
Mývala chytili až v koupelně
Vlence - K velmi neobvyklému zásahu vyjížděli na
sklonku června liteňští dobrovolní hasiči. V osadě
Vlence »lovili« mývala!
„Odchytili jsme ho v koupelně rodinného domu -
přelezl sem ze stříšky nad verandou,“ uvedl veli-
tel liteňských hasičů Jiří Hrách. Podle něj divocí
mývalové přecházejí do Čech z Německa, kde se
přemnožili a pro tamní myslivce představují škod-
nou. „Mývala chyceného ve Vlencích jsme předa-
li veterinářce,“ doplnil Hrách. (mif)

Budování kruhového objezdu je roz-
děleno na dvě části. „Podařilo se
nám vyjednat, že hlavní silnice

II/115 zůstane průjezdná po celou
dobu trvání výstavby,“ pochvaluje si
starostka Letů Barbora Tesařová.
„Přesto ale prosím všechny řidiče,
aby se pokud možno naší obci vy-
hnuli. V místě budoucí kruhové kři-
žovatky se totiž bude jezdit jen po
jedné polovině vozovky, provoz bu-
de řízen semafory. Určitě se budou
tvořit velké kolony,“ dodává.
V první etapě, která je naplánována

do 14. září, zůstane kromě hlavního
tahu ve směru Řevnice – Praha v
provozu i odbočka na Mořinu, res-
pektive Rovina. Při druhé etapě, kte-
rá potrvá od 15. září do 15. října, už
bude křižovatka ve směru na Rovina
uzavřena. „Objížďka z Mořiny do
Dobřichovic povede přes Karlické
údolí, do Řevnic se bude jezdit mj.
Mořinskou ulicí, kolem bývalé pís-
kovny,“ říká Tesařová. 
„Ve druhé etapě budou muset obyva-
telé Letů strpět také průjezd autobu-
sů ROPID ulicí Růžová,“ uzavírá
starostka Letů.      Miloslav FRÝDL
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Hostomice - K malým pivovarům,
které v minulých letech vyrostly
po okolí, přibyl další, v Hostomi-
cích pod Brdy. Pivo, které zde va-
ří sládek Štěpán KŘíž, se v pivo-
varské Nalévárně začne oficiálně
točit během pár dní. Ochutnat ho
ovšem můžete už nyní.
Vy jste ještě před pár roky dělal
sládka v moravských Dalešicích.
Kde jste se vzal na druhém konci
republiky, v Hostomicích? 
Jsem rodilý Pražák a vlastní pivovar
jsem si přál mít vždycky. Po půso-
bení v Dalešicích bylo jasné, že ten

můj bude také tak malý a také tak
krásný, historický. Udělal jsem si
tedy v mapě kružnici o průměru 50
kilometrů od bydliště a všechny sta-
ré pivovary, které se do ní vešly,
jsem objel. Zvítězily Hostomice. 
Dalo hodně práce hostomický pivo-
var zrekonstruovat tak, aby se v
něm dalo vařit pivo? 
Nejsem stavař, jsem sládek, takže
jsem si neuměl představit, co to ob-
náší vdechnout starému pivovaru ži-
vot. Působení JZD Budovatel Hos-
tomice dalo tomu krásnému objektu
opravdu zabrat.   (Dokončení na str. 9)

HELENA NA HRADĚ. Helena Vondráčková oslavila 4. července koncertem na hradě Karlštejn 50 let
na scéně. Zaplněné nádvoří se zpěvačkou zpívalo většinu skladeb. Jediným hostem byl Karlštejňák
Pavel Vítek, s nímž Helena připomněla slavný hit To se nikdo nedoví. (jas) Foto Petr BuRDA

Lety – Krušné chvíle čekají řidiče na velmi frekventované trase Řevni-
ce – Praha. V pondělí 14. července začala dlouho připravovaná výstav-
ba kruhového objezdu v Letech. Kolonám se nevyhneme nejspíš až do
poloviny října, kdy má být »kruhák« oficiálně dokončen.

FABIÁN. Štěpán Kříž s půllitrem
piva Fabián.  Foto NN M. FRÝDL 

Kruhák se staví, řidiče čekají potíže
PROVOZ NA FREKVENTOVANÉ SILNICI ŘEVNICE - PRAHA JE ŘÍZEN SEMAFORY

Kuchtili na Slovensku

15. července 2014 - 14 (626) Cena výtisku 7 Kč

Čtenáři poslali první
fotky do letní soutěže

Sládek Kříž vaří v Hostomicích pivo Fabián

Chtěl spáchat sebevraždu,
policisté mu to rozmluvili
Srbsko - Jsem v Srbsku na nádraží a chci sko-
čit pod vlak! Telefonát přibližně tohoto znění
přijala 2. 7. po poledni operátorka linky 158.
Muži se podařilo sebevraždu rozmluvit.
„Když jsme dorazili na místo, našli jsme v čekár-
na na lavičce čtyřiapadesátiletého muže,“ popisu-
je karlštejnský policista Jaromír Mestek, který se
»záchranné mise« v Srbsku účastnil. „Přijel prý v
pět ráno a chtěl ukončit život skokem pod vlak. O
sebevraždu se pokusil už před týdnem - pořezal
se nožem na zápěstí,“ dodal Mestek. Policisté si s
mužem povídali, odvedli ho od kolejí a předali
záchrance, která jej následně odvezla do psychia-
trické léčebny v Bohnicích.                               (mif)

Na slavnostech 
zazpívá Eva Pilarová
Hlásná Třebaň - Eva Pilarová bude
hlavní hvězdou desátých Slavností
trubačů, které se uskuteční 26. čer-
vence v Hlásné Třebani.
Program oslav, jež se konají na po-
čest trubačů, kteří v dávných do-
bách chránili hrad Karlštejn, je op-
ravdu bohatý. Od 14.00 se na místní
návsi postupně vystřídají šermíři,
pozounéři, zazní historická muzika i
tóny didgeridoo. Jako každý rok do-
razí císař Karel IV. s doprovodem,
diváci změří síly v soutěži o nejlep-
šího zpěváka písně Hlásná Třebaň je
krásná. Na závěr se koná tancovač-
ka. (Viz strana 4) (mif)

Mezinárodní soutěže ve vaření gulá-
še se 12. 7. ve slovenských Jaslov-
ských Bohunicích zúčastnil tým ku-
chařů ze Všeradic. Přesto, že se mu
nepodařilo v konkurenci 23 družstev
dostat na stupně vítězů, získal zkuše-
nosti pro účast v příštím roce. Kon-
takty, jež jsme navázali, by mohly pře-
růst v partnerství Všeradic s Bohu-
nicemi. Bohumil STIBAL, Všeradice

Foto NN M. FRÝDL
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Ať jsou letní noci plné očekávaných neočekávaných příběhů!

Nedlouho před koncem školního roku přijel do ZŠ
v Zadní Třebani Zbyněk Vácha z Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích a připravil si pro
nás projekt Život v půdě. Nejdřív rozdal testy, v
nichž nám položil asi sedm otázek, třeba kde má
žížala hlavu. Když jsme testy dopsali, Mgr. Vácha
je vybral a dal nám misky, žížaly a lupu. Měli
jsme žížalu zkoumat a nakreslit ji. Část filtrační-
ho papíru jsme polili vodou a dali na něj žížalu.
Podle toho, kam lezla, jsme se přesvědčili, že má
ráda vlhko. Také jsme dostali černou sklenici, ží-
žaly do ní vlezly a nechtěly ven. A tak jsme zjisti-
li, že mají rády tmu. Pak jsme pokračovali v dal-
ších pokusech. Už teď se těšíme, co si pro nás pan
Vácha přichystá na začátek příštího školního ro-
ku.     David klAbeček, (3. ročník), 
Daniela ŠlAjsoVá (4. roč.), ZŠ Zadní Třebaň

Foto ARCHIV

Loňský rok byl ve znamení povodní,
které dětem znemožnily utkat se v
tradičních rybářských závodech. Av-
šak letos nám počasí přálo, a tak nic
nebránilo tomu, aby se před začát-
kem prázdnin na Ostrově v Zadní
Třebani mohlo uskutečnit dětské ry-
bářské klání. 
První místo si na sedmém memoria-
lu Jiřího Kebrdleho svými úlovky
vybojoval patnáctiletý David Jančar
z Dobřichovic, následován Jarosla-
vem Blažkem (13 let) též z Dobři-
chovic. Třetí příčku obsadil jedenác-
tiletý Tomáš Partaj ze Zadní Třeba-
ně, který byl zároveň nejúspěšnějším
lovcem co do velikosti úlovku – jeho
trofejí se stal 20 cm dlouhý perlín.
Ovšem ani slečny rybářky se nene-
chaly zahanbit - Zuzanka Partajová
zdatně konkurovala bráškovi, když
obsadila krásné čtvrté místo, Terezka
Soukupová si vylovila místo páté a
Veronika Hájková osmé. Třebaňák
Sebastien Soukup se umístil na šesté

příčce a v jeho závěsu sedmý Pavel
Dušička z Haloun. Ostatním zúčast-
něným lovecké štěstí tolik nepřálo -
zůstali bez úlovku. 
Vítězné tažení prvních třech nejús-
pěšnějších soutěžících bylo koruno-
váno poháry, jež věnovala MO Řev-
nice, další úspěšní rybáři byli odmě-
něni rybářskými cenami od MO a
dalšími dary věnovanými p. Krejčím
z Hlásné Třebaně. Celkem bylo vy-
loveno 1,85 kg ryb, nejčastějším
úlovkem byly drobné bílé rybky. Ry-
bářské soupeření bylo završeno ohýn-
kem, za jehož přípravu děkujeme
Milanu Horákovi, a opékáním vyni-
kajících klobásek, které s limonádou
na akci dodal Martin Kodet z místní
restaurace. Rybářskou mládež přišel
podpořit a povzbudit v jejich snaže-
ní i bývalý předseda MO ČRS Řev-
nice, pan Hartmann. Mladým rybá-
řům náleží uznání za trpělivost při
čekání na úlovky. Petrův zdar!
Hana Bučinská, Zadní Třebaň

