
Střední Čechy - Jsou skoro v kaž-
dé vesnici, v každém městě, Pobe-
rouní ani Podbrdsko nevyjímaje.
Kdo? Dobrovolní hasiči. Teď mo-
hou získat titul Dobráci roku a
show pro celou obec včetně pořád-
né »žranice« za sto tisíc korun.
Soutěž, která je určena Sborům dob-
rovolných hasičů (SDH) v celých st-
ředních Čechách, vyhlásil Český
rozhlas Region ve spolupráci se Sd-
ružením hasičů Čech, Moravy a
Slezska. „Do soutěže se mohou při-
hlásit všechny hasičské sbory se síd-

lem ve Středočeském kraji. Každý
týden od září až do června vylosuje-
me z přihlášených jeden sbor, za kte-
rým se vypraví náš přenosový vůz.
Na místě pak v týdnu natočíme vel-
ký rozhovor,“ uvedl ředitel Českého
rozhlasu Region Jan Menger s tím,
že reportáž ČRo Region odvysílá v
pátek a neděli následující po natáče-
ní od 14.05 hodin. „Příznivci toho
kterého sboru budou mít celý týden
na to, aby svým favoritům posílali
hlasy prostřednictvím SMS zpráv,“
upřesnila manažerka komunikace
ČRo Region Tereza Čistotová
Postupně se ve vysílání představí 40
středočeských SDH. Tři z nich, které
za celou dobu soutěže získají nejvíc
esemesek, se na konci června utkají
ve velkém finále sestaveném z kla-
sických hasičských disciplin. Vítěz

získá čestný titul Dobráci roku. A
nejen to. „Připravena je i cena v po-
době velké show za 100 tisíc korun
pro celou obec, v níž vítězní hasiči
sídlí,“ sdělila Čistotová. „Ve spolu-
práci s partnery se jim postaráme o
grilované maso, pivo a doprovodný
program včetně hudby,“ dodala.
Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří zašlou
»svému« hasičskému sboru hlas -
každý měsíc získá jeden z hlasují-
cích pivo na celý měsíc zdarma.
Podrobnější informace o soutěži
včetně on-line přihlášky jsou k dis-
pozici na: www.dobraciroku.cz.
První ze sborů v našem okolí, který
se do soutěže přihlásil a hned byl
vybrán k natáčení, je SDH Vižina.
Reportáž z této malé podbrdské obce
byla v ČRo Region odvysílána 5. 9.
(Viz strana 5) Miloslav frýDl

Muž skočil do lomu.
Smrt! potvrdil lékař
Mořina - Pondělí 1. září 2014. Pro
děti první školní den. Pro muže st-
ředního věku poslední den jeho ži-
vota. Krátce po poledni skočil do
lomu Velká Amerika u Mořiny.
„K ohlášenému pádu do propasti
jsme byli posláni my, hasiči, poli-
cie, speciální lezecké skupiny, přile-
těl i vrtulník,“ uvedl řevnický zách-
ranář Bořek Bulíček. „Bylo to úplně
zbytečné - když jsme se k muži
středního věku dostali, mohl lékař
již jen konstatovat smrt. Jeho zraně-
ní nebyla slučitelná se životem,“
dodal s tím, že tragickou událost vy-
šetřují kriminální policisté. „Ale je
takřka jisté, že se jednalo o sebe-
vraždu. Náhodná svědkyně vše vi-
děla - museli jsme ji ošetřit s akutní
stresovou reakcí a byla k ní přivolá-
na hasičská psycholožka,“ uzavřel
Bulíček. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Školu obdivovaly stovky lidí - strana 2
* Budou vařit svíčkovou - strana 3
* »Naivní« Lety prohrály 0:5 - strana 16

Zadní Třebaň - Na kole k Baltské-
mu moři se letos v létě vypravila
čtyřčlenná rodina Mojžíšových ze
Zadní Třebaně. Své zážitky po-
psali v reportáži. (NN)
K moři jsme se letos vydali na sever.
Sice ne až k Ledovému oceánu, ale
»jen« k Baltu. Na kole. Děti trochu
překvapivě brblaly, ale nakonec s
rodinnou dovolenou souhlasily.
Vyrážíme z Hrádku nad Nisou neda-
leko trojmezí Polsko, Německo,
Česko. Na kolech si vezeme věci asi
na týdenní cestu. Časově jsme volní,
na nějakém dni nezáleží.

Asi po dvaceti metrech se projevuje
první defekt, Kuba má ohnutou pře-
hazovačku, asi jak někde kolo »sa-
mo« upadlo. Vcelku rychle jsme se-
hnali pana Nováka, který součástku
vyměnil. Kolo je jako nové. 
Po obloze se honí mračna, a tak rádi
prohlížíme Žitavu, hezké městečko
pár kilometrů za hranicemi. V mu-
zeu obdivujeme postní plátno staré
několik set let. Pokračujeme podél
Nisy k severu. Cyklistická cesta Ni-
sa-Odra je dobře značená a vede ta-
křka celá (600 km) po skvělých cyk-
lostezkách. (Dokončení na straně 15)

POCTA J.N. Hvězdy světových operních scén vystoupily 30. září v Litni na velkém koncertu nazvaném Pocta Jarmile Novotné. Zleva Adam Plachetka, Dag-
mar Pecková, dirigent Jiří Bělohlávek, Martina Janková a Štefan Margita. Foto Jan BRANČ, Zámek Liteň

U BALTU. Mojžíšovi, zleva Jan, Ja-
kub, Katka, Květa.    Foto ARCHIV

Merenda pro hasiče za sto tisíc
KTERÝ ZE STŘEDOČESKÝCH HASIČSKÝCH SBORŮ ZÍSKÁ TITUL DOBRÁCI ROKU? 

9. září 2014 - 18 (630) Cena výtisku 7 Kč

Hrát s ochotníky?
Pořádný adrenalin!

Na rodinnou dovolenou vyrazili k Baltu. Na kole

Pocta Jarmile 
Novotné se vydařila
Více než sedmnáct set posluchačů
bylo 30. září v liteňském zámeckém
areálu svědky ojedinělé události.
Sdružení Zámek Liteň zde pod širým
nebem uspořádalo galakoncert Poc-
ta Jarmile Novotné, na němž přijaly
účast české pěvecké hvězdy s mezi-
národní kariérou Martina Janková,
Dagmar Pecková, Štefan Margita a
Adam Plachetka. Šlo o vůbec první
setkání těchto operních sólistů růz-
ných generací na jednom pódiu.
Publikum, jehož součástí byly vý-
znamné osobnosti domácí i zahra-
niční kulturní, politické a byznysové
sféry, aplaudovalo áriím a duetům z
Dona Giovanniho, Kouzelné flétny,
Sedláka kavalíra či Prodané nevěsty
i orchestrálním číslům v podání sk-
vělého orchestru PKF – Prague
Philharmonia řízeného Jiřím Bělo-
hlávkem. (Dokončení na str. 7)       (dih)
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Rychtáři: Budeme kandidovat znovu
NAŠE NOVINY SE PTALY STAROSTŮ, ZDA CHTĚJÍ POKRAČOVAT VE SVÉ FUNKCI

V minulém čísle jste si mohli přečíst rozhovor s
ředitelkou ZŠ řevnice, Pavlínou Seidlerovou.
Protože se v něm zmiňuje i náš spolek řevnice
dětem, rozhodli jsme se na některé uvedené sku-
tečnosti reagovat.
Spolek navázal na činnost petičního výboru, který
vznikl v souvislosti s vyhlášením konkurzu na ře-
ditele fungující školy. Petici proti konkurzu pode-
psalo 600 lidí, včetně drtivé většiny zaměstnanců.
Rada města řevnice však nedopřála ani takto ma-
sivní podpoře pro tehdejší ředitelku Rajchlovou
vůbec sluchu. Činnost petičníků Rada označovala
jako kmotrovské a mafiánské metody, okopávání
kotníků, házení klacků pod nohy… obecně bylo
známo, že důvody radních k vypsání konkurzu
jsou ryze osobní. Ještě před otevřením obálek
uchazečů bylo známé i jméno vítěze – nynější ře-
ditelky Seidlerové, manželky starosty Všenor.
Takové chování zřizovatele školy, které přímo ov-
livňuje vzdělávání našich dětí, nás vedlo k založe-
ní spolku. Jeho hlavní snahou je, spolu s dalšími
podobnými sdruženími, vytvořit tlak na změnu zá-
kona, který umožňuje samosprávám dosadit si do
čela tak důležité instituce, jako je škola, »svého«
člověka. Začíná se to, i díky řevnické kauze, řešit
na ministerstvu školství a na podzim se má o změ-
ně zákona hovořit i v Parlamentu.
Nyní k tvrzením paní Seidlerové. Mezi tím, co se
jí podařilo změnit, uvádí, že se povedlo vytvořit
tým spolupracujících lidí, kterým záleží na dob-
rém jménu školy. Prohlásit něco takového je vel-
mi nefér vůči bývalému vedení, protože to zní, ja-
ko by tomu za něj nebylo. To může tvrdit jen ně-
kdo, kdo o řevnické škole nic neví, nebo chce
zpochybnit práci jiných, aby sám vypadal lépe.
Vzpomeňme, jaký odpor vzbudil mezi zaměst-
nanci záměr vyhlásit konkurz. Ve velké většině se
postavili za paní ředitelku Rajchlovou a jasně de-
klarovali své přání pracovat i nadále pod jejím ve-
dením. o dobrém jménu školy za bývalého vede-
ní jsme byli jako rodiče, kteří jí svěřili své děti,
ale i jako zaměstnanci, přesvědčeni. 
dále - odchody dětí i zaměstnanců jsou prý na-
prosto běžná věc. To nerozporujeme, jen pouka-

zujeme na »extrabuřty«, kdy téměř vše, co bylo
předchozí ředitelce Radou města vytýkáno a uvá-
děno jako vážné důvody ke konkurzu, nyní vůbec
nevadí! Spojovat odchody některých učitelů s čin-
ností spolku je zcela absurdní. Jak jsme se pouči-
li v minulém roce od Rady města, za vše ve škole
odpovídá pouze ředitel a spokojení zaměstnanci
přece nikdy neodcházejí.
K trestnímu oznámení ve věci odměňování může-
me pouze říct, že nebylo podáno jen tak z rozma-
ru, ale na základě zjištění inspektorátu práce. Ten-
to státní orgán zjistil při kontrole řadu porušení
zákona ze strany ředitelky školy, především ne-
transparentní a nadstandardní odměňování obou
zástupkyň (v MF dNES se v červenci objevilo, že
se jednalo o prémie ve výši statisíců). Za tato po-
chybení byla udělena i pokuta, proti které se ředi-
telka nyní brání ve správním řízení. 
Vrcholem je tvrzení paní ředitelky o inspekční
zprávě České školní inspekce. Ta prý potvrdila, že
se žádného pochybení v tomto ohledu nedopusti-
la. Zmíněná zpráva toto vůbec neřeší. Zjištění k
hospodaření obsahuje protokol o kontrole, kterým

disponujeme. Mimo závěrů, že v řadě bodů neby-
lo postupováno v souladu s právními předpisy, z
něj vyplývá, že ke kontrole ve věci odměn zástup-
kyním ze strany České školní inspekce vůbec ne-
došlo! To potvrdil i odbor vnitřních věcí ČŠi.  
Slučuje se takové jednání s tím, co veřejnost od
ředitele školy očekává, a je paní Seidlerová sku-
tečně tím »nejlepším možným ředitelem pro naši
školu«, jehož podle loňských proklamací hledalo
vedení města? Máme o tom pochybnosti. Více na
www.roz-ruch.cz. Miloš koSTeLeCký,

předseda spolku Řevnice dětem

Poberouní - Chystáte se v říjnových volbách
znovu kandidovat? ptaly se Naše noviny sta-
rostů poberounských a podbrdských obcí. Prv-
ní várku odpovědí jsme otiskli minule, nyní
zveřejňujeme další.

Lucie PaLičková, starostka
Zadní Třebaně:
„Ano, chystám se kandidovat, ne-
jsem ovšem lídr našeho sdružení.
Kandidaturu beru hlavně jako pod-
poru lidem, s nimiž jsme kandidát-
ku vytvořili, chci pomoci těm, kte-

rým věřím a kteří mohou pro Třebaň hodně udělat.
doufám, že uspěje naše kandidátka na starostku
Markéta Simanová.“ 

vnislav koNvaLiNka, staros-
ta Hlásné Třebaně: „Ano, kandi-
duji. důvodem je dokončení vý-
stavby kanalizace. Měl jsem  před-
stavu, že se už vrátím zpátky do za-
městnání, odkud jsem po 30 letech
odešel, a budu se dále věnovat obo-

ru, který jsem vystudoval. Ale zahájili jsme něko-
lik dlouho připravovaných staveb, některé jsou již
dokončené, jiné těsně před dokončením. Zbývá
nám  právě ještě stavba kanalizace, která se nyní
rozbíhá a musí být v září 2015 hotova. Beru její

zdárné dokončení jako svůj závazek k mé obci,
kterou jsem chtěl zvelebit a zviditelnit. Aby Hlás-
ná byla opravdu krásná. Velká část současného
zastupitestva kandiduje také.“

Petr RaMPaS, starosta karlštejna: „Kandi-
dovat budu, jsem na kandidátce do
zastupitelstva obce. Chtěl bych
pokračovat v započaté práci, pro-
tože toto volební období bylo vel-
kou zkouškou v mém životě při
řešení všech možných i nemož-
ných situací v obci. Získaní no-

vých kontaktů pro obecní práci jsem si musel zaji-
stit sám.  Myslím si, že spolupráce s místostarosty
byla výborná, ale od ostatních zastupitelů jsem
očekával zapojení se do dění v obci větší. Ale pře-
sto je kus práce  vidět a další akce máme rozpra-
cované. Věřím, že voliči v Karlštejně vše dobře
zhodnotí a zvolení zastupitelé budou pracovití.“ 

kateřina SMoTeRová, starostka Mořinky:
„do zastupitelstva obce kandiduje-
me ve stejném složení, v jakém
jsme na radnici teď. Chtěli by-
chom ještě vybudovat kanalizaci,
opravit dětské hřiště, zpracovat
Regulační plán a zrekonstruovat
místní komunikace.“        (pef, mif)

Naším hlavním cílem je změna zákona
SPOLEK ŘEVNICE DĚTEM REAGUJE NA ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ZŠ ŘEVNICE OTIŠTĚNÝ V MINULÝCH NN

ČELÍ KRITICE. Ředitelka řevnické školy Pavlína
Seidlerová. Foto NN l. PAliČKOVÁ

Dostavbu školy si přišlo
prohlédnout několik set lidí
Poslední prázdninový podvečer byl v Dobřichovi-
cích ve znamení velké události. Několik set míst-
ních obyvatel, rodiče i prarodiče, mnoho a mnoho
dětí i řada hostů tleskali těm, kteří se zasloužili o
dostavbu školní budovy pro druhý stupeň. Sláva to
byla veliká. Jak připomněl starosta města M. Pá-
nek, stavba za téměř 60 milionů byla největší in-
vesticí v Dobřichovicích v jejich novodobé histo-
rii. Ačkoli na ni město získalo dotaci, bezmála 3/4
nákladů byly financovány z vlastních zdrojů. Vý-
znamně přispěly i obce Lety a Karlík, odkud do
dobřichovické školy dochází nemálo dětí. Přesto-
že se návštěvníkům pokusili autoři časosběrného
dokumentu ukázat, že čtrnáctiměsíční martýrium,
kdy se nejprve bořila stará budova a až pak se
mohlo začít stavět, vlastně ničím složitým nebylo
a vše šlo šup-šup, pravda to není. Dobrá věc se
podařila i díky výborně poskládanému realizační-
mu týmu. Však si to také řečníci ve svých vystou-
peních pochvalovali - radost ze vzájemné spolu-
práce byla evidentní. 
Dítka školou povinná vystoupila v krátkém prog-
ramu a ředitel Bohuslav Stejskal pozval všechny
na prohlídku. Kdo si prošel vyznačenou trasou,
viděl úplně všechno. Nové, krásné třídy, šatny, so-
ciální zázemí, moderní vybavení. Slova obdivu a
uznání postupně plnila pamětní knihu. U nás, ně-
kdejších žáků této školy, prohlídka vyvolávala nos-
talgické vzpomínky na léta dávno minulá; však to
také z mnoha rozhovorů na chodbách bylo slyšet.
Nechť nová škola slouží co nejlépe svému účelu,
nechť je pro žáky i učitele odměnou za léta strá-
dání v nevyhovujících prostorech a nechť učení v
ní naplňuje motto vytesané sochařem Petrem Vá-
ňou do jejího základního kamene: Škola hrou! 

