zpacifikovat« zdejší policisté. Neznámý neurvalec najel svým AUDI A8 na policejní vůz a snažil
se zmizet. Začala honička jak z amerického filmu.
„Mladík ujížděl na Mníšek pod Brdy, hlídka jej za
použití výstražného zvukového a světelného znamení pronásledovala,“ uvedl velitel řevnických
policistů Jiří Dlask. „U Řitky se nám podařilo auto
předjet, zablokovat a řidiče za použití donucovacích prostředků zneškodnit,“ dodal s tím, že muž
řídil pod vlivem návykové látky. Případ si převzala výjezdová skupina kriminální policie.
(mif)

Na letovském obecním úřadu
zavlaje ukrajinská vlajka
Ve středu 21. května bude vyvěšena z budovy
obecního úřadu v Letech ukrajinská vlajka. Obec
Lety tak symbolicky vyjádří podporu lidem na Ukrajině, kteří se zasazují o demokratické hodnoty a
transformaci své země.
Ve středu 21. května uplyne půl roku od chvíle,
kdy začaly demonstrace v Kyjevě na protest proti
rozhodnutí vlády a prezidenta nepodepsat asociační dohodu s Evropskou unií. (Dokončení na str. 9)

DRACI NA BEROUNCE. Závody dračích lodí se konaly v sobotu 10. května na Berounce v Dobřichovicích.
Foto Jiří TESAŘ

»Nechtěné« volby začnou 23. května
V ČESKU ZVOLÍME DVACET JEDNA POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Poberouní - A jsou tu další volby, zřejmě ty nejméně populární ze všech:
Volby do Evropského parlamentu. Konat se budou v pátek 23. května od
14.00 do 22.00 a v sobotu 24. května od 8.00 do 14.00 hodin. Volební
místnosti v jednotlivých obcích najdete na obvyklých místech.
V České republice se bude volit 21 z jde - podle Lisabonské smlouvy bucelkového počtu 751 evropských po- dou totiž počty poslanců sníženy.
slanců. Znamená to, že Česko po Volebního klání se účastní rekordvolbách o jednoho europoslance při- ních 38 uskupení, o 5 více než při
minulých volbách. Zatímco v roce
2009 jasně zvítězila ODS, tentokrát
průzkumy veřejného mínění favorizují hnutí ANO 2011.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před volbami hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost

Máje ukončil déšť

voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
Lidem bude umožněno volit poté, co
ve volební místnosti prokáží totožnost a státní občanství - platným cestovním, diplomatickým či služebním
pasem ČR, cestovním průkazem
nebo občanským průkazem.
Volební místnosti jsou obvykle stejné jako při kterýchkoliv jiných volbách - například v Řevnicích se volí
v místním Zámečku, v Zadní Třebani, Karlštejně či Litni na obecním
úřadu.
Petra FRÝDLOVÁ

Rány rockera Hejmy
bylo slyšet na míle...

Závody dračích lodí se konaly 10.
května na Berounce v Dobřichovicích. Posádku lodí tvořilo dvacet
pádlujících, kterým rytmus a tempo
udával bubeník. Mimochodem, bubeníkem na jednom z nádherně vyšperkovaných plavidel byl známý
rocker, obyvatel Řevnic Ondřej Hejma. Nejen jeho rány do »tympánu«
bylo slyšet na míle daleko. Trochu
mi to připomnělo galejníky na válečné veslici... Břeh byl v obležení
diváků, mezi kterými se proplétali
členové posádek, někteří s »rohatými« helmami na hlavách. Akci přálo
počasí, takže se nadmíru vydařila.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Nohy mám jak z koncentráku, kost a bláto...

Poberounský folklorní festival Staročeské máje pokračoval 17. 5. v Letech (na snímku), Mníšku a Všeradicích. Neustávající hustý déšť se v
Letech i Mníšku »postaral« o předčasné ukončení programu.
(mif)
(Viz strana 2, 5 a 7) Foto Karel RÁŽ

Řevnice - O výjimečném koncertu
na podporu řevnického muzikanta Eugena Freuda, který spadl ze
střechy a ochrnul, psala v polovině března (NN č. 5/14) Helena Pelikánová. Na adresu redakce nyní
dorazilo rukou psané Freudovo
poděkování. Otiskujeme je bez
redakčních úprav.
(mif)
Děkuji kamarádům, známým i neznámým, kteří mi pomohli v mojí nepříznivé situaci a přispěli mi penězi.
Nemám důchod a ve svých 64 letech
dělám na střechách hromosvody,

MUZIKANT. Eugen Freud před
úrazem.
Foto ARCHIV

abych se nějak uživil. Spadnul jsem
ze střechy, zlomil si první bederní
obratel a ochrnul od pasu dolů. Po
operaci v Plzni a sešroubování jsem
se trochu rozcvičil v Motole. Teď
jsem v Kladrubech a cvičím, co to
jde. Nohy mám jako z koncentráku,
kost a bláto. Je to na dlouho. V řevnické hospůdce Al bunda budu moci
zahrát na kytaru buhvíkdy, jestli
budu chodit. Vyhlídky jsou takové,
že možná budu chodit (v což doufám
a dělám pro to vše) alespoň nějak, a
nebo zůstanu na vozejku. Brr!
(Dokončení na straně 2)
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Když oheň dohořel, vyrazili na Majáles
LITEňšTí HASIČI ZORgANIZOVALI TRADIČNí PÁLENí ČARODĚJNIC A POCHLUBILI SE HISTORICKOU STŘíKAČKOU
Ve středu 30. dubna uspořádali liteňští hasiči za podpory sdružení Zámek
Liteň tradiční pálení čarodějnic. Akce se konala na nádvoří zámeckého
areálu, kde byla připravena velká
hromada větví určených ke spálení a
na ní postavena čarodějnice. Hasiči
také zajistili stánek s občerstvením a
reprodukovanou hudbu. Návštěvníci
mohli přijít s dětmi, posedět s přáteli

kačkou R. A. Smekal Slatiňany z roku 1935 do Řevnic, kde místní hasiči
pořádali Majáles. Stříkačka zářila
mezi dalšími hasičskými exponáty,
které se z historie dochovaly a sbory
si jich velice cení. Zvláště z jejich
historického hlediska a úsilí vynaloženého na jejich renovaci.
Jiří Hrách, SDH liteň

Nohy mám kost a bláto,
jak z koncentráku

Děti létaly na koštěti
Čarodějnou výuku absolvovali poslední dubnový den žáci prvních tříd
ZŠ Liteň. V 1. B vyplňovali pracovní
list v duchu čarování a vytvořili si
papírovou plastiku čarodějnice. V 1.
A doplňovali rýmy v básničce, kterou začarovala zlá čarodějka. Obě
třídy pak prošly Litní; průvod zakončily u školky, kde se konal závod v
letu na koštěti.
Lenka ŘíhOVÁ,
Dagmar KARLOVÁ, ZŠ Liteň

(Dokončení ze strany 1)
Děkuji všem z Al bundy, zvláště pak
Haničce Kadeřábkové, že udělala s
ostatními tu sbírku pro mne, Petrovi
»Kamontovi« Kadeřábkovi, že uspořádal benefiční koncerty s Terkou
Červenou a dalšími muzikanty.
Děkuji tedy všem, kteří mi pomohli.
Sám člověk není nic, když ale mám
dobré kamarády, co mohu chtít víc!
Eugen FREUD, Řevnice

ČARODějná ŠKOLA. Liteňští prvňáci při čarodějné výuce. Foto ARChIV
nebo jen vyčkat zapálení ohně. K tomu všemu nám vyšlo nádherné počasí. Z preventivních důvodů jsme na
místo pálení přivezli i hasičskou
techniku, se kterou jsme místo hlída-

li až do ranních hodin, aby se oheň
nedostal mimo kontrolu. Doufáme,
že se návštěvníkům posezení u ohně
líbilo. Následující den jsme se hned
ráno vydali s naší historickou stří-

„Úplně mne mrazilo!“ chválila vedoucí Notiček
SBOR CANTO CARSO KONCERTOVAL V ŘEVNICKÉM ZÁMEČKU, TEď SE CHYSTÁ DO KAMENICE NAD LIPOU
Smíšený pěvecký sbor Canto Carso
se 14. května představil na prvním
letošním »domácím« koncertě. V
řevnickém Zámečku přednesl Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka
a balady Vítězslava Nováka. Sbor si

Oslaví Den kostelů

Koncert ke Dni kostelů spojený s výstavou prací dětí z MŠ Všeradice a
ZŠ Osov se koná ve všeradickém svatostánku Církve československé husitské 23. 5. od 20.00. O hudební produkci se postarají Erika a Richard
Horkých, Bedřich Šmarda, Stanislav
Mácha a soubor Kolorit.
Jana ŠMARDOVÁ, Všeradice

pozval vzácné hosty - řevnickou
houslistku Milenu Kolářovou a část
černošického dětského sboru Chorus
Angelus, s nímž sdílí sbormistra Romana Michálka.
O úvodní Dvořákovy dvojzpěvy se
sboristé podělili se staršími slečnami
z Choru Angelu. Milena Kolářová,
čerstvá vítězka mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky,
poté zahrála Baladu Leoše Janáčka
coby úvod ke druhému bloku složenému z Novákových balad Zakletá
dcera, Ranoša a Neščasná vojna, jež
sbor Canto Carso přednesl za klavírního doprovodu Ivany Kylarové a
profesora Jaroslava Šarouna.
Koncert přilákal do hlediště laiky i

odborníky, kteří si vesměs vystoupení pochvalovali. „Novákovy balady
sbor zazpíval tak nádherně procítěně, s dynamikou a s obrovským výrazem, že mě místy úplně mrazilo,“
svěřila se Lenka Kolářová, vedoucí
dětské muziky Notičky. Mezzosopranistka Oldřiška Musilová vyzdvihla »citlivý a inspirativní klavírní doprovod«. „Především v rychlých dramatičtějších pasážích zněl ansámbl
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poberounský folklorní festival
KARLŠTEJN