Prázdniny! Zas a zas mne každý rok
udivuje magičnost tohoto slova, které
je pro mnohé z nás i desítky let od
ukončení školní docházky spojeno s
odpočinkem, volným časem, slun-
cem, dovolenou, pohodou. Na prázd-
ninový režim přechází MHD, úřady i
moje oblíbené knihkupectví v Plzni.
Má to své kouzlo, barvu a vůně. Do-
konce mám pocit, že vše je tak trochu
pomalejší, klidnější...
Přeji pořád ještě (skoro) na začátku
prázdnin, aby všechny letní dny byly
provoněny úsměvem, sluncem nad
hlavou, na jazyku i v srdci. A letní
noci očekávanými neočekávanými
příběhy i setkáními. Znovu a znovu si
člověk každý den uvědomuje pomíji-
vost našeho života. Ne nějak špatně
či negativně. Naopak – stále je čemu
se divit, nad čím se pousmát, rado-

vat, čím potěšit oko, duši i tělo. Je jen
na nás, jak budeme všechnu tu poezii
a krásu života vnímat a užívat si ji.
Dnes jsem pustil maminku s malým
klukem na přechodu, maminka poky-
nula, kluk mávnul, tak jsem mu za-
mával také a on se trochu udiveně
usmál a hned to hlásil mamimce. Rá-
no se okolo Berounky válela mlha a v
kombinaci s probouzejícím se slun-
cem, které ještě chvíli před ponoře-
ním do mlhy vypadalo jako rozsvíce-
ný zářící pomeranč, vytvářely nád-
herné stříbrné pohledy do krajiny ko-
lem. Lány obilí rychle mění zelenou
barvu ve zlatou, a když na ně zasvítí
slunce snášející se k obzoru, úplně se
rozsvítí, věž kostela na vesnickém hř-
bitově je téměř celá ukryta v koru-
nách stromů a zasazené gladioly se
jako o překot ženou nahoru, jen aby

ukázaly světu svou barevnou krásu.
Párek čápů na balících slámy kousek
nad vsí, štěbetaví vrabci za oknem. V
ulici zbourali opuštěný domek starý
devadesát let – mohli bychom smut-
nět, ale vím, že na jeho místě vyroste
nový, přijme nové obyvatele a bude
dál žít svým životem. 
Včera jsem se začetl do pěkné knihy
a již na prvních stránkách slzel smí-
chy, dal jsem si sklenku vína, před
týdnem složil dříví na zimu. Večer si
opět natrhám hrst malin a alespoň v
duchu poděkuji. Vlastně bychom měli
možná více děkovat a pokorně přijí-
mat vše, co každý den dostáváme. A
myslím, že toho každý den dostáváme
hodně. Ano, i já mám někdy den, kdy
mi vše … Ale o to víc si pak vážím
dne, který se na mne směje, a já se
směji na něj. Ono to prostě funguje –

svět je jako zrcadlo. Když se do něj
usmíváme, je nám milým společní-
kem, když se mračíme, oplácí nám
stejnou mincí. Samozřejmě ne vždy to
tak je na 100 %, ale většinou ano.
Třeba tento letní pozdrav vznikal dva
týdny, prostě nějak to nešlo, trochu
únava, nenálada. Ale i to je život. 
Možná trochu nesourodě, ale o to up-
římněji přeji všem opravdu kouzelné,
sluncem zalité, čarokrásné a láskypl-
né léto. Ano, láska je kořením života.
Je jedno, jestli je to mladá, bouřlivá
letní láska sotva odrostlých dětí, ne-
bo láskyplný vztah manželů, kteří
spolu žijí více než padesát let. Kaž-
dopádně je to velmi vzácná květina
života a zaslouží každodenní péči.
Krásně sluníčkové a pohodou provo-
něné léto, prázdniny, dovolenou a
prostě vše.      Petr Tuček, ejpovice

Nejlepší lovec vytáhl z Berounky perlína
NA OSTROVĚ V ZADNÍ TŘEBANI SE KONAL SEDMÝ ROČNÍK DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ

Konec školního roku jsme si v
zadnotřebaň̌ské málotřídce oh-
romně užili. Vydali jsme se do
Řevnic za myslivci, kde nás če-
kalo skvěle připravené dopoled-
ne plné hravého učení i soutěží
o ceny. Moc se nám líbil výlet
na Pražský hrad, kde jsme se v
chrámu sv. Víta podívali do
hrobky českých králů a pak

jsme se procházeli Zlatou ulič-
kou. Také jsme si zdárně v pla-
veckém kurzu doplavali pro
Mokrá vysvědčení (a nedlouho
poté dostali i ta suchá), vyšli si
na hřiště i do přírody, a to vše
prokládali porcemi zmrzliny. Na-
konec jsme se slavnostně roz-
loučili s odcházejícími čtvrťáky
a popřáli jim hodně úspěchů.

Za děti i zaměstnance školy vel-
mi děkuji ochotným rodičům,
kteří se našich společných akcí
účastnili a podporovali nás, i
obecnímu zastupitelstvu, které
mnohokrát prokázalo, jak moc
mu na škole záleží! Přeji všem
krásné léto plné sluníčka a po-
hody!          Pavlína Fialová, 

ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

NEJLEPŠÍ LOVEC. Vítěz dětských rybářských závodů v Zadní Třebani Da-
vid Jančar z Dobřichovic při přebírání ceny. Foto Václav Pěkný

NA HRADĚ. Zadnotřebaňští školáci na Pražském hradě. Foto ARCHIV

Děti si prohlédly hrobku českých králů
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI DOSTALI VYSVĚDČENÍ SUCHÁ I MOKRÁ

Kde má žížala hlavu? ptal
se magistr »studentů«
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Malí hasiči zažili oslavy i olympiádu
POČETNÁ VÝPRAVA SDH Z ŘEVNIC ABSOLVOVALA TÝDENNÍ TÁBOR V JIZERSKÝCH HORÁCH

Čtyři zahraniční vystoupení zvládla
během tří týdnů poberounská hudeb-
ní skupina Třehusk. Koncem června
vystupovali muzikanti od Berounky
na Slovensku a v Německu, začát-
kem července pak v Chorvatsku a
znovu na Slovensku. 
»Evropské turné« odstartoval první
letní víkend, který byl pro muzikan-
ty velmi náročný. Nejprve totiž spo-
lu s poberounskými divadelníky
účinkovali ve slovenských Jaslov-
ských Bohunicích. Před více než

dvanácti sty diváky tu sehráli muzi-
kál Noc na Karlštejně. Ihned po
představení pak přejížděli přes celé
Česko do středního Německa. V his-
torickém městě Goslar vystupovali
na městských slavnostech. 
Zkraje července následovala výpra-
va na jih. Nejprve na ten český, do
Třeboně. I tady Třehusk bavil staro-
pražskými písničkami stovky divá-
ků, kteří dorazili do zdejšího pivova-
ru na divadlo, tentokrát na veselohru
Postřižiny. Všichni přítomní členové

kapely (s výjimkou kapelníka, který
se ovšem tradičně zhostil role reži-
sérské) se v ní navíc objevili v herec-
kých rolích... Přímo z pódia pak mu-
zikanti zamířili ještě jižněji, do chor-
vatského města Daruvar a vísky Do-
lany. Na pozvání dolanské České be-
sedy se zde zúčastnili oslav 95. vý-
ročí vzniku tohoto krajanského spol-
ku. Přijetí českou menšinou bylo víc
než vřelé. „Cítili jsme se jako v bavl-
nce,“ pochvaloval si pohostinnost
houslista Ivan Nesler. Kromě dvou

vstupů během večerního ceremoniá-
lu si Třehusk ještě zazpíval bez jedi-
né zkoušky s místní dechovkou a za-
hrál při vernisáži výstavy. Večer před
odjezdem se pak hrálo znovu - s hos-
ty z Čech krajané v sále kulturáku
zpívali ještě dlouho po půlnoci.
Šňůru zahraničních vystoupení mu-
zikanti od Berounky uzavřeli 12. 7.
opět na Slovensku. V Jaslovských
Bohunicích tentokrát hráli při mezi-
národní soutěži ve vaření guláše.

Pavla ŠVéDOVá, Řevnice

Letní tábor absolvovali od 5. do 12.
července malí hasiči a hasičky z
SDH Řevnice. Své zážitky čtená-
řům Našich novin popsal přímo z
dějiště »kempu« jeden z jejich
vedoucích. (NN)

V sobotu 5. 7. jsme s dětmi vyrazili
na týdenní tábor do Kořenova v Ji-
zerských horách. Po příjezdu na mís-
to jsme dostali k obědu výborné špa-
gety. Posilnění jsme se vydali na prů-
zkum okolí našeho pensionu, na nád-
raží, kde se konala akce k výročí mí-
stní  dráhy. Viděli jsme parní vlak a
dokonce jsme se i svezli důlní mašin-
kou! Pak následovala večeře, různé
sportovní aktivity a šlo se spát.
Po první noci strávené v Kořenově
jsme se ráno nasnídali a vydali se vz-
dělávat do muzea ozubnicové dráhy.
Následoval oběd a po poledním klidu
jsme vyběhli na branný závod, kde
jsme byli prozkoušeni z hasičských a
topografických značek, zdravovědy a
šikovnosti. Za odměnu jsme mohli
rozpálená těla zchladit v řece Jizeře. 
V pondělí jsme se vydali do Jablonce
nad Nisou na přírodní koupaliště. U
vody jsme se všichni jaksepatří vyřá-
dili. Kdyby nepřišla bouřka, byli by-
chom tam až do večera.

Cestou domů jsme byli tak zmožení,
že někteří z nás se prospali už ve vla-
ku cestou do pensionu. Po večeři
jsme si ještě zasportovali a šli unave-

ně spát. Čerstvě odpočatí jsme se v
úterý vydali na túru po zdejších le-
sích. Také jsme si i s vedoucími za-
hráli fotbal, a protože jsme se snaži-

li, za odměnu jsme dostali polárkové
dorty. Protože počasí bylo nevlídné,
zdržovali jsme se jen kolem chaty,
stavěli domečky z přírodních materi-
álů a hráli hry. Středa byla věnována
olympiádě. Začalo se zapálením oh-
ně a pokračovalo olympijskými dis-
ciplínami: střelba ze vzduchovky, hod
oštěpem i koulí, šipky a skok do dál-
ky. Konečné pořadí bylo těsné. Jeli-
kož jsme byli unavení, pořádně jsme
se navečeřeli, zahráli pár her šli spát.
Kvůli dešti jsme ve čtvrtek dopoled-
ne zůstali na chatě a soutěžili. Rych-
lostí blesku jsme snědli oblíbené pa-
lačinky a vyrazili na vlak směr Tan-
vald, kde jsme měli domluvenou ex-
kurzi na místní hasičské stanici. Zde
jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vých a nových informací, protože
místní hasiči nám ukázali opravdu
vše, co mohli. Ondřej VOráček,

Lhotka

U KOLEGŮ. Výprava mladých řevnických hasičů na výletě u »kolegů« v Tanvaldu.  Foto Ondřej VORÁČEK

