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Řevnické Lesní divadlo
bude hostit hvězdy

17. června 2014 - 12 (624)

Cena výtisku 7 Kč

V Dobřichovicích vybouchly
dvě propan-butanové lahve
Dobřichovice - Dvě obrovské rány otřásly 6.
června dopoledne Dobřichovicemi. Způsobil je
výbuch propan-butanových lahví na hořícím
autě, které je převáželo.
Náklaďák s osmi lahvemi naplněnými plynem na
korbě se vinou technické závady vznítil v bezprostřední blízkosti dobřichovické čerpací stanice. „Tříčlenná posádka stihla z hořícího auta vyskočit a snažila se bezúspěšně požár zlikvidovat
ručním hasicím přístrojem,“ sdělil řevnický hasič
Pavel Vintera. „Dvě z tlakových nádob vysoké teploty nevydržely a vybuchly, jejich ocelové pláště byly rozmetány do okolí,“ doplnil.
(dokončení na straně 9)
(mif)

Kočku ze šachty vytáhli hasiči
Řevnice, Mníšek p/B - Nejen lidi a jejich majetky
zachraňují hasiči. Čas od času jsou vysláni i na
pomoc ohroženému zvířeti - tak, jako 4. června.
„Vyjeli jsme zachránit kočku, která v Mníšku pod
Brdy spadla do nedokončené šachty elektrické
rozvodné skříně,“ uvedl řevnický profesionální
hasič Pavel Vintera. „Nezraněné zvíře jsme z úzkého prostoru hlubokého asi dva metry vyprostili
pomocí odchytové tyče a předali jeho majitelce,“
dodal.
(mif)

POLOŽILI KAMÍNKY. Základní kamínky k chystané stavbě divadla v Dobřichovicích položili v neděli
15. června členové místní divadelní společnosti. Malé slavnosti předcházel průvod městem. O proslov
se postaral principál souboru Petr Říha (na snímku).
Foto NN M. Frýdl

Šli se osvěžit k vodě, už se nevrátili!
PŘI KOUPÁNÍ SE UTOPILI DVA LIDÉ, DALŠÍ SPÁCHAL SEBEVRAŽDU
Poberouní - Léto ještě ani pořádně nezačalo a už má první oběti - v našem
okolí se v minulých dnech utopili dva lidé, další spáchal sebevraždu. Řevničtí záchranáři evidují i hrůzostrašně vyhlížející úraz cyklisty: nohu nad
kolenem mu skrznaskrz propíchla řidítka jeho vlastního kola.
Tropické teploty minulých dní láka- „Ve večerních hodinách nám byl
ly lidi k vodě. Jak může být koupání nahlášen pád mladého muže ze skály
v přírodě zrádné, dokazují hned dva do vody,“ uvedl řevnický záchranář
tragické případy z našeho okolí. Prv- Bořek Bulíček. Dodal, že dispečer
ní se stal v populárním lomu Ame- kromě vozu rychlé lékařské pomoci
rika u Mořiny 10. června.
vyslal i nový terénní speciál, který k
místu neštěstí dopravil lékaře, hasičské potapěče a jejich výstroj.
Podbrdský motoráček „Mladíka
se podařilo najít, bohužel
poprvé vyjede 22. 6.
lékařka mohla konstatovat již jen
smrt. Zranění hlavy, které utrpěl po

skoku do vody, bylo neslučitelné se
životem,“ dodal Bulíček s tím, že
přímo v dějišti tragédie bylo ošetřeno sedm lidí s akutní stresovou reakcí a na místo byl přivolán hasičský
psycholog.
Další muž se utopil o den dříve. „V
pondělí 9. 6. přijal dispečink linky
155 hlášení o topícím se v rybníku u
Jesenice v okrese Praha-západ. Posádce rychlé lékařské pomoci se přes
veškerou snahu nešťastníkovi život
zachránit nepodařilo,“ řekla mluvčí
středočeské záchranky Petra Effenbergerová.
(dokončení na straně 9)

Pozor na zloděje kol!
Karlík, Řevnice - Pozor na kola! varuje policie cyklisty, zloději bicyklů
začínají řádit. „Každé léto je ukradeno několik desítek kol, a letos to
nebude jiné,“ upozorňuje velitel
řevnických policistů Jiří Dlask.
Horské kolo upevněné na střešním
nosiči auta bylo ukradeno v Karlíku.
„Krádeže si všiml soused, který se s
majitelem kola vydal po stopách
zlodějů,“ uvedl Dlask. „Po potyčce
u obecního úřadu tři chmatáci z místa ujeli.“ Jejich auto policisté ještě
týž den vypátrali v Horních Počernicích a zloděje zajistili. Dva z nich,
kteří mají na svědomí rozsáhlou trestnou činnost, jsou již ve vězení.
(Viz strana 9)
(mif)

Největší bavič Sparty? František Straka
Historický motorák se opět po roce
vrátí na koleje podbrdské lokálky. V
neděli 22. června poprvé vyrazí po
trase Karlštejn - Zadní Třebaň - Liteň - Všeradice - Lochovice - Příbram a zpět. Starou »mašinou« se pak
budete moci svézt každou neděli až
do 14. 9. Z Karlštejna bude vyrážet
vždy v 10.20, do Příbrami přijede ve
12.05. Na zpáteční jízdu se odtud vydá v 16.00, v Karlštejně bude v
18.06. Text a foto NN M. Frýdl

Velkou slávu zažije v neděli 22.
června Liteň. Místní borci změří
od 17.00 v exhibičním zápase síly
se Starou gardou Sparty. Diváci
se mohou těšit na Ivana i Martina
Haška, Novotného, Siegla, Lokvence i další bývalé hvězdy. Vedoucím týmu Sparty je Jaroslav
Bartoň, který rudý dres oblékal v letech 1968 - 1975.
V těchto dnech právě začíná nová
sezona sparťanských internacionálů. Jaká byla loňská sezona?
Opět velice úspěšná. Sehráli jsme
23 utkání včetně halových turnajů a

SPARŤANSKÉ LEGENDY. Jaroslav Bartoň (vlevo) a Tomáš Řepka.
Foto ArCHIV

Silvestrovského derby. V 19 střetnutích jsme zvítězili, třikrát remizovali a jednou prohráli. Mnohé o
našich výsledcích prozrazuje skóre
69:12. Žádný hráč neviděl žlutou
ani červenou kartu.
Vaším výběrem prošlo již mnoho
hráčů. Kdo je nejlepším střelcem a
kdo bavičem?
Tabulka střelců se každou sezonu
mění, tak, jako v našem věku i hráči. V posledních létech patří mezi
nejlepší střelce Jarolím, Trval, Stracený a Lokvenc. (dokončení na str. 8)
Miloslav KLIMENt, Liteň
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Hlásnotřebaňští se na vítání císaře oblékli stylově.

Foto Jitka ŠVeCOVá

Královský průvod vjíždí do Letů.

Císaři náš, cestu kolem máš...
OBYVATELÉ HLÁSNÉ TŘEBANĚ SLOŽILI kArLu IV. HOLD VE VErŠÍCH
Tak jako v letech minulých vydal se
i letos císař Karel IV. se svou ženou
Eliškou Pomořanskou na Karlštejn,
aby zde v kapli Svatého Kříže uložil
říšské korunovační klenoty. (Viz NN
11/14) V každém městě i obci byl
pro Královský průvod připraven kulturní program. I v Hlásné Třebani
jsme se na tuto akci připravili.
V neděli 1. 6. krátce před třetí hodinou bylo již slyšet bubny, oznamující příchod blížícího se průvodu. Na
návsi se sešlo několik desítek diváků, což nás velmi potěšilo. Císaře
nejdříve přivítal starosta obce Vnislav Konvalinka. Předal císaři truhlu
plnou čokoládových dukátů. Samozřejmě jsme nesměly chybět ani my,
Holky v rozpuku. Přednesly jsme
císaři svou zdravici:
Císaři a králi náš,
cestu svou zas kolem máš,
jedeš obcí, věru krásnou,
Třebaní, jež zove Hlásnou.
Zdravíme a klaníme se,
kdekdo z nás i dary nese,
i my Tobě králi milý,
s láskou cosi připravily.
Tento dar, byť symbolicky,
otevře Ti bránu vždycky
a kdybys snad byl dlouho pryč,
máš teď i k našim srdcím klíč!
A darovaly jsme mu perníkový klíč,
který otevírá nejen všechny brány
obce ale i brány k našim srdcím. Pak
jsme ještě císaře pozdravily jako
zástupci historických spolků (baráčníci, myslivci, zdravotníci, hasiči,
včelaři, rybáři, zahradníci, svaz
žen...) a nakonec jsme mu nabídly
dar: »sociální pracovnici Míšu«. To

V Ořechu pořádají
České Medobraní

Jedenáctý ročník Českého Medobraní se koná 22. června v Ořechu.
Akce má mj. připomenout 115. výročí založení včelařského spolku v Řeporyjích, nejstaršího na území stávající Prahy a jednoho z nejstarších
v ČR. Hlavním posláním Českého
Medobraní je propagace zdravého
života s přírodou, především pak
včel, jejich života a produktů. Návštěvníci mohou vidět téměř vše, co ke
včelám patří: plnou snůšku, prolety,
stavbu plástů, dále vytáčení čerstvého medu i s ochutnávkou, odvíčkovávání plástů a další včelařské práce. Vše je doplněno bohatým doprovodným programem. Letos navíc
přivítáme hosty z Rakouska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska.
Vladimír Glaser, Ořech

byl ovšem velký poprask. Císař s úsměvem a díky odmítl - prý má svoji
císařovnu Elišku. Všichni jsme se
náramně bavili...
Poté se průvod vydal směr Karlštejn.
Někteří se k němu připojili a my
jsme pěkný den zakončily v hospůdce Na Růžku, kde jsme znovu vše
probíraly a náš smích byl slyšet asi

hodně daleko. Chtěla bych poděkovat organizátorům za to, že pokračují v této tradici. A taky velké díky
tam nahoru, že konečně po dlouhé
době nepršelo. Doufám, že na naší
další akci - Slavnostech trubačů, které chystáme na sobotu 26.července,
bude taky tak krásně.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

BAMBIRIÁDA. V zadnotřebaňské málotřídce jsme v předstihu oslavili
Den dětí výletem do Prahy na Bambiriádu. Na tuto bezvadnou akci mají
všichni vstup zdarma a hlavně: všichni si tam náramně užijí! Každý si tu
může najít to, co ho nejvíc baví. Organizace pracující s dětmi zde prezentují svoji činnost, a tak si mohou děti užít dobrodružství, různých pokusů,
vědomostních i výtvarných soutěží, mohou se naučit ošetřit zranění nebo
se podívat do vojenských aut a na zbraně, které by se jim jinak jen těžko
dostaly do ruky. Děti se zábavnou formou dozvědí, jak šetřit energií, správně třídit odpad nebo jak se chovat v silničním provozu. Připravena je i
spousta sportovních disciplin a pěkných cen. Od rána do večera se na
pódiu střídají mladí zpěváci, tanečníci, šermíři a iluzionisté. Celé dopoledne si naše děti perfektně užily a už teď se těší na Bambiriádu v roce
2015. Pavlína Fialová, ZŠ Zadní Třebaň
Foto aRCHiv