Jiří GeiSSler, Dobřichovice

Chci pomoci s akcemi pro děti
Zadní Třebaň - V Zadní Třebani vznikla početná
skupina lidí, kteří se rozhodli kandidovat v komu-

nálních volbách. Sestavili
kandidátky Společně pro
Třebaň a Sdružení nezávi-
slých kandidátů Třebaně.
Na kandidátní listině ve-
dené Markétou Simano-
vou, je i Romana ŠiNd-
lářoVá. osmatřicetile-
tá matka dvou dětí pracuje
jako zástupkyně ředitele
na ZŠ Weberova Praha.

Jak dlouho v Zadní Třebani  žijete? A proč jste si
k bydlení vybrali právě tuto obec ?
Před osmi lety se naše rodina měla rozrůst o třetí-
ho člena. Rozhodli jsme se odejít z Prahy a najít
pro své budoucí děti místo, které by se nám líbilo.
Chtěli jsme dětem dopřát tak krásné dětství, jako
jsme měli my s manželem. Po objíždění několika
destinací byla Zadní Třebaň láska na první pohled. 
Co se vám ve Třebani líbí a co byste zlepšili?
Po krátké době došlo k malému rozčarování - mě-
la jsem pocit, že to tu »nežije« úplně tak, jak jsem
doufala. Zdálo se mi, že by tu k sobě mohli mít li-
dé blíž, víc se scházet. Chybí tu místa, která by k
tomu lidi přiváděla - více laviček v obci či kvalit-
ní dětské hřiště. K pohodě by určitě přispěla i bez-
pečná cesta do řevnic pro pěší a cyklisty. 
S čím jdete do voleb?
Především pro děti je třeba podnětné, bezpečné a
přívětivé prostředí, ve kterém k sobě lidé budou
mít blízko - a bude jim spolu hezky. Pochopila
jsem, že jen něco kritizovat - nebo být nespokoje-
ná - nestačí. Ráda bych byla platná svými peda-
gogickými zkušenostmi při přípravě akcí pro děti,
případně se podílela na plánu rozvoje obce. Plně
si však uvědomuji, že předpokladem pro šťastná
dětství dětí jsou spokojení dospělí.                   (pef)
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Hrát s Petrem Jančaříkem? Superjízda
„S OCHOTNÍKY SI PŘIPADÁM JAKO VYZNAVAČ ADRENALINOVÝCH SPORTŮ,“ TVRDÍ LUMÍR OLŠOVSKÝ

Přesně 35 snímků dorazilo letos do tradiční letní
soutěže Našich novin o nejoriginálnější fotku z do-
volené či prázdnin. Vtipné či nějak zajímavé foto-
grafie nám na adresu redakce poslalo 19 autorů.
Došlé práce nyní posoudí hodnotící komise v čele
s Josefem Kozákem a rozhodne, kdo získá některou

z cen: Cykloprůvodce Dolní Berounka, průvodce a
mapa Na kole i pěšky po okolí Prahy, triko, lahev
vína či DVD se známým filmem. 
První dnes otištěnou »kočičí« fotku její autorka
Eva Jůnová z Karlštejna nazvala Lidi, já mám
žízeň! Snímek značky zakazující čůrání v Norsku

pořídil Petr Holý z Rudné. Fotografii »bahnící se
holčičky« autor Miroslav Hofbauer z Dobřichovic
opatřil popiskem: Než ji vytáhneš, tak ji vyfoť!
Čtvrtou fotku nám poslala Lucie Kudláčková ze
Zadní Třebaně s komentářem: I dřevěný koník je
větší než já. (mif)

Když jsme s kolegou Jiřím Šafrán-
kem u  skleničky vína začali dávat
dohromady základní pravidla soutě-
že ve vaření svíčkové, neměli jsme v
úmyslu jednou provždy vyřešit pro-
blém, jak nalézt nejlahodnější svíč-
kovou omáčku a odtajnit jejího tvůr-
ce. Spíše nám připadlo fajn vytvořit
prostor pro příjemnou podzimně ve-
černí zábavu, a tu okořenit něčím za-
jímavým. Není to nic novátorského,
uspořádat soutěž ve vaření jakého-
koliv pokrmu. Ale uvařit soutěžně
svíčkovou omáčku, fenomén mnoha
českých kuchyní, kdy se rodinné re-
ceptury se spoustou vlastních úprav,
finesů a fíglů často dědí z generace
na generaci a málokdo z pokrevních

klanů pochybuje, že právě ta jejich
je nejlepší, nám přišlo jako téma za-
jímavé. Mnoho lahví jsme ještě mu-
seli vypít, než jsme se dopracovali
ke stávající podobě pravidel. (Viz
www.dobrichovice.cz.) 
V sobotu 11. 10. se v konírně dobři-
chovického zámku bude, s laskavou
podporou Města Dobřichovice, ko-
nat první ročník Brdského festivalu
svíčkové (omáčky). Soutěžně zábav-
ný večer, na jehož konci bychom
měli znát svíčkového šampiona či
šampiony. Naší ambicí je vyhlásit
vítěze stanoveného odbornou poro-
tou, do jejíhož čela se velmi ochotně
zapojila autorka několika kuchařek,
Helena Rytířová. Protože na svíčko-

vé hody zveme veřejnost, rádi by-
chom i jí dali právo na názor. Přícho-
zí tedy budou moci za drobný popla-
tek vše přechutnat, ohodnotit a vy-
hlásit vítěze všelidového. 
Festival je brdský, což jasně dekla-
ruje naši snahu posoudit kuchařské
umění nejen mezi Dobřichovickými,
ale dát příležitost vyniknout i přes-
polním. Zveme proto s předstihem
šikovné kuchařky, slovutné kuchaře,
rodinné týmy či družstva vzniklá jen
tak: zvedněte hozenou rukavici a při-
hlaste se na jiri.geissler@infocre-
dit.cz. Až 15 účastníků jsme připra-
veni nechat do soutěže přihlásit. Po-
žadujeme, aby soutěžní vzorek měl
alespoň 4,5 l. Pro ochutnávání budou

k dispozici knedlíky, resp. jejich
kousky. Kdo se do hodnocení pustí,
oznámkuje každý ze vzorků jako ve
škole. Nejmenší součet všech hod-
nocení ukáže Svíčkového Mistra.
Abychom nepřebíjeli základní chuť,
rozhodli jsme se zakázat citrony,
brusinky, šlehačky a vše ostatní, do-
ma mnohdy k omáčce servírované.
Na večer chystáme doplňkový prog-
ram a máme připraveny i ceny, které
předáme vylosovaným hodnotite-
lům. Samozřejmě budou oceněni
rovněž vítězové. Vážené kuchařky,
vážení kuchaři, gurmáni, jedlíci! Ne-
váhejte a pojďte s námi do toho! 
Jiří GeiSSLeR, Jiří ŠAFRáNeK,

agentura Gei-ŠA, Dobřichovice

Poberouní - A hraje dnes Lumír?
Přesně tak se často ptají diváci,
kteří se vypraví na muzikál Noc na
Karlštejně či Postřižiny. Pobe-
rounští divadelníci s nimi už devět
let objíždějí celou republiku; je-li
»v nominaci« Lumír OLŠOVSKÝ,
baví se královsky návštěvníci i je-
ho herečtí kolegové.
Lumíre, s poberounskými ochotníky
už hraješ čtvrtou sezonu. Pořád tě to
ještě neomrzelo?
Sice si už připadám jako vyznavač
adrenalinových sportů (kterým teda
fakt nejsem!), ale něco na té panice,
kterou u ochotníků před představe-
ním mívám, přece jenom bude. Hrát
venku, pokaždé na jiném místě, hlav-
ně obstát svým »předstíráním« vedle
roztomilých naturščiků, kteří svoji
roli nehrajou, ale žijí... Řeknu ti, asi
je to ta nejtěžší role, kterou mám.
Původně jsi vzal záskok za Pavla
Vítka v Noci na Karlštejně, teď už
dávno účinkuješ stabilně - v »noci«
i v Postřižinách. V obou veselo-
hrách jsi ztvárnil spoustu postav,
kterou máš nejraději?
Pešek je Pešek, navíc jsem v něm za
ty roky pomalu našel místa, která si
už dokážu užít. Ale vždycky nejvíc
záleží na partnerovi: I ten Francin se
dal zvládnout vedle Pavly Nováčko-
vé. A Bavorský vévoda po boku Pet-
ra Jančaříka? Superjízda!

Ondra Nováček, jeden ze členů sou-
boru, si tě letos v létě vybral za svěd-
ka na svoji svatbu. Překvapilo tě to?

Nepřekvapilo. Šokovalo! Do toho
dne jsem si vůbec nepřipadal jako
zodpovědná osoba. Byl to pro mě

první podobný zážitek. Teď můžu te-
dy zodpovědně a hrdě dosvědčit, že
se ti dva úžasní lidi opravdu vzali.
Vyrostl jsem tím ve vlastních očích.
Jsi nejen herec, ale i režisér, a teď
právě máš před premiérou velkého
muzikálu Sněhová královna. Pozvi
čtenáře - proč by si toto představení
určitě, ale určitě neměli nechat ujít?
Muzikál bývá atrakcí, kterou by si
čtenáři skutečně neměli nechat ujít.
Ten náš je navíc pohádkový. Ale ne
nějak přihlouple, zlá čarodějnice ne-
dělá bububu a Gerda není hloupouč-
ké naivní pískle. »Sněhovka« je Velký
muzikál, rozhodně tedy hudbou, vý-
pravou, obsazením (Patrasová, Boča-
nová, Laurinová, Finková, Nosková,
Pártlová, Gránský, Slováček juni-
or...) i dobrým, poutavým příběhem
o uneseném Kayovi, čtyřech hrdých
panovnicích a putování za láskou.
Zkoušky spějí k finále, premiéru v
pražském divadle Hybernia máte 20.
září. Už jsi coby rejža nervózní?
Nedá se to nazvat nervozitou, vlastně
nemám čas se zamýšlet, jak dopadne
výsledek. Pořád řeším tolik dílčích
technických nebo hereckých detailů,
rekvizity, světla, kostýmy, pointová-
ní situací, že je to spíš neustávající
pracovní stres. Jednoho dne se pro-
budím a přijde premiéra. Pak už se
děj vůle Boží! Přijďte, uvidíte!

Miloslav FRÝDL

V Dobřichovicích budou vařit svíčkovou, soutěžit můžete i vy!

PAN KOLONIČNÝ. Lumír Olšovský jako pan Koloničný, člen správní rady
pivovaru, v původním muzikálu Postřižiny.               Foto Alena ŠUSTROVÁ

Soutěž o nejoriginálnější fotku skončila, vítěze vyhlásíme příště



Naše noviny 18/14 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Medové odpoledne zahájí kontrafagoty
V ZADNOTŘEBAŇSKÉM SPOLEČENSKÉM DOMĚ BUDE PŘIPRAVEN PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ

Jedenácté Medové odpoledne se bu-
de konat ve Společenském domě v
Zadní Třebani 13. září od 13.15. Po-
řadatelé, včelaři ZO ČSV Liteň a ko-
morní soubor Harmonia Mozartiana
Pragensis, akci jako obvykle věnují
včelám, včelaření, kultuře a méně
známým aktivitám. Na své si ale při-

jdou i rodiče s dětmi. Ty budou moci
zdobit medové perníčky a malovat
obrázky se včelími motivy. Vše o
sladké ceny. Vedle Společenského
domu pak pro ně bude přichystána
projížďka na koních a pohádka Di-
vadla v kufru. 
Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu
včelařského v Dole bude hovořit a
diskutovat na téma Co včely umí a
co je trápí. Novinkou na Medovém
odpoledni bude účast Jiřího Poučka,

který je zakladatelem Muzea medo-
viny v Praze. Návštěvníky seznámí s
historií, výrobou a trendy ve výrobě
tohoto stále oblíbenějšího nápoje.
Mnoho druhů medoviny se bude i
ochutnávat a prodávat. Samozřej-
mostí programu jsou živé včely v za-
skleném pozorovacím úlku a prodej
medu i medového pečiva. K dostání
budou také zajímavé výrobky ze
včelích produktů.
O úvod Medového odpoledne se tra-

dičně postarají kontrafagotisté, letos
jich bude jedenáct. Očekává se i pří-
jezd italského kontrafagotisty, člena
souboru I Fiati di Parma. Svoji pre-
miéru si zde odbude soubor Tango
Jazz Band. Závěr Medového odpo-
ledne bude patřit koncertu dechové-
ho oktetu Harmonia Mozartiana Pra-
gensis. Vstupné na akci je jednotné -
49,90 Kč, děti neplatí nic.

luboš FAit, Zadní třebaňKina v okolí
KINO LITEŇ
12. 9. 18.00 10 PRAVIDEL JAK SBA-
LIT HOLKU
19. 9. 18.00 LETADLA

KINO ŘEVNICE
10. 9. 20.00 LOVE-SONG
12. 9. 20.00 SIN-CITY: ŽENSKÁ, PRO
KTEROU BYCH VRAŽDIL
13. 9. 16.00 TŘI BRATŘI
13. 9. 20.00 LEPŠÍ NEŽ JINDY
17. 9. 20.00 MAGICKÝ HLAS REBELKY
19. 9. 20.00 LÁSKA NA KARI
20. 9. 16.00 POŠŤÁK PAT
20. 9. 20.00 MÍSTA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
8. 9., 10. 9. 18.30 SIN CITY: ŽENSKÁ,
PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D
9. 9. 17.30 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO
KTEROU BYCH VRAŽDIL
9. 9. 20.00 DÍRA U HANUŠOVIC
11. 9. 15.30 PARÁDNĚ POKECAL
11. 9., 12. 9., 13. 9., 15. 9. 17.30 (Čt
18.30, Pá 20.00) POD ZEMÍ
12. 9. - 13. 9. 17.30 (So 20.00) LÁSKA
NA KARI
13. 9. - 14. 9. 15.30 POŠŤÁK PAT
14. 9. 18.30 STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
15. 9., 17. 9., 22. 9., 24. 9. MIKULÁŠO-
VY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
15. 9. 20.00 NYMFOMANKA ČÁST I.
16. 9. - 18. 9. 17.30 (St 18.30, Čt 20.30)
DÁRCE
16. 9. 20.00 LEPŠÍ TEĎ NEŽ JINDY
18. 9. a 20. 9. 18.30 (So 20.00) MÍSTA
19. 9. 19.00 RUSALKA - záznam opery
20. 9. 15.30 ZLOBA - KRÁLOVNA
ČERNÉ MAGIE
20. 9. - 21. 9. 17.30 (Ne 18.30) LABY-
RINT: ÚTĚK