ZADNÍ TŘEBAŇ

13.30 – KRUŠNOHORSKÁ
DUDÁCKÁ MUZIKA, Most
13.55 – Průvod od pošty na
náměstí
14.00 – Předání práva k pořádání májů
14.10 – DĚTI MŠ Karlštejn
14.25 – DOMEČEK, Karlštejn
14.40 – ROKYTKA Rokycany
15.10 – DUDÁCKÁ MUZIKA, Most
15.45 – ROKYTKA, Rokycany
16.05 – OSMIKRÁSKA, Praha
16.35 – PROMĚNY, Řevnice
17.00 – NOTIČKY, Řevnice
17.35 – DĚTI ZŠ Karlštejn
17.45 – TŘEHUSK, staropražská kapela
18.15 – Kácení májky

8.00 – Zahájení stylového
jarmarku
9.00 – Pobožnost u kapličky
9.30 – NEKTARKA, Strakonice
10.30 – LUČINKA, Praha
11.00 – Plzeňský MLS, Plzeň
11.45 – PRAŠTĚNKA, Praha
12.45 – Průvod krojovaných
účastníků
13.00 – Předání práva k pořádání májů
13.30 – Průvod obcí
***
18.30 – Vystoupení dětí ZŠ
a MŠ, beseda, kácení májky
20.00 – Taneční zábava ve
Společenském domě

náměstí, 25. května

hlasově vyrovnaně, čistě a rytmicky
jistě,“ dodala k vystoupení sboru.
Sbor Canto Carso, který se ke zkouškám v Řevnicích schází dva a půl
roku, sdružuje pěvce především z
dolního Poberouní. Na konci května
se chystá s Novákovými baladami
do skladatelova rodiště, Kamenice
nad Lipou, kde vystoupí o Muzejní
noci v místním zámku.
Jan Flemr, Řevnice
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Císař pojede na Karlštejn z Radotína
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD LETOS POPUTUJE NAŠÍM KRAJEM V SOBOTU 31. KVĚTNA A V NEDĚLI 1. ČERVNA
Tak jako v letech minulých vydá se i
letos císař římský a král český Karel
IV. na cestu z Prahy do Karlštejna,
aby zde, v kapli Svatého Kříže, uložil říšské korunovační klenoty. Na
rozdíl od let minulých průvod pořádá město Dobřichovice ve spolupráci se skupinou historického šermu
Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností. Cesta císaře z Prahy
do Radotína bude tentokrát probíhat
v tajnosti. V Radotíně se pak v sobotu 31. května po poledni připojí k
vladaři jeho garda. Karla IV. na jeho
cestě s korunovačními klenoty můžete doprovodit i vy. První den trasa
povede z Radotína přes Černošice a
Mokropsy do Dobřichovic, druhý
den, tedy 1. června, pak z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní i Hlásnou Třebaň na hrad Karlštejn, kde
budou korunovační klenoty uloženy.
SOBOTA 31. května
Radotín
Ve 14.30 vjede císař se vší slávou do
Radotína, kde se k němu připojí jeho
družina i s fraucimorem. Královský
průvod se vydá k náměstí Sv. Petra a
Pavla, kde město Radotín vladaře
přivítá. Dále se pak bude průvod
ubírat Loučanskou ulicí, ulicí K Lázním okolo ranče a následně po cyklostezce k Černošicím.
Černošice
Černošičtí konšelé i občané uvítají
císaře v Parku Berounka. Po programu se průvod vydá po cyklostezce,
přes ulici K Jezu, Kazínskou, Zdeňka Lhoty, Jasmínovou a Topolskou
do Mokropes.

JEDE KRÁL. Loni císaře v průvodu představoval známý herec David Suchařípa. Letos jím bude dobřichovický ochotník Karel Král. Foto NN M. FRÝDL
Mokropsy
Na Masopustním náměstí přivítají
Karla IV. obce Černošice-Mokropsy
a Všenory. Odtud bude průvod pokračovat po ulici Dr. Janského, Slunečnou, V Lavičkách a po cyklostezce do Dobřichovic.
Dobřichovice
Sobotní putování císaře Karla IV. s
družinou skončí na louce pod zámkem ve středověkém městečku, kde
budou uvítáni purkmistrem, konšely
i lidem obecným. Program ve středověkém duchu začne již ve dvě po
poledni.
Po odpočinku císaře i jeho choti jste
zváni na večerní představení původního muzikálu Noc na Karlštejně, na
nádvoří zámeckém od 20:30.

Každý pěšák měl opakovací pušku a bodák...
Mundúr, uniforma, spisovně stejnokroj. Oblečení, které dělá vojáka vojákem. Od začátku historie se armády vyznačovaly charakteristickým
oblečením, které se vyvíjelo od barevné parádivosti až k dnešní funkcionalitě. V roce 1908 vyšla výstrojní
vyhláška upravující
oblečení rakouskouherského vojska, podle níž byl na začátku války v roce
1914 každý pěšák vystrojen. Byla to
typická uniforma barvy štičí šedi se
stojacím límcem a neméně typickou
čapkou. Na nohou kožené okované
boty hnědé barvy stejně jako opasek,
zvaný v hantýrce »íbršvunk«, s bajonetem a sumkami na náboje. Na

sponě opasku byl vyražen rakouský
dvouhlavý orel. Na zádech si nesl
rakouský infanterista batoh z teletiny a v něm spodní prádlo, zásobu střeliva a konzervovanou dávku potravin. K »teleti« byla připnuta celta,
stanové tyče a kolíky. Na chleba a
osobní věci měl voják
přes rameno tzv. brotsak čili chlebník. Celkem nesl 27 kg vybavení plus každý
druhý voják ještě polní lopatku a
jeden v četě nůžky na ostnatý drát a
jeden krumpáč.
Z historické barevnosti uniforem se
zachovalo označení pluků na stojacím límci. Třeba červenohnědá barva pro berounský 88. pp, račí červená pro pověstné pětatřicátníky z
Plzně či trávově zelená pro pražský
28. pp. Josef Švejk nosil na límci papouščí zelenou, označení 91. pěšího
pluku z Českých Budějovic.
Výstroj se během války měnila. V roce 1915 vyšla nová výstrojní vyhláška. Uniformy změnily barvu – přizpůsobily se německým, štičí šeď byla nahrazena šedí polní (Feldgrau).
Zmizely stojací límečky a místo spinek na nohavicích začali vojáci používat ovinovačky. Armáda zavedla i
ocelové přilby. Na rozdíl od výstroje
zůstala výzbroj celou válku stejná.
Každý pěšák byl vybaven opakovací
puškou na 5 ran systému Mänlicher
vzor 1898. K ní patřil bodák, neboť
bodákové útoky byly hlavní taktikou
Velké války. Důstojníci byli vyzbrojeni revolvery a šavlemi, stejně jako
jízda dragounská, husarská či hulánská.
Josef KOZÁK

VELKÁ VÁLKA

VZOR 1908. František Šinágl z Leče jako příslušník 88. pěšího pluku v
Berouně na začátku Velké války v
uniformě vzor 1908. Foto ARCHIV

NEDĚLE 1. června
Dobřichovice
Z dobřichovického zámku vyrazí
průvod v 10.00. Cesta povede přes
ulici 5. května, Za Mlýnem, Na Víru
a po cyklostezce na náves do Letů.
Lety
Na návsi bude císař s družinou přivítán zastupiteli obce i ostatními letovskými poddanými, včetně šerifa osa-

dy Strongboys. Z Letů se královský
průvod vydá ulicí Na Návsi, Řevnickou a Pražskou ulicí do Řevnic.
Řevnice
Řevničtí konšelé i obyvatelé přivítají císaře a kratochvíli k potěše jeho i
doprovodu připraví na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad. Další cesta povede ulicí Opletalovou, Na Stránce a
Třebaňskou do Zadní Třebaně.
Zadní Třebaň
Občany Zadní Třebaně bude vladař
přivítán na návsi. Odtud se průvod
vydá ulicí K Nádraží, přes lávku a po
ulici Rovinské. Císař i družina si pak
odpočinou na louce u jezu.
Hlásná Třebaň
Na návsi císaře přivítá purkmistr a
ženy hlásnotřebaňské. Další cesta
povede po silnici do Karlštejna.
Karlštejn
Před vinařskou stanicí přivítají císaře konšelé i obyvatelé Srbska. Vinaři
karlštejnští a pivovarníci berounští
nabídnou pohoštění. Průvod se zastaví i na karlštejnském náměstí, kde císaře pozdraví purkmistr i lid. Na hradě přivítá císaře purkrabí a budou
uloženy korunovační klenoty.
Michael PáNEK, Dobřichovice
Josef KUTíLEK, Beroun

Program před příchodem Královského
průvodu 1. června na náměstí v Karlštejně
12.00 – TŘEHUSK - staropražská kapela od Berounky
12.30 – Kejklíř Petr THEIMER
13.00 – CLUARAN - irské, skotské a bretaňské písničky
13.30 – 5ANGELS - dívčí pěvecká skupina
14.00 – LETNí HERECKá šKoLA - kontaktní hudební a
taneční vystoupení pro malé i velké
14.30 – MALíŘSKá SoUTĚŽ - vyhlášení a ocenění vítězů
14.45 – CLUARAN - irské, skotské a bretaňské písničky

Původní poberounský muzikál

Noc na Karlštejně
vstupuje do deváté sezony
Hrají a zpívají:
Jan RosÁk, Pavel VÍtek,
Lumír oLŠoVskÝ, Petr
BeNDL, Jan Matěj Rak,
Monika VaŇkoVÁ, Pavla
ŠVÉDoVÁ, karel kRÁL,
Petr ŘÍHa, alena ŘÍHoVÁ,
Jiří oBeRfaLzeR, Jiří
CiCVÁRek, Jan kuNa,
ondřej NoVÁČek, Jiří
VitouŠ, sbor starostů,
šermíři, metači ohně, ženské,
koně, koza...
Speciální host:
kejklíř Petr tHeiMeR