Foto alena VaNŽUrOVá

Letovští dostali právo
várečné i trhové
Na příjezd Karla IV. se již podeváté
připravovaly také Lety. V naší obci
se krátce zastavit 1. 6. při své každoroční cestě na hrad Karlštejn.
Císař přijel s chotí Eliškou a s průvodem čítajícím několik vozů, gardu, bubeníky i trubače. Také přišel
zástup pěších i nosičů praporců zúčastněných obcí. Na žádost zástupců Letů udělil císař obci práva várečné a trhové, zhlédl vystoupení
Leťánku a nejmenší představitele
odměnil stříbrňáky za pěkné výkony.
Konšelé předali vladaři dva zlaté
svatopetrské klíče, které má obec ve
znaku. Letos se k vítání císaře připojili i zástupci osady Strong Boys,
jež vyslala svého šerifa Peška s dcerou Dominikou.
Protože příjezd Karla IV. připadl letos na 1. 6., na Mezinárodní den dětí, připravila obec se Sokolem Lety
dětský den ve stylu středověkého
městečka se spoustou řemesel a
sportovních činností. K nejoblíbenějším patřilo přitloukání erbu Lucemburků na kulaté dřevěné placky.
Děti se také mohly seznámit s erby
okolních obcí, jejichž prapory byly
představeny při Královském průvodu. Dále soupeřily v klání na konících nebo lovily ryby v Berounce.
Pro zdatnější byly připraveny dvoukoláky zvané koloběžky. Nejen holčičky tloukly koření v hmoždíři nebo
přebíraly fazole a čočku. Za všechno vydané úsilí byly děti odměněny.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách uvítání i na organizaci dětského dne za úsilí, dobrou náladu a
milou atmosféru, která v neděli dopoledne na letovské návsi panovala.
Barbora TesařOVá, starostka letů

Ve školce vyrostla indiánská osada
DĚTI ZE ZADNOTŘEBAŇSkÉ MATEŘINkY ČEkÁ 19. ČErVNA ZAHrADNÍ SLAVNOST
Závěr školního roku je v zadnotřebaňské školce vždy
naplněn zajímavými akcemi pro děti. Nabitý červnový
program zahájilo tančení na májích - děti z naší školky
dokázaly, že v Zadní Třebani o tanečnici či tanečníka
nebude v budoucnu nouze. Vystoupení se jim moc povedlo a sklidily velký aplaus. Další týden se školka proměnila v indiánskou osadu plnou malých indiánů. Mohli
jste potkat třeba Malého bizona, Sokolí pírko či Malou
šišku. Součástí programu byla zkouška zdatnosti a odvahy na indiánské stezce, kde překonávali různé nástrahy v podobě bílého bizona, hladového medvěda starého Šamana. Celý týden se učili stopovat zvěř nebo vyráběli totemy. V posledních týdnech školky se na obecním
úřadě rozloučíme s dětmi, které odcházejí v září do 1.
třídy. Zahradní slavnost, která se bude konat 19. 6., má
letos podtitul Zahrada plná zvířátek. Na celé odpoledne
bude připraven pestrý program v podobě soutěží, na kterých spolupracujeme s rodiči, přijede k nám divadlo s
pohádkou. Vrcholem slavnosti bude hledání pokladu.
Lenka MihaLíková, MŠ Zadní Třebaň

INDIÁNI. Malí indiáni v zadnotřebaňské školce.
Foto lenka mihalíkOVá
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Disco a tesilky jsem fakt nesnášel!
JAN VONDRÁČEK: „SÁM SEBE JSEM JEŠTĚ NEHRÁL A DOUFÁM, ŽE NIKDY HRÁT NEBUDU...“
Řevnice - Před časem byl do kin
uveden kontroverzní film Příběh
kmotra. Jednu z hlavních postav si
v něm zahrál Jan VONdráček
(47). Povídali jsme si s ním v řevnickém Modrém domečku.
ve filmu Příběh kmotra hraješ jednoho z hlavních představitelů tehdejšího podsvětí. Neměl jsi po natáčení noční můry z těch příběhů?
Noční můry jsem měl už při čtení
scénáře, ale není to poprvé, co jsem
točil film s takovou tématikou. Po
Sametových vrazích mi také nebylo
nejlíp. Ono to začalo v době, kdy
jsem hrál u nás v Divadle v Dlouhé
Petra Verchovenského v Dostojevského Běsech. Tam mě uviděl režisér
Svoboda a už jsem v těch záporácích
lítal. Jenže oni většinou ti největší
mafiáni vůbec nevypadají jako zlí
hoši. Naopak. Jen se jim nesmíte postavit do cesty. Prostě mají jen zdeformovaný žebříček hodnot a když
na někoho objednávají vraždu, dělají to nejspíš z upřímného přesvědčení, že musí chránit podnik nebo rodinu. Takže stačí v sobě probudit tuhle
zvrácenost a hraje se to samo. Ale
naštěstí je to jen role. Takový život
bych žít nechtěl.
Bavilo tě natáčení někoho, kdo je
podle mě úplně jiný, než ty?
No, sám sebe jsem, myslím, ještě nehrál a doufám, že hrát nikdy nebudu.
Takže vždycky je ta postava jiná, než
jsem já. Někdy máme víc společného, jindy míň. Nebyl bych například
schopen objednat si vraždu, i když
jako každý mám občas chuť někoho
zabít. Ale jako herec si to musím
umět představit, pokud hraju padoucha. Jinak natáčení mě většinou baví, protože aspoň na chvíli vypadnu
z divadla. Je to trochu jiný styl hraní

HEREC. Jan Vondráček vystudoval katedru alternativního a loutkového divadla DAMU, za práci získal řadu ocenění. Mnoho let hraje v Divadle v
Dlouhé, kde působí i jako zpěvák a kabaretiér. Foto vojtěch voNDRáčEk
a člověk je občas i na čerstvém vz- večeři teprve rodí, bude mít kritiky
duchu a potká se při práci s kamará- dobré. Někdy samozřejmě je dobré
dy, na které jinak nemá čas.
vzít si z recenze ponaučení, filmoví
část kritiky film docela ztrhala, ale kritici jsou jistě vzdělaní lidé, kteří
když jsem sama šla z filmu, lidi byli za svůj život už viděli tisíce filmů.
příběhem zasaženi. Podle mě příběh Ale právě to může být někdy probměl co ukázat, jak to vnímáš ty?
lém - když si někdo ve filmu zrovna
Když na něčem děláš, špatně si udr- neustřihne klitoris, můžou se i nudit.
žuješ odstup. Ale já byl s výsledkem Ale jinak mám kritiky rád. Dělají jen
spokojen. A kritika? Ta mě moc ne- svojí práci.
trápí. Jsme příliš malý rybníček, pří- Příběh mimo jiné pojednává o růzliš fungují sympatie i antipatie, ka- ných aktivitách veksláků. kupoval
marádství i nekamarádství. Když jsi někdy před Tuzexem bony?
občas potkám v nějaké restauraci fil- Ne, před Tuzexem nikdy, protože by
mové tvůrce u jednoho stolu s kriti- mi to připadalo stejně odporné, jako
ky, už tuším, že film, který se tam při návštěva bordelu. Sem tam jsme mě-

Zpívaly v Karlštejně, teď jim bude tleskat Liverpool
Hvězda české skupiny 5Angels, jejíž
členkou je také patnáctiletá Veronika
Spurná z Karlštejna, stoupá. Jména
pěvecké pětice Angee, Nikola, Tereza, Vendy a Veronika, o níž se už rok
stará prestižní britská agentura
CCA, se dostávají do povědomí stále více i ve světovém měřítku. Po
nedávném turné s hvězdnou skupinou Union J i dalšími »esy« Jessie J
a Little Mix nyní zaujaly nejznámější a nejúspěšnější boyband v historii
- Backstreet Boys. Legenda světové
popmusic si talentované dívky z
České republiky pozvala na společný koncert. Show s názvem Pop

Across the Mersey se koná 27. června v britském Liverpoolu, ve známé
ECHO Aréně. Hlavní hvězdou večera bude samozřejmě Backstreet
Boys, s nimi se předvedou britská
skupina Blue i zpěvák Kian Egan ze
seskupení Westlife. Sestavu pánských zpěváků a kapel doplní právě
české 5Angels.
Do Británie se formace vrací stále
častěji. Stále častěji ale vystupuje
také doma, v Česku. První červnový
den jste ji mohli vidět i slyšet přímo
na náměstí v Karlštejně, v programu,
který byl připraven na počest Královského průvodu.

Vedle neustálého cestování si pětice
stíhá plnit i školní povinnosti. „Je to
náročné skloubit, ale víme, že dostudovat je důležité. Hudbu milujeme a
jsme rády, že rodiče nám umožňují
zvládat všechno dohromady,“ tvrdí
Veronika Spurná. Před odjezdem na
britské ostrovy stihly 5Angels českým i slovenským fanouškům představit nový videoklip Kiss And Tell,
který před pár dny v Praze pokřtily.
Roli kmotra dostal stotřicetikilový
tygr Bobo, který se již seznámil se
světly reflektorů při nedávném focení s topmodelkou Simonou Krainovou.
eva SPUrNá, karlštejn

V KARLŠTEJNĚ. Skupina 5Angels při vystoupení 1. června na náměstí v Karlštejně.

Foto NN M. FRÝDL

li bony od tety, která měla kamarádku v Austrálii. To jsme pak s bráchou
jako malí dostali každý 10 až 20 bonů, vystáli hodinovou frontu na košík a v Tuzexu jsme pak strávili další
hodinu, protože jsme nevěděli, co by
bylo nejlepší si za ten malý poklad
pořídit. Pak jsme si koupili pár žvýkaček, banánové granule do mléka a
zásobník na bonbony s hlavičkou
Kačera Donalda a bylo po bonech.
Byla to ponižující doba. Když jsem
byl starší, jezdili za námi kamarádi z
ciziny, a ti mně většinou přivezli, co
jsem potřeboval...
vzpomínáš si, jak jsme v té době žili? Chodil jsi na diskotéky, sbíral
céčka nebo plechovky od coly?
Z plechovek od coca-coly se daly
dělat výborné kelímky na tužky.
Céčka jsem nesbíral, protože mi to
přišlo stejně nablblé jako poslouchat
Michala Davida, Víťu Vávru nebo
Ivetu Bartošovou. Proto jsem nechodil ani na diskotéky. Disco jsem fakt
nesnášel. A taky tesilky a dederonky.
Já spíš poslouchal Pražský výběr,
Abraxas, Mišíka, Jasnou Páku, Nohavicu, Mertu, Hutku, Plíhala, Petera Gabriela, Stinga, The Cure... A
taky jsem chodil do divadel, kde
jsem se cítil svobodně. Do Ypsilonky, do HaDivadla, k Cimrmanům, do
Naivního, do Bránického... K Franku Towenovi jsem chodil na step a
jazz dance, občas nosil obleky z třicátých let, občas chodil jako pankáč,
občas jsem se snažil vypadat jak David Byrne, zkrátka jsem chtěl žít jinak, než socialisticky spořádaná ovce. Oblečení nám tenkrát šily kamarádky, barvilo se podomácku a také
byla větší pravděpodobnost, že ve
výraznějším oblečení vás budou legitimovat. Helena PeLIkáNOVá