KINO RADOTÍN
9. 9. a 20. 9. 17.30 STEP UP: ALL IN
9. 9. 20.00 BEZVADNÝ DEN
10. 9. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
10. 9. 20.00 FAKJŮ PANE UČITELI
11. 9. 17.30 LÁSKA NA KARI
11. 9. 20.00 SEX TAPE
12. 9. a 19. 9. 17.30 POŠŤÁK PAT
12. 9. a 17. 9. 20.00 DÁRCE
13. 9. a 18. 9. 17.30 JUMP STREET 22
13. 9. 20.00 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO
KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D
16. 9. 17.30 LETADLA 2: HASIČI A
ZÁCHRANÁŘI 3D
16. 9. 20.00 ZÁZRAKY
17. 9. 17.30 ZEJTRA NAPOŘÁD
18. 9. 20.00 LABYRINT: ÚTĚK
19. 9. 20.00 ZŮSTAŇ SE MNOU

Čtenáři si budou moci sestavit vlastní Kukátko
Časopis Dobřichovické Kukátko je zřejmě nejstarší místní tiskovinou, která
v našem regionu vychází. Letos se objevuje v poštovních schránkách míst-
ních domácností jeho již třicátý ročník. Uvedená skutečnost se stala pád-
ným důvodem výročí oslavit; vznikl nápad vydat výroční číslo, které bude
jakýmsi průřezem, zejména těch nejstarších ročníků. 
Stávající redakční rada byla krátkodobě posílena o několik redaktorů minu-
lých a během předcházejících měsíců se pokusila oprášit některé zajíma-
vosti a novinky, o kterých tehdejší Kukátka referovala. Dříve, než bude toto
speciální číslo v Dobřichovicích distribuováno, nabízejí jeho autoři mož-
nost si své vlastní Kukátko složit tak, jak v počátcích vznikalo. Nebylo to nic
jednoduchého - byli jsme rádi, když se nám podařilo zajistit tiskárnu, která
nám dodávala polotovar: potištěné listy formátu A3, které bylo potřeba nej-
prve nařezat, posléze poskládat, vložit do desek a sešít.  Tak nějak si zájem-
ci budou moci své Kukátko složit 13. 9. od 9 hodin na Křižovnickém náměs-
tí v Dobřichovicích. Účast přislíbila řada členů redakční rady stávající i
těch minulých, kteří se těší na osobní setkání a popovídání si se čtenáři i
přespolními příznivci. Dalším narozeninovým počinem je zveřejnění všech
čísel Kukátka v elektronické podobě na webu Dobřichovic (www.dobricho-
vice.cz, příp. www.dobrich.cz). Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Tipy NN
* Křest knihy J. Königa Řevnice na
starých pohlednicích spojený s auto-
gramiádou autora se uskuteční 9. 9.
od 19.00 v Modrém domečku Řev-
nice. (sah)
* Na manžela Karla Högera bude
vzpomínat herečka Zdenka Procház-
ková 10. 9. od 15.00 v Kulturním
středisku U Koruny Radotín.    (dar)
* Pohádky staré Prahy pro rodiče,
babičky, dědečky i děti uvede 11.
10. od 10.00 v sále U Koruny Rado-
tín Divadlo matky Vackové.      (dar)
* Výstava snímků z cest Vladimíra
Brože nazvaná Úhel pohledu je do
12. 9. k vidění v zámku Dobřichovi-
ce. Vlaďka cVRČKoVá
* oslava 85. výročí založení Obce
baráčníků v Řevnicích se uskuteční
13. 9. Od 10.00 se v Lidovém domě
koná Slavnostní sedění, na kterém
vystoupí dětská muzika Notičky. Ve
14.30 projde centrem Řevnic prů-
vod, po kterém se bude v »Liďáku«
konat veselice. Zatančí Proměny,
zahraje staropražský Třehusk.  (mif)
* Módní kabaretová akce Návraty
se koná 13. 9. od 15.00 na nádvoří
zámku Dobřichovice. Jedná se o
módní focení, do kterého se sami
můžete zapojit. Součástí programu
bude přednáška o módě, dílny pro
děti, živá jazzová hudba aj.         (ak)
* ivan hlas, ABBA revival a další
vystoupí 13. 9. na Burčákobraní,
které se uskuteční na náměstí Petra a
Pavla v Radotíně. (dar)
* Akty, fotografická výstava Lukáše
Dvořáka, který pracuje pro módní
magazíny Harper´s Bazaar, Marie
Claire, Vanity Fair, Playboy, GQ,
Cosmopolitan, Woman aj., je insta-
lována od 13. 9. do 18. 10. v zámku
Dobřichovice. (ak)
* Pohádku O třech námořnících
uvede 14. 9. od 15.00 v areálu zám-
ku Dobřichovice Divadélko pro děti
Láry Fáry.     Andrea KUdRNoVá
* Vladimír Merta zahraje 18. 9. od
19.00 v klubu Kulturního střediska
U Koruny Radotín. (dar)
* Robert hlavatý vystoupí se svým
Bandem 19. 9. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Koncert vážné hudby se koná 20.
září od 19.00 v kostele sv. Martina a
sv. Prokopa v Karlíku. Zazní lesní
roh, dvě violy, cembalo a varhany.
Na programu je A. Corelli, J. K.
Vaňhal, T. Albinoni, A. Dvořák, G.
Frescobaldi aj. (ak)
* Fotografie Jiřího Hřebíčka jsou
do 28. 9. instalovány v kavárně
Modrého domečku Řevnice.     (šah)
* Výstavu Tak nám zabili Ferdinan-
da, která má připomenout 100. výro-
čí vypuknutí 1. světové války, mů-
žete v Muzeu Českého krasu Beroun
zhlédnout do 28. 10.                   (pap)
* Výstava obrazů Hany Mislerové
v kostele sv. Maří Magdaleny na
Skalce potrvá do 2. 11.                (jab)

Základní umělecká škola Černošice
slaví letos šedesát let svého působe-
ní. Zároveň je rok 2014 Rokem čes-
ké hudby! Tato výročí se škola roz-
hodla oslavit festivalem, který se bu-
de konat od září do prosince, vždy
každou druhou sobotu v měsíci.
Festival začne velkým zahajovacím
koncertem 13. září v ZUŠ Černoši-
ce. Od 15 do 18.00 se můžete těšit
na Dětský pěvecký sbor Chorus An-
gelus se sbormistrem Dr. Romanem
Michálkem. Jako hosté vystoupí
Smíšený pěvecký sbor Canto Carso.
Oba sbory se představí s vážnou

hudbou, úpravami lidových písní i
černošskými spirituály. Taneční obor
ZUŠ předvede lidové i současné tan-
ce. Folklorní soubor Pramínek ukáže
Písně a tance z Horácka, Pásmo
chodských dudáckých písní a Písně
od Zlaté koruny. Současný tanec za-
stoupí pásmo V trávě, které dopro-
vodí přípravka Chorus Angelus se
sbormistryní Ivanou Kylarovou. Ne-
bude chybět ani vstup vokálního a
capella tria Black Notes nebo vys-
toupení vybraných hráčů komorní
hudby z řad hudebního oboru ZUŠ.
Součástí odpoledního programu bu-

de několik tvůrčích dílen – houslová
a klavírní, výtvarná, taneční a foto-
grafická -, které přiblíží výuku v
ZUŠ Černošice. 
Ve večerním programu od 19 do
22.00 uslyšíte koncert dua Jana Vo-
nášková-Nováková (housle) - Jana
Vavřínková (viola). Nenechte si ujít
ani komponovaný pořad tanečního
oboru ZUŠ Černošice a výtvarného
oddělení, který propojuje současný
tanec s promítáním fotografií. Zaha-
jovací koncert zakončí ohňostroj.

Magdaléna VoldřichoVá,
ZUŠ Černošice

PIRÁTI Z PROMĚN. Letní soustředění v duchu Pirátů z Karibiku prožily
čtyři desítky dětí z řevnické taneční skupiny Proměny v Choceradech. Děti
si musely vyrobit Černou perlu a celý týden plnily úkoly od Jacka Sparro-
wa a Elizabeth Swannové. Vyrobený maják nám záviděli všichni, kdo šli
okolo. Tanečníci nacvičovali ve 3 skupinách, stepovací boty nezahálely.
Prckové včetně nového nejmladšího člena, tříletého Jonáška, si užili Pirát-
ský karneval a dovádění na choceradské pouti, kde se s velkou radostí vrá-
tila do dětských let i babička Věrka, která jízdou na labutích pobavila celý
soubor. Velké Proměny si zase užily strašení na noční bojovce v kostýmech
kostlivců. Děkuji dospělcům i velkým Proměnám za jejich ochotu, pomoc a
týdenní nasazení.   Text a foto Ivana ZROSTLÍKOVÁ, Proměny, Řevnice

Černošická »zuška« oslaví šedesát let trvání
OSLAVY ZAČNOU VELKÝM ZAHAJOVACÍM KONCERTEM V SOBOTU 13. ZÁŘÍ
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Všeradův kurýr

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) ve
Vižině okamžitě zareagoval na vý-
zvu Českého rozhlasu, aby se přihlá-
sil do hasičské soutěže Dobráci ro-
ku. Z 1300 SDH Středočeského kra-
je a ze 40, které mohou být během
roku vylosovány, jsme byli první.
Vylosovali nás v živém vysílání v
pátek 29. srpna.
A pak už to šlo ráz na ráz. V pondě-
lí 1. 9. přijeli z Českého rozhlasu,
přivezli plakátky na natáčení a dali

několik rad, jak se na natáčení me-
dailonu našeho sboru připravit. V
úterý 2. 9. si děti na schůzce natré-
novaly pokřik, poklidilo se a sepsaly
se na tabuli důležité body - tahák,
aby kdokoli, kdo bude dotázán, uměl
odpovědět. Ve středu 3. 9. se u hasič-
ské zbrojnice sešli členové i přízniv-
ci našeho sboru.  Náhodou procháze-
la kolem dlouholetá aktivní a v sou-
časné době přispívající členka, jed-
nadevadesátiletá paní Anna Karešo-

vá, kterou moderátoři ČRo Region
oslovili. Vyprávěla jim zážitky a po-
psala historii založení ženského
družstva ve Vižině. Pak postupně
promluvili starosta obce, místosta-
rosta sboru, vedoucí družstva mla-
dých hasičů i jednatelka sboru.
Hlavní slovo měly děti, které se ob-
lékly do svých nových souprav, v
nichž reprezentují naši obec po ce-
lém okrese, a předvedly svůj pokřik.
Pozadu nezůstala ani naše ruční his-

torická stříkačka z roku 1922 - vete-
ránská Tatra 805 po generálce za
velkých ovací přihlížejících před-
vedla, jak startuje. 
Příspěvek o našem SDH byl na ČRo
Region odvysílán 5. 9. Pokud jste ho
neslyšeli, najdeho ho v archivu sta-
nice. Doufáme, že se posluchačům
líbil a pošlou nám - stejně jako vy -
formou SMS zprávy hlas. Hlavní ce-
na je velkolepá: hostina za 100 tisíc
korun.         Jana FIAlOVÁ, Vižina

Hasiči ukázali starou stříkačku, děti křičely jak o život
SDH VIŽINA MÁ ŠANCI VYHRÁT SOUTĚŽ DOBRÁCI ROKU, SVŮJ HLAS MU MŮŽETE POSLAT TAKÉ VY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2014 (159)

TRIUMF VE SKŘIPLI. Hasičské závody ve Skřipli ovládla 6. září družstva z Vižiny. Ve svých katego-
riích zvítězili muži, ženy i žáci.  Foto Petra ŠTÁRALOVÁ

Přijďte na soutěž! zve rychtář
Posledního veřejného zasedání stávajícího zastu-
pitelstva Všeradic, jež se konalo 5. 9., se zúčast-
nilo 37 lidí. Zastupitelstvo zhodnotilo svoji práci
za uplynulé období, na závěr starosta poděkoval
jeho členům za práci a konstatoval, že úkoly, kte-
ré si zastupitelstvo dalo, se podařilo splnit . 
Výstavba vodovodu a kanalizace se blíží do finá-
le. Kolaudace díla se uskuteční 26. 9. Nyní již
máme vodu ve vodojemu, v dalším týdnu je v plá-
nu proplach potrubí a od 11. 9. bude zavodněn
hlavní řad i hydrantový systém. Prosíme všechny
občany, aby se připojovali na kanalizační řad -
od října již nebudeme dotovat vyvážení jímek. Vo-
dovodní přípojky do jednotlivých objektů budou
napojovány od listopadu letošního roku. 
Zvu všechny na kuchařskou soutěž, která se koná
v Zámeckém dvoře Všeradice 20. září od 11.00.

Bohumil StIBAl,  starosta Všeradic

První byli muži, ženy i děti
Co se dalo, vyhráli na závodech ve Skřipli 6. 9.
vižinští hasiči. Mladší žáci měli nejlepší čas ve
štafetě i v útoku, ženám dýchaly na záda konku-
rentky ze Lhotky a ze Skřiple, mužům soupeři ze
Skřiple i Podbrd. Premiéru si odbyla naše příprav-
ka - děti od 3 do 6 let.       Jana FIALOVÁ, Vižina

Vižinského trotlíka ovládli Doudíci Z podbrdského kraje
* Druhý ročník Pochodu Všerado-
vou zemí se koná 13. 9. Start je mezi
9 a 10.00 v Zámeckém dvoře Všera-
dice, připraveny jsou trasy 4,5 km,
8,5 km a 10,5 km. Na každého čeká
při startu svačina a v cíli malá po-
zornost s diplomem. (zad)
* Mykologickou exkurzi do okolí
Všeradic pořádá 13. 9. Správa
CHKO Český kras. Sraz je v 10.15
na všeradické návsi u autobusové
zastávky. Okružní trasa vede na vrch
Vysoká skála, vycházka potrvá 3-4
hodiny. Irena JANČAŘÍKOVÁ
* Závod horských kol pro děti do
14 let se ve Všeradicích uskuteční
20. 9. Pojede se na uměle vytvořené
travnaté trati dlouhé 300 metrů.
Každý závodník bude zařazen do
kategorie dle věku. Před startem se
koná beseda o bezpečnosti a údržbě
kola. Přihlášky na: www.zima-
video.cz/deti.              Martin ZIMA
* Oslava 125. výročí založení SDH
Hostomice se koná 20. 9. od 13.00 v
areálu hostomického výstaviště. V
progamu jsou ukázky techniky i zá-
sahů, koutek pro děti, zahraje hud-
ba. Jan DOBEŠ

V sobotu 30. 8. se ve Vižině konal Vižinský trotlík, cyklistický adrenalino-
vý závod pro celou rodinu. Počasí nás chvilku napínalo, ale pak se umoud-
řilo a mohlo se začít. Na startu 16 družstev obdrželo mapu, hrací kartu a
syrovou špagetu. Závodníci hledali po trase ukryté kartičky s obrázky, jež
museli zakreslit do hrací karty a plnili neobvyklé  úkoly na živých stano-
vištích. Chytali laťku, lovili červy ústy z mouky, přenášeli vodu v misce,
zapamatovávali si barevnou kombinaci kostek... Na závod měli 2 hodiny.
Za tu dobu se snažili najít co nejvíc kartiček, splnit co nejvíc disciplin a
nezlomit špagetu. V cíli organizační tým počítal body, vyhládlí cyklisté me-
zitím dostali  hamburger a limonády.  Putovní pohár letos vyhráli Doudíci
- místní chataři. Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Koncert uzavřela
»pohádková« písnička 
V sobotu 30. 8. se v kostele Sv. Šimo-
na a Judy ve Skřipli uskutečnilo set-
kání s hudbou, duchovním slovem a
dějinami. Kostelík s pěkně oprave-
nou fasádou je půvabný i uvnitř, i
když by zde byla potřebná ruka res-
taurátora. Objekt ve vlašském stylu
pochází z roku 1768 a byl vybudován
na místě původně románsko gotické-
ho kostela z roku 1200. Akci zahájil
Václav Frajer duchovním slovem, ve
kterém vyjádřil přesvědčení, že kul-
tura je dar od Boha a přibližuje nás
nebi. Poté kronikářka Marie Plecitá
seznámila návštěvníky s historií Sk-
řiple i kostela. Trio hudebníků - Ale-
na Packová, absolventka konzerva-
toře J. Ježka v oboru zpěv, její dcera,
mimořádně nadaná  Lucie (flétna) a
absolvent pražské konzervatoře v
oboru kytara Petr Krutský nám zp-
rostředkovali nádherné prožitky při
poslechu hudby. Vyslechli jsme sk-
ladby Mozartovy, Schubertovy, A.
Michny z Otradovic. Večer ukončila
osmiletá Lucie bravurně podanou
melodií z filmu Princezna ze mlejna. 