Už se nemohu dočkat, hlásila Eliška při odjezdu k Javornici
Na třítýdenní tábor Zálesák u říčky
Javornice odjely liteňské i přespolní
děti právě uplynulou neděli 13. čer-
vence. „Už se nemohu dočkat,“ hlá-
sila natěšeně u autobusu Eliška Ex-
nerová, která je pravidelnou účast-
nicí tohoto tábora. 
Příměstský tábor pod podobným ná-
zvem Zálesáci se konal uplynulý tý-
den v hlásnotřebaňském Hlásku. Děti
se naučily spoustu užitečných věcí -
jak se chovat v přírodě, jak rozdělat
oheň, poznávaly rostliny a zvířata,
učily se orientovat v neznámém pro-
středí s mapou. Dostaly užitečné ra-

dy od hasičů, kteří je provezli na člu-
nu po Berounce, zvládly desetikilo-
metrovou pěší túru, vyrazily se podí-
vat do jeskyní na netopýry... V těch-
to dnech už jsou v Hlásku Indiáni -
příměstský tábor nyní pokračuje v
tomto duchu. Děti staví teepee, vy-
robí si indiánské oblečení, luky i ší-
py, užívají si výlety do přírody. V
programu mají bubnování s indián-
skými bubeníky i návštěvu muzikan-
ta, který jim představí didgeridoo.
Tábor s různým tematickým zaměře-
ním je možné si objednat až do srpna.
Více na www.skolyhlasek.cz.   (pef)

VE SVĚTĚ. Třehusk na náměstí v německém Goslaru...             .... a v chorvatských Dolanech.                   Foto ARCHIV a Pavla ŠVÉDOVÁ

Staropražská kapela Třehusk má za sebou »evropské turné«

LOUČENÍ. Dojemné scény byly k
vidění při odjezdu liteňských dětí na
tábor Zálesák. Foto NN M. FRÝDL 
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Na pouť dorazí Neckář s Langerovou
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REGIONÁLNÍ SLAVNOST MNÍŠECKA VYVRCHOLÍ NECKYÁDOU A KONCERTEM DUCHOVNÍ HUDBY
Skalecká pouť, nejvýznamnější regi-
onální slavnost v Mníšku pod Brdy a
okolí, si uchovala své tradice a vý-
znam po dlouhá desetiletí. Letos se
koná od 18. do 20. července. Poprvé
začínáme už v pátek - a capella kon-
certem před kostelíkem sv. Maří
Magdalény na Skalce. Vokální sku-
pina Yellow Sisters začne produkci
od 19.00 hodin.
Sobotní dopolední část pouťových
oslav se koná v barokním areálu
Skalka, kde bude od 10.00 celebro-
vat slavnostní mši svatou mníšecký
římskokatolický farář Jan Dlouhý.
Po mši svaté se uskuteční vernisáž

výstavy Evy Ova, která představí
své obrazy v interiéru kostelíka sv.
Maří Magdalény na Skalce. Po ver-
nisáži se koná koncert vážné hudby.             

Oslavy pokračují na náměstí F. X.
Svobody. Zazní latinskoamerické
rytmy v podání Mezcla Orquesta,
staropražské kuplety zahraje Tře-

husk. Uskupení The Tap Tap z Jed-
ličkova ústavu předvede, jak se s hu-
morem a zanícením k hudbě postavit
nelehké cestě životem. Zazpívá vý-
tečná Aneta Langerová a na závěr le-
gendární Václav Neckář.
V neděli dopoledne zveme od 10.00
děti na divadlo do farní zahrady a
odpoledne od 14.00 děti i dospělé na
pátou Mníšeckou pouťovou neckyá-
dy na Zadním rybníce. Vezměte s se-
bou jakékoliv plavidlo – pro plavce
máme připravené ceny. Třídenní
slavnosti završí koncert duchovní
hudby v kostele sv. Václava. Na var-
hany zahraje Vladimír Jelínek, dále
vystoupí mezzosopranistka Daniela
Demuthová a houslista Alexander
Shonert. Miloš NAVRÁTIL, 

Mníšek pod Brdy
Kina v okolí

KINO LITEŇ
18. 7. 19.00 MŮJ PŘÍTEL DELFÍN
25. 7. 19.00 TOM A JERRY: TŘESKY
PLESKY

KINO ŘEVNICE
16. 7. 20.00 LOFT
18. 7. 20.00 ÚSVIT PLANETY OPIC
19. 7. 16.00 DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA
19. 7. 20.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTE-
RÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
20. 7. 20.00 MONTY PYTHON ŽIVĚ
(PŘEVÁŽNĚ) - přenos z Londýna
23. 7. 20.00 CESTA DO ŠKOLY
25. 7. 20.00 KNĚZOVY DĚTI
26. 7. 16.00 LEGO
26. 7. 20.00 DÍRA U HANUŠOVIC
30. 7. 20.00 ZEJTRA NAPOŘÁD
28. 6. 20.00 KOLEJE OSUDU

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
20. 7. 20.00 POSLEDNÍ NOC MONTY
PYTHONŮ - přenos z Londýna

LETNÍ KINO BEROUN
14. 7. 21.30 NĚŽNÉ VLNY
15. 7. 21.30 VŠIVÁCI
16. 7. 21.30 NESPOUTANÝ DJANGO
17. 7. - 18. 7. 21.30 ZEJTRA NAPOŘÁD
19. 7. 21.30 POJEDEME K MOŘI
20. - 21. 7. 21.30 CHRAŇ NÁS OD
ZLÉHO
22. - 23. 7. 21.30 ÚSVIT PLANETY
OPIC
24. 7. - 25. 7. 21.30 LOVE SONG
26. 7. 21.30 LETADLA 2: HASIČI A
ZÁCHRANÁŘI
27. 7. 21.30 DÍRA U HANUŠOVIC

KINO RADOTÍN
15. 7. 20.00 SEX, DROGY A DANĚ
16. 7. 17.30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH
16. 7. a 18. 7. 20.00 (Pá 17.30) LOVE
SONG
17. 7. 17.30 I D A
17. 7. a 19. 7. 20.00 (So 17.30) ÚSVIT
PLANETY OPIC 3D
18. 7. 20.00 ÚSVIT PLANETY OPIC 2D
19. 7. 20.00 J O E
Od 20. 7. do 4. 8. kino nehraje.

Vyprávěli o putování Vietnamem

Dobřichovický zámek hostí mistrovské kurzy 
Dobřichovické mistrovské kurzy posluchačů konzervatoří z ČR a ze zahra-
ničí pod uměleckým vedením profesora Pražské konzervatoře, violisty Kar-
la Doležala se konají od 24. 7. do 1. 8. v Dobřichovicích. Letos budou za-
měřeny na výuku a zdokonalování se ve hře na smyčcové nástroje. V pro-
gramu jsou i koncerty vážné hudby pro veřejnost. Na co se můžete těšit?
24. 7., 18.00 – velký sál zámku Dobřichovice: W. A. Mozart - Divertiment-
zo in F, Köchel 138 Allegro Andante Presto L. Janáček - Suita – Výběr
Účinkuje Smyčcový komorní orchestr - diriguje K. Doležal 
26. 7., 18.00 – kaple sv. Šimona Judy Dobřichovice: Varhanní koncert. Se-
ger - Toccata, Fuga a moll, A. Corelli, J. K. Vaňhal a další 
Účinkují T. Hanousek viola, K. Prokop varhany  
28. 7., 18.00 – hotel MMX Lety: Večer s violou. J. M. Leclair, W. A. Mo-
zart, J. Labuda. Účinkují T. Hanousek, J. Macháček 
29. 7., 18.00 – velký sál zámku Dobřichovice: Koncert Doležalova kvarte-
ta z díla J. Brahmse a F. Schuberta     
30. 7., 20.00 – nádvoří zámku Dobřichovice (při nepříznivém počasí velký
sál ): Koncert komorního orchestru OPEN AIR CONCERT. T. Albinoni, C.
Debussy, E. Grieg Andrea KUDRNOVÁ, Dobřichovice

Tipy NN
* Divadelní hru Tři mušketýři uvá-
dí Dobřichovická divadelní společ-
nost na nádvoří zámku Dobřichovi-
ce 16. - 19. 7. vždy od 20.00.     (vlc)
* Divadelní představení Dívčí vál-
ka můžete vidět 18. 7. od 20.00 v
Lesním divadle Řevnice. Vstupné
259 Kč. (pef)
* Přímý přenos vystoupení skupiny
Monty Python z divadla v Londýně
bude k vidění 20. 7. od 20.00 v kině
Řevnice. Přenos bude doprovázen
titulky, vstupné 250/200 Kč.      (pef)
* Kapela Bluesberry zahraje 20. 7.
od 16.00  na náměstí Joachima Bar-
randa v Berouně. Vstupné je dobro-
volné. (pš)
* Program Letní melancholie uve-
dou mezzosopranistka Jana Lewito-
vá a loutnista Miloslav Študent 27.
7. od 15.00 v kostele sv. Kateřiny v
Chotči.           Alena SAHÁNKOVÁ
* Koncert indické zpěvačky Papii
Ghoshal a sitaristy Sebastiana Drey-
era se koná 27. 7. od 18.00 v baru U
Emy Lhotka. (pef)
* Figury z pálené hlíny vystavuje
do 31. 7. v Galerii Mokropeská kap-
lička keramička Anna Musilová.
Komentované prohlídky se konají
každou středu od 18 hodin.        (am)
* Výstava fotografií LIFE je v rám-
ci Řevnického Fotosalonu do konce
září k vidění v sále ZUŠ Řevnice.
Druhá část expozice snímků L. Si-
tenského, G. Urbánka, M. Slámy, K.
Dudákové a N. Hofmanové je insta-
lována v Modrém domečku.     (šah)
* Výstava Tak nám zabili Ferdinan-
da, která má připomenout 100. výro-
čí vypuknutí 1. světové války, je v
Muzeu Českého krasu Beroun k vi-
dění do 28. 10.                              (pap)

Sochaři budou tvořit
na břehu Berounky
Šestý ročník Sochařského symposia
Cesta mramoru hostí od 20. červen-
ce do 17. srpna Dobřichovice. 
Na břehu Berounky, v těsné blízkos-
ti lávky pro pěší, budou v uvedený
čas tvořit Radomír Dvořák, Ivana
Junková s Janem Slovenčíkem, Ja-
roslav Hanak a Rastislav Jacko. Dí-
la, která na symposiu vzniknou, bu-
dou prezentována v katalogu. Ten
bude publikován po ukončení akce a
představen při slavnostním odhale-
ním soch na místě jejich konečné
instalace.       Andrea KUDRNOVÁ,

Dobřichovice

VE VIETNAMU. Květa Mojžíšová a Jan Mojžíš (první zprava) při cyklistic-
kém putování Vietnamem. Foto ARCHIV

O cyklistickém putování Vietna-
mem vyprávěli 9. července ve Svi-
nařích Květa a Honza Mojžíšovi ze
Zadní Třebaně.
Asi málo z nás si dokáže něco po-
dobného představit na vlastní kůži.
Po přednášce a promítání fotek měli
ale účastníci chuť hned skočit na ko-
lo a zažít toto exotické dobrodruž-
ství také. Mojžíšovi se vydali se
dvěma kamarády na měsíční cestu
ze severní Ha Noi do jižního Ho Chi
Minhova města. Chvíli na kole,
chvíli autobusem, pak zase na kole,
vlakem a lodí. Poutavé vyprávění

plné zážitků, postřehů a nečekaných
zvratů trvalo dvě hodiny. Květě i
Honzovi děkujeme a doufáme, že se
brzy setkáme u dalšího vyprávění o
jejich výpravě do Indonésie či Aljaš-
ky. Na cestovatelské vlně se ale po-
neseme i tuto středu, tedy 16. 7., kdy
se na kurtech ve Svinařích vydáme
od 19 hodin s Ondrou Hovorkou i
Helčou a Zdenkem Patočkovými do
Jižní Ameriky. Spolu s nimi budeme
stoupat na nejvyšší horu Ameriky
Aconcaguu. Všichni jste zváni, vs-
tupné se neplatí a pivo se čepuje. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

X. SLAVNOSTI TRUBAČŮ
Hlásná Třebaň, náves - sobota 26. července 2014 

Od 14.00 historický program: Císař Karel IV. s doprovodem, Karlštejnští pozounéři, 
skupina historického šermu ALOTRIUM, historická hudba MIRITIS, 

Dobřík TUČEK a didgeridoo, HOLKY V ROZPUKU...