Vydám se na vandr
do Indie, splnit si sen

Na cestu do severní Indie vyráží
za několik dní Marie Tučková ze
Lhotky. O své zážitky se po návratu slíbila podělit se čtenáři Našich novin.
(NN)
Vzpomínám, jak jsme s kamarády
často a rádi jezdívali na tremp. Pryč
od všedních záležitostí, od práce,
shonu, pryč z města... Každý se svou
tornou, spacákem, ešusem se mohl
alespoň na chvíli opět přiblížit přírodě. Vyhledat pitnou vodu, vybudovat tábořiště za každého počasí...
Stávali se z nás opravdoví zálesáci,
lidé, co ještě umí žít v kontaktu s
přírodou a splynout s lesem. Po pár
dnech zjistíte, že vše kolem je živé a
vy dýcháte s tím. Mám ráda tyto
chvíle k zamyšlení, proto jsem se
rozhodla splnit si začátkem letošního léta svůj sen. Vydám se na velký
vandr do severní Indie, kde ještě nejsou silnice a původní obyvatelé zde
žijí stejným životem již stovky let. V
souladu s přírodou, Duchy hor, celým vesmírem... K pomoci nám budou koně, kteří ponesou naší bagáž
a vykonají tak úžasnou službu při
naší cestě. Cestě k překonávání sebe sama, himálajských sedel až pět
tisíc metrů vysokých. Cestě k místům a lidem, jež s pokorou a úctou
navštívíme a která - jak doufám nám pootevře dvířka k sobě samým.
Marie Tučková Bělohlávková,
Lhotka
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Festivalu vládla pozitivní atmosféra
V ČERNOŠICÍCH ZAHRÁLI A ZAZPÍVALI ŠPIČKOVÍ INTERPRETI TUZEMSKÉHO I SVĚTOVÉHO JAZZU
Devátý ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2014
se z pohledu statistických čísel mimořádně povedl. Festival navštívilo
1483 diváků, kteří mohli vybírat z
pestré nabídky více než dvaceti hudebních skupin a sólových projektů.
V posledním květnovém týdnu jsme
sice částečně bojovali s počasím, to

se však nakonec přeci jen umoudřilo
a přehouplo se do letních teplot.
Venkovní scény, např. na zahrádce
restaurace Bolleta nebo na městské
pláži v Mokropsech, tak mohly naplno ožít festivalovou atmosférou. K

vrcholům festivalu bezesporu patřilo
vystoupení Lorenzo Thompsna, Jazz
Cellula NY s Chris DePino na foukací harmoniku a OPSO. Z pohledu
uvolněnější zábavy pak klezmeroví
Trombenik či DJ Gajdo.cz s dopro-

Kina v okolí

KINO LITEŇ

20. 6. 18.00 RYCHLE A ZBĚSILE 6
27. 6. 18.00 JAK VYCVIČIT DRAKA

Tipy NN

KINO ŘEVNICE
18. 6. 20.00 SPIRIT OF 45
20. 6. 20.00 LIV A INGMAR
21. 6. 15.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
21. 6. 17.30 CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
21. 6. 20.00 VŠIVÁCI
25. 6. 16.00 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
25. 6. 20.00 PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
27. 6. 20.00 WALESA: ČLOVĚK
NADĚJE
28. 6. 15.30 RIO 2
28. 6. 17.30 TRANSFORMERS: ZÁNIK
28. 6. 20.00 KOLEJE OSUDU

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

LACO. Černošickému publiku zahrál také trumpetový mág Laco Deczi.
Foto ARCHIV

(vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
16. 6. - 18. 6. 18.30 (Út 17.30) ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
17. 6. 20.00 GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
19. 6. 15.30 OLGA
19. 6. - 22. 6. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
VŠIVÁCI
20. 6. - 22. 6. 15.30 (Pá 17.30) JAK
VYCVIČIT DRAKA 2 3D
21. 6. 20.00 RANHOJIČ
26. 6. 15.30 VŠECHNY CESTY VEDOU
DO HROBU
28. 6. - 29. 6. JAK VYCVIČIT DRAKA 2

KINO RADOTÍN
17. 6. 17.30 ZVONILKA A PIRÁTI 3D
17. 6. 20.00 JAKO BYCH TAM NEBYLA
18. 6. 10.00 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
18. 6. a 20. 6. 17.30 ZLOBA KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D
18. 6. a 20. 6. 20.00 GRACE, KNĚŽNA
MONACKÁ
19. 6. 17.30 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ
19. 6., 21. 6. a 25. 6. 20.00 VŠIVÁCI
21. 6. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
24. 6. a 27. 6. 17.30 JAK VYCVIČIT
DRAKA 2 3D
24.
6.
20.00
GRANDHOTEL
BUDAPEŠŤ
25. 6. 17.30 GRACE, KNĚŽNA
MONACKÁ
26. 6. a 28. 6. 17.30 (So 20.00) TRANSFORMERS: ZÁNIK
26. 6. 20.00 VŠECHNY CESTY VEDOU
DO HROBU
27. 6. 20.00 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
28. 6. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Porota to měla strašidelně obtížné
Soutěž dětských zpěváků Brdský kos
2014 se konala v Mníšku pod Brdy.
Porota to měla strašidelně obtížné trend, že se každý rok přihlásí víc a
více kvalitních interpretů, se letos
potvrdil na sto procent. Vlastně vyhráli všichni soutěžící: všichni zvítězili nad pohodlností, nicneděláním a
trémou. A všichni přinesli divákům i
sobě radost.
I. kategorie (5-8 let)
1. Natálie Frintová - Imagine
2. Evelína Fialová - Žení se vítr
3. Barbora Hozáková - Mravenčí
ukolébavka
II. kategorie (9 - 13 let)
1. Adéla Mlejnská - Sweet about Me
2. Marek Pošta - Cesta

3. Iveta Jankovcová - Lásko, voníš
deštěm
III. kategorie (14 - 18)
1. Natalie Zbuzková - Clown
2. Eliška Rezková - Feeling Good
3. Sabina Olijve - Chasing Pavements
IV. kategorie (vícečlenná uskupení)
1. Líšnická partička
2. Sbor MŠ a ZŠ Líšnice
3. Natalie Tóth, Estalla Y. Marlowe
Cenu diváků si odnesla Tereza Horová, zvláštní Cenu předsedkyně poroty Filip Strejc. Děkujeme porotcům Zoře Jandové, Martinu Hrubému, Anetě Christovové a Markétě
Zdeňkové, zvukařům v čele s Vaškem
Maškem i všem těm, kteří pomohli.
Miloš NAVRátIl, Mníšek p/Brdy

Liteňští školáci četli dětem v mateřince
Liteňští školáci četli v rámci projektu Celé Česko čte dětem svým budoucím
spolužákům z mateřské školy. Jedná se o celostátní kampaň, která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Školka v Litni se zapojila do programu Klub školek, které
čtou. Snaží se zde číst dětem denně a občas si zvou na pomoc rodiče, prarodiče nebo osobnosti, aby dětem předčítali. Proto školku navštívili i
zástupci naší školy. Děti z 1. A přečetly pohádku O strakatém kůzlátku, jejich učitelka Karlová zase pohádku od Miloše Macourka Housenka. V dalších dnech četli žáci 1. B ze Slabikářů pohádku Písničkovou a na závěr si
všichni zazpívali. Společné čtení zakončili žáci 8. třídy klavírním minikoncertem Lukáše Voráčka.
Hana HAVElKOVá, ZŠ liteň

Lesní divadlo přivítá hvězdy folk a country hudby
V ŘEVNICÍCH SE BUDE POSLEDNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND KONAT FESTIVAL PORTA
Řevnice – Tradiční interpreti i noví hosté se znovu sejdou v Lesním
divadle Řevnice. I letos, o víkendu
27. - 29. června, se tady totiž uskuteční hudební festival Porta.
Porta posedmé představí v Řevnicích hvězdy folk a country hudby.
Letos půjde již o 48. ročník - do Lesního divadla se sjedou opět významné osobnosti folk a country hudby.
Program zahájí domácí soubor Notičky a Falešná karta. Poprvé budou
na Portě v Řevnicích vystupovat Hana a Petr Ulrychovi, Naďa Urbánko-

vodem Mária Biháriho na tahací harnoniku. Co divák, to jiné hodnocení,
jež ovšem mají, jak můžeme z reakcí usuzovat, jedno společné: spokojenost s nabídkou hudební produkce
a pozitivní atmosférou. A to je hlavní cíl, proč festival děláme a proč již
připravujeme desátý ročník, který se
uskuteční na konci května 2015. Protože to bude ročník jubilejní, budeme se snažit vyšperkovat ho nadstandardními jmény jazzové scény.
Michal STreJČeK, Černošice

Václav Neckář zavzpomíná na
Zdeňka Rytíře. Foto ARCHIV

vá s Bokomarou zazpívá Závidím a
Václav Neckář i Lenka Filipová zavzpomínají se svými kolegy na zesnulého Zdeňka Rytíře. Portovní
klasiku pak představí Jaroslav Samson Lenk, Roman Horký a Kamelot,
Zelenáči, Petr Kocman, Nezmaři,
Pavel Žalman Lohonka nebo Vojta
Kiďák.
Ve finále Porty bude soutěžit 17 soutěžících, kteří do Řevnic postoupili z
oblastních kol, jež se uskutečnily od
začátku roku v celé republice.
Lucie PALIČKOVÁ

* Kapela Harry band zahraje 20. 6.
od 20.00 na nádvoří zámku v Dobřichovicích.
(ak)
* Oldies diskohity 60. - 90. let bude
20. 6. od 20.00 v Clubu Kino Černošice pouštět DJ Ivan Mejsnar. Atmosféru umocní sada světelných laserů a
zvukové efekty.
(vš)
* Prodejní výstavu výtvarnice Ivany
Kubátové inspirovanou pestrým světem orchidejí v pražské Botanické
zahradě hostí do 20. 6. Modrý domeček Řevnice.
(šah)
* Přes 200 soch a reliefů ze dřeva,
kovu i keramiky je u příležitosti 70.
narozenin sochaře Radoše Cvrčka
vystaveno v prostoru atelieru, zahrady a krámku v Chýni. Otevřeno do
20. 6., denně od 11 do 18.00.
(šk)
* ŠmikFik Fest se koná 21. 6. od
10.30 ve Sport parku Berounka Černošice. Program nabízí Cirkus Žardini, Otevřené Šapitó či koncerty
kapel Sketa Syn, Tyvole a Cirkus
Ponorka. Festival pokračuje i 22. 6.
od 10.00 do 16.30.
(pab)
* Klasická hudba zazní 21. 6. od
20.00 v Zrcadlovém sále zámku Dobříš. Na programu jsou skladby W.
A. Mozarta, J. S. Bacha, J. Haydna,
G. F. Händela, M. Schmitze a F.
Mendelssohna. Vystoupí nizozemský koncertní sbor a sólisté Gertruud Ladan (soprán), Menno Slagter
(bas) a Rob Nederlof (klavír). Vstupné 100 Kč.
(tev)
* Black Notes a Dech Band z černošické ZUŠ si můžete poslechnout
22. 6. v Clubu Kina Černošice. (vš)
* Výstava fotografií LIFE bude v
rámci Řevnického Fotosalonu zahájena 27. 6. v 17.00 v sále ZUŠ Řevnice. Na klavír zahraje Kamila Kolářová, na housle Magda Routová.
Druhá část expozice fotografií Ladislava Sitenského, Gabriela Urbánka,
Martina Slámy, Kláry Dudákové a
Natálie Hofmanové je instalována v
Modrém domečku. Výstava potrvá
do konce září. Šárka HAŠKOVÁ
* Koncert Ireny Budweiserové hostí 27. 6. od 20.00 kostel sv. Martina
a sv. Prokopa v Karlíku.
(ak)
* DJ Michael Crane povede diskotéku v Clubu Kino Černošice 27. 6.
Kromě nejnovějších hitů budou připraveny i akční drinky.
(vš)
* Písničky Suchého a Šlitra v podání herců divadla Semafor si můžete poslechnout 28. 6. od 20.00 na nádvoří zámku v Dobřichovicích. (ak)
* Slavnou komedii Jak se vám líbí
sehraje 29. 6. od 20.00 na nádvoří
dobřichovického zámku Divadelní
klub Jirásek z České Lípy.
(ak)
* Výstava Tak nám zabili Ferdinanda, která má připomenout 100. výročí vypuknutí 1. světové války, je v
Muzeu Českého krasu Beroun zahájena k vidění do 28. 10.
(pap)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