Zámek DOBŘICHOVICE

pátek 30. května, sobota 31. května od 20.30 hod.
Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice -724 339 732,
kultura@dobrichovice.cz; info: noc.nasenoviny.net
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Zpívala v Carnegie Hall, teď na Skalce
SÁL KLÁŠTERA NA SKALCE HOSTIL JEDEN Z KONCERTŮ FESTIVALU AMERICKÉ JARO
Sopranistka Melanie Gall zpívá na
světových operních jevištích, stála
na pódiu mnoha koncertních síní,
včetně Lincolnova centra i Carnegie Hall. Už několik let se vrací do
ČR, kde spolupracuje s Mezinárodní
společností Antonína Dvořáka v
rámci festivalu Americké jaro. V
neděli 11. května vystoupila, dopro-

vázená českým kytaristou Tomášem
Hanzlíčkem, na jednom z festivalových koncertů v sále kláštera na
Skalce nad Mníškem pod Brdy.
V programu byly zastoupeny árie a
písně anglických klasiků (J. Dowland, T. Campion, H. Purcell), Händlovo Largo, tradiční »latino« písně i
šansony známé z podání Edith Piaf.
Publikum kromě brilantního pěveckého výkonu a procítěného projevu
ocenilo také bezprostřednost zpěvačky, která si připravila a s okouzlujícím šarmem přednesla spojovací
texty v češtině. Tomáš Hanzlíček
byl zpěvačce důstojným doprovodem a představil se i jako sólový
hráč. Krásnou kulisou pro koncert
byla expozice obrazů Milana Eberla.
Jarmila BAlKoVá,
mníšek pod Brdy

Kina v okolí

KINO LITEŇ

23. 5. 18.00 ARTHUR A SOUBOJ
DVOU SVĚTŮ

KINO ŘEVNICE
21. 5. 20.00 VŠECHNY MOJE DĚTI
23. 5. 20.00 NÁSLEDKY LÁSKY
24. 5. 16.00 THE AMAZING SPIDERMAN
24. 5. 17.30 TRANSCENDENCE
24. 5. 20.00 FAIR PLAY
28. 5. 10.00 LÁSKA, SOUDRUHU
28. 5. 20.00 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
30. 5. 20.00 DETEKTIV DOWN
31. 5. 16.00 ZVONILKA A PIRÁTI
31. 5. 17.30 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
31. 5. 20.00 BABOVŘESKY 2

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
19. 5. a 21. 5. 13.45 PUTOVÁNÍ S
DINOSAURY 3D
19. 5. 18.30 GODZILLA 3D
20. 5. 20.30 PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
22. 5. 15.30 STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
22. 5. – 26. 5. 18.30 (Pá 20.15, So 17.30)
BONY A KLID II
23. - 24. 5. 17.30 (So 20.00) GODZILLA
24. 5. 15.30 KHUMBA 3D
25. 5. 15.30 KHUMBA 2D
27. 5. 18.00 Slavnostní večer ke 100 let
kina Beroun: Groteska, projekce filmu
PUPENDO za účasti tvůrců
31. 5. 16.00 Koncert v Letním kině: BOHEMIAN SYMPHONY ORCHESTRA
1. 6. 18.30 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

KINO RADOTÍN
20. 5. 17.30 TŘI DNY NA ZABITÍ
20. 5. 20.00 NYMFOMANKA - ČÁST 2
21. 5. 17.30 OLGA
21. 5. a 23. 5. 20.00 GODZILLA 3D
22. 5. a 24. 5. 17.30 (So 20.00) BONY A
KLID 2
22. 5. a 28. 5. 20.00 STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
23. a 27. 5. 17.30 HURÁ DO PRAVĚKU
24. 5. 16.00 KHUMBA
24. 5. a 29. 5. 17.30 X-MEN: BUDOUCÍ
MINULOST 3D
27. 5. a 30. 5. 20.00 DIVERGENCE
28. 5. 17.30 AMAZING SPIDER-MAN 2
29. a 31. 5. 20.00 (So 17.30) SOUSEDI
30. 5. 17.30 KHUMBA 3D
31. 5. 16.00 POŠŤÁK PAT 6
31. 5. 20.00 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 2D
1. 6. 9.30 HÁDEJ, HÁDEJ S KOCOURKEM
1. 6. 11.00 MRŇOUSKOVÉ
1. 6. 14.00 LEGO PŘÍBĚH 3D
1. 6. 16.00 BELLA A SEBASTIÁN 3D

PO KONCERTU. Sopranistka Melanie Gall a kytarista Tomáš Hanzlíček v
klášteře na Skalce.
Foto Jarmila BALKOVÁ

Zámecká kaple zpřístupní sakristii i kůr

Ke každoročně pořádané Noci kostelů se připojila také farnost Dobřichovice. Konat se bude v pátek 23. května od 18 do 23 hodin.
Budete si moci prohlédnout kapli sv. Judy Tadeáše, která je součástí dobřichovického zámku, včetně prostor, které nejsou běžně přístupné jako je sakristie či kůr. Ve svatostánku bude také připraven hudební program a přednáška o historii města. Více na stránkách www.nockostelu.cz.
(pef)

V Dobřichovicích budou degustovat
MĚSTO SLAVNOSTNĚ OTEVŘE ZREKONSTRUOVANOU ULICI
Akci nazvanou Májové korzo chystá
u příležitosti slavnostního otevření
zrekostruované ulice 5. května na
24. 5. Město Dobřichovice. Její součástí bude také první ročník Dobřichovické degustační míle.
Ulice 5. května byla výrazně poničena při velké povodni v roce 2002.
Od té doby prošla v několika etapách rekonstrukcí, která do ní a jejího okolí postupně přilákala řadu vinárniček, barů i restaurací. Při slavnostním otevření poslední etapy
jsme se vám rozhodli ukázat, která
místa zde můžete navštívit a jaké zde
můžete ochutnat speciality. Počínaje

17. hodinou si od lávky pro pěší postupně můžete projít podniky: Víno
Matey, Pasta Fresca, Galerie Cafe
Bím, Restaurace Zámecký Had, Vinotéka U Karoliny, Pivnice VB Saloon, Vinoteka La Fontana, Cidrerie
s.r.o. a Vinotéka U Sousedů. Pravidla Dobřichovické degustační míle
najdete na webu Dobřichovic, mapky na degustačních místech. Součástí akce bude i vystoupení Pochodového orchestru, mažoretek, průjezd kolony chevroletů centrem Dobřichovic a závěrečný koncert u mariánského sloupu. Michael PÁneK,
starosta Dobřichovic

Černošičtí uslyší zpěvačku z New Yorku

Černošice - Devátý ročník mezinárodního festivalu JAZZ ČERNOŠICE
2014 se uskuteční od 28. 5. do 1. června.
Dramaturgický plán čítá přes 20 účinkujících, mimo jiné Velký Big Band
Hudby hradní stráže Praha, Chris de Pino a Cellula NY nebo Originální
Pražský Synkopický Orchestr. Ze zahraničí dorazí špičkový americký bluesmann Lorenzo Thompson, přímo z New Yorku pak jazzová zpěvačka, skladatelka a producentka Shayna Steele. Oběma hlavními festivalovými večery bude diváky provázet legenda jazzové hudby Jana Koubková, která
letos oslaví významné jubileum. Publiku představí svůj zbrusu nový hudební projekt Smrt Standardizmu! V pátek a v sobotu pojede po skončení akce
v 1 hodinu v noci autobus směr Praha-Knížecí. Detaily o festivalu jsou zveřejněny na www.jazzcernosice.cz.
(vš)

Do Křesla pro hosta usedne Ondřej Kepka
Je z říše lidí. Náramně se mu hodí a
líbí, že má v rodině princeznu. Společně s Maruškou Hermannovou
čelí zlomyslným spolužákům, potrhlé paní učitelce na klavír i zlé čarodějnici v perníkové chaloupce. Už
víte, o kom je řeč? Správně, Honzík
Majer z oblíbeného seriálu Arabela.
Jeho představitel Ondřej Kepka
usedne 30. 5. v 17 hodin jako první
host do Křesla pro hosta v klubu Sokolů na kurtech ve Svinařích.

Ondřej je známý herec, režisér, scénárista a fotograf. Z jeho tvorby můžeme dále jmenovat Spirálu nenávisti, Smetanový svět anebo pohádky
Začarovaná láska či Poslední kouzlo. Přijďte si s Ondřejem popovídat,
zhlédnout ukázky jeho tvorby.
Svoje otázky můžete vhodit do »stydlivé schránky« v klubíku na kurtech
vždy v otevírací dobu. Těšíme se na
vás. Lucie BOxAnOVÁ, Svinaře
Foto ARCHIV

Tipy NN

* Prodejní výstavu výtvarnice Ivany
Kubátové inspirovanou pestrým světem orchidejí v pražské Botanické
zahradě hostí od 20. 5. do 20. 6.
Modrý domeček Řevnice.
(šah)
* Vycházku nazvanou Krok za krokem Berounem můžete podniknout
22. 5. Kromě památek v centru města
zavítáte i do Jenštejnského domu,
Geoparku Barrandien a na Plzeňskou
bránu. Sraz před Muzeem Českého
krasu v 15.30.
Patrik PAŘÍZEK
* Absolventský koncert se uskuteční 22. 5. od 17.00 v sále Zámečku
Řevnice. Zahrají absolventi místní
ZUŠ Lucie Flemrová (housle) , Kristýna Lacigová (flétna) a Marie Paličková (klavír). Uslyšíte klasické skladby, které doprovodí komorní orchestr sestavený z žáků ZUŠ, ale i
skladby James Bond a jiné.
(lek)
* Hořkou komedii Na útěku v podání Divadelního spolku Křoví můžete
vidět 22. 5. od 19.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín.
(dar)
* Beseda s botanikem Václavem
Větvičkou se koná 23. 5. od 19.00 v
Obecní knihovně Mořinka. Vstupné
80 Kč. Kateřina SmotEroVá
* rocková kapela TAM zahraje v
Liďáku Řevnice 23. 5. od 21.00. Vstupné 100 Kč.
(frz)
* 5. taneční šou skupiny Proměny
se uskuteční 24. 5. od 17.00 v Lidovém domě Řevnice. Vstupné dobrovolné.
(lez)
* Výstava Tak nám zabili Ferdinanda bude v Muzeu Českého krasu Beroun zahájena 27. 5. v 17.00. Expozice, která bude k vidění do 28. 10.,
má připomenout 100. výročí vypuknutí 1. světové války.
(pap)
* Přednášku Zvláštní zacházení Rodinný tábor terezínských Židů v
Osvětimi Birkenau hostí Domeček
Řevnice 29. 5. od 20.00. Přednášet
bude publicista a novinář Adam Drda.
Šárka HAŠKoVá
* Dětské práce z Výtvarného ateliéru Martiny Fojtů jsou do 1. 6. vystaveny v zámku Dobřichovice. (vlc)
* reprízu divadelní hry W. Shakespeara Sen noci svatojánské uvádí
Divadelní spolek Gaudium 2. 6. od
19.00 ve velkém sále Kulturního střediska U Koruny Radotín.
(dar)
* Díla A. Dvořáka a V. Nováka
přednesou 4. 6. od 19.00 v secesním
sále pražského Hlaholu pěvecké
sbory Canto Carso z Řevnic a Leticie. Výtěžek bude věnován občanskému sdružení Náruč.
(šah)
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Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí
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Vesnicí roku letos nebudeme