Marie PLECITÁ, Osov
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Chcete nás podpořit?
Přijďte k volbám a zaškrtněte NEZÁVISLÉ. 
Pro nejvěrnější máme připravené hezké tričko. L

.
omunální volby jsou zvláštní tím, že mnohé lidi 
na kandidátkách známe, máme k  nim osob-
ně nebo alespoň zprostředkovaně kladný nebo 

záporný vztah. Máme proto pocit, že když zakroužku-
jeme našeho oblíbeného XYZ a ten zasedne v zastu-
pitelstvu, postará se, aby vše běželo jak na drátkách. 
Co bychom si jako voliči měli uvědomit je, že ať se 
nám ten či onen zastupitel líbí sebevíc, jeho možnosti 
ovlivňovat dění v obci jsou malé. Ten, kdo prakticky 
určuje činnost obce – kterou pak čtyři roky chválíme 
nebo naopak kritizujeme – je výhradně starosta!!! Je 
důležité, abychom si zvolili nejen charakterního (to je 

Urt¼xpÛ"uvctquvc"lg"cnhc"c"qogic#
samozřejmé), ale i skutečně dynamického, manažer-
sky zkušeného kandidáta za starostu. Náš oblíbený 
zastupitel může (ve svém volném čase) problémy 
a  úkoly nakrásně i  včas identi, kovat, ale starosta 
a pracovníci radnice se tím řídit nemusejí. 

Jsem nesmírně rád, že máme v  Litni v  osobě 
Filipa Kaštánka konečně osobnost, která má opra-
vdu všechny předpoklady stát se úspěšným sta-
rostou a  jehož mohou s dobrým svědomím pod-
porovat všichni zodpovědní obyvatelé naší obce. 

Fi lip Kaštánek je ten, který je 
schopen náměty od angažo-
vaných zastupitelů přebírat 
a kvalitně realizovat. (článek 
v  plném znění najdete na 
www.novaliten.cz)

Tq¦jÛdglog"Nkvg=#"C"u"×uoûxgo#

Hknkr"McVv¼pgm
kandidát na starostu Litně

LkNÊ"Xqfkìmc
místostarosta Litně

Zleva: Jiří Hrách, Olga Beaufortová, Lukáš Münzberger, Hana Lukešová, Filip Kaštánek, Iveta Sládková, Miloslav Kliment, Jiří Vodička a Jindřiška Jelínková

äFƒog"x"Nkvpk"xHek"fq"rqj{dw#Ñ

)
d chvíle, kdy jsem byl poprvé sousedy os-
loven, zda bych nechtěl dělat starostu Lit-
ně, uběhly více než dva roky. Počáteční ne 

jsem po roce přehodnotil a začal vážně přemýšlet 
o kandidatuře na starostu. Prostudoval jsem hos-
podaření obce, začal o věci diskutovat se sousedy 
i se současnými zastupiteli. Navzájem jsme zjistili, 
že máme podobné názory na život zde. Od počát-
ku si velmi považuji, že jsem byl osloven a že mám 
i důvěru čtyř současných zastupitelů. Za tu dobu, 

co o starostování přemýšlím a připravuji se na něj, 
jsem se začal na práci starosty v Litni, Bělči, Leči 
a Vlencích těšit. Myslím si, že je to rozmanitá čin-
nost a že je to především hodně práce, zvláště tady 
v Litni a okolí. I kdybych ve volebním klání neus-
pěl, tak svoji kandidaturu vnímám jako úspěch sa-
motné Litně, neboť ledy se hnuly a v Litni a okolí 
to vře. Viditelně jsme štika v rybníce, která prohání 
zlenivělé kapry.

Chtěl bych vás požádat, abyste přišli k  volbám 
a poděkovat za váš hlas. Pokud nám chcete dát hlas, 
křížkujte nás prosím jako stranu. Argumentem vám 
budiž fakt, že jsme rozumní lidé, kteří jsou 
spolu schopni a  ochotni spo-
lupracovat. Máme vizi 
a  plány, jak pro vás další  
roky pracovat. Naši sehra-
nost si navzájem dokazu-
jeme už nyní a  jde nám to. 
(článek v  plném znění naj-
dete na www.novaliten.cz)

XQNŁO"MCUV¯PMC
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Podzimní volby se pomalu blíží, ros-
te zvědavost voličů. Seznam kandi-
dátů do obecního zastupitelstva Lit-
ně  bude obsáhlý - každý, kdo se roz-
hodne k volbám jít, by si měl bez
problémů vybrat, komu dá hlas. Pro
většinu voličů je výhodou komunál-
ních voleb, že nevolí »neznámé tvá-
ře«, ale spoluobčany, tedy někoho,
koho více či méně znají. Jedním z ta-
kových kandidátů je Miroslav Ho-
rák. Známý je nejen jako obyvatel
Litně - bydlí zde celý svůj život -,
ale i jako starosta Městyse Liteň.
Stal se jím v polovině května poté,
co nás za smutných okolností opustil
jeho předchůdce karel kliment. 
Když jste se v květnu rozhodoval,

zda do konce volebního období při-
jmete funkci starosty, váhal jste? 
Nezaváhal jsem ani na vteřinu. Ne-
jen, že jsem cítil občanskou i morál-
ní povinnost k dokončení práce, kte-
rou pan kliment začal, ale samozřej-
mě jsem byl poctěn, když mi ostatní
zastupitelé svěřili svou důvěru. Čle-
nem zastupitelstva jsem již osm let,
z toho skoro čtyři roky místostaros-
tou - cítil jsem se tedy dostatečně
připraven. Z funkce starosty jsem si-
ce měl určitý respekt, ale určitě ne
strach, který by mě odrazoval.
Jaký byl pro vás nástup do »rozjeté-
ho vlaku«?
Vždy jsem se hodně zajímal o obec-
ní záležitosti, což mi nástup hodně

usnadnilo. Musím však přiznat, že
dostat se do takové funkce týden
před začátkem tak veliké akce, jakou
je výstavba kanalizace, nebylo úplně
jednoduché. Doufám však, že si za-
tím vedu dobře…
Budete v případě zvolení do zastupi-
telstva kandidovat na post starosty
do dalšího volebního období?
Samozřejmě, a rád. Nejen, že bych
rád dokončil započatou práci, ale ta-
ké bych se chtěl podílet na nutném
rozvoji naší obce. Mám v hlavě
spoustu nápadů a rád bych alespoň
většinu z nich uskutečnil.
Zmínil jste rozvoj obce. Na čem je
tedy nejvíc nutné zapracovat?
(Dokončení na straně 9)

Pocta Jarmile
Novotné se vydařila
(Dokončení ze strany 1)
Scénograf Šimon Caban zavěsil nad
pódium zvětšené fotografie z nejzná-
mějších rolí Novotné a světelnými
projekcemi podtrhl magickou atmo-
sféru večera. Napomohlo jí i přízni-
vé počasí. Život fenomenální operní
a filmové hvězdy Jarmily Novotné
přiblížily na obrazovkách archivní
snímky a videa, které vybral a seřa-
dil režisér Michal Caban a slovem
doprovodil Jiří Vejvoda. V emotivní
tečce poděkovala zúčastněným ředi-
telka o. s. Zámek Liteň Ivana Leid-
lová a syn Jarmily Novotné George
Daubek, který si tuto velkolepou vz-
pomínkovou akci k 20. výročí úmrtí
své matky nenechal ujít. Z Galakon-
certu Pocta Jarmile Novotné, který
byl součástí projektu Rok české
hudby, pořídila záznam Česká tele-
vize. Termín vysílání a další zajíma-
vosti najdete na www.zamekliten.cz.

Dita HraDECKÁ, Zámek Liteň

Prvňáci stáli u kostela
V pondělí 1. září jsme se sešli před
liteňskou základní školou těsně před
osmou hodinou. Počasí nám přálo.
Seřadili jsme se jako každý rok od
prvňáčků u kostela až po deváťáky v
blízkosti hostince Ve Stínu lípy. Jako
tradičně jsme začali státní hymnou,
následoval projev ředitelky Věry
Horké a starosty Miroslava Horáka.
Po slavnostním zahájení se žáci se
svými třídními učiteli rozešli do
tříd. Prvňáčci si s sebou vzali i své
rodiče a příbuzné. Také letos máme,
stejně jako vloni, dvě první třídy. V
první A je třídní učitelkou Jana Kli-
mešová, v první B Lenka Říhová.
Do školy v letošním školním roce
bude chodit téměř 230 žáků v 11 tří-
dách. Přejeme všem hodně úspěchů
a radosti  v novém školním roce.

Hana HaVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Můj program? Obec občanům
„NECHCI, ABY SE Z VOLEB STAL KONKURENČNÍ BOJ,“ TVRDÍ STAROSTA HORÁK

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      9/2014 (34)                

UŽ TO ZAČALO. Liteňští školáci při zahájení nového školního roku v pondělí 1. září.      Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

Jako jeden z iniciátorů jsem byl požádán, abych
napsal úvod k dalším odpovědím na anketu, kte-
rou jsme uspořádali v Litni, Bělči, Leči a Vlen-
cích před půl rokem. Chtěli jsme zjistit, jaké jsou
nálady, potřeby a co nás obecně trápí. Z odpově-
dí jsme se dozvěděli to, co jsme jen tušili. Naše
snaha nebyla motivována předvolebním bojem,
naše kandidatury nebyly jisté. Vlastně jsme se
posléze ke kandidování navzájem přemlouvali a
začali tak něco, co původně nebylo v plánu. Na-
še nespokojenost s věcmi veřejnými nebyla a ne-
ní jen naším pocitem. V našich obcích tak žijeme
už delší čas, proto jsme si řekli, že přiložíme ruku
k dílu a pokusíme se věci změnit k lepšímu. Ne-
jenže jsme přiložili ruce k dílu (vytvořili kandi-
dátku, volební program, kampaň, našli partnery a
dobrovolníky), ale hlavně jsme, zdá se, přiložili
pod kotel a rozjeli občanskou aktivitu. A to je jen
začátek. Pracovat budeme na tom, abychom vol-
by vyhráli a se stejným zápalem pro vás mohli
pracovat další čtyři roky. Filip KaštáneK, 

kandidát na starostu Litně za nezávislé 

Monika KLIMentOVá (39 let), OSVČ, v
Litni žije více než dvacet let:
Půjdete volit? 
Ano.
Proč jste si vybrala obec Liteň k bydlení?
Neměla jsem na vybranou, přivdala jsem se do
Litně a vůbec toho nelituji.
Je Liteň něčím výjimečná? Pokud ano, čím?
Lidmi. Tolik negativních lidí na jednom místě
pohromadě je málokde.
Jak si představujete, že by měli zastupitelé a sta-
rosta obce pracovat?
Starosta by měl být hlavně schopný manažer,
protože je to jako vedení velké firmy. Měl by to
být člověk upřímný, aktivní a odpovědný. Měl by
umět komunikovat s lidmi a naslouchat jejich ná-
zorům a problémům.
Chtěla byste dělat starostku? 
Ne.
Preferujete starostu starousedlíka, nebo přistě-
hovalého? 
Nezáleží na tom.

Co považujete za nejdůležitější úkol nového
vedení obce?
Dokončení výstavby kanalizace i čistírny odpad-
ních vod a následná úprava obce.
Které oblasti považujete za nejdůležitější?
Větší propagace obce
Jste ochotna se zapojit, popř. pomoci obci?
Myslím, že pomáhám obci již čtyři roky. Nebrá-
ním se jakékoliv další pomoci, bude-li potřeba.
Co byste v naší obci vylepšila nebo změnila?
Myšlení spoluobčanů, ale to bohužel nejde. Je tu
mnoho lidí, kteří umějí pouze kritizovat, ale s ni-
čím nikdy nepomohou a schovávají se za ostatní.

Jarmila LISOVá (53), zdravotní sestra, v Lit-
ni žije více než 20 let:
Půjdete volit? 
Ano.
Proč jste si vybrala Liteň k bydlení?
Hezká příroda, dostupnost Prahy a Berouna. 
Chtěla byste dělat starostku? 
Ne. (Dokončení na straně 9)

LiteňskéOKÉNKO

Tolik negativních lidí pohromadě jako v Litni je málokde!
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Vážení voliči,
za naše volební uskupení s podporou
České strany sociálně demokratic-
ké, bychom Vás rádi seznámili s naší
dosavadní činností a především s na-
ším volebním programem pro roky
2014 – 2018. Umíme zajistit a bude-
me podporovat:
Dokončení kanalizace a ČOV - do
konce roku 2015 a zahájení zkušeb-
ního provozu ČOV od poloviny roku
2015. Důležité pro nás je vycházet
co nejvíce vstříc občanům tak, aby
se připojil maximální počet domů za
co nejnižší možnou cenu, proto jsme
zařídili například stavební dokumen-
taci jednotným způsobem, a nad rá-
mec dotace dovedení všech kanali-
začních přípojek až na pozemek do
kanalizační šachty. Současně však
plánujeme podporovat rozšíření deš-
ťové kanalizace v ulicích Dlouhá,
Mánesova, Na Poušti, Družstevní a
V Babyce a také hodláme podpořit
rozšíření vodovodního řadu v ulici
Měňanské, to vše v rámci jedněch
zemních prací.
Plánujeme vyřešit získání finančních
prostředků na položení nových as-
faltových povrchů v celé šíři kraj-
ských silnic na území Litně, ale i na
místních komunikacích. Zajistíme
opravy stávajících a instalaci nových
odvodňovacích žlabů na místních
komunikacích.
Rozšíření mateřské školy - by bylo
jistě nejlepší řešit přístavbou ke stá-
vající budově. Bohužel se nedaří zís-
kat souhlas majitele k odprodeji po-
zemku, potřebného pro přístavbu.
Proto již delší dobu projednáváme s
úřady umístění části mateřské školy
v přízemí bývalého učiliště se vcho-
dem přímo do areálu zahrady stáva-
jící školky. Jsou zde však problémy
například se stravováním dětí, atd.
Provoz mateřské školy během let-
ních prázdnin - budeme jednat o
rozšíření fungování mateřské školy
během letních prázdnin. Předpoklá-
dáme jednání i s mateřskými škola-
mi v okolních obcích o možnosti
provozu mateřských škol během
prázdnin výměnným způsobem. 
Rozšíření základní školy a dokon-
čení rekonstrukce fasád a zateple-
ní - vzhledem k tomu, že jsme v mi-
nulých letech získali bezúplatným
převodem do majetku Městyse Liteň
areál bývalého učiliště včetně učeb-
ního bloku, můžeme dnes nabídnout
základní škole volné učebny. Je však
třeba vyřešit vytápění těchto prostor
a hlavně stravování žáků.  
V minulých letech se do základní
školy investovalo mnoho prostředků
z dotací Středočeského kraje, např.

na vestavbu školní jídelny v roce
2005 celkem 3 344 744,- Kč. 