Pivečko ochutná i Franc Josef
VŠERADIČTÍ FINIŠUJÍ S PŘÍPRAVAMI PREMIÉROVÝCH C. K. PIVNÍCH SLAVNOSTÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva Všeradic, které se konalo 6. 6., opět ukázalo, jak malému zájmu obyvatel se
těší veřejná správa. Účast 8 občanů
svědčí o naprostém nezájmu o dění v
obci i o rozhodování zastupitelů. Samozřejmě u piva a při průchodu obcí
se nám donese mnoho zaručených
zvěstí o tom, jak to zastupitelstvo
vede, jak by se všechno dalo dělat
lépe a odpovědněji. V tom okamžiku, kdy by měli tito plně obeznámení poradci přijít na zasedání a přednést svoje kritické připomínky přímo nám, zastupitelům, je po hrdinství. Někdo by totiž po nich mohl
chtít, aby také sami něco udělali, a
do toho se nikdo nehrne. Jsem zvědav, jak se občané postaví k nadcházejícím volbám, a zda se vůbec podaří naplnit zastupitelstvo, jež má
mít sedm členů. Vyzývám vás, aby
kandidaturu ohlásil co největší počet
zájemců, kteří by chtěli naši obec
vést. A ukázali nám, jak se správně

na lopatu sedá a co se dá při správném zapálení pro věc dělat lépe i
radostněji...!
V uplynulých dnech jsme popostrčili výstavbu vody a kanalizace a máme zase kousek pěkné cesty. Připojených obyvatel přibývá. O tom, že
se občas něco nezdaří, svědčí louže
na nové silnici před prodejnou
COOP, ale tato závada bude brzy odstraněna. Upozorňuji na dlouhodobou uzavírku komunikace od prodejny směrem na Bykoš. Potrvá od 1. 7.
do 3. 8. Veškeré práce směřujeme k
tomu, aby na Všeradskou pouť byla
obec čistá a dokončovaly se pouze
již drobné úpravy. Prosím, vydržte
ještě chvilku prach a bláto, již jdeme
do finále.
Další Všeradův den máme zdárně za
sebou. Chci poděkovat všem účinkujícím, soutěžním družstvům a
hlavně obci Podbrdy za zvládnutí
akce. Všeradicím nezbývá nic jiného, než již dnes začít přemýšlet o

tom jak se této akce zhostí jako pořadatel v roce 2015.
Srdečně všechny zvu na C.K. PIVNÍ
SLAVNOSTI, které se konají 28. 6.
od 11.00 hodin v Zámeckém areálu
ve Všeradicích. Je připraveno dobré
pivečko ze sedmi pivovarů, chutná
krmě a nabitý kulturní program.
Naše slavnosti přijede navštívit sám
císař František Josef I., proto buďte i
vy našimi hosty. Bohumil STIBAL,
starosta Všeradic

12/2014 (153)

ŠÍLENÉ ÚČESY. Obyvatelé Hostomic pohybující se ráno 30. 5. v okolí
školy si určitě mysleli, že se zdejší
děti ráno nestačily pořádně učesat.
Ale vše bylo jinak - v naší základce
se konal Den šílených účesů. Děti i
učitelé popustili uzdu fantazii a na
hlavičkách vykouzlili roztodivné
kreace. Škola se hemžila parukami,
vlasy nastříkanými barevnými spreji
a rozličnými vlasovými doplňky. Porota složená z odborníků na vlasový
styling, v níž nechyběl ani ředitel
školy, vybrala v každé třídě několik
jednotlivců, jejichž účesy vynikaly
nad ostatními a ocenila je diplomem
i sladkou odměnou.
Text a foto
Ivana ŠEvčíkovÁ, všeradice

Cizinci ukáží, co vytvořili ve Všeradicích
Letošního devátého ročníku ART Sympozia se ve Všeradicích účastní umělci z České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Vernisáž výstavy jejich
děl, jež vzniknou během týdenního pobytu ve Všeradicích, se uskuteční 21.
června od 14.00 ve všeradické Galerii M. D. Rettigové. Mezinárodní ART
Sympozia se ve Všeradicích konají od roku 2006. Za tu dobu se vyhlášené
akce zúčastnila takřka stovka malířů a sochařů z různých částí světa. Svá
díla tu během několika letních týdnů vytvářeli nejen domácí umělci, ale také
jejich kolegové ze Švédska, Polska, Slovenska, Německa, Maďarska, Švýcarska, Ukrajiny, Mongolska či Kanady.
Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

V osovském zámku bude bydlet několik rodin
DO REZIDENCE V OSOVĚ JEZDIL SVÉHO ČASU JAN MASARYK, KAREL ČAPEK, HUGO HASS I ADINA MANDLOVÁ
Osovskému zámku se po dlouhých letech konečně začíná blýskat na lepší časy. Objekt postavený
na místě bývalé tvrze je bezmála tři sta let dominantou obce a národní památkou. Ani tento status
ale nezabránil jeho dlouhému chátrání.
Zámek vystavěl na počátku 18. století významný
italský stavitel Anselmo Lurago, který dokončil i
jednu z nejkrásnějších staveb vrcholného baroka,
chrám sv. Mikuláše na Malé Straně. Vždy byl v
majetku nejvýznamnějších českých rodů. Vybudovat ho nechal Jan Adolf Kaunic, dále ho vlastnili Gersdorfové z Gersdorfu, Vratislavové z Mitrovic a dlouhá desetiletí slavný rod Schwarzenbergů. Ti ho v roce 1930 prodali komerčnímu radovi Václavu Palivcovi, který ho upravil a učinil
významným kulturním střediskem. Navštěvovaly
ho nejvýznamnější postavy tehdejšího veřejného
života - Jan Masaryk, Ferdinand Peroutka, Karel
Čapek, který zde napsal slavnou divadelní hru

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? Zámek v Osově je
na prahu nové éry.
Foto Marie PLECITÁ

Matka, Čapkova žena, herečka Olga Scheinpflugová, Eduard Bass, malíř Václav Rabas, herci
Hugo Haas, Adina Mandlová, Jiřina Štěpničková... Za éry komunismu byl zámek vyvlastněn a
sloužil nejrůznějším účelům, pro něž se nehodil.
Úpravy z velké části zničily jeho vnitřní podobu.
Po pádu režimu ho v restituci dostal Emil Palivec
a zámek dál nezadržitelně chátral. Před třemi roky
ho získal nový majitel a zdá se, že vše se obrací k
lepšímu. Protože je budova státem chráněnou památkou, je složité vyřídit nejrůznější povolení
umožňující zásah. Trvalo rok, než byla nově zavedena elektřina. Průběžně se prováděly sondy ve
stropech třetího nadzemního podlaží a půdy, aby
se zjistil stav dřevěných konstrukcí. Brzy se začne
s rekonstrukcí střechy, přístavbou nových garáží a
připravuje se návrh na sadové úpravy. Objekt
bude po rekonstrukci užíván jako obytný prostor
pro několik rodin.
Marie PLECITÁ, Osov
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Rázem bylo po veselosti, ženy plakaly...
NA SVATOU ANNU, 26. ČERVENCE, UPLYNE STO LET OD ZAČÁTKU VELKÉ VÁLKY
S odstupem století můžeme těžko
pochopit pocity a postoje našich
předků žijících v té době. Jsme zformováni událostmi následujících let,
hodnocením první republiky, protektorátu a komunistické totality. Ti
všichni se na monarchii dívali jemně řečeno »skrz
prsty«. Pro naše předky bylo české
království s ticíciletou historií domovem, kde nacházeli klid a mír,
kde mohli hovořit rodnou řečí, kde
vychovávali děti podle národních
vzorů a domohli se práva. Z této pozice přistupovali k vyhlášení války
Srbsku. Nikdo nejásal, ale všichni

považovali za svoji povinnost jít
bojovat. Za vlast, za budoucí mír, za
svého císaře!
Čeští muži šli do války. Během čtyř
válečných let jich narukoval téměř
milion a statečně
bojovali na všech
frontách Velké války. Na všech frontách a skoro na
všech stranách. Většina lidí si myslí,
že válka začala známou vyhláškou
Mým národům, což není přesné. Tato vyhláška byla jen jakýmsi politickým prohlášením, něco ve smyslu Já
to nechtěl, ale nejde to jinak. Nikoho
k ničemu nezavazovala, narozdíl od
tzv. mobilizačních a svolávacích vy-

VELKÁ VÁLKA

hlášek. První z nich, Vyhlášku částečné mobilizace, začali státní úředníci rozvážet a vylepovat v neděli na
sv. Annu, tj. 26. 7. 1914. Vyzývala
všechny muže od 25 do 38 let k nástupu do služby (muži ve věku 21 24 byli na vojně). O válce ještě nepadlo ani slovo, i když všichni věděli, že se jde na Srbsko. Všichni také
doufali, že to bude jen omezený konflikt a do Vánoc budou doma.
Teprve o dva dny později vyhlásilo
Rakousko-Uhersko Srbskému království válku a císař vydal manifest.
Za další tři dny se zhroutily naděje
na omezenou trestnou výpravu, Rusko se přidalo na stranu Srbů a v mocnářství vylepovali další vyhlášku,
tentokrát všeobecné mobilizace. Během dalších měsíců se objevovaly
vyhlášky svolávací, které »zvaly« do
pole postupně muže od 18 do 53 let.
Výpis svinařské školní kroniky
V neděli dne 26. července právě odbývána byla u nás Skalecká pouť.
Hudba zaznívala z hostince U Trnků,
omladina byla ve veselé náladě. Ve
čtyři hodiny odpoledne přijel z Hořovic automobilem úředník od hejtmanství, odevzdal proti potvrzení na
obecním úřadě svolávací vyhlášku
mobilizační a se stejným posláním
rychle spěchal do sousedních obcí.
Obecní strážník na návsi ihned předčítal obsah vyhlášky. Na základě císařského nařízení všichni vojíni do
36 roků ve 24 hodinách měli se dostaviti k příslušnému velitelství. Záhy shromáždili se téměř všichni z ho-