S ohledem na budování vodovodu a kanalizace a s tím
související nevyhovující vzhled obce se zastupitelstvo
rozhodlo nepodávat letos přihlášku do soutěže Vesnice
roku. Věřím, že příští zastupitelstvo přihlášku podá a
Všeradice získají slušné umístění. Může to být bráno
jako motivace pro nově zvolené zastupitele - dokázat
to, co se nám v předchozích letech nepodařilo.
Ve dnech 23. a 24. 5. nás čekají volby do Evropského
parlamentu. Na 21 poslaneckých míst se třese 38 uskupení! Mám pochybnosti, zda je to proto, že všichni
chtějí měnit směřování Evropy. Mnohem pravděpodobnější je u některých vidina získání pětiletého korýtka. Nechci nikomu sahat do svědomí a vás, občany
prosím: Přijďte k volbám a volte podle svého nejlepšího vědomí i svědomí. Potřebujeme zástupce, kteří budou pro naši zemi přínosem, ne pouze drahou stafáží.
Výstavba vody a kanalizace pokračuje podle harmonogramu, již bylo proinvestováno přes 60 milionů.
Stále více lidí se napojuje na kanalizační řad a nemusí řešit vyvážení jímek. O tom, že stavba zdárně pokračuje, svědčí i nové asfaltové povrchy na krajských silnicích. S tím souvisejí další uzavírky. Od 26. 5. do 15.
6. bude uzavřen vjezd do obce od Podbrd k prodejně
COOP. Stávající uzavírka od prodejny ke křižovatce u
Rážů bude ukončena 23. 5. - i zde se projedeme po
novém povrchu. Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

VŠERADICKÁ CHASA MLADÁ. Všeradická omladina na Staročeských májích, které se ve Všeradicích konaly v rámci poberounského folklorního festivalu 17. května. Foto Bohumil STIBAL

Máje se »neuvěřitelně vydařily«
VINAŘŠTÍ NA SRPEN CHYSTAJÍ DALŠÍ VELKOU AKCI - KŘÍDLOVKY VE VIŠŇOVCE
Již třetí Staročeské máje v novodobé
historii Vinařic, kdy se obec zapojila
do poberounského folklorního festivalu, se neuvěřitelně zdařily.

MÁJOVNÍCI. Malí májovníci ve Vinařicích.
Foto NN M. FRÝDL

Úspěšnost oslav byla dána především vystupujícími soubory. Pětihodinový průvod obcí s písněmi a tanci
i občerstvením u většiny domů absolvoval Třehusk. Poberounská hudební skupina má po dlouhých letech vystupování ve Vinařicích domovské právo - a je to na výkonech
muzikantů i na přístupu obyvatel k
nim v tom nejlepším slova smyslu
patrné. Po průvodu vystoupily na návsi u kapličky dětské soubory Vonička a oblíbené Notičky. Poté zatancovali Vinařští již potřetí ve stejné sestavě českou besedu. Děkuji
všem čtyřem manželským dvojicím
za vytrvalost a přeji spoustu trpělivosti ve vystupování do doby, kdy

nás snad vystřídá mladší generace.
Vydražením a poražením májky následovala volná zábava za doprovodu dudácké muziky Duha. Nejen že
nám ve Vinařicích přálo nevyzpytatelné květnové počasí, ale i divácká
návštěva byla velmi početná. Věřím,
že silná tradice májů již nebude v
budoucnu přerušena.
Vinařští občané, hlavně hasiči, se při
konání akcí dokážou semknout a věnovat se pečlivě přípravám. Už teď
chystají další velkou akci - festival
dechové hudby Křídlovky ve Višňovce, který se bude konat 9. 8. Těšit se můžete třeba na Babouky, Járinky či čestného hosta Josefa Zímu.
Petr PoDUBeCkÝ, starosta vinařic

Deváťáci předčítají
babičkám i dědečkům

Minimálně jednou měsíčně se deváťáci z Hostomic vydávají do domova důchodců v Zátoře, aby zdejším
obyvatelům zpestřili pobyt. Žáci seniorům předčítají z knih, novin i časopisů, hrají s nimi společenské hry
a povídají si s nimi. Žáci si také pro
obyvatele domova připravují zábavné úkoly či křížovky, které jim pomáhají vyplnit. K trávení společných chvil slouží zejména společenská místnost v jídelně, ale děti navštěvují také imobilní babičky a dědečky na pokojích.
V období Velikonoc žáci a žákyně
do zátorského domova přivezli vlastnoručně vyrobené jarní a velikonoční dekorace, které seniorům předali. Před Vánoci zase dívky z výtvarného kroužku pomáhaly babičkám při pečení a zdobení perníčků.
Ivana Ševčíková, ZŠ Hostomice

Na pivních slavnostech
zazpívá Ilona Csáková

Staročeskými máji, které se konaly
17. 5., kulturní život ve Všeradicích nekončí. Až do 15. 6. můžete
v naší galerii opět spatřit nejdelší leporelo světa Dějiny udatného českého národa. Od 22. 5. můžete tamtéž
navštívit novou výstavu Jak se dělá
krása, jež představí šikovnost keltských šperkařů. Ve čtvrtek 12. 6. zahájíme již IX. ročník mezinárodního
malířského sympozia, které vyvrcholí vernisáží 21. 6. První C. K.
pivní slavnosti se budou konat 28. 6.
Na zábavném odpoledni se představí mnoho kapel, bude postaráno o
dobré jídlo i pití. Akce vyvrcholí večerním koncertem Ilony Csákové.
Ani Všeradova země nezahálí -14.
6. se bude konat III. ročník Všeradova dne. Tentokrát se jeho pořadatelem stala obec Podbrdy.
(bos)

Noc kostelů začne
bavorskými litaniemi

DEN MATEK. Druhou květnovou neděli mají svátek všechny maminky. Na
to nezapomíná zastupitelstvo obce Vižina a každoročně pro ně připraví
posezení s hudbou i pohoštěním v místní hospůdce. V pátek 9. 5. maminky
přivítal starosta Václav Císař, děti zarecitovaly básničky a zahrály na hudební nástroje. Následovala volná zábava, při které pánové vyzvali i dámy
k tanci. Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Petra ŠTÁRALOVÁ

Noc kostelů v chrámu Narození sv.
Jana Křtitele v Osově začne 23. 5. v
18.00 pobožností s bavorskými litaniemi, průvodem k blízké soše svatého Jana Nepomuckého a krátkou
slavností při příležitosti jeho svátku.
Poté bude v kostele následovat povídání o zdejších obrazech a freskách, historii kostela i rodu Schwarzenbergů. Zazpívá soubor Kolorit,
připravena bude výstavka dobových
i současných fotografií a kronik. Závěr je plánován na 22. hodinu, ale
málokdy se zatím stalo, že by tento
čas byl dodržen.
Osovský kostel patří k nejvýznamnějším objektům venkovského baroka u nás a kdo přichází poprvé,
bývá překvapen jeho krásou a působivostí.
Marie PLeCITá, osov
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Obezita je větší problém než podvýživa
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 6)
Africký zdravotní systém a péče o
zdraví fungují jinak než u nás. Je na
každém, jaký druh pojištění si zvolí,
a jaké výhody bude následně čerpat.
Nejrozšířenější a nejvíce využívaná
je pojišťovna Discovery. Do státních
zdravotnických zařízení chodí většinou lidé s velmi nízkými až žádnými
příjmy - ošetření zde poskytnou za
symbolickou cenu. Jako dobrovolnice ve zdravotnické skupině jezdím
každý týden do školy v chudé čtvrti
Diepsloot, kde vyšetřujeme zdravotní stav dětí. Pokud je to možné, vlastními silami, tak, jako bychom léčili své děti doma, pomáháme řešit
jednodušší problémy, na něž stačí
mast nebo volně prodejný lék. Pokud usoudíme, že je třeba lékařská
pomoc, sami dítě odvezeme nebo
odešleme na nebližší státní kliniku
případně ke specialistovi, jehož skupina zaplatí ze sponzorských darů.
Ve skupině jsem jediná zubařka,
zubní prohlídky jsou tedy na mně.
Udělala jsem si malé srovnání stavu
chrupu; ačkoliv africké děti mnohdy
nikdy u zubaře nebyly, nevlastní kartáček ani pastu, nejsou dětské zoubky v o tolik horším stavu než u nás.
Hlavním problémem je stravování.
Většinou děti i dospělí nejí vůbec a
když už jí, kombinace půl kila bílého

V POSILOVNĚ. Otec a syn Živných při návštěvě posilovny v Johannesburgu.
Foto Kateřina ŽIVNÁ
toustového chleba a 1,5 litru černé- že vyšplhat až na několik tisíc. Účet
ho, supersladkého,bublinkového ná- zaplatí pacient hned na místě a účet
poje, který asi nemusím jmenovat, přepošle pojišťovně, která buď celou
vykonají své. Z tohoto důvodu je zde sumu nebo část vrátí klientovi zpět
větším problémem obezita než pod- na účet. Je fajn vidět, kolik zdravotnictví vlastně stojí, myslím, že lidé
výživa.
Privátní zdravotní pojištění dává se pak chovají zodpovědněji ke svésvobodu, člověk se může rozhod- mu zdraví a zároveň nedochází k finout, kam půjde na ošetření, ale zá- nančním únikům.
roveň musí důkladně prozkoumat ce- Moc se mi líbí program Vitality, ve
ník. Suma za běžné vyšetření se mů- kterém pojišťovna podporuje zdravý