Od 16.00 program letně pohodový: Eva PILAROVÁ, Karel BLÁHA, Petr BENDL,
Jaromír ADAMEC, staropražská kapela TŘEHUSK, soutěž o nejlepšího zpěváka 

písně Hlásná Třebaň je krásná... 

Od 19.45 volná zábava: Country skupina SEDLÁCI
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Všeradův kurýr

Zatímco drtivá většina Čechů smě-
řuje v létě k chorvatskému pobřeží,
starosta Všeradic Bohumil Stibal za-
mířil se členy poberounské hudební
skupiny Třehusk na počátku červen-
ce do vnitrozemí Chorvatska. Cílem
jejich výpravy byly Dolany a Daru-
var, chorvatské město s nejpočetněj-
ší českou komunitou, které je nazý-
váno »hlavním českým městem
Chorvatska«. Aby ne, když tu mají
českou školu, školku, pečou výborné
české buchty, vaří pivo Staročeško,
hrají české lidovky a slaví masopus-
ty i dožínky.
Starostu Stibala, který před několika
lety uzavřel partnerskou smlouvu s
podobnou českou obcí v rumunském

Banátu, pozvali na svůj krajanský
festival představitelé České besedy v
Dolanech. Chtěli mu tak poděkovat
za vřelé přijetí loni ve Všeradicích,
kdy se jejich dechovka zúčastnila
festivalu Staročeské máje. Starosta
si prohlédl daruvarský aquapark,
lázně, vinice a jako čestný host se
zúčastnil festivalu, na kterém vys-
toupily místní taneční i hudební sou-
bory. Z Čech kromě Třehusku dora-
zila i krojovaná družina Furiant, jež
je doma na Mladoboleslavsku.
Stibal se sešel se starostou Dolan i
Daruvaru, kteří mají české předky a
plynně česky hovoří. S nimi také ih-
ned začal dojednávat spolupráci. Od
slov se první muži Dolan a Všeradic

bleskurychle dostali k činům. „Do-
hodli jsme, že ještě během léta tam-
ním dobrovolným hasičům dopraví-
me z Čech funkční cisternu. Příští
rok pak zorganizujeme mezinárodní
hasičskou soutěž za účasti týmů z
Dolan, Všeradic i Gerníku,“ uvedl
Stibal. Ten současně pozval místní
tanečníky i ochotníky na další
návštěvu Všeradic. „Jejich divadelní
hry jsou skvělé. Ne náhodou získá-
vají naši krajani přední místa v chor-
vatských soutěžích ochotnických
spolků, třebaže jako jediní nehrají v
chorvatštině,“ řekl starosta, který v
Dolanech zhlédl v podání krajanů
pohádku Dlouhý, široká a bystrozra-
ký.        Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

Krajané dostanou cisternu, slíbil rychtář
STAROSTA VŠERADIC ZAČAL DOMLOUVAT SPOLUPRÁCI S CHORVATSKÝMI DOLANY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 14/2014 (155)

TAK ZASE BRZY. Čeští krajané z chorvatské obce Dolany při loučení se všeradickým starostou Bohumilem
Stibalem. Foto Pavla ŠVÉDOVÁ

Podbrdský motoráček
vás zaveze do Všeradic

P r á z d n i n y
jsou tu a s ni-
mi i tip na za-
jímavý výlet -
jízdu Podbrd-
ským motoráč-
kem. Historic-
kým vlakem
se můžete kaž-
dou neděli až

do 14. 9. vydat od Berounky na Příbramsko.
Z Karlštejna vlak odjíždí v  10:20, ze Zadní
Třebaně v 10:32. Lokálka zastavuje na zna-
mení i ve Všeradicích, kam přijíždí v  10:54.
Motoráček jede po trati zvané Liteňka přes
Liteň, Všeradice i Osov do Lochovic a od-
tud dále po zdicko-protivínské dráze přes
Jince až do Příbrami. Odpoledne vás moto-
ráček odveze po stejné trase zpět do Karlš-
tejna. Odjezd ze Všeradic je v 17:29. Ve
Všeradicích tak máte dostatek času na ná-
vštěvu Galerie M. D. Rettigové, zámeckého
hostince a pivovaru či oblíbeného minigol-
fu. Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

Foto NN M. FRÝDL

V RUMUNSKU ROSTOU. Zatímco na Brdech je to zatím s houbami všeli-
jaké v okolí Gerníku, partnerské obce Všeradic v Rumunsku, mají houba-
ři učiněné žně. Tento »úlovek« se podařil v gernických lesích starostovi
Všeradic Bohumilu Stibalovi v úterý 8. července. „Desítky hřibů jsem
nasbíral za hodinu, pak mě vyhnal déšť,“ pochvaloval si po návratu domů
rychtář. (mif) Foto Bohumil StiBal

Zazpívá i Josef Zíma
Po vydařených Staročeských májích
čeká obyvatele Vinařic další velká
akce: areál Višňovka bude 9. srpna
hostit premiérový festival dechové
hudby nazvaný Křídlovky ve Višňov-
ce. Příznivci tohoto žánru se mohou
těšit na špičkové soubory z celé re-
publiky. Postupně zahrají Sedmihor-
ka - krojovaná chodská dechovka z
Domažlic, nejstarší jihočeská de-
chovka Babouci, 12 Plzeň - dechov-
ka plzeňské konzervatoře, kapela z
Rudy nad Moravou Moravští muzi-
kanti a dámská skupina Járinky se
zpěvákem Jiřím Škvárou. Čestným
hostem akce bude ikona dechové
hudby Josef Zíma, který zazpívá se
staropražskou kapelou Třehusk. Pro
návštěvníky bude vypraven speciál-
ní autobus, který vyrazí v 11.30 z
Berouna a projede celým podbrd-
ským krajem.   Petr PODUBECKÝ,

starosta Vinařic

Bez obav, kostlivce
ve skříni nemáme... 
Léto začalo a jeho charakter nám ke
zdárnému plnění naplánovaných
úkolů zatím přeje měrou vrchova-
tou. Výstavba vodovodu a kanaliza-
ce pokračuje svižným tempem ke
svému zdárnému konci. Na druhou
stranu je nutné konstatovat, že je
před námi ještě dostatečné množství
různých nedodělků, které také zabe-
rou nějaký čas. Věřím, že se doda-
vatelé postaví k daným úkolům če-
lem a dílo budeme moci v průběhu
měsíce září zdárně zkolaudovat a
následně do konce volebního obdo-
bí provést jeho vyúčtování - tak, aby
nové zastupitelstvo mělo s touto akcí
minimum starostí. Pro nové zastupi-
tele jsme připravili další akci a tou
bude zateplení mateřské školy. Na
tuto akci už se nám podařilo získat
dotaci ze SFŽP. 
Když už jsme u nového zastupitel-
stva, nemusí mít žádné obavy, že ne-
bude mít ve svém funkčním období
dostatek práce. Začnou zateplením
školky, pokračovat musí ve výstavbě
hasičárny a jistě se najde mnoho
dalších prací, které naše obec bude
potřebovat. Na druhou stranu však
mohu s čistým svědomím konstato-
vat, že jsme našim pokračovatelům
nezanechali ve skříni žádného kost-
livce - jak se mne ptal budoucí kan-
didát do zastupitelstva pan Jícha.
Jsem rád, že se pomalu objevují no-
ví kandidáti do sestavy sedmi stateč-
ných, kteří chtějí naši obec posouvat
k lepším zítřkům. Čas se pomalu
krátí a 5. srpna musí být odevzdány
kandidátní listiny. Přeji všem pří-
jemné prožití léta a věřím, že v příš-
tím čísle vás seznámím s dostateč-
ným počtem kandidátů do našeho
zastupitelstva.     Bohumil StiBal,

starosta Všeradic
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Těšíme se na originální fotky z prázdnin
Tradiční letní soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené či prázdnin vyhlašu-
jí Naše noviny. Vtipné snímky nám můžete do 31. srpna posílat na adresu
redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či mailem
(redakce@nasenoviny.net). Pro autory fotografií, které se budou hodnotíci
komisi v čele s Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme připravené ceny: Cyk-
loprůvodce Dolní Berounka, průvodce a mapu Na kole i pěšky po okolí
Prahy, triko či lahev vína. Dnešní snímek s názvem Zvědavá alpaka nám
poslala Štěpánka Malinová z Litně.   (mif)

Taliáni do nás bili celej den kanonádou 
NA SVATOU ANNU, 26. ČERVENCE, UPLYNE STO LET OD ZAČÁTKU VELKÉ VÁLKY

Dne 27. července 1914 začali své
domovy opouštět první mobilizova-
ní vojáci. Měli se zúčastnit »trestné
výpravy« na Srbsko. Všichni tehdy
věřili, že se bude jednat o krátkodo-
bý a lokální konflikt, stejně jako to-
mu bylo během tzv. Balkánských vá-
lek před několika lety, a na Vánoce
budou zase doma. Jenže vše bylo
jinak. Ruský car se postavil za svého
srbského spojence a vyhlásil mobili-
zaci. Rázem začaly naplno mobilizo-
vat všechny evropské státy a Velká
válka byla na světě.
Rakousko-uherský generální štáb
měl připraveny dvě varianty mobili-
začních plánů. Plán »B« pro válku
jen se Srbskem (ten vstoupil v plat-
nost onoho 26. července) a plán »R«
pro válku i s Ruskem (vstoupil v
platnost zahájením všeobecné mobi-
lizace 31. července 1914). Celkově
však všechny válečné plány monar-
chie byly připraveny ve
spolupráci s Němec-
kem - přímo řečeno: zá-
klady vypracoval německý generální
štáb - a předpokládaly rychlé vítěz-
ství na všech frontách. Zatímco část
armády monarchie porazí Srbsko,
proniknou německé armády přes
Belgii do Francie a během 14 dnů ji
porazí. Pak se všichni rychle přesu-
nou na východ, kde bude těžkopádně
mobilizovat Rusko a společnými
údery carství přemohou. 
Jak to v životě bývá, plány jsou jed-
na věc, ale realita se ubírá jinými
cestami. C. a k. armáda pod velením
nafoukaného a sebestředného polní-
ho zbrojmistra Potiorka dostala v