VYHLÁŠKA. Ukázka mobilizační
vyhlášky.
Foto ARCHIV
stince kolem strážníka i u budovy
školní, kde právě uzavírati se měla
národopisná výstavka. Rázem bylo
po veselosti a tanci. Ženy naříkaly a
plakaly. V pondělí ráno 27. července
1914 doprovázení jsouce svými manželkami, dětmi a známými, ubíralo se
ze Svinař 20, z Haloun 15, z Hodyně
7 a ze Lhotky 4 vojáci na nádraží do
Třebaně. V malých přestávkách potom konány dodatečné odvody či
prohlídky, a to i u nevojáků, tak zvaných domobranců ve věku od 18 do
50. Odvedení ihned byli povoláni k
vojsku... Od července 1915 do konce
září byly konány prohlídky mužů od
43 do 50 roků, a to i těch, kteří ze
svazku vojenského byli propuštěni.
Josef KOZÁK
Jana KOZÁKOvÁ, Svinaře
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Od výhní bylo slyšet
zvonění kovadlin
V LITNI SE SETKALI KOVÁŘI A UMĚLEČTÍ ŘEMESLNÍCI
Setkání kovářů a uměleckých řemeslníků se konalo 7. a 8. června v areálu bývalého učiliště v Litni.
Vystavovatelé se začínali sjíždět již
od pátku 6. 6. a nejstarší budova areálu se pomalu měnila ve výstavní
síň. Umělecká díla předváděli kováři, dráteníci, perfektně připravenou
výstavu měli nožíři a jednou z nejbarevnějších a nejzajímavějších expozicí byla bezesporu výstava malovaných mandal. Návštěvníci si také
mohli nechat vyložit z karet.
V sobotu se rozběhl čilý ruch na tržišti se šperky, keramikou, dřevěnými hračkami, výrobky dráteníků, nožířů, řezbářů i kameníků, od kovářských výhní bylo slyšet zvonění kovadlin. Kováři, kovářka i kovářská
učiliště tu pod širým nebem prezentovali svá díla. Vše, co se zde vyrobilo a vystavovalo, bylo na prodej.
V doprovodném programu vystoupila známá kapela Třehusk i šermířské
sdružení Viridis Milites, večer jste si
mohli poslechnout irské a skotské
skladby v podání skupiny Viklan.
Všichni tvořili setkání příjemnou
kulisu. Občerstvení bylo otevřeno

non-stop od sobotního rána do nedělního odpoledne. Návštěvníci si
pochvalovali klobásy, grilovaný hermelín i výborný guláš, který byl dílem paní domácí. Všem chutnal čerstvý chléb, cukrářské výrobky paní
Kosové také nezůstaly bez povšimnutí. O poslední čerstvé jahody s
pravou šlehačkou se ke konci odpoledne málem strhla bitka. Pro ubytování účinkujících i návštěvníků bylo
k dispozici stanové městečko za budovou »staré školy«, někteří ale dali
přednost ubytování v budovách. Velkou výhodou areálu je jeho zázemí :
fungující jídelna, ubytovna, WC,
zdravotní středisko i kovárna v jedné
z místních dílen.
Děkujeme sponzorům, účinkujícím,
těm, kteří zajišťovali zázemí akce, i
návštěvníkům, kteří akci podpořili.
Z reakcí zúčastněných usuzujeme,
že má smysl již nyní začít pracovat
na organizaci dalšího ročníku Kovářů v Litni 2015, který by se měl konat v našem areálu přibližně ve stejném termínu jako letos. Rádi vás
znovu uvítáme.
Jan HaVELKa,
atelier Svatopluk, Liteň

KOVÁŘ V LITNI. Jeden z účastníků liteň̌ského setkání kovářů a uměleckých
řemeslníků.
Foto Jan HAVELKA

Myslivec vyluzoval zvuky, děti hádaly, jaké
Besedy s Radimem Šímou, členem mysliveckého
sdružení v Komárově, se zúčastnili žáci prvního i
druhého stupně ZŠ Liteň. Přednášející nám poutavě vyprávěl o myslivost i o ochraně přírody, měl
s sebou také ukázky různých trofejí, kůží, rohů i
parohů. Předvedl nám hru na vábničky a my jsme
hádali, čí zvuky právě vyluzuje. Některé zvuky byly zajímavé, někdy legrační, jindy hrozivé a připomínaly spoustu zvuků jiných.
Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňské aktuality

* Starostou Litně byl do podzimních komunálních voleb zvolen stávající místostarosta Ing. Miroslav Horák.
Jan HaVELKa
* Nová cesta se staví podél potoka vedle uhelných skladů v Litni. Povede k čistírně odpadních
vod i k plánovaným domům Pod Nádražím. (jah)
* dle zákona o vodách je majitel nemovitosti minimálně 2x do roka povinen předložit doklad o
likvidaci fekálního odpadu. Pokud bude odpad
vypouštěn do kanalizace, dostane majitel nemovitosti pokutu! Kateřina NOžINOVÁ, Úm Liteň

Každý kolem sebe vidí nějaké problémy k řešení...
Čas ubíhá, podzimní volby se blíží, liteňská
anketa pokračuje. Krom jiného doputoval první
anonym, pochopitelně více než kritický… Tak
lze ve stručnosti shrnout události posledních dní.
Přestože všem »kritikům« a negativistům nabízíme, že se mohou a mají možnost vyjádřit - a dokonce to vítáme! - nikdo z nich to nechce neanonymně využít. Takže liteňská »šuškanda« jede na
plné obrátky, ale nikdo z kritiků se pod své námitky nehodlá podepsat. Nicméně i tak je dost
odvážných, kteří se za své názory nestydí a zveřejní je.
Hana LUKEŠOVÁ, Liteň
Iva NEdbaLOVÁ, liteňská rodačka:
Půjdete volit? Je to pro vás důležité?
Ano, budu ráda, když budou v zastupitelstvu lidé,
kterým o Liteň jde.
Upřednostňujete starostu starousedlíka, nebo
nově přistěhovalého?
Důležité je, aby člověk, který bude dělat starostu,
byl odpovědný, aktivní, cílevědomý, rozhodný,
trochu diplomat a chtěl pro obec něco dobrého

udělat. Nezáleží na tom, zda je starousedlík, nebo
přistěhovalý, ale měla by za ním již nyní být vidět dobrá práce, nejlépe pro obec.
Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce?
Zdárně a včas dokončit výstavbu kanalizace a
čistírny odpadních vod.
Jste ochotna se zapojit, popř. pomoci obci?
Ano, snažím se přispět formou brigád.
Co byste v naší obci vylepšila nebo změnila?
Mnoho věcí se již vylepšilo, ale je přirozené, že
každý v Litni, Vlencích, Bělči i Leči kolem sebe
vidí nějaké problémy k řešení. Já třeba vidím, že
by bylo dobré zlepšit dopravní dostupnost (odpoledne a o víkendech), vzhled obce (je jasné, že až
po kanalizaci). Chodník od nové zástavby nahoře
za Litní podél Dlouhé ulice. Venkovní sportoviště u školy, dostupné i v odpoledních hodinách pro
sportovní účely. Cesta do školky a k lékařům je
samá jáma. Více využít areál bývalého učiliště
atd. Některé z problémů by mohlo pomoci vyřešit větší využití dotací z Evropské unie.

Zuzana KLEmaIErOVÁ, servírka, v Litni
žije od roku 2010:
Půjdete volit? Je to pro vás důležité?
Ano, ovšem. V Litni bydlím krátce, takže ještě
úplně neznám místní poměry.
Proč jste si vybrala Liteň k bydlení?
Základním faktorem pro výběr bydlení byl pro
nás fakt, že v Litni je veškerá občanská vybavenost, dále klidné prostředí a milí sousedé.
Myslíte si, že je Liteň něčím výjimečná?
Určitě, velká vzácnost je zámek a přilehlý park bohužel je nepřístupný. Dále pak židovský hřbitov, Špejchar, Muzeum Sv. Čecha a J. Novotné.
Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat?
Podle mě by stálo za změnu vše kolem oblasti turistického ruchu. Určitě i samotná kultura Litně.
A stoprocentně by měli zastupitelé v čele se starostou naslouchat lidem, a to jak starousedlíkům,
tak i tzv. náplavkám.
Chtěla byste dělat starostku?
Ne.
(Dokončení na straně 8)
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Kuchtíci naložili na pizzu, »co se dalo«
LITEŇŠTÍ SEDMÁCI MAJÍ ZA SEBOU POSLEDNÍ PŘEDPRÁZDNINOVÉ VAŘENÍ
Ač se tomu nechce věřit, konec školního roku se blíží a s ním i poslední
hodiny jednotlivých předmětů. Závěrečné vaření absolvovali sedmáci
ze Základní školy v Litni.
Závěrečné menu jsme tvořili společně. Po konzultaci jsme se shodli na
tomto jídelníčku: pizza na plech, donuty a sýrovo česnekové jednohubky. Vzhledem k panujícímu horku
jsme zvolili spíše lehčí pokrmy. Nejvíce se asi kuchtíci-strávníci těšili na
pizzu. Udělali jsme ji z bleskového
kynutého těsta, dali na ni, co se dalo.
Nebojte se, jako pejsek s kočičkou
jsme neimprovizovali. Donutky koblížky s dírou uprostřed jsme vzhledem k indispozici strojku na jejich tvoření (někdo sahal, kam neměl...) museli změnit. Naštěstí jen
tvarově, za spíše klasické, ale neplněné koblihy. Sladkou vůni donutek

linoucí se chodbami po chvilce doplnila tymiánová vůně pizzy. Jako
bonbónky na nás čekaly jednohubky.
Vše bylo tak akorát. Jen trvanlivost
byla minimální. Zda jsme dali ochutnat? No, tentokrát se nám moc dělit
nechtělo, ale přemohli jsme se a podělili se. Nakuchtěnou po prázdninách s novou partou kuchtíků!
Martina VácLaVkOVá, ZŠ Liteň

Školáci se seznámili
s ohroženými druhy

KUCHAŘI. Liteňští sedmáci při vaření.

Foto Martina váCLavKová

Každý kolem sebe... Děti slyšely vyprávění o plavbě kolem světa
(Dokončení ze strany 7)
Upřednostňujete starostu starousedlíka, nebo nově přistěhovalého?
Starousedlík zná místní poměry, nově přistěhovalý má nadhled a není
ovlivněný. Upřednostňuji tedy obojí.
Kterou oblast byste považovala za
nejdůležitější?
Doprava (častější nebo pravidelné
intervaly jízd motoráku či autobusu), výstavba kanalizace a ČOV,
efektivnější hospodaření obce s volnými kapacitami a prostory, větší
využívání dotací k zvelebení obce,
jiné – dětské hřiště, cokoliv pro děti.
Jste ochotna se zapojit, popř. pomoci obci?
Ano, pokud to bude časově vyhovovat, ráda přiložím ruku ke společnému dílu.
Co byste v naší obci vylepšila nebo
změnila?
Určitě okolí vlakového nádraží, autobusové zastávky, a pro mě jako
pro matku shledávám i méně vyhovující dětské hřiště. I když chápu, že
se tam právě staví hřiště, každopádně rozpadlá budova starého Sokola,
neexistující příjezdová cesta a dětské hřiště plné odpadků a nedopalků.
Stačil by koš...