životní styl. Za minimální měsíční
paušální poplatek, kdy 20% si platí
klient a 80% pojišťovna, je možné
využít posilovnu, bazén, saunu, páru, solárium či specializované cvičení s lektorem - vše jak často a jak
dlouho chcete. Každý si může zvolit
program, na kterém chce pracovat, a
systém mu navrhne plán, na jakých
strojích cvičit, kolikrát opakovat,
plus vhodný jídelníček včetně specifikace potravin a kde je koupit. Síť
posiloven je tak hustá, že prakticky
všichni mají posilovnu nebo dvě do
tříkilometrové vzdálenosti, otevírací
doba je od 5.00 do 22.00. Pojišťovna
podporuje i zdravé stravování - vrací
na účet klienta 10-25% z nákupu zdravých potravin ve smluvních řetězcích. Velmi příjemná je síť drogerií a
lékáren v jednom, kde vedle běžné
drogerie a kosmetiky, potřeb a přístrojů do domácnosti, koupíte volně
prodejné léky a různé pomůcky včetně odborného prodeje na recept. Pobavil mě hned vedle těhotenského
testu, test na přítomnost 5 nejrozšířenějších drog nebo rouška na dýchání
z úst do úst. Myslím si, že toto jsou
kroky správným směrem podporující aktivní přístup k vlastnímu zdraví.
Použitelné jsou i jinde ve světě.
Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg

Prožívali jsme »čas našeho raného divošství«...
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 17)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Minule
přiblížila první Vánoce v rodině
svého manžela.
(NN)
V koleji na Jarově jsme přebývali asi
půl roku a pak jsme se přestěhovali
do koleje v Podolí. Bylo to přechodné řešení, než se najde něco jiného.
Chodili jsme často do kina, do divadla a na koncerty. Byl to »čas našeho
raného divošství«, jak říkával Jan s
oblibou. Netížily nás tenkrát žádné
starosti. Asi po roce jsme se stěhovali do Slivence. Naskytl se ke koupi
dům se zahradou; část domu se uvolnila, protože nájemníci si postavili na

druhém konci obce domek a odstěhovali se. Podařilo se nám upravit náš
nový domov tak, že se nám v něm
dobře žilo: do vymalovaných pokojů se nastěhoval nábytek, kamna, do
kuchyně plynový sporák, kredenc,
stůl a židle. Koupili jsme si i pračku.
Jedinou nevýhodou byl nedostatek
vody. Na zahradě byla studna a když
voda došla, vzal Jan káru, na ni dal
soudek, dvě mlékařské konve a jel
pro vodu k obecní studni. Nejezdil
sám, bylo víc takových, kteří měli
nouzi o vodu. „Ale šetřete s ní!“ vždycky připomínal. Později, po letech,
k nám zavedli vodu pražskou a do
domu vodovod. To bylo pohodlí!
Ráda na ty časy vzpomínám. Za Ja-

nem chodili přátelé, se kterými se
učil angličtinu a němčinu. Jeník říkal, že se to může někdy hodit. Pilně
k nám docházel pan Žilina - probírali jazyková cvičení a zadávali si úkoly pro příští hodinu. Scházeli se pravidelně a dělali pokroky. Já jsem tyto
večery brala jako příjemnou společenskou záležitost; ono totiž nezůstalo vždy jen při procvičování angličtiny. Pan Žilina někdy přinesl housle,

hrál na ně a zpívali jsme k tomu, byla
to skvělá zábava, zvlášť když přišli i
další členové souboru Starý vůl a
muzikantů i zpěváků byla plná světnice. Po večerech, když jsme byli sami dva, čítali jsme knihy a já jsem
tak poznávala Jeníkovu bohatou knihovnu. Na stole stávala mísa s jablky,
my jsme je ujídali a nic nám nescházelo. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

Paní učitelka/učitel
v Základní škole Hlásek v Hlásné Třebani
Máte chuť učit tak, aby měly děti z učení radost?
Pro rok 2015/2016 hledáme kmenovou paní učitelku či učitele
pro první třídu. Podmínkou jsou nejméně 2 roky praxe,
kvalifikace pro výuku na prvním stupni a hlavně nadšení,
ochota spolupracovat a dostatečná motivace pro náročné
přípravy, každodenní komunikaci s rodiči, dětmi a kolegy,
ochota přebírat zodpovědnost a přinášet nové podněty
ve škole i mimo ni. Uvítáme hru na hudební nástroj.
Spolupráci bychom navázali od ledna 2015, kdy byste si
vedl/la svoji třídu předškoláků v odpoledním programu
jedno odpoledne týdně. Již nyní , rok předem, máme zapsané
Vaše prvňáčky. Vzhledem k rozšiřování budovy školy,
se můžete podílet i na vzhledu nových tříd.
Nabízíme dobré zázemí, fajn kolegy, kteří společně naší školu
vybudovali, možnost se prosadit a učit po svém a možnost
vzdělávání a seberealizace. V případě zájmu nám pošlete svůj
životopis na hlasekvedeni@seznam.cz a my Vás rádi
pozveme na pohovor.

Zástupkyně ředitele a majitelka školy Markéta Bosáková

Strana 7, LITEŇSKÉ OKÉNKO

Naše noviny 10/14

Liteňské

OKÉNKO

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí
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Děkujeme, pane starosto,
za vše, co jste udělal pro Liteň

V hlubokém zármutku oznamujeme smutnou zprávu, že nás 7. května 2014 ve věku nedožitých
64 let opustil vážený pan Karel Kliment, starosta
Městyse Liteň. Loučíme se s dlouholetým starostou a děkujeme za vše, co pro městys Liteň a jeho
obyvatele vykonal.
Jindřiška ZítOVÁ,
zastupitelé a zaměstnanci Úřadu městyse Liteň

Křížek vysvětí řevnický farář

Jen několik set metrů od bělečské zastávky směrem na Zadní Třebaň bylo možno ještě před několika lety spatřit křížek připomínající nejtragičtější událost v historii lokálky… Právě tak začíná
připomínka železničního neštěstí na zelené naučné stezce Liteň v Bělči na nádraží. Někdy kolem
roku 2007 odtud sběrači kovů odnesli křížek, po
němž zbyl pouze betonový podstavec. V minulých
dnech obyvatelé Bělče a Litně zabetonovali nový
podstavec pro obnovený pomníček, nový dřevěný
kříž je již také vyroben. V neděli 25. května bude
umístěn na podstavec a v 15 hodin naším farářem
Robertem Hanačíkem vysvěcen.
(fik)
(Dokončení na straně 8)

NESLI JI DOMŮ. Výherkyně letošní májky Dagmar Karlová.

Foto Hana LUKEŠOVÁ

Učitelku Karlovou odnesli na májce až domů
NÁVŠTĚVNÍCI STAROČESKÝCH MÁJŮ V LITNI UCTILI PAMÁTKU ZESNULÉHO RYCHTÁŘE KARLA KLIMENTA
Liteňským Staročeským májům, jež
byly už poněkolikáté součástí poberounského folklorního festivalu, v
sobotu 17. 5. přálo počasí. Program
zahájila ve 13.00 dechovka Petra
Jungmanna. Pár minut před druhou
hodinou požádala krojovaná chasa
vedená Pájou Nedbalovou a Jankem
Havelkou místostarostu Litně Miroslava Horáka o předání práva k pořádání májů a po jeho udělení byl festival oficiálně zahájen. Jako první se
představil liteňský Domeček. V úvodu zatančila skupina Tumbao moderní latinsko-americké tance, následně
zazpívala Míša Krtková, po jejíž písničce Babičko nauč mě charleston

začala módní přehlídka klubu AVE.
Po ní předvedly své umění několikanásobné mistryně republiky ve skákání přes švihadlo, mladé obyvatelky Litně, Karolína Pecánková a Barbora Bučková. Švihadla na pódiu
vystřídaly členky kroužku Tancování s Pájou, po jejichž tanci přišla k
mikrofonu opět Míša Krtková, tentokrát s písní Bránou zázraků. Jako poslední se v této části představily s
módní přehlídkou Kačenka, Michalka, Dominika, Klárka, Lenka a Kája
z klubu AVE.
Následně pódium patřilo přespolním
– nejprve se představila lidová muzika Modřenec z Prahy 4 s Ptačím pás-

mem, dále dětský folklorní soubor
Vonička z Čestlic, dětská lidová muzika Notičky ze Řevnic (mezi jejími
členy má Liteň zastoupení) a program zakončovala netradiční dudácká
muzika Duha z Bechyně.
To se již pomalu z obchůzky obcí
vracela krojovaná chasa, která byla
za doprovodu dechovky zvát obyvatele na tančení české besedy, kácení
májky a na taneční zábavu Ve Stínu
lípy, kde hrála kapela HumlBand.
Před českou besedou byla minutou
ticha uctěna památka zesnulého starosty Litně Karla Klimenta.
Výherkyní májky se stala oblíbená
učitelka místní Základní školy F. J.

Řezáče Dagmar Karlová, které mj.
držely palce i její svěřenci z 1. třídy
Anežka Trojanová z Korna, Ondra
Krtek z Litně a další. Za přidržování
zástupkyně ředitelky ZŠ Emy Malé
odnesli chasníci paní učitelku na
májce až domů. Špičku si vydobyl
zástupce místních hasičů.
Májku věnoval Matthew Vaclav Duras, její dopravu z Hatí zajistil Martin Homola. Poděkování patří také
místním hasičům i všem ostatním,
kteří s přípravou a zajištěním letošních liteňských májů pomohli. Fotografie z akce si můžete prohlédnout
na www.obecliten.cz.
Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

»Přistěhovalý« starosta je pro mě asi lepší varianta
Součástí minulého čísla Liteňského okénka byl
vložený dvojlist s anketou; někteří jsou rádi, že se
o volbách začalo mluvit už nyní, fandí nám a jsou
touto aktivitou nadšeni. Samozřejmě jsme se ale
setkali i s negativními reakcemi. Nicméně nám to
zatím nevzalo chuť v Liteňské anketě pokračovat, a tak si níže můžete přečíst další reakce. Ti,
kteří preferují elektronické odpovědi, se mohou
vyjádřit na http://www.liten.cz/pavlac/volby2014/.
Hana LUKEŠOVÁ, Liteň
Olga BEaUfOrtOVÁ, bývalá i budoucí kandidátka do zastupitelstva:
Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat?
Efektivita, spatná vazba, ústretovosť, komunikatívnosť a konštruktívnosť – to sú zásadné prvky
slušného zastupiteľstva a starostu obce.
Upřednostňujete starostu starousedlíka, nebo
nově přistěhovalého?
Uprednostňujem schopného človeka. Samozrejme - niekedy je na škodu, keď sa vo vzájomných
vzťoch nevyznáte, niekedy to má velké výhody.

Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce?
V tomto volebnom období to bude rozhodne výstavba ČOV a následná stavba kanalizácie. Preto
je důležité, aby starostom sa stal člověk, ktorý
bude v prvom rade dobrý manažér, technicky
zdatný a predovšetkým organizačne schopný.
Jindřiška JELínKOVÁ, úřednice, zakladatelka o. s. tilia Liteň:
Půjdete volit?
Ano, rozhodně půjdu, člověk by měl jít volit, pokud mu není osud obce, ve které žije, lhostejný.
Proč jste si vybrala k bydlení právě Liteň?
Žijeme zde 4 roky, jsme tedy »náplava«. Obec
nás popravdě svým vzhledem, pořádkem či stavem veřejných budov příliš neoslovila. Na druhou stranu zázemí se nám zdálo vcelku dobré –
školka, škola, pošta, obchody, lékaři, benzínka,
kino, hospoda... Vzdálenost od Prahy, kde pracujeme, je relativně snesitelná.
Jak by měli podle vás zastupitelé a starosta obce
pracovat?

Měli by funkce brát zodpovědně, konstruktivně
přistupovat k řešení konfliktů zájmů, problémů v
obci až do nalezení a prosazení vhodného řešení.
Důležitá je vstřícnost, ochota k jednání, hledání
kompromisu, ideálně konsensu. Měli by se snažit
o rozvoj obce v daných podmínkách, hledat peníze, projekty, partnery, investovat do rozvoje obce
a pomoci zajistit spokojené žití obyvatel.
Chtěla byste dělat starostku?
Rozhodně ne, je to funkce, která vyžaduje osobní odevzdání a nasazení. Mám práci, která mě baví a naplňuje, neměnila bych.
Upřednostňujete starostu starousedlíka, nebo
nově přistěhovalého?
To je těžké jednoznačně říci. Starousedlík bude
patrně ovlivněn osobními i generačními vztahy a
vazbami, což může být na škodu veřejnému zájmu. Na druhou stranu bude dobře znát poměry,
jež v obci panují, dlouhodobé problémy… »Přistěhovalý« je pro mě asi lepší varianta – cosi jako
svěží vítr do plachet. Je třeba vzít to zgruntu do
rukou a trochu »uklidit«, bez ohledu na to, proč
to někde vázlo a nešlo změnit. (Dokončení na str. 8)
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Hasičům se na okrskové soutěži dařilo
DRUŽSTVO LITEŇSKÝCH MUŽŮ V KARLŠTEJNĚ ZVÍTĚZILO, ŽENY OBSADILY DRUHOU PŘÍČKU
Letošní první hasičská soutěž liteňského okrsku se uskutečnila 26. 4. v
karlštejnském kempu za účasti sedmi družstev v kategorii mužů a pěti
družstev v kategorii žen. Za krásného slunečného počasí se začalo zá-

závěrečnému vyhodnocení soutěže.
Velitel okrsku, starosta okrsku a
hlavní rozhodčí všem poděkovali za
reprezentaci svých sborů, za kázeň a
dobrou spolupráci. Poděkování patřilo i místním, karlštejnským hasičům za přípravu překážek.
Celkové pořadí družstev SDH v kategorii mužů: 1. Liteň, 2. Svinaře, 3.
Hatě, 4. Hlásná Třebaň, 5. Drahlovice, 6. Karlštejn a 7. Zadní Třebaň.
Družstvo SDH Liteň a SDH Svinaře
postoupilo do okresního kola požárního sportu, které se bude konat 31.
května v Chyňavě. V kategorii žen
bylo pořadí následující: 1. Drahlovice, 2. Liteň, 3. Svinaře, 4. Karlštejn
a 5. Hatě.
Myslím, že se soutěž i celý den vydařily a už se těším na další hasičské
akce. Například na Loučení s létem,
které uspořádáme 6. září v Litni,
včetně celodenního a večerního programu pro děti i dospělé.
Jiří HRÁcH, velitel SDH Liteň

Aktuality z úřadu

* Poplatek ze psů uhraďte v pokladně úřadu městyse, splatnost byla
do 31. 3. Poplatky za odpady jsou
splatné do 30. 6.; od 1. 7. se navyšují o 50 %. Kateřina NOŽINOVÁ
* Povinné očkování psů proti vzteklině se koná 21. 5.: v Litni u kina
15.00 – 15.45, v Dolních Vlencích
15.50 – 15.55, ve Bělči 16.05 –
16.25, v Leči 16.35 – 17.00. Poplatek za očkování je 100 Kč.
(nož)
* Svoz nebezpečného odpadu organizuje 31. 5. Úřad městyse Liteň.
Jde o: rozpouštědla a ředidla, louhy,
spotřební chemii, zářivky, použitý
olej a tuk, barvy, lepidla, pryskyřici,
nespotřebované léky, baterie a články, elektroniku, brzdovou kapalinu,
pneumatiky, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, herbicidy, hnojiva, lednice a chladničky, akumulátory, televizory, chladící kapaliny, olejové
filtry a vložky, čistící tkaniny znečištěné olejem. Kontejnery budou
přistaveny: 9.00 – 10.30 Liteň před
kinem, 10.45 – 11.00 Běleč, 11.15 –
11.40 Leč. Žádáme občany, aby nebezpečný odpad na těchto místech
nehromadili předem.
(nož)

V KEMPU. Liteňská výprava na závodech v Karlštejně.
Foto Jiří HRÁCH
vodit v 9 hodin. K první disciplíně na hranici profesionálů. Po sečtení
požárního sportu nastoupila družstva časů a přípravě pohárů nechal vemužů. Začalo se soutěžit v požárním litel nastoupit hasičská družstva k
útoku, který některým družstvům
nevyšel tak, jak by si přála. Několik
nedostatků se objevilo i u ženských »Přistěhovalý« starosta je asi lepší varianta
družstev, ale s tím se musí na soutě- (Dokončení ze strany 7)
ži počítat. Ne vždy se vše podaří dle Co byste v naší obci vylepšila nebo změnila?
představ, ale jak si všichni říkáme: Vylepšila bych dopravní značení a regulaci provozu: na křižovatce u školy
Hlavně že se nikomu nic nestalo! V snížení rychlosti na 20 km/hod., přechody pro chodce ke škole v ulici Mětéto kategorii družstvo mužů z Litně ňanská a Dlouhá, radar na měření rychlosti minimálně od Měňan – auta i
zazářilo a předběhlo ostatní týmy o přes značení na vozovce jezdí rychle. Jednosměrka kolem učiliště v ulici
14 vteřin. Po jedenácté hodině přišly Pode Zděmi by měla být více zvýrazněná, dvakrát jsem již potkala proti
na řadu štafety družstev 4x100 metrů sobě jedoucí auto... Jsou to všechno místa s pohybem dětí, a jejich bezpečí
s překážkami. Velká část hasičů za- je priorita. Dále samozřejmě kanalizace, která se již chystá letos, poté úprazářila a předvedla sportovní výkony va silnic a chodníků, dopravní obslužnost – vlaky a autobusy do Třebaně,
Berouna. Trápí mne i stav příjezdové cesty ke školce a k lékařům. Jednou
za čas jsou díry zasypány, avšak zanedlouho je cesta opět jako tankodrom.

Křížek vysvětí řevnický farář
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Zveme všechny obyvatele nejen našeho kraje k uctění památky zesnulých, k připomenutí 69. výročí této
události a malé oslavě. Místo se nachází na traťovém kilometru 2,4,
cesta k němu bude vyznačena jak ze
Lhotky od Emy, tak z nádraží v Bělči. K místu vede i stezka z údolí Bělečského potoka z Vatin (doporučujeme pevnou obuv).
A co se vlastně tenkrát stalo?
Krátce před koncem války 24. 4.
1945 zde partyzáni vyhodili do vzduchu koleje, neboť se domnívali, že

tudy pojede německý vojenský transport z Příbrami. Hlavní trať přes
Beroun byla totiž po náletech amerických bombardérů neprůjezdná.
Německý transport tudy však nejel nálož vybuchla pod prvním pravidelným ranním vlakem. Lokomotiva
skončila pod náspem v potoce, strojvůdce a topič zahynuli. Vagony zůstaly naštěstí na trati a nikdo další
nebyl zraněn. Kdo chce vědět více,
projde si zdejší naučnou stezku. Texty naučné stezky najdete také na
internetu. Filip KaštÁNEK, Běleč

Pohledy do liteňské historie
Od začátku roku nacházíte v »okénku« novou rubriku: Pohledy do
liteňské historie. Osmadvacetiletý obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lukáš MÜNZBERGER vás prostřednictvím své sbírky starých pohlednic seznamuje se zajímavými záběry Litně.

CESTA K NÁMĚSTÍ. Pohlednice zaslaná v roce 1906 zachycuje tehdejší
podobu Nádražní ulice a náměstí.
Lukáš MÜNZBERGER

Strana 9, AKTUALITY, SPORT, OD ČTENÁŘŮ

Naše noviny 10/14

Svinařské řetězení letos nebude, ale...
SETKÁNÍ UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ A PODKOVÁŘŮ SE TENTO ROK USKUTEČNÍ V LITNI
Na konci minulého roku nás kontaktovali zástupci kovářů, kteří dříve
spoluorganizovali akci Svinařské řetězení, s tím, že hledají prostor pro
konání letošního setkání uměleckých kovářů a podkovářů, protože
ve Svinařích již není možné tuto akci
uspořádat! Jaké bylo naše překvapení, když jsme si v minulých Našich
novinách přečetli článek, že název
Řetězení je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového
vlastnictví. Nicméně jsme velmi
vděčni redakci NN, že jsme byli varováni alespoň prostřednictvím tisku. Jak jsme zjistili, byl návrh na registraci ochranné známky podán 30.
4. 2014 a nebyl prozatím uznán registrovanou ochrannou známkou.
Velmi nás mrzí, že se majitel svinařského areálu rozhodl nespolupracovat s kováři, kteří organizují letošní
akci. Také nás mrzí, že se o registraci ochranné známky na poslední
chvíli dozvídáme pouze z tisku.
Rozhodně nemáme zájem dostat se s
ním do sporu. Prozatím se ani neznáme, protože jsme se nikdy neviděli.
Nám na názvu akce nesejde. Tuto
akci nepořádáme kvůli rekordní ná-