Srbsku na frak, Francouzi zastavili
překvapující útok německých armád
na řece Marně a Rusko se svou mo-
bilizací nebylo tak těžkopádné, jak

se čekalo. Z rychlého ví-
tězství se vyklubalo pře-
tahování o kousky úze-

mí a dlouhá zákopová válka. Když
pak v roce 1915 vstoupila do války
Itálie, nevěděli rakouští generálové,
kam se svými zálohami dříve. Čeští
vojáci bojovali na všech frontách a
dokonce i na všech stranách. Proti
Čechům u Zborova stáli Češi legio-
náři, stejně jako v itaských horách. O
tom zase příště.           Josef KOZÁK

Kadet se zbláznil
Velká válka v deníku Josefa Kozáka
z Leče u Litně, okres Beroun, pří-
slušníka 8. zeměbraneckého pluku
(LIR 8)

Italská fronta na Soči - 15. 8. 1917:
14. srpna jsme nosili kámen na zeď
zedníkům asi padesát osm kroků.
Dělali kavernu a tam odsud jsme ho
nosili. Uhodil tam jednomu vedle do
celty granát. Před 5 minutami jsme
si povídali, pak jsem vzal kámen a
šel jsem pryč a on také. Kdyby jsme
tam byli zůstali, tak jsme byli oba za-
bití jako tamti dva. To bych byl měl
špatné výročí mých narozenin. 
16. srpna jsme byli na práci, ve dne
dělali cestu nahoru k těm kavernám,
až do tý špičky.
17. jsme měli rasťák na Císařovy na-
rozeniny. 
16. srpna házeli Taliáni navečer le-
táky z eroplánů. Byly to takový ba-
lónky napuštěný plynem, od toho
měli na špagátu uvázaný přítěž.
Házeli to na 28. regim a 7. regim 26.
švarm linie. 
Ze 17. na 18. srpna dělali Taliáni
»gáz angrif« (plynový útok) v noci.
Jeden v 10 hodin večer a druhý ve 2
hodiny po půlnoci na 28. regim. My
jsme měli »gas barajt« (plynovou
hotovost) celou noc. 
Ráno 18. jsme šli na práci dělat ces-
tu na Jeleník a museli jsem v 10 ho-
din odejít pryč. Taliáni ho odstřelo-
vali samýma těžkýma děly. Odpoled-
ne jsem měli »marš berajt« (pocho-
dovou hotovost), byla strašná kano-

náda, kusy železa a kamení nám líta-
ly přes hlavy, museli jsme utéct a
schovat se do kaverny a za skálu. Od
1. komp. to 2 ranilo a zabilo to jed-
noho koně. 
19. jsme šli v 11 hodin dopoledne do
švarm linie k 28. reg. Taliáni to pro-
razili, byla strašlivá kanonáda. 
20. do nás Taliáni celej den bili ka-
nonádou. Celá divize jest rozbitá. 
21. jsme se zastavili v rezervních šte-
lunkách před vesnicí Humarií. 
22. jsme dostali ráno fasunk a kafe,
neb celé tři dni jsme nic nedostali.
Kuchyně k nám nemohly s menáží.
Máme u kump 13 lidí raněný, zabitý
a zajmutý. Všechny »zukskomandan-
ty« máme raněný. Fanrich Blecha,
Šťastný, Tuchalský... Kadet, ten se
zbláznil. Feldvébl je také raněný.
Kamarádi od patroly Černý, Ča-
boun, Hodin, Kuner... jsou raněný. 
Z 21. na 22. srpna nás Taliáni 10krát
šturmovali a byli odražený. 22. k rá-
nu jsme byli stažený. Přišli nás »ab-
lézovat« (vystřídat) bosenský regi-
ment. Šli jsme do Humárie, tam jsme
byli v barákách, celý den nesměli
jsme nikam, Taliáni na nás viděli z
balónů a aeroplány nad námi lítaly
celý den a házely bomby. Kanonáda
tam střílela celý den a házela »gás-
granáty« tak, že jsme mysleli, že se
tam odsud ani nedostaneme. 

VELKÁ VÁLKA

Z BEROUNA. Příslušníci 88. pěšího pluku z Berouna před odjezdem na ruskou frontu.        Foto ARCHIV J. Kozáka
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Nedělní odpoledne 22. června bylo na našem fot-
balovém hřišti slavnostní. Klub FC Liteň sice os-
laví 100 let od založení až za sedm let, ale nápad
zahrát si přátelské utkání se »starými pány« Spar-
ty vzbudil u liteňských borců vlnu nadšení.
Zápas se domlouval ve velkém časovém předsti-
hu - přibližně půl roku před výkopem. O zápasy

Sparty je velký zájem, o tom svědčí nabitý pro-
gram a dlouhá řada míst po celé republice, kde
hraje, v červnu namátkou Karlovy Vary, Vsetín...
Šéf Staré gardy Sparty Jaroslav Bartoň přivezl do
Litně kvalitní výběr hráčů, kteří v minulosti pro-
slavili tento nejslavnější a nejúspěšnější český
klub. Někteří  kromě zápasů v rudém dresu ještě
aktivně hrají v nižších soutěžích nejen v Čechách,
ale i v Německu či Rakousku.
Samotný výsledek nebyl vůbec důležitý - zvítězi-
la radost ze hry jménem fotbal, ale přeci jenom
pro nadšence statistik:
Fc Liteň - SG Sparta Praha 1:9 (1:5)
Branky: Velim  - Kincl (3), Flachbart (2), Strace-
ný, Fukal, Trval, Vrabec
Sestava Sparty: Sova - Flachbart, Fukal, Vrabec,
Bažant - Mistr, Budka, Stracený, Mlejnský - Tr-
val, Kincl, střídal Mlejnek; diváků: 312
Chtěl bych také moc poděkovat za podporu a po-
moc při organizaci, bez které by se utkání nemoh-
lo odehrát - panu Durasovi, liteňským hasičům,
Janě Losové, Pavlu Nejepsovi, městysu Liteň,
bezvadným sparťanským fanouškům a nakonec i
odvážným hráčům FC Liteň, hrajícím IV. třídu
okresní soutěže.         Miloslav KLIMEnt, Liteň

O Poctu Novotné je zájem,
pořadatelé přidali vstupenky
Zájemci o jedinečný galakoncert pod širým ne-
bem, při němž v sobotu 30. srpna vzdá v areálu
liteň̌ského zámku poctu české pěvkyni Jarmile
Novotné čtveřice výjimečných sólistů a orchestr
PKF – Prague Philharmonia pod vedením Jiřího
Bělohlávka, mají šanci zakoupit další vstupenky.
Původní kapacita byla vyprodána, proto se pořa-
datel, Zámek Liteň o. s., rozhodl rozšířit kapacitu
hlediště - do prodeje vstupenky různých katego-
rií. Zakoupit je lze online a na pobočkách sítě
Ticketstream. „Jsme potěšeni zájmem publika a
věříme, že si poslední prázdninovou sobotu v Lit-
ni skvěle užijí,“ řekla ředitelka o. s. Zámek Liteň
Ivana Leidlová.
Na galakoncertu, který se koná v rámci Roku čes-
ké hudby, vystoupí poprvé společně čeští pěvci,
kteří podobně jako kdysi Jarmila Novotná uspěli
na světových pódiích: Dagmar Pecková, Martina
Janková, Štefan Margita a Adam Plachetka. Gala-
koncert se odehraje na nádvoří zámeckého areá-
lu, který je známý svou bohatou uměleckou his-
torií. Režie a scénické ztvárnění galakoncertu,
který zaznamená Česká televize a Český rozhlas,
jsou v rukou Michala Cabana. 
Více informací je na www.zamekliten.cz.

Dita HraDEcKÁ, Zámek Liteň

U Lhotky se srazila auta, 
mezi zraněnými byly i děti
Lhotka - Dvě auta se čelně srazila poslední
červnový den před polednem u Lhotky mezi
Litní a Zadní třebaní. Zdravotníci ošetřili pět
zraněných, z toho tři děti. 
Na místě kromě řevnických i berounských profe-
sionálních hasičů, záchranky a policie zasahoval
také vrtulník. „Děti byly naštěstí zraněné jen leh-
ce, stejně jako jedna ze dvou žen,“ sdělil řevnic-
ký záchranář Bořek Bulíček. „S pohmožděniny
hrudníku a krční páteře jsme je převezli do ne-
mocnice v Motole a Hořovicích,“ dodal. Druhá
žena byla se středně těžkým zraněným transpor-
tována vrtulníkem do Prahy. (mif) 

Borci byli ze Sparty nadšení
LITEŇŠTÍ SI ZAHRÁLI SE STAROU GARDOU NEJSLAVNĚJŠÍHO ČESKÉHO KLUBU

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      7/2014 (32)                

SPOLEČNĚ SE SPARTOU. Společné foto fotbalistů FC Liteň a Staré gardy Sparty Praha. Foto ARCHIV

Tak se nám, snad i díky Liteňské anketě, podaři-
lo otevřít v Litni téma »podzimní volby« poměr-
ně dříve, než v minulých letech. A protože se ke
30. 6. uzavíraly kandidátky, bylo nutno se k vol-
bám »postavit čelem«. Po důkladném zvážení a
hlavně poté, co jsme zjistili, že máme mezi sebou
člověka, který je ochoten (a podle nás ostatních i
schopen) ujmout se role starosty a vnést na Úřad
městyse Liteň svěží vítr, jsme sestavili kandidát-
ku - v podzimních volbách budou za NEZÁVIS-
LÉ s podporou TOP09 kandidovat Filip Kaštá-
nek, Jiří Vodička, Lukáš Műnzberger, Miloslav
Kliment, Jindřiška Jelínková, Iveta Sládková, Ol-
ga Beaufortová, Jiří Hrách a Hana Lukešová.
Přestože se neobjeví na naší kandidátce, můžeme
počítat s podporou Romana Veselého (web), Kat-
ky Šeniglové (problematika veřejných zakázek),
Richarda Lukeše (starousedlíci), Zdeňka Mou-
rečka (současný zastupitel) a dalších. Věříme, že
v nejbližší době budou zveřejněny i ostatní kan-
didátky, aby obyvatelé Litně a dalších jejích čás-
tí, měli dost času na to zapřemýšlet, koho chtějí
volit a jestli třeba není ten pravý čas na změnu…