Dále jsem úspěšně žádal o dotace
: V roce 2007 na rekonstrukci sociál-
ního zařízení ve výši 3 897 610,- Kč.
V roce 2010 na výměnu oken ve výši
2 925 575,- Kč. 
V roce 2011 na bezbariérové přístu-
py do budovy a výtah celkem 1 298
311,- Kč.
V roce 2013 na opravu fasády a zate-
plení 1 952 000,- Kč.
Všechny tyto dotace byly řádně pro-
investovány, jejich čerpání zkontro-
lováno a vše řádně proplaceno. Měs-
tys získal tedy na dotacích celkem
13 418 240,- Kč
V příštích letech budeme žádat o do-
taci na zbytek rekonstrukce fasády a
zateplení základní školy a dále na re-
konstrukci podlahy v tělocvičně.

Podpora turistického ruchu
Muzeum Svatopluka Čecha a Jar-
mily Novotné - budeme podporovat
a rozvíjet jeho činnost i rozšíření vý-
stavních ploch v budově fary a Špej-
charu. Například je třeba vytvořit ci-
zojazyčnou verzi výkladu. Dále bu-
deme jednat o získání budovy býva-
lé fary do vlastnictví městyse.
Obnova liteňských trhů - počátek
vidíme v organizaci řemeslných trhů
KOVÁŘI V LITNI, tak jako probí-
haly letos v areálu bývalého učiliště.
Předpokládáme rozšíření do celé
obce. 
Budování dalších značených cyk-
lostezek a stezek pro turisty - před-
pokládáme rozšíření stezek o nové
značené stezky mezi Litní a
Karlštejnem, kolem golfového hřiš-
tě, na jedné straně a Koněpruskými
jeskyněmi, přes les, na straně druhé.
Také bychom se rádi pokusili o pro-
pojení Zadní Třebaně, značenou
stezkou přes Liteň, se stávající nauč-
nou stezkou vedoucí do Všeradic.
Již jsme získali dotaci ve výši 994
806,- Kč. 
Zřídit partnerství obcí - jak v české
republice, tak i v zahraničí. Uspořá-
dat například výměnné zájezdy škol-
ní mládeže, čerpat ze zkušeností v
jejich regionu.
Parkové úpravy - je třeba dokončit
a pokračovat ve snaze o získání do-
tace na obnovu parkových ploch. 

Vodovod, kanalizace a ČOV - je
nutné vyřešit vlastnictví vodárny ve
Vlencích, která je zdrojem pitné vo-
dy pro celou Liteň, Běleč a Vlence, a
také pozemků, na kterých je umístěn
vodojem a rozvodní potrubí.
Dořešit umístění záložního čerpadla
do vodárny v Leči, aby bylo možno

při havárii co nejdříve obnovit do-
dávku pitné vody. Také je nutností
vybavit vodárny elektronickou sig-
nalizací výpadku jednotlivých čer-
padel na mobilní telefony. Správou
vodovodu a kanalizace pověříme
profesionální firmu.  
Dodržování bezpečné rychlosti v
obci, rozšíření dopravního značení
- vyjednáme s policií ČR, aby prová-
děla kontrolu dodržování bezpečné
rychlosti v obci, místo aby kontrolo-
vali jen zapnuté bezpečnostní pásy.
Plánujeme rozšíření svislého i vodo-
rovného dopravního značení za úče-
lem snížení rychlosti v Litni, Bělči a
Vlencích.
Hřbitov - hodláme ukončit pálení
hřbitovního odpadu u hlavní brány
do hřbitova. Postupně budeme pra-
covat na rekonstrukci hřbitovního
domku.   
Přidělení jednotlivých zastupitelů
ke konkrétním činnostem - např.
kultura, sport, životní prostředí, úk-
lid obce a nakládání s odpady, hřbi-
tov, provoz pískovny, stavební čin-
nost, získávání dotací, komunikace s
občany, kontrolní komise, finanční
komise, atd. 
Řešení škod vzniklých při přívalo-
vých deštích v Bělči - zahájíme no-
vá jednání s vedením areálu Golf
Karlštejn o vybudování záchytné st-
rouhy svedené do suchého poldru.
Dotace na úklid obce - získáme do-
taci na financování pracovníků z Úřa-
du práce na údržbu veřejné zeleně.
Obnova veřejné zeleně - plánujeme
na každý rok výsadbu nových ovoc-
ných stromů na pozemcích městyse. 
Podpora akcí pro seniory - budeme
finančně podporovat organizování
setkání seniorů v naší klubovně na
dvoře úřadu městyse a jejich návště-
vy kulturních akcí. 
Podpora neziskové organizace Do-
meček Hořovice - budeme nadále
podporovat provoz klubovny na úřa-
dě městyse a dále budeme podporo-
vat vznik nové keramické dílny v su-
terénu kulturního domu.
V roce 2011 jsme vyřídili dotaci na
stavební úpravy bývalého skladu ci-
vilní obrany na klubovnu pro Dome-
ček Hořovice a seniory, celkem ve
výši 932 633,- Kč. V roce 2013 dota-
ci na rekonstrukci Úřadu městyse Li-
teň a nádvoří za úřadem v hodnotě
547 059,- Kč.  
Podpora centra pro matky s dětmi
Tilia - budeme dále finančně podpo-
rovat centrum pro matky s dětmi za
symbolický nájem 1,- Kč měsíčně v
bývalém učilišti. 
Podpora kulturních akcí, které již
fungují - loučení s létem, koncerty,

rozsvěcení stromečku atd.  Současně
chceme transparentnost poskytování
sponzorských darů městysem Liteň
na kulturní a sportovní akce. 
Podpora místních spolků, kultur-
ních, sportovních a společenských
akcí.
Zlepšení komunikace s občany -
předpokládáme zavedení komunika-
ce pomocí e-mailové pošty pro obča-
ny, kteří budou mít zájem a dají k di-
spozici svoji e-mailovou adresu. Dá-
le hodláme udržovat a rozšiřovat ve-
řejný rozhlas a také lépe využívat
Našich novin k informování občanů
o dění na úřadě.
Snížení výdajů obce za spotřebu
energií - E- aukce na elektriku a plyn,
včetně nabídky občanům městyse. 
Obnovíme jednání o vybudování
nové zastávky na znamení »U
bytovek« - je třeba získat a projed-
nat povolení od příslušných úřadů.
Podpora aktivních zástupců obcí
Běleč a Leč - hodláme finančně pod-
porovat snahu o jejich samosprávu -
například formou úhrady nákladů na
pohonné hmoty nebo nákup nářadí a
technického vybavení, především
pro oblast obnovy budov v majetku
městyse, úklidu a údržby zeleně.  
Nehodláme akceptovat dlouhodo-
bou neúčast zastupitelů na jednání
zastupitelstva!

Vážení voliči, Vy nepotřebujete ně-
koho, kdo umí radit, i když je na to
kádr! Vy potřebujete někoho, kdo
bude ochoten obětovat svůj čas a
umět něco udělat, zařídit, případně
vybudovat a také k tomu všemu zaji-
stit dostatek finančních prostředků!
Je třeba, aby měl také podporu před-
stavitelů silné politické strany na
patřičných úřadech. Někoho, kdo má
zkušenosti a umí pracovat s počítači
a s programovým vybavením úřadu.  
Víme i o tom, že by si obec zaslou-
žila ještě mnoho dalších zlepšení, ale
jsme realisté, a proto, s ohledem na
finanční příjmy a možnosti městyse,
nebudeme slibovat »vzdušné zám-
ky« a městys zbytečně zadlužovat. 

Přijďte volit !
Nedejte na plané sliby lidí, kteří
nemají žádné zkušenosti se státní
správou a vůbec netuší, jak je slo-
žité v rámci legislativy a omezené-
ho rozpočtu svá předsevzetí splnit.

Jan Havelka, Vítězslav No-
votný, Ladislav Tůma,  Kate-
řina Nožinová, Jan Artl, Mi-
loš Nosek, Katarína Janáko-
vá, Petr Vyskočil, Vít Gruncl

Volební program – Za lepší venkov

10. a 11. října 2014: Pošlete svůj hlas 
na správnou adresu!

1. Dostavba kanalizace a čistírny odpadních vod
bez navýšení fin. prostředků
2. Oprava stávající dešťové kanalizace a vytvoře-
ní nových dešťových vpustí proti povodním
3. Získání dotací na opravu komunikací a výstav-
bu nových chodníků
4. Zlepšení vztahů úřadu k občanům – více cho-
dit mezi občany, naslouchat novým podnětům,
komunikovat, informovat a radit se o celkovém
řízení obce, pomáhat řešit problémy hned z
počátku, motivovat občany ke spolupráci při zve-
lebování obce, transparentnost a zveřejňování
účetních transakcí a hlavně dodržovat zákon
5. Vybudování cyklostezky na Běleč a vytvoření
odpočinkových a klidových zón, včetně písko-
višť pro maminky s dětmi
6. Vznik klubu pro – náctileté s využitím ven-

kovních a vnitřních prostor Sokola Liteň pod
odborným dohledem
7. Podpora aktivního stáří – pomáhat starším
občanům se zajištěním zdravotních a sociálních
služeb a podporovat kulturní i společenské akce
podporující aktivní život seniorů
8. Otevřenost k podnětům všech místních obyva-
tel
9. Účelnější rozdělování finanční podpory všem
místním spolkům
10. Pořádání pravidelných sezonních farmář-
ských trhů – organizační zajištění
11. Podpora zemědělcům, malým výrobcům a fir-
mám v regionu
12. Získání dotací a sponzorských darů na

potřebné projekty
13. Pro bezpečnost občanům instalace radarů na
měření rychlosti včetně kamer
14. Zlepšení životního prostředí – zavést důsled-
nější třídění odpadů ( čím více odpadu vytřídíme,
tím více peněz dostane obec zpět)
- zabezpečit sběr bioodpadu, zřídit obecní kom-
postárnu
- zajistit údržbu zeleně a podpořit její novou
výsadbu
15. Zajistit dohled na udržování všech pozemků a
budov v obci v případě, že se o ně jejich vlastník
nestará a tím zlepšit celkový vzhled obce

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám popřát šťastnou ruku při výběru
jednotlivých kandidátů pro volby do zastupitel-
stva městyse Liteň, konané ve dnech 10. a 11. říj-
na 2014, protože jen tak se může naplnit náš
volební program – Za lepší venkov.

Nezávislý kandidát Antonín Lis

Liteň, Běleč, Leč
Za lepší venkov 

Nezávislý kandidát - Antonín Lis,
živnostník, 52 let
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Zatím je hlavním bodem právě rozpracovaná sp-
lašková kanalizace, naším cílem je její úspěšné
dokončení a docílení co nejvyššího počtu přípo-
jek. Firma, jež u nás na projektu pracuje, je podle
plánu, který zatím plní, schopna projekt dokončit
mnohem dříve, než jiné firmy v jiných obcích. To

je velikou výhodou pro občany i pro nás - budeme
moci co nejdříve začít pracovat na dalších potřeb-
ných věcech. Jednou z nich je kanalizace pro deš-
ťovou vodu, která v některých částech obce vůbec
není. Prudší deště pak v těchto oblastech způso-
bují nepříjemnosti, kterým by se právě rozvojem

dešťové kanalizace dalo předejít.
Dalším nutným bodem jsou místní komunikace,
jejichž kvalita nebyla nejlepší ani před výstavbou
kanalizace, natož teď. Jedná se o opravy hlavních
komunikací i menších, obecních silnic. Rád bych
také, aby se začalo maximálně využívat všech
obecních prostor. V plánu je rozšíření mateřské a
základní školy, jejichž prostory už pro počet míst-
ních dětí začínají být malé.  Velmi rád bych se za-
měřil i na sportovní a kulturní vyžití v obci hlav-
ně pro děti, kterým toho v současné době obec pří-
liš nenabízí. Dále je zřejmé, že je potřeba zapra-
covat i na celkovém vzhledu obce. 
Rád bych zlepšil komunikaci mezi občany a úřa-
dem městyse, například programem Obec obča-
nům, jehož jedním bodem by byla Otevřená sobo-
ta. Jednu či dvě soboty v měsíci, podle zájmu,
bych byl přítomen na obci pro občany, kteří se
chtějí zeptat, informovat se, nebo naopak infor-
movat  nás o čemkoliv, co se Litně, Leče, Bělče a
Vlenec týká.
Plány máte veliké. Myslíte si, že bude při volbách
vaší výhodou, že žijete v Litni celý život?
Možná výhodou, možná nevýhodou. Nerad bych
však, aby se z voleb do zastupitelstva stal jakýsi
konkurenční boj, přeci jen nám všem jde o jedno
a to samé, o dobro obce. Že zde žiji celý život, pro
mě znamená především to, že mám k obci i jejímu
okolí citový vztah. Ať už bude starostou kdokoli,
rád bych, aby byla v dobrých rukou…

Šárka MaRcíNoVá, Liteň

Preferujete starostu starousedlíka,
nebo přistěhovalého? 
Nezáleží na tom.
Jak si představujete, že by měli zas-
tupitelé a starosta obce pracovat?
Bylo by třeba zastupitelstvo, jež by
se aktivně zapojovalo, šlo se projít
Litní a vyhledávalo nedostatky, kte-
ré je nutné řešit.
Co považujete za nejdůležitější úkol
nového vedení obce?
Vyřešit neúnosný vzhled obce. 
Které oblasti považujete za nejdůle-
žitější?
Větší využívání dotací.
Jste ochoten se zapojit, popřípadě
pomoci obci?
Určitě, pokud to bude mít efekt.
Co byste v naší obci vylepšila?
Vzhled obce.

Roman VEsELý (40), IT specia-
lista místní rodák:
Půjdete volit?
Ano.
Proč jste si vybral Liteň k bydlení?
Liteň si vybrala mě.
Je Liteň něčím výjimečná? 