Výstavba letovského
kruháku má zpoždění

Výstavba kruhového objezdu v Letech nabírá zpoždění. Původně se
mělo začít zkraje června, nově byl
termín zahájení prací posunut na 20.
6. Důvodem je zpoždění prací na
přeložkách sítí ČEZ a Telefonica.
Okružní křižovatka na hlavní silnici
v místě odbočky na Rovina se bude
stavět ve dvou etapách. V první etapě (asi 50 dnů od zahájení výstavby)
bude křižovatka průjezdná pouze ve
směru Černošice - Karlštejn, průjezd
bude řízen přenosnou signalizací.
Průjezd ve směru Černošice - Řevnice bude uzavřen. Objízdná trasa povede ulicemi Karlštejnská, Růžová a
Na Skalkách, které budou během
této etapy jednosměrné. Doprava ve
směru z Řevnic do Černošic bude
vedena centrem Letů, ulicemi Řevnická, Na Návsi a Dobřichovická.
Nákladní doprava z Řevnic do Černošic bude odkloněna mimo obec.
Ve druhé etapě (asi 20 dnů) bude
provoz ve směru Černošice - Řevnice obousměrný, řízený přenosnou
světelnou signalizací.
Barbora Tesařová, starostka Letů

vštěvnosti, ani proto, abychom
trumfli 10 let zavedenou akci. Naším
záměrem bylo pouze nabídnout jiný
prostor pro setkání kovářů, neboť

jsme nechtěli, aby jejich akce zanikla. Každý článek v novinách je pro
nás dobrou reklamou. Proto všechny
jménem kovářů organizujících akci

Z našeho kraje

ZLATÉ AEROBIČKY. Prvního ročníku republikové soutěže pódiových skladeb se 4. 5. v Horních Počernicích zúčastnily závodnice AC Olympia
Všenory. Děti se skladbou Letní prázdniny, Juniorky se skladbou Bylo nás
pět a Seniorky se skladbou Party u Gatsbyho získaly zlato, Kadetky s Noemovou archou a Seniorky se skladbou Marionety byly bronzové. Úspěšná
závodní sezona pokračovala na soutěži Poupata 2014 v Heřmanově
Městci. Noemova archa i Party u Gatsbyho byly stříbrné, Bylo nás pět a
Marionety získaly bronz.
Text a foto Katka ČernÁ, Zadní Třebaň

Na radnici v Letech zavlaje ukrajinská vlajka
(Dokončení ze strany 1)
Ukrajinu zaplavila vlna demonstrací, které požadovaly změny, jež by zemi
zaručily transparentní ekonomiku, méně korupce a demokratické svobody. V
lednu situace začala eskalovat poté, co ozbrojené složky při zásazích použily střelné zbraně a na ulicích se objevili mrtví. Následovaly krvavé střety na
kyjevském Majdanu, útěk prezidenta Janukovyče a anexe Krymu Ruskem.
Situace je nadále napjatá na východě Ukrajiny, kde dochází ke střetům s
proruskými separatisty. Přesto se i zde konají akce na podporu jednotné
Ukrajiny a transformačního úsilí.
Barbora TeSAŘOVÁ, starostka Letů

V NOVÝCH SOUPRAVÁCH. V sobotu 17. května se mladí hasiči z Vižiny zúčastnili okresní soutěže Plamen, která se konala v Oseku u Hořovic. Nové
soupravy, ve kterých zářili na dálku, jim přinesly štěstí - v požárním útoku
skončili čtvrtí, ve štafetě šestí.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Lidé chtějí více vlaků mezi Litní a Třebaní
Celý duben jezdily na místní dráze
Zadní Třebaň - Lochovice místo vlaků autobusy, na trati se pracovalo. Je
to po dvoutýdenní výluce loni v červnu další větší investice do stavu trati. Pro cestující každá výluka znamená snížení spolehlivosti přestupů,
zhoršení komfortu i omezení přepravy zavazadel. Pozitivní je, že majitel
trati - Správa železniční dopravní
cesty - považuje trať za perspektivní.
Při výlukách byl ve vybraných úsecích vyčištěn štěrk, byly svařeny kolejnice do bezstykové koleje, opraveno několik propustků a most nad
podjezdem ze Třebaně do Vatin.
Nejen na této dráze nejsou, bohužel,
investice do infrastruktury následně
náležitě využívány. Rozsah provozu

Kováři v Litni 2014 srdečně zveme
na sobotu 7. 6. od 9.00 do 24.00 a
neděli 8. 6. od 9.00 do 15.00 do areálu bývalého učiliště v Litni. Jak se
nám akce vydaří, můžete pak zhodnotit sami!
Jan HaveLka,
atelier svatopluk, Liteň

na trati Zadní Třebaň - Lochovice je
ve špičce v intervalu 120 min, dopoledne je interval mezi vlaky až 5 hodin. Tak dlouhé mezery mezi vlaky
představují pro velkou část cestujících zásadní překážku ve využívání
železničního spojení a k hlavní trati
jezdí auty. Zájem o častější dopravu
mezi Litní a Třebaní patří k nejčastějším požadavkům v právě organizované anketě v Litni. V obcích podél trati se staví nové domy a roste
počet obyvatel, přičemž podstatná
část do zaměstnání dojíždí, hlavně
do Prahy. Je tedy předpoklad, že při
častějším provozu vlaků by si nové
spoje cestující získaly a vlaky by byly více obsazené. K jejich většímu
využívání by přispěl hodinový takt

ráno a odpoledne. Jeho zavedení by
představovalo zásadní změny v organizaci dopravy na trati - provoz by
musel být zajišťován dvěma motorovými vozy a muselo by být možné křižování vlaků ve Všeradicích.
Nelze tedy očekávat, že změna nastane s novým jízdním řádem v prosinci, ale pro další perspektivu tratě
je nutné o těchto změnách uvažovat
a jednat. Obce nejsou objednateli železniční dopravy, ani se na jejím provozu finančně nepodílejí. Cestou ke
změně provozu je intenzivní zdůrazňování této potřeby při jednání s objednatelem dopravy, Středočeským
krajem, přičemž je žádoucí co nejvíce sjednotit postup zúčastněných obcí.
Zdeněk Moureček, Liteň

* Farmářské trhy se konají 24. 5.
od 8.00 v Dobřichovicích u zámku
pod lípou.
(vlc)
* Besedy pro seniory, na kterých se
dozvědí, jak zabezpečit svůj majetek,
obydlí nebo jak se bezpečně chovat
na ulici, se konají 21. 5. od 14.00 a
28. 5. od 14.00 v Klubu důchodců
Beroun, U Kasáren 813. Všichni zúčastnění obdrží malý dárek ke zvýšení osobní bezpečnosti.
(pš)
* Dětská soutěž v malování hradu
Karlštejna se uskuteční 1. 6. v místní
kavárně Café Atelier. Od 9.00 si účastníci soutěže mohou vyzvednout
malířské potřeby, čas na tvoření budou mít do 13.30. Vítězové soutěže
budou vyhlášeni na náměstí. Své děti
můžete do soutěže přihlásit na cafeatelier@seznam.cz.
(paw)
* rozvojová studie Zadní Třebaně je
k nahlédnutí na webových stránkách
obce nebo na obecním úřadě. V nejbližší době bude prezentována občanům.
(lup)
* odvoz bioodpadu zajistila pro své
obyvatele obec Svinaře. Pronájem
nádoby je zdarma, celková cena za
duben-listopad 2014 je 449 Kč (nádoba 120 l) nebo 585 Kč (240 l).
Nádoby se svážejí každý sudý čtvrtek
v měsíci. Zájemci se mohou hlásit u
starosty obce Vladimíra Roztočila na
telefonu 603 259 439.
(box)
* sedmatřicet obcí Středočeského
kraje se přihlásilo do jubilejního dvacátého ročníku soutěže Vesnice roku.
Z našeho okolí soutěží obce Lety,
Srbsko, Svatý Jan pod Skalou a Lhotka u Lochovic. Vítězná obec postoupí do celostátního kola, Vesnice roku
2014 bude vyhlášena 20. 9. v Luhačovicích.
(mif)
* Cvičení příslušníků zvláštních
jednotek policie a celní správy z celé
Evropy pod vedením instruktorů
S.W.A.T. se zúčastnili i řevničtí záchranáři. Asistovali například u napadení několika osob v hotelu šíleným střelcem. Vedoucí instruktorů
S.W.A.T. zaslal Řevnickým děkovný
dopis.
(bob)
* Mrtvého kance zaklíněného v
Karlickém potoce mezi Karlíkem a
Dolním Roblínem vyprošťovali 6. 5.
řevničtí profesionální a dobřichovičtí
dobrovolní hasiči. Předali jej zástupci mysliveckého sdružení.
(pav)
* čtyři alu kola s pneumatikami,
jízdní kolo a křovinořez ukradl 14. 5.
z novostavby garáže ve Vižině neznámý zloděj. Majiteli způsobil škodu 10.000 Kč.
(heš)
* řidiče vozu Mercedes 210 kontrolovali 4. 5. na silnici mezi Měňany
a Vinařicemi karlštejnští policisté.
Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 0,16 a 0,13 promile alkoholu. S
hříšníkem bylo na místě sepsáno oznámení o přestupku a byla mu zakázána další jízda. Řidič uvedl, že
naposledy požil alkoholické nápoje
večer před tím, kdy vypil sedm půllitů piva a sedm »panáků« tvrdého alkoholu.
Hedvika ŠMÍDová
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LTC Řevnice
KLUB MARTINY NAVRÁTILOVÉ
pořádá

Pětidenní letní sportování
pro děti se zaměřením na tenis
a fyzickou kondici
Datum kurzu: 30. 6. – 4. 7. 2014
- pro mírně pokročilé hráče
25. 8. – 29. 8. 2014
- pro zájemce od 6 let
pro začátečníky i pokročilé hráče
V ceně je zahrnuto: pronájem tenisových kurtů
- trenéři II. a III. kvalifikační třídy tenisu
- sportovní a tenisové potřeby
- stravování, pitný režim

Dotazy zodpoví a přihlášky přijímá:
Michal Drašnar: tel.: 603 462 603
e-mail: michal.drasnar@seznam.cz