Přednášku Petra Ondráčka o jeho plavbě oceány kolem světa na plachetnici Singa i o způsobu spojení se světem - satelitní komunikaci a optimalizace přenosu dat - absolvovali žáci liteňské základní školy. Přednášku uspořádala katedra telekomunikační techniky ČVUT v Praze. Ondráček studenty seznámil se zkušenostmi z extrémní plavby, komunikací a zejména s životní zkušeností: jak je důležité vytknout si cíl a spoléhat sám na sebe. Také
ukázal využití iPadu či tabletu v extrémních podmínkách, pro navigaci.
Dětem i vyučujícím se přednáška líbila.
Helena Řezáčová, zŠ Liteň

NOVÍ OBČÁNCI. Vítání občánků se konalo v obřadní síni Úřadu městyse
Liteň. Na fotografii jsou zleva Jakub Doubrava, Ondřej Hupák, Adéla Barešová, Jan Hruška.
Text a foto Kateřina NožiNová, ÚM Liteň

O problematice celosvětové ochrany
ohrožených druhů i o obchodu s nimi přednášela liteňským školákům
Jindřiška Jelínková z Ministerstva
životního prostředí, maminka žáčka
z naší 1. třídy. Touto problematikou
se zabývá CITES - mezinárodní úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. S
žáky jsme se pokusili zjednodušeně
shrnout, čím lidé nejvíc ohrožují rostliny a živočichy, a vymyslet, jak by
každý z nás mohl jejich úbytek ovlivnit. Seznámili jsme se s některými
ohroženými druhy, řekli si, co se z
nich využívá a proč. Třeba takový
nosorožčí roh. Prý má pozitivní vliv
na léčbu rakovinu, je afrodisiakem,
pomáhá při kocovině. Nic z toho sice nebylo vědecky potvrzeno, přesto
mnoho lidí údajným účinkům věří. A
existují další příklady. Chtěli byste
šálu, kvůli níž skončil život tří antilop? Můžete nosit peněženku, kabelku, boty z hadí, ještěrčí nebo sloní
kůže, kvůli níž tito živočichové již
nežijí? I některé kosmetické přípravky mohou obsahovat látky z ohroženého druhu. Dnes již ale dokážeme
vyrobit materiály podobné těm přírodním a nemusí kvůli nim nikdo
zemřít. Čtěme pozorně, co používáme. Během dvouhodinovky jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého, mohli
jsme si osahat vzácné exponáty, prohlédli jsme si ne vždy hezké obrázky.
Dozvěděli jsme se i o úspěších celníků při odhalování pašeráků. Díky J.
Jelínkové za poutavou přednášku.
Martina váCLavKová, zŠ Liteň

Pohledy do liteňské historie Největší bavič Sparty...
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.

Pohlednice z roku 1933 zobrazuje nejdůležitější budovy v obci: hostinec,
školu a kostel, a to v podobě, jak je známe i dnes. Svého adresáta pohlednice našla v Novém Smokovci na Slovensku.
Lukáš MÜNzBeRGeR

DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Co se týká baviče, s lítostí musím
konstatovat, že nelze překonat Adreje Kvašňáka, který již není mezi námi a kterého diváci milovali všude,
kam jsme přijeli. Ze současných členů družstva je největším bavičem
František Straka a po utkání náš pěvec lidových písní Zdeněk Caudr.
Sparta má více než stodvacetiletou
historii. v Litni se ale hraje fotbal
taky dlouho: 93 let. Momentálně
naše mužstvo »válí« ve iv. třídě. Už
měl někdo podobnou troufalost, jako máme my: pozvat Spartu?
O naše utkání je veliký zájem. Podstatným kritériem při sjednávání našich utkání je: Kdo dřív přijde, ten
dřív... Pokud projeví obec, město,
klub či jiný subjekt zájem o sehrání
fotbalového exhibičního utkání s bývalými hráči AC Sparty Praha, rádi
vyhovíme. Na naši termínovce jsou
soupeři Dolní Dobrouč (lV. tř.),
Davle (lll. tř.), internacionálové

Wellsu, Sokol Vsetín (l. B.) a taky
třeba zaměstnanci firmy.
Na který zápas ve vaší sparťanské
kariéře vzpomínáte nejraději?
Je více utkání, na která si rád vzpomenu. Určitě mezi ně patří tři góly
Brnu v lize, vítězné utkání na hřišti
Botafoga v Brazílii, semifinále poháru UEFA proti Schalke 04, AC
Milán... Asi nejraději vzpomínám na
můj první zápas ve sparťanském
dresu proti Teplicím, kdy jsem z přihrávky Andreje Kvašňáka dával ve
27 vteřině svůj první ligový gól.
Miloslav kLIMENT, Liteň

FC Liteň - Stará garda Sparty
neděle 22. 6. od 17.00 hod.
Na soupisce Sparty jsou: Baranek,
Budka, Caudr, Denk, Fukal, I. Hašek, M. Hašek, Horňák, Lokvenc,
Mistr, Novotný, Siegl, Sionko, Vrabec, Zítka a další.
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Křížek u Bělče vysvětil řevnický farář
AKCE SE ZÚČASTNILI I POTOMCI MUŽŮ, K JEJICHŽ PAMÁTCE BYL KŘÍŽ U PODBRDSKÉ TRATI VZTYČEN
Nový křížek připomínající tragické
události na podbrdské lokálce byl
odhalen na konci května u Bělče.
Akce se opravdu vydařila. Účast byla nad očekávání vysoká, přišlo přes
40 lidí včetně Marie Filipčíkové a
Jindřicha Lhotáka, dcery strojvedoucího Václava Klímy a vnuka topiče
Františka Lhotáka, kteří v těchto místech zahynuli. Křížek vysvětil řenický farář Robert Hanačík, hudební
kulisu obstaral učitel Petr Krutský s
doprovodem, několik vět k historii
lokálky přidali Zdeněk Moureček a
Radim Šnábl, který o lokálce napsal
publikaci. Mimo jiné jsme se dověděli, že k tragedii došlo zřejmě shodou náhod a okolností. Vlak s německým transportem, který měl být
v květnu 1945 vyhozen do vzduchu,
zřejmě odklonil výpravčí v Lochovicích na rozbombardovanou trať do
Zdic, a tak se prvním vlakem na trati

U KŘÍŽKU. Účastníci slavnostního odhalení křížku. Foto Filip KAŠTÁNEK

Z našeho kraje

Cyklisté, hlídejte si
kola a nepijte alkohol!

S příchodem letního počasí začíná i
cyklistická sezona. S ní se ovšem začínají hojně vyskytovat i zloději jízdních kol. Využívají nepozornosti
cyklistů, kteří svá kola nechávají ležet bez povšimnutí u míst s občerstvením, u prodejen a nákupních center či na břehu Berounky při koupání a opalování. Policie upozorňuje,
že přes četnější kontroly míst, kde se
kola kradou, i podezřelých osob a
vozů, je každoročně odcizeno několik desítek jízdních kol pouze vinou
nedbalosti jejich majitelů.
Rovněž upozorňuji cyklisty, že pokud se napijí alkoholu, je další jízda
z a k á z á n a. Je jedno zda cyklista na kole jede po silnici nebo po
cyklostezce. Alkohol nepatří nejen
za volant, ale ani za řídítka. Umím
si představit reakce kolařů, ale i na
cyklostezkách dochází k vážným
zraněním a umrtím vlivem alkoholu!
Jiří DLAsK, policie Řevnice

VŠECHNY CHUTĚ. Druhý ročník gastronomického festivalu Všechny
chutě světa se konal 14. června v areálu dobřichovického zámku. Návštěvníci mohli ochutnat třeba mexické, japonské a vietnamské speciality či
vynikající pečivo.
Foto Jana BEčKovÁ (www.cysnews.cz)

Vybouchly dvě lahve...

(Dokončení ze strany 1)
Na místě zasahovalo deset hasičských jednotek z blízkého i vzdáleného okolí. Požár se jim podařilo
dostat pod kontrolu přibližně po
dvaceti minutách, zbylé tlakové lahve vynesli z korby. Nákladní auto
zcela shořelo. „Nikomu z posádky
se nic nestalo, pouze jeden z hasičů
si při zásahu lehce popálil ruku,“
uzavřel Pavel Vintera.
(mif)

stal pravidelný ranní spoj do Zadní
Třebaně…
Zúčastnění byli rádi, že byl zničený
křížek obnoven. Nakonec se všichni
přesunuli do nedalekého baru U
Emy, aby spláchli horký den a diskutovali o historii lokálky a dávných
událostech i o současnosti a o tom,
co nás pálí nyní. Došlo i na blížící se
obecní volby. Jistě dobrým nápadem
je protažení zelené naučné stezky z
Bělče k obnovenému křížku a vybudování trvalé informační tabule. Dík
patří zejména Ivanu Fejfarovi, Radku Čápovi a Zdeňku Mourečkovi z
Bělče a Litně.
Filip KaŠtÁNEK, Běleč

VÍTĚZOVÉ. Přebor okresu Praha-západ vyhrála v neděli 15. června v Měchenicích mladší přípravka Letů. O titul přeborníka Středočeského kraje se
utká 22. 6. na turnaji ve Vlašimi.
Foto Pavlína ciLENTi

* Diskusní pořad o zahraniční politice nazvaný Nad sklenkou vína s
bývalým ministrem zahraničí a obrany Alexandrem Vondrou se uskuteční 19. 6. od 18.00 ve vinárně U Karoliny Dobřichovice. Michael PÁNEK
* Farmářské trhy se konají 21. 6 od
8.00 do 12.00 v Dobřichovicích u
zámku pod lípou.
(vlc)
* Vítání občánků organizuje 22. 6.
od 15.00 v místním zámku Městský
úřad Dobřichovice.
(vlc)
* Přes sedm set diváků sledovalo
13. 6. na zámku Sychrov muzikál
Noc na Karlštejně, který už devátou
sezonu uvádí soubor složený z poberounských ochotníků i profesionálů.
V pátek 20. 6. bude veselohra k vidění v Mariánských Lázních, o den
později - 21. 6. - ve slovenských Jaslovských Bohunicích.
(mif)
* V lomu u Mořiny zasahovali 12. 6.
ráno řevničtí záchranáři. Přímo v kabině bagru upadl do bezvědomí jeho
řidič. Lékařka spolu s hasiči zahájila
resuscitaci, ale pokusy o obnovení
základních životních funkcí byly i po
hodině marné - muž zemřel. (bob)
* Dvě auta se srazila 7. 6. na Pražské ulici v Letech. Dva zranění byli
odvezeni do nemocnice, o odstranění následků havárie se postarali řevničtí profesionální hasiči.
(pav)
* Řidič motorového vozidla byl na
křižovatce mezi Lhotkou a Litní kontrolován 12. 6. hlídkou karlštejnské
policie. Ta mu při orientačním testu
na drogy naměřila přítomnost amfetaminu a metamfetaminu. Muži byl
zadržen řidičský průkaz a zakázána
další jízda.
Hedvika ŠMíDoVÁ
* Motorovou sekačku a křovinořez
ukradl neznámý zloděj z rekreační
chaty v Karlickém údolí. Majiteli
způsobil škodu 25.000 Kč.
(heš)

Šli se osvěžit k vodě, už se nevrátili - utopili se!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Další život vyhasl 9. června. Mezi Řevnicemi a
Dobřichovicemi, v místě zvaném Lety pod lesem, nepřežila starší žena srážku s vlakem. „Pravděpodobně se jednalo o sebevraždu. Náraz byl tak
silný, že se na vlaku utrhl přední nárazník,“ popsal
událost Bulíček.
Karamboly cyklistů naštěstí tak tragické konce neměly, i když vypadaly hrůzostrašně.Vpodvečer 4.
6. se na lesní cestě nad Řevnicemi čelně srazili
dva kolaři. „Jeden utrpěl úraz hlavy, od jisté smrti
ho záchránila přilba,“ sdělil záchranář. Druhý byl
s úrazem lokte převezen do Motola.
Jinému cyklistovi propíchla po hromadném pádu
nohu řidítka jeho vlastního kola. „Měl obrovské
štěstí, žádná tepna ani šlacha nebyla poškozena,“

poznamenal Bulíček, který spolu s kolegy zajišťoval závodu u orlické přehrady zdravotnickou asistenci. Zároveň přiblížil, jak se událost odehrála:
„Asi čtyřicetiletý cyklista se chtěl vyhnout soupeři před sebou. Manévr se mu nepovedl a spadl z
kola tak smolně, že narazil na řidítka svého bicyklu. V tu chvíli na něj padala další cyklistka, takže
na řidítka spadl vahou dvou těl. Naštěstí mu řidítka projela jen kůží a svalovou hmotou. Pacient byl
po celou dobu při vědomí a mluvil. Noha ho nebolela, cítil pouze tlak v koleni.“ Přestože se nehoda
stala v těžko přístupném terénu, řevničtí záchranáři byli díky speciálnímu džípu u zraněného během pár minut. Po ošetření jej převezli do příbramské nemocnice.
Miloslav FRÝDL