Je to moje rodná víska.
Jak si představujete, že by měli zas-
tupitelé a starosta obce pracovat?
Efektivně, transparentně. U malé
obce se ještě dá vytvořit zastupitel-
stvo, kde nebudou mít většinu pros-
pěcháři nebo blbci.
Chtěl byste dělat starostu? 
Ne.
Preferujete starostu starousedlíka,
nebo přistěhovalého? 
Nezáleží na tom.
Co považujete za nejdůležitější úkol
nového vedení obce?
Otevřenost, kompetentnost.
Které oblasti považujete za nejdůle-
žitější?
Doprava (vhodnější intervaly lokál-
ky či autobusu), výstavba kanalizace
a čističky, efektivnější hospodaření.
Jste ochoten se zapojit, pomoci?
Podporuji hodně věcí a lidí, kde vi-
dím nějaký smysl nebo užitek. Jed-
ním z nich je web obce.
Co byste v naší obci vylepšil?
Veřejné prostředí. Zkusil bych udržet
lidi v obci, aby neměli důvod jezdit
pryč - za prací, zábavou, relaxací.

Starosta: Můj program? Obec občanům
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Již pátou sezonu začínají mladí fot-
balisté v novodobé historii fotbalo-
vých klubů FK Liteň a Ostrovan
Zadní Třebaň (OZT). Pod vedením
trenérů Kavalíra a Jílka se koncem
srpna opět konal na liteňském hřišti
třídenní fotbalový kemp pod ná-
zvem »zpátky do kopaček«. Kluci
pilovali fotbalové finty, hrály se hry
všeho druhu a bylo prima vidět ma-
lé hvězdy v dresech idolů FC Bar-
celona, Realu Madrid, Sparty...
Že na hřištích v Litni a Zadní Tře-
bani bude v příštích měsících po-
řádně živo, o tom není žádných po-

chyb. Kromě tradiční přípravky a
mladších žáků nově přibudou i star-
ší žáci, kteří se již budou prohánět
na velkém hřišti. Mladší žáci už v
nové sezoně stačili odehrát zápasy
v Loděnicích a s Hýskovem, starší
přípravka má za sebou turnaj v Krá-
lově Dvoře.
Na soupisce máme v současné době
přes tři desítky dětí. Ale pokud by
měli ještě nějací kluci (ročník 2000-
2007) pocit, že počítačové hry jsou
už nuda, budeme moc rádi, když si
přijdou zasportovat. 

Miloslav KLIMENT, Liteň

Tolik negativních lidí je málokde... 
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Když jsem si přečetl článek zaměstnance městyse
Liteň a zároveň ředitele Ateliéru Svatopluk pana
Havelky v Liteňském okénku 8/2014 vystřídalo se
u mě v krátkém okamžiku obrovské množství po-
citů... Poté jsem se snažil racionálně uvažovat,
zda reagovat, nebo ne, zda to má či nemá smysl.
Sedl jsem k PC a začal psát reakci. Jenže po čty-
řech letech v zastupitelstvu nějak nejsem schopen
psát stručně. Pomalu o každém »tvrzení« v článku
pana Havelky by se dalo dlouho diskutovat, ale
zajímá to někoho? Navíc znovu kandiduji a proto-
že jsme se s lidmi z naší  kandidátky našli kandi-
dáta na starostu, začali tvořit volební program, vy-
mysleli Liteňskou anketu, přemýšleli, co v Litni
zlepšit, jak ji lépe vést atd., je situace o to komp-
likovanější. Co článkem Chystáme stezky... chtěl
autor vůbec říci? Proč je v článku informace o
tom, že městys Liteň získal převodem areálu bý-
valého učiliště majetek v hodnotě 17 mil. Kč, když

se jedná jen o zápůjčku? K čemu je občanům Lit-
ně informace o »dnešní tržní hodnotě«, když areál
stejně nesmí prodat? (Navíc se nabízí otázka, jak
k této částce p. Havelka dospěl?) Proč nezmiňuje,
že když se jednalo o smysluplném využití učňov-
ského střediska, prvotní půlroční jednání vedl zes-
nulý starosta pan Kliment a zastupitel pan Vodič-
ka? Proč v článku není informace o tom, že po ví-
ce jak dvou letech se z naplánovaných aktivit Ate-
liéru Svatopluk nepovedla zrealizovat ani jediná
(doléčování pacientů, centrum pro seniory...)?
Proč zmiňuje vytyčení turistické poznávací stez-
ky, jež nemá s činností Ateliéru Svatopluk - nabí-
zení sociálních služeb - žádnou spojitost? Navíc
tato akce je v podstatě »pokračováním« Liteňské
šachové figurky, kterou obec dostala darem od o. s.
Zámek Liteň z projektu Turinka 2009 - na zákla-
dě té bylo obci p. Glaserem nabídnuto zřízení na-
učné stezky z dotačního programu. Proč neuvede

čísla týkající se návštěvnosti turistické ubytovny?
Proč zmiňuje úpravy parku Sv. Čecha, když ty za-
čaly obecními brigádami? Proč píše, že je v areá-
lu zajištěn dočasný azyl pro psy, když tam psi ne-
mohou být umístěni, protože tam má pan Havelka
kozy? Proč není schopen pravidelně dodávat vý-
kaz hospodaření organizace na OÚ? Proč se ne-
zmíní, že v areálu získal správcovský byt, a za ja-
kých podmínek? A tak bych mohl pokračovat.
Nechci si hrát na pana spravedlivého - všichni
máme chyby. A už vůbec nechci před volbami ně-
koho špinit, pomlouvat, spřádat intriky, vymýšlet
lsti. Ale protože pro mne byl článek pana Havelky
ledovou sprchou provázenou obrovským pocitem
marnosti, reagovat jsem musel. Rád bych na závěr
napsal »obrázek ať si každý udělá sám«, ale vz-
hledem k tomu, že čtenáři nemají všechny infor-
mace, to bohužel nejde. Nicméně stále věřím, že v
Litni bude líp.             Miloslav KLIMENT, Liteň

STAROSTA. Miroslav Horák se znovu chystá kan-
didovat. Foto Šárka MARCÍNOVÁ

Chci se podílet na řízení obce
Jsem liteňský rodák, rodina tu žije několik gene-
rací, uzrála ve mně tedy myšlenka podílet se na
řízení obce. Mým velikým koníčkem je od dětství
myslivost. Mám hluboký vztah k přírodě a chci,
aby naše děti a jejich děti měly šanci vyrůstat v
krajině, jak ji známe dnes my, aby viděli oprav-
dovou živou zvěř v jejím přirozeném prostředí.
Proto se v Líhňařském středisku již několik dese-
tiletí věnujeme odchovu a vypouštění bažantí zvě-
ře i ohrožené koroptve polní. Chtěl bych se zasa-
dit o trvale udržitelné hospodaření na okolních
pozemcích, aby si místní hospodařící subjekty i
obyvatelé obce vážili krajiny, v níž žijí, chránili ji
a udržovali pro příští generace. S tím souvisí i pé-
če o prostředí v obci, o veřejnou zeleň, dokonče-
ní kanalizace, častější hromadná doprava.
Myslivci jsou jednou ze skupin obohacujících
společenské a kulturní dění v obci. Každoročně
pořádáme dětský den, poslední leč i myslivecké
bály - tyto akce udržují společenský duch v obci.
Chtěl bych podporovat kulturu, společenské dění
a spolkový život v obci. Jaroslav ŘEZÁČ, Liteň

Článek pana Havelky v minulém okénku byl pro mě ledovou sprchou

Mladší žáci, okresní přebor
10. 9. 17.30 Liteň/OZT - Rudná
19 .9. 17.30 Hudlice - Liteň/OZT
24. 9. 17.30 Liteň/OZT - Chyňava
3. 10. 17.00 ČL Beroun - Liteň/OZT
8. 10. 17.00 Liteň/OZT - Kr. Dvůr
17.10. 16.30 Nižbor - Liteň/OZT
Domácí zápasy mladších žáků se
hrají na hřišti FK Liteň.

Turnaje starší přípravky:
13. 9. 10.00 Liteň
21. 9. 12.30 Králův Dvůr  
27. 9. 10.00 Hudlice          
4. 10. 10.00 Tetín 
11. 10. 10.00 Liteň
18. 10. 10.00 Tetín
25. 10. 10.00 Hudlice

Na soupisce máme třicet dětí
V LITNI SE KONAL FOTBALOVÝ KEMP ZPÁTKY DO KOPAČEK

Kdy a kde hrají malí liteňští fotbalisté
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Soukromá výuka hudby
u vás doma - pro děti i dospělé

Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY,
ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. 
Výuka probíhá zábavnou a individuální formou.

INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec.
E-MAIL: radostnahudba@seznam.cz, tel. č.: 602 646 628

Rozbití monarchie bylo zásadní chybou
JOSEF KOZÁK ODPOVÍDÁ NA ČLÁNEK FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO, KTERÝ BYL OTIŠTĚN V MINULÝCH NN
Nerad bych se pouštěl do dlouhých
polemik s Františkem Šedivým (viz
jeho článek v NN 17/18). Má na-
prostou pravdu: legionáři se ke vstu-
pu rozhodovali dobrovolně a nepře-
mýšleli nad budoucí výhodností. V
roce 1917 byly síly obou válčících
stran vyrovnané a v první polovině
roku 1918, kdy na západní frontě oh-
rožovali Němci Paříž, na jihu hnala
rakouská vojska Italy k Piavě a na
východě bolševici podepsali brest-
litevský mír, se opravdu o žádných
výhodách legionářů nedalo hovořit.
Vypadalo to, že Rakousko s Němec-
kem válku vyhrají a z Českého zah-
raničního vojska budou exulanti.
O výhodnosti lze hovořit až v novém
státě. Legionáři měli zákonem (č.
282/1919 Sb) vyhrazeno určité pro-
cento míst ve státní správě, služba v
legiích se započítávala trojnásobně
do důchodu. Ostatních vojáků, tzv.
Rakušáků se týkalo 6 zákonů na och-
ranu republiky, které jim zakazovaly
spolčovat se a vzpomínat. Češi byly
vždycky papežtější než papež. Např.
generála Podhajského »vyštípali« v
roce 1923 z armády, zatímco vítězo-
vé na italské, francouzské a britské
straně ho uznávali jako vynikajícího
velitele a udělili mu vysoká vyzna-
menání. Možná to byla jen předehra
k tomu, jak se Češi chovali ke svým
hrdinům po druhé válce. A netýkalo
se to jen těch ze západní fronty.
Ze svého dětství si pamatuji na vy-
sloužilce v naší vesnici. Ať už to byli
legionáři nebo »Rakušáci«, mluvili
spolu bez viditelných záští a jejich
životní úroveň byla stejně skromná.
Vážím si všech vojáků, kteří bojova-
li a umírali na frontách Velké války
bez ohledu na uniformu, protože ži-

vot je tím nejcennějším a nejposvát-
nějším na této zemi.
Ohledně vzniku Československa a
ostatních samostatných státečků mám
jasno. Rozbití monarchie bylo zá-
sadní chybou, jež vedla
nejen k nástupu fašismu
a druhé válce, ale i k
upevnění bolševické moci a jejímu
rozšíření po Evropě. Za obrovských
obětí získávaly národy zpět svou sa-
mostatnost, aby se jí v posledních le-
tech opět vzdávaly ve prospěch EU a
pokoušely se budovat něco podob-
ného tomu, co v roce 1918 nacionál-
ně smýšlející politici rozbili. 
Masaryk řekl, že státy se udržují ide-
ály, z nichž se zrodily. Podívám-li se
na dnešní ideály většiny národa a
hlavně našich představitelů napříč

politickým spektrem, neodvažuji se
domyslet, na jakýchto ideálech náš
stát vznikl. 
Československo bylo v tehdejší dik-
tátorské střední Evropě určitě ostrův-

kem demokracie, ale
např. zmíněné zákony
omezující vojáky »Ra-

kušáky« ukazují, že tato demokracie
nebyla tak stoprocentní, jak se tradu-
je. Nemluvě o vázaném mandátu po-
slanců, trestnosti kritiky prezidenta
(§11 zák. 50/1923 Sb.)  a vládě velké
pětky (viz např. F. Peroutka: Politic-
ká role senátu, Přítomnost. Nezávis-
lý týdeník, č. 2, 24. 1. 1924), kteráž-
to praxe vedla až k osudnému přijetí
mnichovského diktátu. Mohl bych
pokračovat postojem francouzské
vojenské mise, jež v podstatě vládla

československé branné moci až do
roku 1938, prosazovala předražené
nákupy zbraní z Francie, zakazovala
nákupy levnějších zbraní němec-
kých a pak republiku ponechala Hit-
lerovi. Málokdo ví, že Českosloven-
sko platilo vítězům - hlavně Francii -
válečné reparace plus tzv. Daň za os-
vobození. Ročně to bylo kolem 140
mld. Kč. Doporučuji knihu historika
J. Fučíka Generál Podhajský (PASE-
KA, 2009) či knihu A. Rehbergera I.
světová válka 1914-1918 (Mgr. Ivan
Fojt, 2012). Také články historika J.
Berwida-Buquoye.
Na »porušení« přísahy českých vojá-
ků vstupem do legií existuje mnoho
názorů. Od jednoduchého konstato-
vání »nulové mravní síly«, přes
ukončení platnosti smrtí mocnáře v
roce 1916 až po zásadní neplatnost -
František Josef I. se nenechal koru-
novat českým králem, nepřísahal tak
českému národu a tudíž jakákoli pří-
saha jemu byla neplatná. Mj. odmít-
nutí přísahy nebylo podkladem pro
trestní stíhání. Muži měli brannou
povinnost, ne povinnost přísahat. Vě-
zení hrozilo až v okamžiku odmítnu-
tí nástupu na vojnu či do války, tzv.
zběhnutí. Stejná praxe platila i za
první republiky. 
Nejsem historik, jen čtenář jejich
prací a vzpomínek účastníků Velké
války. Můj postoj k tomuto období
nejlépe vyjadřuje citace z článku his-
torika I. Šedivého pro MF DNES z
října 2008: „Nevolám po konfron-
tačním, černobílém obrazu dějin
»velké války«. Pohled oproštěný od
nacionální zahleděnosti a ideové tu-
hosti by však věrněji kopíroval mno-
hovrstevnatou strukturu české histo-
rické paměti.“             Josef KOZÁK

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova se-
niorů Anna VRANÁ. Minule psala
o narození dcery Terezky, která
přišla na svět v Etiopii.             (NN)
Lvi tam byli, ale v císařově lvinci  a
jejich řev se nesl nocí do daleka.
Když jsem je zaslechla v nemocnici,
myslela jsem si, že to vyje bolestí
některý z pacientů. Ráno jsem se
ptala ošetřovatele, kdo to v noci tolik
naříkal. Odpověděl, že to byli císařo-
vi lvi. V zahradě císařského paláce
byli také dva, zřejmě už starší a krot-
cí, ale i tak měli zuby a drápy...!
Každý rok v září se slavil Maskal,
habešské jaro. Ulicemi města šel
dlouhý průvod lidí slavnostně odě-
ných, vojsko, potentáti se vezli v
autech, nechyběli jezdci na koních.
V průvodu kráčel i král zvířat, lev.