V Liteňské anketě tentokrát odpovídá Filip Kaš-
tánek, další odpovědi/reakce najdete na webu
obce.                           Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Filip KaŠtÁnEK, 44 let, živnostník, v Bělči
žije sedm let
Půjdete volit? 
Ano. Volím pravidelně. Nejsem zastánce povinné
účasti, ale každý, kdo jen trochu může, by volit
měl. I když chápu po posledních eurovolbách, že
někdo nejde. Myšlenky většiny subjektů, jež kan-
didovaly, byly úplně mimo. A kandidaturu Zifčá-
ka alias Šmída snad ani nebudu komentovat… V
obecních volbách je otázka účasti tak nějak in-
timnější a nechci říci důležitější, protože důležité
jsou všechny, ale obecní se nás dotýkají přímo. 
Proč jste si vybral obec k bydlení? 
Především kvůli nedotčené přírodě; jsme tu spo-
kojení. Už méně spokojeni jsme se vzhledem na-
šich obcí. Tím lákají více Dobřichovice, Všeradi-
ce nebo Svinaře. Když jsem přijel poprvé, byl
jsem trochu zaskočen tou šedou zanedbaností a
stavem cest i značení. Důležitá byla školka, ško-

la, benzinka, hospoda, obchody a VLAK. Jsem
rád za blízkost Brd, přírodní i kulturní bohatství
v okolí, blízkost Prahy a Berouna kvůli pracov-
ním příležitostem a za vlak. Současné elefanty
jsou snad lepší než pražské metro a 45 minut do
metropole je fantastických...
Je Liteň něčím výjimečná?
Liteň má bohatou historii, vzhledem ke své veli-
kosti obrovské kulturní dědictví, které dostatečně
nevyužíváme. Podobné je to s turistickým poten-
ciálem. Liteň byla (bohužel byla) přirozeným
centrem, z něhož jaksi dobrovolně ustupuje. A to
lze změnit. 
Jak si představujete, že by měli zastupitelé a sta-
rosta obce pracovat? 
Starosta i zastupitelstvo by měli býti především
aktivní a dělat více než je zajištění běžného cho-
du obce. Aktivně jednat s krajem a Ropidem o
dopravě, shánět mimorozpočtové finance, pídit
se po dotacích, využít ve větší míře eurodotací,
stýkat se s ostatními starosty v okolí, komuniko-
vat s nimi, s občany, krajem, prostě rozvíjet se. 
(Dokončení na straně 8)

LiteňskéOKÉNKO

Každý, kdo jen trochu může, by měl jít k volbám...
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Chtěl byste dělat starostu? 
Po dlouhých úvahách jsem řekl ano.
Přes 20 let pracuji se stejnými lidmi
a dělám stejné věci. Ačkoli to mám
rád, myslím, že nastal čas na změ-
nu. Jsem asi tak v poločase produk-
tivního věku, zkušenosti už mám, sí-
lu ještě mám, chuť také. Liteň a oko-
lí dlouho přešlapovaly na místě, je tu
hodně práce. To mám rád. 
Jako starostu upřednostňujete sta-
rousedlíka či nově přistěhovalého?
Je mi jedno, zda bude starosta sta-
rousedlý nebo přistěhovalý. To není
správné kritérium pro rozhodování.
Důležitější je, aby byl schopný ma-
nažer i psycholog s dobrým ekono-
mickým a právním vědomím. Měl
by podporovat místní sdružení a
spolky, rozvíjet obec, zajistit rozšíře-
ní školy, kde budou chybět třídy. 
Co považujete za nejdůležitější úkol
nového vedení obce? 
Nejdůležitější úkol je zřejmý: per-
fektní dokončení výstavby čističky a
kanalizace a na to navazující doprav-

ní stavby a související parkové úpra-
vy. Je nutné nejenom zalátat díry po
výkopech, ale udělat nové cesty,
chodníky, silnice s úpravami doprav-

ního řešení. Důležité a nutné je zpo-
malení provozu nejen v Litni kvůli
bezpečnosti zejména dětí. S tím sou-
visí aktivita na poli získávání mimo-
rozpočtových peněz z účelových
evropských dotací, protože, ať už si
o penězích myslíme cokoli, bez nich
to nepůjde. Jako třetí bych viděl ve-
řejnou dopravu. Za samozřejmé po-
važuji zachovat stávající stav a ještě
ho rozšířit. Je tu prostor pro hodino-
vý takt vlaku z Třebaně do Všeradic,
které jsou poslední na trati v PID.
Stranou však nesmí zůstat ani škola
a školka. Za rok zřejmě nebude mís-
to pro 2 první třídy. Školu lze za mi-
nimálních nákladů rozšířit do budo-
vy učiliště, které tak najde smyslupl-

né využití. Obec se tak díky škole sta-
ne jaksi mimoděk centrem na mnoho
let dopředu. Zapomenout se nesmí
ani na větší propagaci obce a využití
jejího kulturně-historického potenci-
álu a výhodné polohy pro turisty. 
Jste ochoten se zapojit, popřípadě
pomoci obci jakoukoli formou, bri-
gádou, poradenstvím...? 
Ano, jsem. Už jsem se v minulosti
několika brigád zúčastnil. A na rady
jsem kadet... 
Co byste v obci vylepšil či změnil? 
Asi je to patrné z výše uvedených
odpovědí. Po kanalizaci přijdou na
řadu cesty a chodníky, s tím souvisí
vzhled obce. Pak bych zlepšil komu-
nikaci obce. K občanům, firmám.
Začít čerpat dotace. Propagovat
obec. Máme co nabídnout. Na sklon-
ku léta se tu na zámku uskuteční ko-
ncert jako pocta operní pěvkyni Jar-
mile Novotné. To je propagace, kte-
rou mám na mysli. Myslím si, že do-
brým počinem byly naučné stezky.
Tak pokračovat v tom a snažit se při-
táhnout turisty, cyklisty, ať v našich
obchodech a hospodách utratí pení-
ze. Marná by nebyla žlutá turistická
značka ze Třebaně Vatinou přes
Mramor až do Všeradic, kde je nový
pivovar a cesta je to pohodlná i pro
rodiny s dětmi. A lokálkou zpět.
Každý cestující ve vlaku je argu-
mentem proti zrušení provozu. Jak
už jsem zmínil, Všeradice jsou v PID
a stálo by za pokus jezdit ve špičce v
hodinovém taktu v úseku Třebaň-
Všeradice. Rozhodně se pokusit o
lepší využití kina, učiliště, Sokola... 

Každý, kdo může, by měl jít volit...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Od začátku roku nacházíte v »okénku« novou rubriku: Pohledy do
liteňské historie. Osmadvacetiletý obyvatel městyse, sazeč a dobrovol-
ný hasič Lukáš MÜNZBERGER vás prostřednictvím své sbírky sta-
rých pohlednic seznamuje se zajímavými záběry Litně.
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Liteňský zámek na přelomu 20. a 30. let 20. století. Pohlednice putovala
vlakem 24. června 1930 z Litně do pražských Hradčan.          

Lukáš MÜNZBERGER

OBNOVILI KŘÍŽEK. Filip Kaštánek (třetí zleva) při slavnostním odhalení
obnoveného křížku u Bělče.           Foto ARCHIV

Gratulovat nejstarší obyvatelce Litně paní Jarmile Sváškové přišli zastupi-
telé městyse Liteň - starosta Miroslav Horák a Eva Nožinová předali osla-
venkyni kytici a dar. Jarmila Svášková se 29. června dožila krásných 92 let!
(pef) Foto Růžena NĚMCOVÁ

Nejstarší Liteňanka oslavila 92. narozeniny

Pohledy do liteňské historie
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Kynologové se chystají na letní tábor
PODZIMNÍ KURZY PRO ŠTĚŇÁTKA ZAČNOU NA LETOVSKÉM »CVIČÁKU« POSLEDNÍ SRPNOVÝ DEN

Spoustu akcí mají v uplynulém obdo-
bí za sebou letovští kynologové. V
první polovině roku jsme uspořádali
troje zkoušky z výkonu. Začátkem
května se konal již 15. ročník závodu
jednotlivců. Zúčastnilo se ho 22 dvo-
jic, které závodily ve čtyřech katego-
riích. Počasí nám moc nepřálo, byla
zima a trochu i deštivo. Psům to sice
nevadilo, naopak, ti jsou aktivnější,
když je chladněji. Zato my jsme byli
mokří jako myši a pěkně zmrzlí,
hlavně ze stop, které byly tentokrát
na Mořince u menhiru. Pěkně to tam
foukalo… Kromě počasí se ale závod
povedl, pejskaři jsou na mokro zvy-
klí. Ti nejlepší si odvezli spoustu cen
a trofejí a ani ti, co nevyhráli, nejeli
domů s prázdnou. Díky patří štědrým
sponzorům, tak jako vždycky.
Koncem června jsme uspořádali
ukázku výcviku pro děti z mateř-
ských škol. Na hrázi u cvičáku bylo
dětí jako smetí, přišly se na nás podí-
vat děti z letovské a řevnické školky i

děti z letovské školinky NONA. Po-
dle ohlasů se dětem ukázka moc líbi-
la. Nejvíc je bavilo hladit a mazlit
všechny chlupáče, obzvláště ty velké.
A tak jsme dětem slíbili, že mohou na
podzim přijít znovu. Moc se těšíme,
možná vymyslíme i nějaké zpestření
navíc. Z ukázek výcviku máme foteč-
ky, které jsou zveřejněny na našem

webu www.kklety.cz. Kromě toho
nám namalovaly děti z letovské a
řevnické školky krásné obrázky, které
jsme oskenovali a také zveřejnili na
webu. Moc děkujeme. 
I letos budeme aktivní také o prázd-
ninách - pořádáme tradiční letní vý-
cvikový tábor. Ten se bude konat na
přelomu července a srpna v Městci

Králové. Už se moc těšíme, potřebu-
jeme na chvíli odjet z domova... Na
sobotu v polovině tábora máme na-
plánované zkoušky z výkonu, tak
uvidíme, jaké bude počasí, jak bude-
me připraveni a jaké podáme výkony.
V neděli 31. 8. zahajujeme podzimní
kurzy pro štěňátka, zase začneme
pravidelně cvičit a připravovat psy na
další soutěže. Všem krásné prázdniny
a dovolené!   Alena VANŽUrOVÁ,

Kynologický klub lety

PIVOVAR. Krásně, s citem zrekonstruovaný pivo-
var v Hostomicích. Foto NN M. FRÝDL