ŘIDÍTKA V NOZE. Cyklistovi propíchla nohu řidítka jeho vlatního kola. Foto Bořek BULÍčEK
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S Jiříčkem jsme hráli Na jukanou...
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 19)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova seniorů Anna VRANÁ. Minule referovala o narození potomka. (NN)
Naši z Dobřichovic k nám jezdívali
na návštěvu, protože na cestu vlakem s malým dítětem jsem si netroufala. Tatínek měl motorku, jezdil
opatrně, v té době to byl muž středních let - bylo mu padesát sedm, mamince padesát jedna let. S helmou na
hlavě vypadali jako zdatní sportovci
a vždycky se rádi potěšili s malým
vnoučátkem.
Do Slivence přijeli i přátelé ze SZN,
Blanka Lázňovská a pan Švarc.
Dvakrát se ohlásil Zdeněk Humpál;
udělal nám krásné snímky našeho
chlapečka. A přicházel pravidelně i
Josef Žilina. Procvičovali s Janem
angličtinu a hovořili o tom, co je ve
světě nového. Já jsem v té době byla
plně zaměstnaná péčí o dítě. Jenom

jednou jsem si vzala externí práci
domů, ale na delší čas to nebylo
možné, i tak jsem měla co dělat. S Jiříčkem jsme se naučili pěknou hru
Na jukanou. Zavěsila jsem plentu na
postranici postýlky, schovala se za ni
a jukala na něho : buď z levé, nebo z
pravé strany, nebo shora. Vždycky
se tomu smál nahlas a oba jsme to
dlouho vydrželi. Paní doktorka ho
chválila, že má pěknou barvu, často
jsem mu vařívala polívku z mrkve a
dělala mrkvovou šťávu. Jan mi pomáhal s vodou, nosil ji až do kotle,
aby byla připravená na prádlo a nechal zavést vodu ze studny do domu.
Pokud byl příznivý rok a nebylo sucho, měli jsme radost. Když byl přísušek, voda ze studny se ztratila a
museli jsme ji dovážet z obecní studně na káře v soudku a v konvích. U
domu pod okapem stál barel a do něj
jsme chytali dešťovou vodu, když
pršelo. Moje maminka mi říkala:
„Nikdy neper prádlo, když jsou děti

vzhůru, nech si to na večer, když
jsou v posteli. Nevíš nikdy, co by se
mohlo stát!“ Poslechla jsem ji a prala v pátek večer, Jeník zatím četl dětem pohádky a srovnal je do postýlek. Ale, ovšem, zatím dohlížel jen
na toho našeho jedináčka; na další
robátko jsme si museli ještě počkat.
Dítě spadlo do džberu
Když bylo prádlo vyprané, uklidila
jsem v prádelně, vytřela mydlinkovou vodou v kuchyni, v síni i v prádelně a v sobotu časně ráno viselo už
prádlo na šňůře. Stará paní Krotilová
mě chválila: „To jste si přivstala,
mladá paní, za chvilku to budete mít
suchý!“ Myslela si, paní sousedka,
že jsem vstávala za ranního kuropění někdy před pátou, abych měla brzy vypráno. A já jsem chtěla jenom
poslechnout maminčinu dobrou radu; stalo se totiž v rodině mojí tetičky, že dvouleté dítě spadlo do džberu s prádlem i vařící vodou z vyvář-

ky a přes všechnu pomoc lékařů to
nepřežilo! A ještě jedna tragédie, jak
se uchovala ústním podáním z dob
maminčiny prababičky: Chystalo se
posvícení, byli pozvaní hosté z širokého příbuzenstva, a tak se každý činil, jak mohl, aby byla hostina jak se
patří. Pekly se koláče, chystaly se rozinky, ořechy a sladká mazání z tvarohu a povidel. Kolem stolu se motal
jeden výrostek z rodiny, bral jim ty
dobroty pod rukama a překážel na
každém kroku, až někdo řekl: „Ten
kluk nemá co dělat, jenom tady zlobí. Je potřeba zavst jalovici k bejkovi, ať ji tam odvede, aspoň mu ujde
čas!“ Mládenec odešel s jalovicí a
už se zpátky živý nevrátil. Jalovice
ho v polích usmýkala k smrti na kožené oprati, kterou si omotal kolem
ruky. Měli, chudáci, smutné posvícení a kdyby dělali, co chtěli, napravit
to nešlo. Žádný člověk neví, co mu
osud chystá.
(Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

Obec Srbsko vyhlásila

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PŘEDPLATNÉ

na nájemce veřejného tábořiště Srbsko
Více na OÚ Srbsko,
tel. 311 621 621, www.obecsrbsko.cz

na 2. pololetí roku 2014

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/14 vyprší jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba
si ho znovu objednat. NN do prosince 2014 vyjdou 13x, výtisk stojí
7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
247 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat v
redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.

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,
variabilní symbol 142614. Nezapomeňte uvést doručovací adresu.
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Letovští slavili postup do vyšší soutěže
KRAJSKOU 1. A TŘÍDU SI FOTBALISTÉ FK LETY ZNOVU ZAHRAJÍ PO BEZMÁLA ČTVRTSTOLETÍ
Lety - Už je to hezkých pár let, co
fotbalisté Fk Lety naposledy »kopali« 1. A třídu. Letos se jim do této druhé nejvyšší krajské soutěže
podařilo znovu postoupit. Úspěch
svého týmu v rozhovoru zhodnotil
vedoucí letovského A-mužstva Jiří
kárNÍk.
Po kolika letech vlastně Letovský
FK postoupil do 1. A třídy?
Po více než dvaceti, přesně to ale nikdo neví. Na našem webu jsou historické výsledky, ovšem právě devadesátá léta chybí. O spoustu výsledků a
historických pramenů jsme přišli při
záplavách v roce 2002.
Jak jste oslavili postup?
Skromně, jak je v Letech zvykem.
Nejsme žádný velkoklub, i když máme šest mládežnických celků, čímž
se v okolí nikdo nemůže pochlubit!
Po posledním jarním mistrovském
zápase v sobotu 14. 6. jsme poseděli
a postup zapili.
Ty jsi z generace, která právě naposledy 1. A třídu v Letech hrála. Co Ti
z těch dob nejvíc utkvělo v paměti?
Jako hráč jsem zažil několik postupů
- 1x Slavia dorost, 2x ABC Braník dospělí, 1x Spartak Radotín, 2x FK
Lety. Jako mladý hráč si člověk neuvědomuje, že to může být naposledy
a že někoho to mine po celou kariéru. A tak si toho pochopitelně vůbec
neváží, má to za samozřejmost. Jako
funkcionář jsem již také jeden postup
zažil - v roce 2007 z okresního přeboru Praha-západ do 1.B třídy. To už
je člověk ve věku, kdy si váží těchto
situací a úspěchů daleko více, i když
to již neslaví tak bouřlivě jako hráči.
Slaví to více uvnitř.
Měl jsi jako hráč v 1. A třídě nějakého oblíbeného či naopak neoblíbeného soupeře?

POSTOUPILI. A-mužstvo FK lety, které v této sezoně dokázalo vybojovat postup do 1. A třídy. Druhou nejvyšší krajskou soutěž si Letovští zahrají po více než dvaceti letech. Jiří Kárník v horní řadě zcela vlevo.
Foto ARCHIV
V 1. A třídě ani ne. Ale jako slávista
budu jmenovat na prvním místě
Spartu - osm let jsem se jako žák a
dorostenec v sešívaném dresu se
Spartou střetával. Náš oblíbený soupeř to rozhodně nebyl, i když musím
konstatovat, že Slavia by bez Sparty
nebyla tím, čím je. V dresu Braníku
jsem intenzivně prožíval derby s týmy Modřan a Tempa. V Radotíně byly naším největším soupeřem Uhelné
sklady a Meteor s Admirou. V letovském zelenočerném dresu patřily vždy k naším největším protivníkům týmy Mníšku a Dobřichovic. Jako funkcionář nerad jezdím do Hostomic.
Bude se letovské mužstvo na půso-

bení ve vyšší soutěži nějak speciálně
připravovat?
Toto je otázka především na hrajícího trenéra Jaromíra Šmerdu. Obecně
musím konstatovat, že nic speciálního nechystáme. Příprava ovšem musí
začít dříve, než bylo v minulých letech zvykem - mistrovská utkání začínají o 2 týdny dříve, už v první polovině srpna. Předpokládám, že trénovat začneme okolo 15. července.
Chystáte nějaké změny kádru, budete posilovat?
Po každé sezoně dochází ke změnám, nelze to vyloučit ani tentokrát.
Chtěli bychom udržet stávající kádr
pohromadě a posílit o 2 hráče, na

postech, kde cítíme, že je posil třeba.
S jakými ambicemi do 1. A třídy
půjdete?
Jelikož více než polovina kádru nemá zkušenosti s touto soutěží - výjimkou jsou Šmerda, Kalivoda, Korbelář, Turek, Rosenkranz, Kolman,
Kratochvíl a Martin Janouš -, chtěli
bychom se pohybovat v klidném středu tabulky. Ostatní hráči, většinou
naši odchovanci, by se měli adaptovat za pochodu, předpoklady pro to v
případě poctivého přístupu mají.
Chceme, aby si hráči vyšší soutěž
osahali, za výsledky a předváděnou
hru v právě skončené sezoně si to určitě zaslouží!
Miloslav FrÝDL

Dorostenky z Hlásné Třebaně pojedou reprezentovat
OKRESNÍHO KOLA HASIČSKÉ SOUTĚŽE SE ZÚČASTNILO NĚKOLIK DRUŽSTEV Z NAŠEHO KRAJE
Hned několik hasičských družstev z
našeho kraje se zúčastnilo okresního
kola soutěže hry Plamen v požárním
sportu. Dorostenky z Hlásné Třebaně
budou berounský okres reprezentovat na krajské soutěži.
Do kola okresního, které se konalo v
Oseku, se přihlásily dvě přípravky,
dvanáct družstev mladších žáků, čtrnáct družstev starších žáků, po jednom týmu dorostenek i dorostenců a
dva celky smíšeného dorostu. V soutěži jednotlivců změřilo síly sedm
mladších dorostenců a dorostenek,
dva střední a jedna starší dorostenka.
Program začal soutěží v požárním
útoku mladších žáků a štafetou 4x60
m starších žáků. Poté se obě skupiny
vyměnily. Po sečtení výsledků ze
všech disciplin, tj. ze závodu požární
všestrannosti, štafety požárních dvojic, které se konaly na podzim, a nynějších výsledků se přeborníky okresu v kategorii přípravka staly děti ze
Zaječova, druhá skončila Tlustice. V
kategorii mladších žáků první místo
obsadil Zaječov A, druhé Zaječov B,
třetí byla Tmaň, čtvrtý Komárov, páté Chaloupky A, šesté Malé Přílepy,
sedmá Vižina, osmé Chaloupky B,
deváté Drahlovice, desáté Cerhovice
A, jedenácté Podbrdy a na dvanáctém místě skončil Hýskov.
Po vyhodnocení celoroční činnosti v

kategorii přípravka a mladší žáci, po
předání medailí i pohárů prvním
třem družstvům začala soutěž dorostenců a jednotlivců. Protože se zhoršilo počasí, rozhodl organizační štáb
o redukci pokusů v jednotlivých disciplinách. Přebornicemi okresu v kategorii dorostenky se stala děvčata z
Hlásné Třebaně, která neměla konkurenci. Přeborníky okresu mezi dorostenci se též bez konkurence stali
chlapci z Chaloupek. Obě družstva

budou náš okres reprezentovat na
krajské soutěži ve Vlašimi. Ve smíšeném dorostu vyhrálo družstvo z Podbrd, druhé skončily Boumy.
Závod mladších jednotlivkyň vyhrála Daniela Kebrdlová ze Zaječova,
mezi mladšími jednotlivci triumfoval
Pavel Brotánek ze Záluží. V kategorii středních jednotlivkyň zvítězila
Kristýna Hnízdilová ze Záluží, v kategorii středních jednotlivců Jan
Kryll z Drahlovic. Starší dorostenka