Strana 11, REKLAMA
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Za Dobřichovice vyhráli funkcionáři
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Kuriozně se ke třem
bodům dopracovali fotbalisté Dobřichovic. Přestože v Novém Kníně
prohráli 0:2, dodatečně bylo utkání kontumováno v jejich prospěch.
Lety jsou stále suverénní.

sokým brankovým rozdílem utkání
skončí. Závěr zápasu museli hosté po
vyloučení golmana Císaře dokonce
dohrávat o devíti. Michal ŠAMAN
Karlštejn - Praskolesy 8:1
Branky: Klusák 3, Zajíc, P. Kučera, Tomášek, Karmazín, Fiala
Duel dvou posledních celků ovládl
Karlštejn; už v 16. min to bylo 3:0.
Ve druhé půli tempo polevilo, přesto
domácí ještě skóre navýšili, Klusák
navíc završil hattrick.
(miš)

FK LETY, krajská I. B třída

FK Lety - Tochovice 3:0
Góly: Paleta, Rosenkranz, Kalivoda
Lety od začátku zápasu soupeře přehrávaly a vytvářely si spoustu šancí.
Do přestávky však gól nepadl. Po
změně stran domácí přišpendlili hosty na jejich polovinu, ale branku se
vstřelit nedařilo. Až v 64. minutě našel Turek centrem hlavu Palety, který
poslal domácí do vedení. V 70. minutě zahrál obránce hostů v pokutovém území rukou a z penalty se Rosenkranz nemýlil - 2:0. Dvě minuty
před koncem zahrával týž hráč standardku, na jeho centr si naběhl Kalivoda a nedal brankáři hostů šanci 3:0. Vítězství domácích je zasloužené, hosté přijeli jen bránit.
(jik)
Hořovicko B - FK Lety
Utkání bylo odloženo.
(jik)
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída

Dobřichovice - Hořovicko B 3:1
Branky: Pechar, Plzák Michal, Plzák Tomáš
Hosté z Hořovic přijeli s juniorským
družstvem, bez fotbalistů z divizního

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
Petrovice – FK Lety 25. 5. 17:00
FK Lety – Nový Knín 31. 5. 17:00
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Mníšek 25. 5. 17:00
Hostomice - Dobřichovice 31. 5. 10:30
OZT, okresní přebor
OZT – Karlštejn 24. 5. 17:00
ČL-U. Beroun – OZT 1. 6. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Zadní Třebaň – Karlštejn 24. 5. 17:00
Karlštejn – Nižbor 31. 5. 17:00
VŠERADICE, okresní přebor
Chlumec - Všeradice 25. 5. 17:00
Všeradice - Praskolesy 31. 5. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice – Třebotov 24. 5. 17:00
Kněževes – Řevnice 31. 5. 17:00

FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Liteň - Stašov B 24. 5. 14:00
Tetín B - Liteň 1. 6. 17:00

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže

Řevnice - Zbuzany 0:2
Série domácích vítězství byla přerušena. Zápas byl rozhodnut už do poločasu, kdy padly obě branky. (Mák)
Kosoř - Řevnice 4:0
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže

ZMRZLINA ZA ODMĚNU. Hned dva týmy přípravky Letů změřily síly s družstvy Kazína, Hostivice, Dobříče a Vonoklas na domácím turnaji , který se hrál
17. 5. Malí Letováci dostali za odměnu nanuky.
Foto Pavlína CiLeTi
áčka. To byla výhoda domácích, kteří ně. M. Jambor penaltu s přehledem
zejména v 1. půli soupeře přehrávali proměnil. Hosté nedlouho před závěa kromě tří branek další tutovky ne- rečným hvizdem vyrovnali a vzápětí
proměnili. Po změně stran hosté při- se opět vyznamenal Gőrőg. Vše spědali, přitvrdili a podařilo se jim snížit lo k remíze, když se v nastaveném
na konečných 1:3. Dobřichovice na čase opřel na rohu pokutového území
jaře zvítězily již počtvrté! K páté vý- do míče Nádr a rozhodl o zlatých bohře jim pomohli funkcionáři Nového dech pro Třebaň.
(Mák)
Knína: nepohlídali si členství hráčů Nižbor - OZT 3:2
ve FAČR a jejich utkání s Dobřicho- Branky: M. Jambor, Palička
vicemi (2:0) bylo zpětně kontumová- Na hřišti třetího týmu tabulky sahal
no ve prospěch hostů.
(oma) oslabený Ostrovan po bodu, ale miBřeznice - Dobřichovice 2:1
nutu před koncem dostal třetí branku
Branka: Vašut
a na vyrovnání už nebyl čas. ( Mák)
VŠERADICE, okresní přebor
OZT, okresní přebor
Osek - Všeradice 5:1
OZT - Loděnice B 2:1
Branka: Suchý Jakub
Branky: M. Jambor, Nádr
Ostrovan se mužstva z předních pří- Všeradice - Tlustice 0:1
ček tabulky nezalekl. Hrál se obou- Za trvalého deště se změnil fotbal v
stranně otevřený fotbal s množstvím boj s nepříznivým terénem. Hosté vyšancí. Tu největší měli v 1. poločase užili ojedinělou šanci a dostali se do
hosté, ale gólman Gőrőg předvedl vedení. Pavel Jakoubek pak střílel už
skvělý zákrok. Na druhé straně se do prázdné branky a míč půl metru
ocitl v dobré příležitosti L. Jambor, před brankovou čárou zastavila velká
ale mířil vedle. Chvíli nato šel do louže. Týmy byly oslabeny absencí
souboje s hostujícím brankářem M. hráčů z důvodu májového veselení v
(ka)
Jambor a poslal míč do sítě. Nepřes- obou vesnicích.
ný sudí Vlachopulos však zapískal TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
našemu útočníkovi faul. Arbitr pok- Chlumec - Karlštejn 6:0
račoval v tragickém výkonu, ale na- Karlštejn nastoupil jen v deseti hráštěstí nepřehlédl 15 minut před kon- čích. Šanci na případný zisk alespoň
cem faul na Pazderu ve velkém váp- bodu tedy vystřídala otázka, jak vy-

Mořinka - Liteň 1:1
Branka: Kliment
Na malém hřišti v Lužcích se hrálo
utkání s minimem gólových šancí a
mnoha ostrými zákroky.
(mik)
Liteň - Zdejcina 3:2
Góly: Skramužský, Berka, Šindler
S posledním mužstvem sehráli Liteňští zápas nevalné úrovně a protrápili
se k vítězství. Miloslav KLIMENT

Procházka »zničil«
Zličín čtyřmi góly

Několik zápasů sehrála v minulých
dnech stará garda Zadní Třebaně.
SG JUNIOR – SG OZT 3:2
Branky: Procházka, Janis
Hráčům OZT se nepodařilo napravit
porážku 0:5 z úvodního jarního kola
soutěže. Do poločasu prohrávali 0:2,
když obě branky dostali po sporných
situacích. V úvodu 2. půle domácí z
vstřelili třetí branku a hosté pak už
dokázali jen snížit.
SG OZT – SG Újezd nad Lesy 0:5
Hosté dokonale využili chyb OZT.
UNION Beroun – SG OZT 1:1
Branka: Sýkora
SG OZT - UNION Beroun 6:4
Branky: Matoušek 2, Jirkal, Koštialik, Procházka P.
SG OZT – SG Zličín 4:1
Branky: Procházka P. 4
Další zápasy SG OZT:
20. 5. 18.00 OZT – OSTAŠ
28. 5. 18.00 ODRY Kent
(boub)

Házenkářští dorostenci si »pojistili« mistrovství republiky
ŘEVNICKÁ DRUŽSTVA NÁRODNÍ HÁZENÉ ZMĚŘILA SÍLY S CELKY BAKOVA A PODLÁZEK
S družstvy Bakova změřili 10. 5. síly
řevničtí »národní« házenkáři.
Řevnice ml. žáci – Bakov 14:19
Branky: Adamec 6, Huml 3, Zavadil 2, Palička 2, Hochmal
Žáci do poločasu ještě vedli, ovšem
zkušenější Bakov vývoj otočil a s
přehledem zvítězil.

Řevnice B – Bakov 24:19
Branky: Štech 11, Veselý P. 9, Holý 2, Veselý M. 2
Béčko dlouho prohrávalo, ale ztrátu
postupně stáhlo na rozdíl jedné branky. Ve 2. poločase jsme stav otočili a
navyšovali náskok.
Řevnice st. žáci – Bakov 13:15
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Branky: Huml 9, Zavadil 2, Adamec, Palička
Starší žáci jsou jen tři, a tak hrají
mladší kluci. Nevede se jim špatně,
ovšem na zkušenější soupeře lepší
výsledek neuhráli.
Řevnice dorost – Bakov 29:20
Branky: Štech 9, Veselý P. 9, Holý
6, Jelínek 4, Bíl
Důležité body k postupu na mistrovství republiky. Poslední utkání v Čakovicích už na prvním místě našich
nic nezmění. Bakov přijel jen v základní sestavě, v naší obraně zase hráli převážně ti mladší: Šnajberk, Jandus, Moravec. Mistrovství republiky
dorostu se za účasti Řevnic hraje 20.
června v Novém Městě nad Metují.
V neděli 11. 5. se v Řevnicích hrál
turnaj mladších žáků. Naši to zkusili
v brance s Markem Humlem. Gólů dostali málo, ale dali jich ještě méně!

Řevnice – Podlázky 3:7
Branky: Palička 2, Adamec
Řevnice – Sokol Bakov 13:14
Góly: Huml 11, Zavadil, Adamec
Přetahovaná o vedení až do samého
závěru, ovšem štěstí se zase přiklonilo k soupeři. Alespoň bod byl na
dosah. Kluci mají před sebou ještě
tři utkání, přesto se jim druhé místo
malinko vzdaluje. Ovšem druhé
Podlázky se turnaje o pohár ČR vzdávají, a tak se naskýtá možnost
účasti našich.
V sobotu 17. 5. jsme se doma utkali
s družstvy Podlázek.
Řevnice - Podlázky koeduk. 7:14
Góly: Adamec 3, Zavadil 2, Kočí 2
Řevnice ml. žáci - Podlázky 7:11
Branky: Zavadil 5, Kolomazník 2
Řevnice A - Podlázky 14:14
Bod áčku vychytal dorostenec Martin
Lukáš.
Petr HOLÝ, Řevnice