Z našeho kraje 
* dodávka elektrické energie bude
přerušena 18. 7. od 8.30 do 11.30 v
Zadní Třebani. Proud nepůjde v uli-
cích: Š. Jelínkové, Řevnická, V Úvo-
ze, V Zahrádkách, V Podskalí, U Mlý-
na, U lokálky, Třebaňská, Pod Úvo-
zem, Pod Květy, Pod Chybou, Ost-
rov, Nová, Nad Nádražím, Na Sádku,
Na Návsi, Na Kaplanci, Na Chybě,
Lipová, Krátká, Ke Trati. (pef)
* farmářské trhy se konají 19. 7.
od 8.00 do 12.00 v Dobřichovicích u
zámku pod lípou. (vlc)
* Příměstský tábor pořádá od 28. 7.
do 1. 8. Odbor všestrannosti TJ So-
kol Dobřichovice. Tábor je určen pro
děti ve věku od 6 do 12 let. Účastní-
ci se mohou těšit na sportovní a dob-
rodružné hry, dětskou jógu, anglické
hrátky, soutěže, tematické dny a vý-
lety po okolí. Info na adrese: irena-
nolova@seznam.cz. (pef)
* dotaci na zateplení budovy mateř-
ské a základní školy dostala Obec
Zadní Třebaň. Je to po kanalizaci už
druhá dotace během funkčního ob-
dobí stávajícího obecního zastupi-
telstva. Nyní vše musí projít stan-
dardním procesem, který obdržení
dotace vyžaduje.  (Mák)
* literární soutěže Polabská vrba
se zúčastnila se vzpomínkami, které
na pokračování vycházejí v NN, oby-
vatelka dobřichovického domova se-
niorů Anna Vraná. Akci organizuje
Knihovna Eduarda Petišky s městem
Brandýs nad Labem. Za své dílo au-
torka  dostala cenu za vztah k regio-
nu. Martina KÁlAlOVÁ
* do potoka pod hradem Karlštej-
nem spadla 13. 7. při procházce  star-
ší turistka. Po pádu měla bolesti zad
a hrudníku, proto bylo její vyproště-
ní provedeno za pomoci speciální pá-
teřní dlahy a následné fixaci ve vaku-
ové matraci. Po zaléčení byla převe-
zena do krčské nemocnice.        (bob)

Lety dostaly diplom
za vedení knihovny
Diplom za vzorné vedení obecní kni-
hovny získala ve středočeském kole
soutěže Vesnice roku 2014 obec Le-
ty. Nemalou zásluhu na ocenění má
tvořivá a inspirativní knihovnice
Petra Flasarová.
Letovská knihovna je v okolí známa
akcemi pro mateřské i základní ško-
ly. Kromě tradičních nočních a od-
poledních čtení zavedla nedávno pa-
ní knihovnice i ocenění prvňáčků za
první krůčky při zdolávání abecedy
v rámci akce Pasování na čtenáře. 
Děti hrají velkou roli v připravova-
ných programech knihovny. Paní
knihovnice ty nejmladší čtenáře hra-
vou formou učí, jak vyhledávat kni-
hy podle abecedy, jak hledat v obsa-
hu knížky či jak porozumět čtenému
příběhu. Starší děti i dospělí mohou
využít online katalog, knihovna dis-
ponuje přístupem na internet, záso-
bou více než 5 tisíc knih a flexibilní
otevírací dobou. Je také využívána
jako studovna, koná se zde výuka
němčiny a italštiny i kroužky rodin-
ného centra Leťánek. Knihovna má
své webové stránky a v dohledné
době přibude i profil na facebooku.
Teď nás čeká celostátní kolo soutěže
Vesnice roku, tak letovské knihovně
držte pěsti! 
Barbora TEsAřOVÁ, starostka Letů

»Povodňová koťata« přivedla na svět potomky

DĚTI NA NÁVŠTĚVĚ. Na ukázku výcviku psů se k letovským kynologům
přišly podívat děti z Letů i Řevnic. Foto Alena VANŽUROVÁ

Naštěstí na něm nechal ing. Greif, jemuž byl pi-
vovar vrácen při restitucích, obnovit střechu, tak-
že přežil. Rekonstrukce do současné podoby trva-
la tři roky a nebýt pomoci ing. Greifa, který si
nechal půlku objektu, nikdy by se neuskutečnila. 
Jaké pivo vaříte, resp. hodláte vařit? 
Stálá nabídka piv bude představovat Fabiána 10%
světlou, Fabiána 12% světlou a Fabiána 14% tma-
vou. K tomu bych rád příležitostně přidal něco na-
víc, vždy však pivo spodně kvašené. Nejsem příz-
nivcem dnes tolik populárních svrchně kvašených
piv. 
Jaký je výstav pivovaru a kde je možné se hosto-
mického piva napít?
Předpokládaný výstav pivovaru se bude pohybo-
vat okolo 1000 hl za rok a pivo, kromě Nalévárny
přímo v pivovaru, bude možné, jak pevně dou-
fám, ochutnat ve většině hospod v okolí. 

V blízkém či vzdálenějším okolí Hostomic existu-
je hned několik pivovarů - v Jincích, Všeradi-
cích, Broumech, Berouně, Zadní Třebani... Ne-
bojíte se regionální konkurence? 
Naopak. Taková pěkná koncentrace pivovarů pří-
mo vybízí k návštěvě zdejšího, nádherného, kraje.
Každé pivo je jiné a určitě stojí za to ochutnat
všechna. Já mohu za Fabiána slíbit, že v Hosto-
micích bude vždy k mání poctivé, tradiční, spod-
ně kvašené pivo. 
Jaké máte další plány? 
Plánů je spousta. V první řadě bych chtěl zpro-
voznit letní posezení ve dvoře. Plánujeme noclež-
nu pro pocestné, pěší i cyklisty, a ve vzdálenější
budoucnosti nás čeká rekonstrukce patra pivova-
ru, kde je nádherný, veliký sál a sládkovský byt.
A nad tím vším je ještě půda, která si říká o insta-
laci pokojíků...                              Miloslav frýdl

Sládek Štěpán Kříž vaří v Hostomicích pivo Fabián
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

KOŤATA PO ROCE. Dvě koťata našli při úklidu kabin po loňské červno-
vé povodni zadnotřebaňští fotbalisté. Protože o ně nikdo nestál, ujal jsem
se jich já. Jmenují se Dáša a Máša. Jak je od sebe rozeznám? Jednoduše:
Máša má nad pravým ouškem bílou skvrnku. Vyrostly a vyspěly. Jak Máša,
tak o týden později Dáša přivedly na svět každá čtyři skoro stejná černá
koťátka (na snímku). Do kompletní kočičí jedenáctky chybí pouze nehrají-
cí kapitán kocour Bertík, který patrně bojuje prestižní zápas s jiným kocou-
rem. Koťátka darujeme do dobrých a starostlivých rukou. V současné době
je »mladším kočičím žákům« přibližně šest týdnů, již srdnatě bojují mezi
sebou, učí se základním hygienickým návykům a samostatně jíst. 

Text a foto Miroslav BOUBERLE, Zadní Třebaň
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Vrcholem všeho luxusu byla - koupelna
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 21)

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Minule
referovala o přípravách na cestu
do Etiopie.    (NN)

Do Addis Abeby jsme přijeli 20. září
1962 v ranních hodinách. Venku by-
lo chladno, vzduch voněl po euka-
lyptech a kávě, kterou někde nablíz-
ku pražili. Čekal na nás náš příští
soused, pan Černianský. Odvezl nás
autem do hotelu, kde jsme měli ztrá-
vit několik dnů, než bude připraven
náš příští domov.  V Ras hotelu jsme
potkali milé lidi, pana a paní Poche-
čovi, kteří přijeli se svými dvěma
dětmi a čekali, až se pro ně uvolní
byt na vyslanectví. Byli to Poláci,
paní výtečně vařila. V hotelu jsme
strávili dva týdny. Právě končila do-
ba dešťů, to je velmi zajímavé obdo-
bí. Každý den přichází déšť vždy v
určitou dobu a je to lijavec, který se
ohlašuje už zdaleka bubnováním na

plechové střechy tukulů (domků).
V té době bylo dost chladno a mě
překvapilo, kolik lidí si ve večerním
čase hledá klidné závětří, kde by
mohli přečkat noc; bylo tam hodně
bezdomovců a žebráků, tedy něco, s
čím jsem se dříve nesetkala.    
Když jsme se přestěhovali do našeho
dočasného bydliště, řekl nám sou-
sed, že se očekává, že dáme práci
třem místním lidem; ve městě neby-
lo tenkrát moc pracovních příležitos-
tí. Domek, ve kterém jsme bydleli,
byl přízemní, nepodsklepený. Byla v
něm malá kuchyňka, jídelna, salon,
ložnice a - vrchol všeho luxusu -
koupelna, v níž byl vždy dostatek
vody. Zvenčí se dalo vejít rovnou do
kuchyně, do salonu i do koupelny.
To podle potřeby a okolností, ale vž-
dy ze zastřešené verandy. U domku
byla zahrádka, oddělená od soused-
ních tukulů zděnou ohradou. Podél
ohrady se táhl květinový záhon,
chodníček a trávník. Pak tam byla
studna a kůlnička pro nezbytné nářa-

dí. Naši sousedé Černianských nám
pomáhali seznamovat se s okolím a
se zvláštnostmi místa, v němž jsme
se octli. Pracovníci vyslanectví nám
doporučili tři spolehlivé Etiopce,
kteří u nás měli po dobu našeho po-
bytu pracovat. Úkolem staršího mu-
že - nočního zabani - úkolem bylo st-
řežit náš dům od večera do rána a
otevírat vrata návštěvám i obyvate-
lům domu. V kůlničce měl palandu s
dekou, kde přečkával noci. Pak tam
byl denní zabaňa, hlídač, který doh-
lížel na dům přes den, od rána do ve-
čera. Jmenoval se Gondere a byl to
mladý chlapec. Otvíral vrata přícho-
zím a pomáhal v domě s těžší prací.
Když neměl co dělat, sedával na plo-
tě s hlídačem od sousedů. Jeho »ve-

litelkou« byla Georgina Johanes, jež
dbala na to, aby se mládenec příliš
nenudil; někdy ho posílala i na ná-
kup na místní tržiště – Merkato.  
Na Merkatu se dalo nakoupit všech-
no: potraviny, oblečení, obuv, nádo-
bí, zelenina, ovoce... Vše za mno-
hem levnější cenu. Chodili tam na-
kupovat  místní lidé, Etiopci. Nám
však radili známí z vyslanectví,
abychom využili raději  obchody na
Piazze, kde je zboží zaručeně nezá-
vadné. Nakupovat chodil můj muž a
uměl to opravdu dobře.   
Ve městě nebyla městská hromadná
doprava, lidé chodili pěšky, kdo po-
třeboval, jel taxíkem, těch tam bylo
hodně. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Pronajmu 1+1+K 
v přízemí rodinného domu v Řevnicích.