Každý se radoval, že končí doba
dešťů a nastává kýžené jaro. Příroda
byla krásná, všude plno zeleně, vz-
duch voněl eukalypty. Když se  něk-
do chystal na cesty, nemusel se bát,
že zmokne, stále bylo krásné počasí.
S dětmi jsme se zdržovali ve městě,
kde nebyli komáři, kteří mohou roz-
nášet malárii. Byli jsme všichni oč-
kovaní proti nemocem, které by se
mohly vyskytnout, ale zaplať pán
bůh, zdraví nám sloužilo. Vydali
jsme se na jednodenní výlet na
Ambo,  abychom  viděli i krajinu za
městem. Silnice byla spolehlivá, jez-
dili tam všichni naši známí i s dětmi.
Cílem cesty byl krásný plavecký ba-
zén s minerální vodou a malý bazé-
nek pro děti. Naši miláčci se s nadše-
ním ráchali ve vodě; byl to jejich ži-
vel, ani se jim nechtělo z vody ven.
Byla to ta stejná voda, minerálka,

kterou jsme kupovali v obchodě v
lahvích. Cestou domů jsme potkáva-
li Ethiopce  se stády krav, ovcí i vel-
bloudů. Potkávali jsme také ženy,
které chodily s putnami  pro vodu a s
nákladem se vracely domů. Ženy no-
sily veškerá břemena na hlavách.
Chodily vzpřímeně  a lehce. Zdálo
se že nosit náklad na hlavě jim nedě-
lá žádnou nesnáz.  
V Addis Ababě jsme se seznámili se
zajímavým člověkem. Byl to Jugo-
slávec, ale mluvil perfektně česky,
chodil do průmyslové školy v Če-
chách.  Jmenoval se Mirko Sekač  a

byl  ředitelem továrny na zpracování
kůží. Jeho žena a dva synové žili v
Jugoslávii, domácnost  v Addis mu
obstarávala domorodá hospodyně.
Stýskalo se mu po rodině, která se za
ním měla časem vypravit. Vyprávěl
nám  humorné příhody z dob svého
studia u nás a obdivoval naše malé
miminko - Terezku. Je prý to jediné,
co mu ještě schází, dcera do rodiny!
Říkával mému muži, aby mu ji dal,
že ji vyváží zlatem! Dítě se mu moc
líbilo  a chutnala mu česká kuchyně,
tím si mne získal. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

VELKÁ VÁLKA

Mirkovi chutnala česká kuchyně, tím si mne získal...
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 25)

Upozornění zákazníkům betonárny OSBET BETON v Letech!
Provoz betonárny je i po dobu výstavby křižovatky nepřerušen! Objízdná
trasa vedena z Letů směr Karlická ul. – dále přes areál Novopol. Průjezd

do ul. Polní zajištěn Po – Pá 6.30 – 17.00 hod.

Vladimír LISÝ, Osbet, Lety

POTKALI SE U KOLÍNA. Akce připomínající sté výročí začátku Velké války
se v létě konaly po celé republice. Třeba v Kolíně. Foto ARCHIV
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Aktuálně ze Třebaně

S dětmi ve školce letos rozehrajeme šachovou partii
ZADNOTŘEBAŇSKÉ CAPARTY ČEKAJÍ VÝLETY DO LITEŇSKÉHO ZÁMKU I LETOVSKÉHO PIVOVARU

Děti ze školky v Zadní Třebani se budou v rámci
projektu Místo, kde žiji seznamovat pomocí
Karlštejnských šachových figurek se svým nej-
bližším i vzdálenějším okolím. Plánujeme výlety
do dopravou nám přístupných obcí a na každém
místě se budeme snažit dětem ukázat nějakou pro
ně zajímavost, nebo zajistíme program – ať je to
historická budova zámku v Litni, Muzeum betlé-
mů v Karlštejně nebo exkurze do moderní budovy
letovského pivovaru, výstavy v řevnickém Mod-
rém domečku, děti se podívají na Tetín, do Sol-
wayových dolů atd. Šachový Černý král a Bílá
královna nás budou zábavnou, pohádkovou for-
mou seznamovat se zajímavostmi v nejbližším
okolí. Budeme sbírat razítka do hrací karty a
všechny akce zdokumentujeme na fotografiích.
Budeme rádi, když se do projektu zapojí nejen
děti, ale i jejich rodiče, a to doplněním razítek a
fotografií z míst, kam pro děti nebude možné se
dopravit, abychom měli sbírku šachových figurek

kompletní. Na konci roku na základě toho uspořá-
dáme tradiční zahradní slavnost na téma Pohád-
kové šachy. Šachovnice nás bude provázet celý
školní rok: budeme se snažit pochopit pravidla
hry Šachy nebo Dáma, mladší děti Člověče, ne-
zlob se a akci »zarámuje« čtení z půvabné knihy
plné kouzel spisovatele L. Carrolla - Alenka v říši
divů. 
Mimo to nás čekají plavecké lekce v Příbrami, ná-
vštěvy solné jeskyně, angličtinka, keramika, kres-
lení, divadelní představení, zpívání a hlavně učení
a poznávání hrou, která je pro děti nejpřirozeněj-
ší. Ve školce přivítal děti úplně nový koberec v
herně a vylepšené sociální zařízení, které splňuje
nové platné hygienické předpisy – děkujeme zas-
tupitelům obce. A také nové stolky, které školka
mohla pořídit díky přispění rodičů i obyvatel obce
při jarmarku na Májových slavnostech. Všem moc
děkujeme a těšíme se na společné zážitky.

Pavlína NePRAšOVÁ, Mš Zadní Třebaň

Milí spoluobčané, Obec Zadní Tře-
baň zahájila v rámci přidělené dotace
stavbu kanalizace. Výběrovým ří-
zením byla vybrána nejvýhodnější
nabídka firmy Zepris, s. r. o., která
bude tuto akci realizovat. Firmě bylo
v úterý 19. 8. 2014 předáno staveniš-
tě, vlastní práce začaly na konci
prázdnin. 
V nejbližší době se bude realizovat
část kanalizace na hlavní silnici, a to
od mostu přes Bělečský potok smě-
rem na Řevnice, a dále od obchodu
Coop směrem k nádraží. Další har-
monogram prací bude postupně sdě-
lován. Stavba bude dokončena do 30.
9. 2015, poté bude zkolaudována. Po

kolaudaci ji pak bude možné použí-
vat. Pro všechny nemovitosti, uvede-
né v projektu, platí napojení na kana-
lizaci a přivedení přípojky na hranici
jejich pozemku, přičemž za každou
přípojku bude obec vybírat poplatek
15 tisíc Kč. Další náklady spojené s
připojením na kanalizaci na vlastním
pozemku si vlastníci pozemků hradí
sami. Všechny vás moc prosíme o tr-
pělivost a shovívavost, neboť žádná
podobná stavba se neobejde bez pří-
padného nepořádku a hluku. V obci
bude po nezbytnou dobu rovněž
omezený provoz na místních komu-
nikacích. Termíny veškerých omeze-
ní vám budou včas sděleny.

Pro ty z vás, kteří mají jakýkoliv do-
taz ohledně stavby kanalizace, pro-
sím obracejte se na tyto lidi:
p. Martin Běloušek, stavbyve-
doucí fy Zepris (obecné infor-
mace o stavbě, harmonogram
stavby) – tel. 731 530 183
p. Mokrý, hlavní technik fy Ze-
pris (konkrétní informace, pří-
pojky, přístup k nemovitostem)
– tel. 777 743 448
p. Roztočil, stavbyvedoucí fy
RISL – tel. 602 338 540

Lucie PALIČKOVÁ, 
starostka Zadní Třebaně

Nebezpečný odpad
můžete na náves
přivézt 18. října
Sběr nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu se v Zadní Třebani
bude konat v sobotu 18. října od 8 do
11 hodin.
Na prostranství před obecním úřa-
dem můžete přivézt lednice, mrazá-
ky, barvy a ředidla i obaly od nich,
vyjeté oleje, zářivky, výbojky, vývoj-
ky, autobaterie, pneumatiky bez dis-
ků atd. Z velkoobjemového odpadu
se můžete zbavit matrací, dílů nábyt-
ku, křesel, molitanů, koberců, lin,
lehátek, rákosu apod.
Eternitová krytina, kov a pneumati-
ky s disky se naopak vybírat nebu-
dou. Lucie PALIČKOVÁ,

starostka Zadní Třebaně

Zveme vás na besedu

o kanalizaci i zasedání
Do komunálních voleb zbývá už jen
měsíc - a my pro vás do té doby má-
me připraveno ještě několik důleži-
tých akcí. Nejdříve vás zveme na ve-
řejnou schůzku na téma Výstavba ka-
nalizace v obci, která se bude konat
v pátek 12. září od 18.00 v sále Spo-
lečenského domu. Na vaše otázky
přijdou odpovídat zastupitelé i od-
borníci, kteří kanalizaci v Třebani
staví. V úterý 23. 9. se od 19.00 us-
kuteční veřejné zasedání zastupitel-
stva, jako obvykle ve Společenském
domě. V souvislosti s kanalizací má-
me pro vás také informaci o autobu-
sech. Společnost PROBO BUS Krá-
lův Dvůr nebude od 8. 9. do 31. 10.
2014 obsluhovat zastávku na nádra-
ží v Zadní Třebani. Zastávka u pro-
dejny Coop se nemění.
Jablka se v Zadní Třebani moštují
každou sobotu od 13. 9. do 11. 10. -
od 14.15 do 18.15 na dvoře Obec-
ního úřadu.     Lucie PALIČKOVÁ,

starostka Zadní Třebaně

Výstavba kanalizace začala
STAROSTKA ZADNÍ TŘEBANĚ: „PROSÍME O TRPĚLIVOST A SHOVÍVAVOST!“

Informace o životě a dění v Zadní Třebani 1/2014 (3)

UŽ PRACUJÍ. Budování kanalizace v Zadní Třebani už je v plném proudu.                                Foto NN L. PALIČKOVÁ

POPRVÉ. Děti se do třebaňské školky po prázd-
ninách vrátily 1. září. Foto NN M. FRÝDL
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»Vrata« se v Černošicích otevřou 14. 9.
V HLÁSNÉ TŘEBANI SE »SOUSEDSKÝ VÝPRODEJ« BUDE KONAT POSLEDNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU

V neděli 14. září se v Černošicích
bude konat Podzimní prodej mezi
vraty. Vrata, vrátka a garáže se v
tomto městě budou otevírat již poo-
smé! Mezi zasloužilé garážníky rádi
přivítáme nové účastníky z řad pro-

dejců i nakupujících - proštrachejte
půdy, garáže i sklepy a vytáhněte na
dvůr či zahradu to, co už vám doma
k ničemu není. 
V dubnu se garážových prodejů úča-
stnilo rekordních čtyřicet prodejních

míst, kromě stálých účastníků se ob-
jevila i místa nová a všichni si to
moc užili. Na podzim se můžete opět
těšit na provizorní »garáž« v podobě
party stanu, který bude za mírný po-
platek majiteli pozemku k dispozici

na louce ve Zvonkové. Určen je
hlavně pro zájemce z míst, kde se
prodej nekoná, ale využít ho pocho-
pitelně mohou i ti, kteří bydlí daleko
od »nákupních« zón, nebo prostě ne-
mají možnost využít míst před do-
mem. Pokud se chcete přidat a otev-
řít svůj prodej, napište mail na
bara@garagesalecernosice.cz.
Uveďte adresu, orientační body a
případně i nějaká lákadla vašeho
prodeje. Moc se těšíme! 
V Hlásné Třebani se prodej mezi
vraty bude konat 27. září.

Bára VESELÁ, Černošice

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se u zámku v
Dobřichovicích konají 14. 9. od 8 do
12.00 hodin. (vlc)
* Slavnostní otevření Dobřichovic-
kého Domku (DODO) je naplánová-
no na 20. 9. od 15.30 do 18.00. Jed-
ná se centrum pro setkávání občanů
všech generací, přesídlí sem klub
malých dětí Lumek a vzniknou nové
zájmové kroužky.                         (vlc)
* Zápis do Mateřské školy Hlásná
Třebaň se koná 22. 9. mezi 13 a
18.00. Přihlášku je možné stáhnout
na www.hlasnatreban.cz, odkaz Ma-
teřská škola, nebo vyzvednou na
obecním úřadě. V pátek 26. 9. se od
15.00 uskuteční den otevřených
dveří školky pro veřejnost.         (jag)
* Sbírku použitého ošacení pořádá
sdružení Diakonie Broumov a OÚ
Mořinka. Na obecní úřad můžete až
do 30. 9. nosit letní i zimní oblečení,
lůžkoviny, látky, nádobí, nepoškoze-
nou obuv, hračky i elektrospotřebi-
če. Bližší informace na tel.: 724 188
995. Kateřina SMOTErOVÁ
* Oktoberfest se bude konat 4. 10.
od 14.00 v areálu kurtů Svinaře. Do
litrových tupláků se bude čepovat
tradiční 14°ležák, který lze jinak
ochutnat jen na mnichovském Okto-
berfestu.       Tomáš HABErLAND
* Půlroční odečty vodoměrů bude
celé září v Letech provádět pracov-
ník firmy Aquaconsult Jaroslav Ma-
chek. Prosíme odběratele, aby mu
umožnili přístup k vodoměrům.
Ivana MELICHArOVÁ, OÚ Lety
* Výstavbu kanalizace zahájili v
Hlásné Třebani. Na louce pod jezem
se staví čistírna odpadních vod, ná-
sledovat bude pokládání kanalizač-
ních řadů a budování přípojek k
domům. Většina řadů bude uložena
do krajské silnice, s čímž budou
spojena dopravní omezení.       (kon)
* Kroužek hry na flétnu se koná v
ZŠ Zadní Třebaň. Zájemci se mohou
hlásit na e-mailu: pavlasova@pav-
las.info.            Pavla PAVLASOVÁ

Řevnická univerzita třetího věku pokračuje
Po školácích nyní čeká začátek vyučování i další generace. Virtuální uni-
verzita 3. věku zahajuje v Kině Řevnice studium 30. září. Tématem zimního
semestru bude lidské zdraví. Pro některé bude studium premiéra, pro třicít-
ku studentů pak opětovné potěšení ze studia a společného setkávání. Každý
semestr má jiné téma a je ukončen samostatně. Po zvládnutí šesti semestrů
čeká absolventy promoce na České zemědělské univerzitě v Praze. Někomu
je ale největší odměnou plnohodnotně strávený čas ve společnosti vrstevní-
ků. A v Řevnicích máme skvělou partu! Přijďte se informovat 16. 9. v 10.00
do řevnického kina. Monika VAŇKOVÁ, Zadní Třebaň

Řidiče čekají v Letech další komplikace
O víkendu 13. a 14. září bude silnice II/116 v Letech uzavřena i pro obyva-
tele ulice Karlštejnská - v obou směrech najednou se totiž bude pokládat fi-
nální čedičový povrch. Na následující dny až do středy 17. 9. jsou napláná-
vány terénní úpravy v této ulici, s tím, že lidé, kteří zde bydlí, budou mít
vjezd po II/116 povolený. Stejně tak i zákazníci firem v průmyslové zóně.
Od čtvrtka 18. 9. bude II/116 otevřena i pro ostatní řidiče a bude průjezdná
okružní křižovatka ve směru Karlštejn – Dobřichovice. Ve dnech 18. až 21.
září bude uzavřena Pražská ulice (II/115) od křižovatky II/115 a II/116 až po
křižovatku s Řevnickou ulicí. Doprava Řevnice – Dobřichovice bude tyto
dny vedena po místních cestách.      Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Na »vinařky« dorazily tisíce návštěvníků