NA ZÁVODECH. Okresní kolo hasičské soutěže Plamen se konalo v Oseku.
Foto Jiří MRKÁČEK

se závodu zúčastnila jediná: Michaela Hegedúsová ze Záluží.
O den později se konala okresní soutěž jen pro starší žáky se zaměřením
na mezinárodní discipliny kategorie
CTIF. V těchto disciplinách štafety a
požárního útoku plní každý člen soutěžícího družstva svůj konkrétní
úkol. Protože nám počasí nepřálo,
bylo chladno a deštivo, byla svolána
porada vedoucích družstev. Někteří
se rozhodli kvůli počasí a zdraví dětí
ze soutěže odstoupit. Vedení soutěže
vyřadilo prvky, na kterých by se mohli závodníci zranit. Soutěžící družstva absolvovala jen jeden pokus na
disciplině.
Po vyhodnocení všech disciplin z celoroční činnosti hry Plamen se přeborníkem okresu stalo družstvo Zaječova A, jež nás bude reprezentovat
v krajském kole. Druhé byly Chaloupky, třetí Záluží, čtvrtá Chlustina,
pátý Komárov A, šesté Drahlovice,
sedmý Karlštejn, osmá Zadní Třebaň, devátá Tmaň, desáté Malé Přílepy, jedenáctá Bavoryně, dvanácté
Podbrdy, třináctý Hýskov a čtrnáctá
Hlásná Třebaň. Děkuji účastníkům,
vedoucím družstev, soutěžícím, rozhodčím, zástupcům TJ Osek a všem,
kteří nám pomohli zajistit bezproblémový průběh soutěže.
Jiří Mrkáček, karlštejn
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Ostrovan se zachránil, Řevnice ne
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Zatímco letovští fotbalisté oslavili postup do krajské 1. a
třídy, Dobřichovice, Řevnice ani
Karlštejn »své« soutěže neudržely
a sestupují. Zadnotřebaňskému
ostrovanu se podařilo na poslední
chvíli zachránit.
FK LETY, krajská I. B třída

Žebrák - FK Lety 1:1
Branka: Jablonský
Hosté v závěru utkání zahodili několik gólovek a připravili se o dva body. Lety se ujaly vedení z první vážnější akce: prudký centr Boubína ve
4. minutě našel Jablonského, který
nezaváhal - 0:1. Žebrák hrající o záchranu málem vyrovnal v 8. minutě.
Dobře kopnutý míč ze standardky
prodloužil domácí hráč na břevno.
Pak se šance střídaly na obou stranách. Domácí po přestávce začali
hrát vabank a srovnat se jim podařio
hned v 50. minutě. Rosenkranz vyrobil hrubku, po které unikl domácí
útočník a přízemní střelou rozvlnil
síť. Lety si vypracovaly několik šancí, ale navýšit vedení se jim nepodařilo. Domácí se v závěru snažili o vstřelení druhé branky, remíza pro ně
nic neřešila. V poslední minutě minul Boubín míč před prázdnou brankou Žebráku!
Jiří KáRNÍK
FK Lety - vonoklasy 4:0
Branky: Kolman 2, Jablonský,
Kalivoda

Poslední utkání sezony si domácí
užili do poslední minuty. První branku vstřelil v 18. minutě Jablonský.
Ve 40. minutě vedly Lety už o dvě
branky: s přihrávkou za obranu si poradil Kalivoda. V 52. minutě unikl po
křídle Jablonský, na jeho zpětný
centr si naběhl Kolman a prostřelil
vše, co mu stálo v cestě - 3:0. V 74.
minutě našel Kischer z křídla Kolmana, který znovu nezaváhal - 4:0.
Domácí mohli dosáhnout na vyvolávaného »bůra«, ale Paletovi nebylo
souzeno vstřelit v tomto utkání gól;
mezi 78. a 86. minutou se třikrát ocitl
sám před brankářem, ale netrefil se
ani jednou. Po závěrečném hvizdu
propukly naplno oslavy postupu FK
Lety do 1. A třídy po více než 20 letech.
Jiří KáRNÍK

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída

Dobřichovice - Podlesí 1:2
Branka: vašut
Rožmitál - Dobřichovice 1:4
Branky: vašut 2, Mistoler 2
Dobřichovice sestupující z 1. B třídy
podaly v posledním zápase výborný
výkon a na hřišti druhého celku tabulky vysoko vyhrály. O to víc je
může mrzet zpackaný podzim, kdy
nezískaly ani jediný bod.
(oma)
OZT, okresní přebor

oZT - všeradice a 3:1
Branky: Bacílek 2, Čermák – Pavel Jakoubek
Jedině vítězství by zajistilo Ostrovanu jistotu příslušnosti v okresním
přeboru pro příští sezonu. Proto byl
od začátku aktivnějším týmem a od-

VŠERADICE, okresní přebor
Zadní Třebaň - všeradice 3:1
všeradice - Nižbor 0:1
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor

Sport po okolí
* XIII. ročník turnaje v malé kopané Memoriál Pepíčka Končela se
bude hrát 21. 6. v Karlštejně. Součástí programu je exhibiční utkání karlštejnské fotbalové přípravky. (trz)
* Další krůček k záchraně ve II. lize
učinili hráči A-mužstva řevnické házené. V Litohlavech porazili místní
tým, s nímž přezimovali na poslední
příčce tabulky, 20:12. Branky stříleli Zavadil 6, Knýbel 6, J. Hartmann
5, Stříž 2 a V. Veselý.
(zav)

měna přišla již v šesté minutě: po akci M. Jambora se dostal k dorážce
Bacílek (ten mimochodem nastoupil
ke svému prvnímu zápasu na jaře!) a
neměl problém otevřít skóre. Všeradičtí měli sice míč více pod kontrolou, ale do větší šance se nedostali.
Naopak domácí byli produktivní:
Bacílek se znovu ocitl sám před gólmanem a znovu mu nedal šanci. Hosté zapnuli na vyšší obrátky, ale výsledkem byla jen nastřelená tyč. Ve
druhém poločase se o dramatickou
zápletku postaral Pavel Jakoubek,
který se nádherně trefil z pětadvaceti
metrů. Naštěstí pro Ostrovan pracovala jeho obrana spolehlivě, a tak k
dalšímu vážnějšímu ohrožení branky
nedošlo. Na druhé straně se po zaváhání zadních řad Všeradic dostal do
úniku Čermák, obešel i brankáře a pečetil důležité vítězství OZT. (Mák)
Komárov - oZT 4:1
Branka: Jambor M.

POD SÍTÍ. Turnájek mladých badmintonistů se konal v řevnické sokolovně 3.
června. Děti, které dorazily v hojném počtu, byly rozděleny do 4 kategorií. I
několik rodičů a prarodičů přišlo podpořit své ratolesti. V kategorii mladších
žáků vyhrál Lukáš Krupka,ve starších žácích tradičně zvítězil Jaroslav Blažek. Dívčí klání bylo též nabité energií - v kategorii mladší žákyně zlatou medaili a pohár vybojovala Tereza Basiková, ve starších dívkách triumfovala
Petra Pražská. Všichni startující byli oceněni medailemi a získali diplom i
drobnou sladkost. Dětem i jejich rodičům děkujeme a přejeme krásné léto. Po
prázdninách nashledanou v úterý 9. 9. v sokolovně Řevnice.
Text a foto Lenka DVoŘÁKoVÁ, Bohumil KoS, Řevnice

Karlštejn - Loděnice B 7:5
Branky: Červený 2, Zajíc 2, P. Kučera, Zbudil, J. Kučera (penalta)
ČK: Zbudil
Hokejovým výsledkem skončil poslední domácí zápas Karlštejna v této
sezoně. Přestřelku lépe zvládli domácí. V 65. minutě ještě loděnická rezerva vedla 2:5, pak ale Karlštejn
předvedl nevídaný obrat a pěti brankami v řadě utkání otočil ve svůj prospěch.
Michal šaMaN
ČL Beroun B - Karlštejn 5:1
Branka: Hrabal
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže

Rudná - Řevnice 5:0
Tento výsledek definitivně rozhodl,
že Řevnice skončily ve III. třídě okresní soutěže poslední.
(Mák)
Řevnice - Dobříč 1:6
Branka: Zubek

V řevnických lesích jste mohli potkat »hada« s hůlkami
MĚSTEČKO U BEROUNKY HOSTILO OSMOU ETAPU SERIÁLU NORDIC WALKING TOUR 2014
Osmá etapa letošního seriálu Nordic
Walking Tour 2014 se konala poprvé
za dobu své existence v Řevnicích.
Letní počasí přilákalo 7. 6. do parku
před Zámečkem 48 příznivců chůze
s hůlkami různých věkových kategorií z nejrůznějších míst České republiky. Kolem půl desáté začala registrace prvních účastníků. Samozřejmostí byla možnost zapůjčení nebo i
zakoupení nordic walkingových holí. Řevnický garant akce Jan Čermák
přítomným vysvětlil délku tras, značení, co zajímavého cestou uvidí aj.
Před 11. hodinou provedl instruktáž i

s rozcvičkou Jan Holeček a pak už
vše začalo. Možná, že někteří z čtenářů potkali hada nadšenců s hůlkami v řevnických lesích.
Jan a Alena Čermákovi opravdu profesionálně připravili obě trasy v délce 4,2 a 8,9 km. Všichni účastníci
chválili, jak byli cesty perfektně značené a akce včetně propozic i popisu
příjezdu k místu registrace skvěle
připravena. Na trati panovala velmi
dobrá nálada a po návratu čekalo na
účastníky občerstvení v místní hospůdce. Kolem půl druhé produkční
tým spustil všemi očekávanou tom-
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A JDE SE. Účastníci řevnického »pochoďáku s hůlkami« vyrážejí na trasu
vedoucí místními lesy.
Foto Jan ČERMÁK
bolu, kde lístkem byla startovní čís- na něco dobrého. Velké poděkování
la. Těm, kteří měli štěstí a vyhráli, patří sponzorům. Těšíme se na další
gratuluji, ostatním bude přát štěstěna setkání při prázdninovém zastavení
třeba příště. Po skončení akce někte- Nordic Walking Tour 2014 ve
ří zůstali a vychutnávali krásný slun- Svitavách. Více informací o projekný den při posezení u místní fontán- tu najdete na www.cknw.cz a
ky, kde se po turistickém výkonu www.nordicwalkingtour.cz a FB.
chladili, nebo zašli s novými přáteli
Gabriela JaNoušová, Kladno