Pokoj 18 m2 s kompletně zařízenou 
kuchyňskou linkou, pokoj 15 m2. Plynové

ústřední topení, teplá voda. Prádelna, 
zahrada, sklep, koupelna. Nájem 7.000 Kč 

+ poplatky, vhodné pro 1-2 osoby.

Tel.: 605 128 725
257 7213 03 (+ záznamník)
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Dobřichovice se rozloučily s »krajem«
FOTBALISTY MÍSTNÍHO SOKOLA ČEKAJÍ OD PODZIMU BOJE V OKRESNÍM PŘEBORU

Že nikdy nic není definitivní, se po-
dle slov jedné písně Voskovce a We-
richa přesvědčili fotbalisté z Dobři-
chovic. Po pětiletém působení v kraj-
ských soutěžích se vracejí do okres-
ního přeboru.
Zlomovým rokem se stal ten s nešťa-
stnou třináctkou na konci. Jaro 2013
dohráli dobřichovičtí fotbalisté ještě
v krajském přeboru, kde nakonec ob-
sadili šesté místo. Po odchodu hlav-
ních sponzorů musel výbor fotbalo-
vého oddílu řešit základní existenční
otázky a byl nucen z finančních dů-
vodů přihlásit tým o dvě soutěže níž
- do krajské I.B třídy. Následně ode-
šli prakticky všichni hráči (asi ne-
chtěli hrát zadarmo), takže z přebo-
rového kádru zůstali jen dva místní -
Pavel Větrovec a Michal Smiovský.
Oba však měli vleklé zdravotní potí-
že, a tak se do podzimních mistrov-
ských zápasů nemohli často zapojit.
Celá tíha tudíž ležela na hráčích bý-
valého béčka (které bylo zrušeno) a
dorostencích. Nechtěně tak vznikla

rarita - po mnoha letech hráli za dob-
řichovické áčko samí místní Dobři-
chovičáci, bez jediného přespolního.
Mimochodem, prý jsme byli takoví,
v krajských soutěžích jediní!
Přechod ze III. třídy do I. B třídy se
však ukázal jako příliš náročný a klu-
ci to prostě nezvládali, psychicky, fy-
zicky ani fotbalovým uměním. Větši-
na zápasů skončila vysokými poráž-
kami - 7:0 v Tochovicích, 9:0 v Pet-

rovicích, 8:2 v Podlesí... Odstoupil
trenér a dva tři další trenéři odmítli
neúspěšný, poslední tým tabulky pře-
vzít. Podzim 2013 skončil dalším,
tentokrát negativním rekordem -
poprvé v historii áčko nezískalo ani
bod! Podstatné však bylo, že fotbal
nezanikl a místní obětaví funkcioná-
ři i hráči pokračovali dál. V zimní
přestávce přišel nový trenér - pan
Vašut s A UEFA licencí (dříve půso-

bil u ligové mládeže Baníku Ostra-
va), který si chtěl vyzkoušet, co se dá
s takovým týmem udělat. Přišli také
tři noví hráči - z hostování ve Vonok-
lasech se vrátil Jiří Mistoler, z Rado-
tína přišel na hostování brankář Ro-
bert Friš a z Řevnic kmenový hráč
Bohemky, trenérův syn Dominik Va-
šut. (Který se tak stal jediným pře-
spolním v družstvu) Usilovně se tré-
novalo a úroveň hry stoupala.
První jarní mistrák v roce 2014, při-
nesl příjemný šok - Dobřichovice zí-
skaly první tři body za domácí vítěz-
ství 7:0 nad Tochovicemi. Pak se sice
prohrálo na hřišti prvních Letů 0:1,
ale hned další zápas jsme opět vyhrá-
li - 4:1 nad Petrovicemi. Zkrátka,
Vašutovi se podařilo z týmu, který
byl na podzim propastně nejhorší,
udělat solidní celek hrající na jaře
vyrovnaná utkání i s těmi nejlepšími;
mnohé dokonce přehrával. Škoda, že
se na podzim pár bodíků neudělalo,
záchrana v soutěži by byla více než
reálná. V posledním utkání na půdě
Rožmitálu, druhého celku tabulky,
naši předváděli pěkný fotbal a zas-
louženě zvítězili 4:1. Důstojně se tak
rozloučili s krajskými soutěžemi.
Uvidíme, jak se jim teď povede v ok-
resním přeboru...
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Tenisté mají kemp v Letech
S ŘEVNICKÝMI SE MŮŽETE VYDAT DO FRÝDLANTU

POSLEDNÍ MISTRÁK. A mužstvo Dobřichovic před posledním jarním mist-
rákem v Rožmitále pod Třemšínem.  Foto Marie POKORNÁ

Lety, Řevnice - Tenisový kemp pro
děti a mládež od 4 do 15 let se od
14. července koná v Letech.  
„Sejdeme se vždy v 8.30, končíme
kolem čtvrté odpoledne,“ sdělil Petr
Václavek. Soustředění je vhodné ne-
jen pro děti již hrající, ale i pro úplné
začátečníky. „Náplní je tenisový tré-
nink koncipovaný podle výkonnosti
jednotlivých skupin, průprava fyzic-
ké kondice, další sporty, hry i soutě-
že. Nezapomínáme ani na odpočinek
- když bude hezky, bude připraven
bazének! V případě nepřízně počasí
máme připraven náhradní program.
Děti mají zajištěn oběd, dopolední i
odpolední svačinu, pití po celý den,“

dodává Václavek. Týdny jsou naplá-
novány přes celé prázdniny též v
Roztokách a poslední prázdninový
týden znovu v Letech. Hlásit se mů-
žete i během týdne a zaplatit konk-
rétní dny. Více na tel: 602 457 867,
e-mail sramek@tenis-skola.cz.
Také v Řevnicích se od pondělí do
středy děti věnují tenisovému prog-
ramu s pohybovou průpravou. Kemp
je určen tenistům od 5 do 15  let.
Malé sportovce čeká závěrem teniso-
vý turnaj o ceny a diplomy. Podobný
kemp je ještě naplánován na srpen; s
Řevnickou sportovní můžete vyjet i
do Frýdlantu. Více na www.tenisrev-
nice.cz. Petra FRÝDLOVÁ

Řevnice - O pouhý rok prodlouži-
li agónii řevničtí fotbalisté ve III.
třídě okresní soutěže. Samotné
dno tabulky, pouhých jedenáct
bodů a hrůzostrašné skóre 38:118
hovoří za vše.
Především venkovní zápasy byly
ostudou. Tým si odvážel velké pří-
děly především kvůli tomu, že se
mnohdy nedokázal sejít v úplné se-
stavě. Nejlepším střelcem mužstva
byl Roman Wrobel s 11 brankami,
následován Dominikem Vašutem

(10).  Poslední místo znamená nejen
sestup, ale také (alespoň na nějaký
čas) konec dospělého fotbalu v Řev-
nicích. I když tahle formulace není
tak docela přesná. Na hřišti za vo-
dou se fotbal totiž hrát bude dál. Po-
dle zatím nepotvrzených informací
by se mělo stát útočištěm A-mužs-
tva Vižiny. Základ týmu, který bude
hrát III. třídu berounské fotbalové
soutěže, mají tvořit právě hráči dnes
už bývalé sestavy Řevnic doplnění o
borce z vísky na Podbrdsku.  (Mák)

Naše noviny - XXV. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých
čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam, 

L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), H. Pelikánová (Pelikano-
va.Helena@seznam.cz, 724371727, J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz, 728003093),

rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz, 724135824). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex
- Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).

Adresa redakce: 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96, objednávky inzerce a předplatného:
inzerce@nasenoviny. Uzávěrka čísla 13. 7. 2014.

Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:  Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod
Selcem, u Zámečku, na nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny

POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ,
supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina; Karlštejn:

Obchod, Koloniál, čerpací stanice; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží
Plynbouda; Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod.

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

Řevnice končí, nahradí je Vižina
TÝM Z HŘIŠTĚ ZA VODOU BUDE HRÁT NA BEROUNSKU Ligový Králův Dvůr

trénuje v Karlštejně
Třetiligový fotbalový tým z Králova
Dvora využívá stejně jako v loň-
ském roce ke své letní přípravě hřiš-
tě na Karlštejně. Kromě tréninků
mají královodvorští fotbalisté v
plánu sehrát na karlštejnském tráv-
níku i několik přípravných zápasů.
První prověrka je čeká v sobotu 19.
července od 10.30, kdy nastoupí
proti juniorce Příbrami. 

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Pouťové oslavy zahájí
turnaj v malé kopané
Fotbalový memoriál Ivana Staňka
zahájí poslední červencovou sobotu
oslavy tradiční Anenské pouti ve
Svinařích.
Hraje se od 9 hodin na hřišti V Ná-
dynku způsobem 6+1. Přihlášky při-
jímá Petr Procházka na čísle 606
522 771. Odpoledne bude věnováno
seniorům. Na svinařských kurtech
je pro ně od 15 hodin připraveno
posezení s občerstvením a dobrým
pivem. K poslechu a tanci na ven-
kovním parketu zahraje dechovka.
Vstupné je dobrovolné. Večer si při-
jde na své mladší generace. Od 20
hodin začíná pod širým nebem na
kurtech taneční zábava se skupinou
To Víš. Vstupné je 100 Kč. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Bronz Kláře unikl o čtyřicet vteřin

ŘEVNIČTÍ V ŠATOVĚ. Jubilejní 15. ročník cyklistického závodu Vinařská
50 odstartoval 28. června v jihomoravském Šatově. Na startu ani tentokrát
nechyběl řevnický tým BRCYKL. Letos jsme měli dokonce v první vlně za-
stoupeny hned dva závodníky, Tomáše Indru a Milana Bělohlávka, který se
bohužel na poslední chvíli závodu nemohl zúčastnit. Nahradil ho Martin
Zemánek. Počasí, tak jako zatím každý rok, závodu přálo, sluníčko svítilo,
vládla pohodová atmosféra.  A protože trať závodu je spíše rovinatější s mír-
nějšími stoupáními, závod hned po startu nabral velmi rychlé tempo a přes
1500 závodníků se vydalo na trať. Z našich dojel do cíle nejrychleji Tomáš
Indra, který se umístil na skvělém 12. místě v kategorii MA a svým výkonem
si opět zajistil první vlnu na příští rok. Druhý dojel Marek Kučera a třetí
Klára Macourková, které pouze o 40 sekund uniklo 3. místo - skončila na
nepopulárním čtvrtém – bramborovém stupni. V soutěži družstev jeden z na-
šich dvou týmů ve složení Tomáš Indra, Klára Macourková a Jiří Zrostlík
obsadil 25. místo. Text a foto Hana MACOURKOVÁ, Řevnice