Dle paragrafu
* Do Škody Octavie combi zaparko-
vané u nádraží v Zadní Třebani vnikl
25. 8. neznámý darebák. Poškodil
spínací skříňku, ale auto neukradl.
Vlastník auta, pan V. F., má škodu
15.000 Kč.         Hedvika ŠMÍDOVÁ
* Osádku malého motocyklu chtěla
30. 8. v noci v dobřichovické ulici
Alšova zkontrolovat hlídka policistů
z Řevnic. Řidič nedbal pokynů poli-
cistů, nezastavil a začal hlídce ujíž-
dět. Zastaven byl v ulici Za Mlýnem.
Policisté zjistili, že L. H. (*1997) ne-
vlastní řidičský průkaz, navíc mu by-
lo v dechu naměřeno 1,67 a 1.57 pro-
mile alkoholu. Případ dále řeší krimi-
nální policie. Jiří DLASK
* Jízdní kolo za 76 000 Kč ukradl
26. 8. z garáže rodinného domu v
Hlásné Třebani neznámý lupič.  (heš)
* Ke srážce motocyklu a osobního
auta v Řevnicích byli 27. 8. přivoláni
místní profesionální hasiči. Zraněné-
mu řidiči motocyklu poskytli předlé-
kařskou pomoc a po příjezdu zách-
ranky ho předali do její péče.      (pav)
* Vloupání do stodoly u chaty Pod
Čabrakem v Mořince vyšetřovali na
konci srpna policisté z Karlštejna.
Zloděj z kolny ukradl hliníkovou lo-
patu a elektrický kabel. (heš)
* Zraněnou labuť chytali 3. 9. na
Berounce v Mokropsech  místní dob-
rovolní a řevničtí profesionální hasi-
či. Rybářský háček zaseknutý v noze
odstranil veterinář a labuť byla vy-
puštěna zpět do přírody. (pav)
* Vodní čerpadlo ukradl 23. 8. z po-
zemku rodinného domu v Zadní Tře-
bani neznámý zloděj. Majiteli tím
způsobil škodu 5.100 Kč.             (heš)

Naše noviny spolu s psychologem
Pavlem PAVLOVSKÝM nabízejí
čtenářům novou rubriku - psycho-
logickou poradnu. Pokud vás zají-
mají záhady lidské psychiky a vz-
tahů či pokud vás sužují starosti a
trápení, můžete posílat otázky na
e-mail NN (frydl@dobnet.cz), ne-
bo na: psycholog.pp@gmail.com.
Budete-li si to přát, vaše dotazy
zveřejníme anonymně. (NN)

Pro koho, u kterých nemocí, je psy-
choterapie vhodná a účinná? 
Jednoduše řečeno: Psychoterapie je
vhodná pro každého, kdo má o ni
zájem a důvěru. Trochu to připomí-
ná biblické Věř a vírá tvá tě uzdraví!
V případě psychoterapie to ale není
víra náboženská, nýbrž víra ve své
možnosti, víra, že se člověk může
vyvíjet a měnit k lepšímu. Gró tera-
pie tedy tkví v motivaci pacienta. Z

toho plyne, že do ní nelze nikoho
nutit! Pacienti, kteří přijdou z donu-
cení  – ať už partner nebo dítě – se
zpravidla jen zatvrdí a výsledek bu-
de mizivý. Pozor, hovořím o psy-
choterapii jako dlouhodobé spolu-
práci s psychoterapeutem na změně

životní situace, postojů a osobnosti
pacienta. Nikoliv o psychologické
konzultaci – ta může být za určitých
okolností prospěšná i těm, kteří »na
psychology nevěří«.
Historicky je psychoterapie spojo-
vána především s léčbou psychic-
kých nemocí, proto ji u mnoha diag-
nóz hradí zdravotní pojišťovny. Vý-
zkumy prokazují, že má stejné vý-
sledky jako užívání psychofarmak, s
tím rozdílem, že účinek psychotera-
pie je dlouhodobý, zpravidla trvalý.

Psychoterapie je tedy vhodná pro
léčbu duševních nemocí jako jsou
deprese, úzkosti, výkyvy nálad, fo-
bie, ale i schizofrenie, závislosti a
další. Neplatí to pro všechna psy-
chická onemocnění, moc byste s ní
nepochodili u demence, vrozeného

narušení intelektu, akutních stavů...
Stále častěji se psychoterapie ukazu-
je jako klíčová část léčby tzv. psy-
chosomatických onemocnění a mé-
ně uchopitelných diagnóz jako např.
únavový syndrom, vyhoření atp., se
kterými si tradiční medicína zamě-
řená na odstraňování symptomů čas-
to neví rady. 
Psychoterapie ale zdaleka není jen
pro duševně nemocné! Je »nešarla-
tánskou«, zpravidla náročnou cestou
k hlubšímu sebepoznání, tj. porozu-

mění sobě,
svým vztahům,
možnostem, ži-
votní situaci.
Toto porozumě-
ní nespočívá jen
v rozumovém
p o c h o p e n í ,
nýbrž v propo-
jení rozumu a
pocitů. (Hodně
pacientů přichází s tím, že si svůj
problém dobře uvědomují, ale pře-
sto s tím nemohou nic udělat.) Až
když své situaci člověk rozumem i
citem porozumí, může se skutečně
svobodně rozhodovat, tj. žít svůj
vlastní život. Filosof by řekl, že psy-
choterapie je péčí o duši moderního
člověka. A že je takové péče třeba!

Pavel PAVLOVSKÝ, Řevnice
(www.ambulancerevnice.cz/psycholo-

gie_pavlovsky)

PSYCHOPORADNA PAVLA PAVLOVSKÉHO

Psychoterapie je vhodná pro každého, kdo v ní má důvěru

Tři tisíce platících návštěvníků si nenechaly poslední srpnovou sobotu ujít
tradiční Vinařské slavnosti, které se konaly v areálu dobřichovického zám-
ku. Vinařem roku byl vyhlášen Miroslav Volařík z Mikulova. Celodenní pro-
gram, který nenarušily ani krátké dešťové přeháňky, vyvrcholil koncertem
skupiny Sto zvířat. Text a foto NN M. FRÝDL
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Na rodinnou dovolenou vyrazili k Baltu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Smích, ostražité naslouchání a
spousta otázek. Tak lze shrnout
Křeslo pro hosta, do kterého 6. 9. v
klubíku svinařského Sokola usedl
redaktor ČT Daniel Takáč. Nečekala
jsem, že se s moderátorem politic-
kých debat a člověkem, který se vě-
nuje hlavně vážným tématům, tolik
zasmějeme. Atmosféra byla úžasná,
otázky se jen sypaly. Dozvěděli jsme
se o přípravách Událostí, vzniku
Hyde parku, o tom, jak a kdo mode-
rátory obléká, zda jsou z některých
hostů nervózní či překvapení... 
„Teď bych poprosil Daniela, aby
uvolnil křeslo, a pozval sem ženu,
jejíž jméno máte za úkol uhádnout,“

přerušil proud otázek Zdenek Patoč-
ka, který večer moderoval. „Zavřete
oči a poslouchejte!“ Poznali jsme,
Radiožurnál! A tak Svinaře přivítaly
další osobnost mediální sféry, Kate-
řinu Causidisovou. Večer se povedl,
počasí nám přálo, nálada byla úžas-
ná. Doufám, že si to všichni užili a že
i příští rok budeme moci na tato set-
kání v areálu kurtů chodit. Za sebe i
všechny příznivce z okolí děkuji He-
leně a Zdenkovi Patočkovým, že jsme
se díky nim mohli potkat s mnoha
zajímavými hosty a že spousta hostů
poznala naši vísku. Věřím, že toto
»křeslo« bylo poslední jen pro leto-
šek. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Déšť nás po pár kilometrech zahání
do lesa pod stromy. Marně doufáme,
že je to jen přeháňka. Za několik ho-
din vyndaváme ponča a hurá do deš-
tě! Kačka pončo nechala doma, a tak
si otestuje nepromokavost větrovky.
Máme naplánované jet každý den asi
80 km. Stezka vede po rovině a ani s
brašnami by to nemělo být těžké. 
Po 40 km jsme mokří a moc nás to
nebaví, zkoušíme hledat nějaký pen-
zionek. Není tu velká nabídka. Za-
chránil nás pán s volným Ferien
Wohnung. V bytečku sušíme věci a v
místní »kebabárně«, která je jediná
otevřená, si pochutnáváme na prv-
ním kebabu. Výborný!
Další dva dny stezka vede podél Ni-
sy, výhradně po německé straně. Za
zmínku stojí hezké městečko Gör-
litz. Prohlídka je příjemným zpestře-
ním, počasí nám chvilku přeje - je
krásně, teplota okolo 30 stupňů.
Cestou potkáváme skupinky kolařů.

Od zarputilých cestovatelů s ohrom-
nými brašnami, po pohodové dovo-
lenkáře, rodinky s dětmi, až po míst-
ní, kteří si vyrazili na vyjížďku.
Na soutoku (Nisa se vlévá do Odry)
se charakter říčky Nisy mění na vel-
kou řeku Odru. Protože přináší do
nížinaté krajiny časté záplavy, je na
německé straně po staletí budována
ochranná hráz vysoká asi pět metrů.
Na jejím vršku vede cyklostezka, od-
kud je dobře vidět do širokých pla-
nin okolo. Večerní hledání noclehu
je pro nás nejtěžší částí dne. Jedeme
jen se spacáky, stan se nám nechtělo
tahat. Možností pro přenocování je
nejvíc mezi 10-11.00 dopoledne, v
době, kdy je nepotřebujeme. Okolo
páté hodiny jsou všechny buď plné,
nebo bez obsluhy, popř. mají jen dvě
volná místa, nebo nejsou vůbec.
Druhou noc spíme v kempu, děti

obývají ohromný sud od piva/chatič-
ku, my spíme pod stříškou. Ceny no-
clehů jsou v kempu ve vlastním sta-
nu cca 10-12 Euro/osobu, v penzio-
nech asi 15-25 Euro/osobu. 

Milí lidé v pohraničí
Obyvatelé pohraničí jsou milí a vst-
řícní, často nám sami od sebe pomá-
hají. Jsou často silnější postavy a ně-
kdy působí unaveným dojmem. Ně-
které vesnice jsou pěkné, živé, jiné
působí mrtvě - bez lidí, obchodu, ho-
spody. Vždy jsou ale upravené, ně-
mecká pečlivost je vidět všude.
V Polsku jsme byli dvakrát, jednou
na návštěvě vyhlášeného parku u lá-
zeňského městečka Bad Muskau a
jednou kvůli noclehu. Polský levý
břeh Odry působí opuštěně, jen ob-
čas vídáme stáda skotu. Není tu pro-
tipovodňová hráz, městečka a vesni-
ce nejsou tak upravené, zato obcho-
dů je tam víc. Levnější polské krámy
převálcovaly hezčí německé. Ubyto-
vání v polském městečku Kostryzyn
nad Odrou bylo méně upravené, ale
o to levnější, jen 10 Euro na osobu.
Ceny v restauracích jsou podobné,
tedy v restauracích pro nás vhod-
ných. Většinou jsme vyhledávali ke-
bab a asijská bistra. Kebab byl úžas-
ný, ale i ten se po týdnu přejí...
Jednou jsme nocovali pod širým ne-
bem u jednoho z plavebních kanálů.
Místo jsme našli hezké, s písečnou
plážičkou. Po vykoupání jsme si up-
ravili místa k spánku a povídali si o
cestě. Pohroma přišla po setmění,
kdy se na nás vrhly hordy komárů.
Sice jsme si koupili v německé dro-
gerii sprej, ale komáři se mu smáli a
bzučeli a štípali! Krušná noc!

Po šesti dnech na kolech a ujetí 580
km jsme dosáhli Baltu. V malém pří-
stavu je voda hodně zelená, koupání
zatím nebude. Fotíme se a ochutná-
váme skvělé ryby. Je hezky ale z vý-
chodu se něco žene - bude bouřka.
Zdálo se mi, že stihneme popojet o
jednu vesnici dále, ale chyba. Z nebe
se valí voda po kýblech, pořádný
slejvák. Vyčkáváme pod stromy v
pláštěnkách, ale stejně jsme za chví-
li mokří a rozhodujeme se dojet do
další hospody. Květa pronáší památ-
nou větu: „Hlavně nejezděte louže-
ma!“ Není jasné proč, když už jsme
úplně mokří.
Bouřka trvala půl hodiny, ale zmáče-
la nás dokonale. Během odpoledne
zahrozila ještě dvakrát, ale to už
jsme měli větší štěstí na úschovnu.
U moře strávíme dva dny, zajedeme
se trochu více na sever vykoupat. U
městečka Usedom je pěkná pláž.
Dno je písčité, voda vcelku teplá, i
když málo slaná.
Zpátky do Žitavy jedeme německý-
mi vlaky. Všichni doporučovali jet
Polskem, ale není to asi nejlepší ře-
šení. Po prozkoumání německých
slevových lístků jsme jeli do Žitavy
jen šest hodin za asi 300 Kč/osobu.
Cesta Polskem by trvala nejméně
dvojnásobnou dobu. Na hranicích u
trojmezí se naše cesta uzavírá. Deset
dní uteklo jako voda! Výlet se nám
moc líbil, můžeme jen doporučit!

Jan MOJŽÍŠ, Zadní Třebaň

Nově vzniklá nahodile fungující zábavná agentura
GEI-ŠA (Geissler-Šafránek) si Vás s laskavou 

podporou města Dobřichovice dovoluje pozvat na

1. ročník 

Brdského festivalu svíčkové 
(omáčky),

který se uskuteční v konírně zámku Dobřichovice

v sobotu 11. října 2014 od 19.00 hodin.
Organizátoři přijímají přihlášky do soutěže 

(max. 15 soutěžících, 10 prvních přihlášených 
+ 5 divokých karet od organizátorů). Od každého 
soutěžícího očekáváme cca 4,5 l svíčkové omáčky,

dodané do 18.00 hodin 11. října 2014. 
Hodnotit bude odborná porota pod vedením Heleny

Rytířové a laická veřejnost.
Všechny skromné kuchtičky i slovutní kuchaři jsou
vítáni. Přijďte změřit své síly v neobvyklém souboji.

Vítáni jsou i jedlíci a gurmáni, kteří nám přijdou
pomoci vše vyhodnotit.

***
Více podrobností zde v listu na straně 3 

a na www.dobrichovice.cz. Neváhejte a přihlaste 
se do soutěže na: jiri.geissler@infocredit.cz

NA CESTĚ. Cyklistická výprava Mojžíšových. Foto ARCHIV

Sport po okolí
* Výšlap s hůlkami do Brd můžete
absolvovat 13. 9. Sraz je v 9.45 na
zastávce vlaku ve Všenorech. Hůlky
na Nordic Walking si budete moci
zapůjčit. S sebou jídlo a pití, vhod-
nou obuv do terénu a sportovní ob-
lečení. Alena SAHÁNKOVÁ
* VII. ročník Běhu naděje podporu-
jícího boj proti rakovině se koná 14.
9. v Mníšku pod Brdy. Registrace v
klubovně Městského kulturního
střediska začíná v 9.00, hromadný
start od klubovny bude v 11.00.
Trasy dlouhé 1,5 a 7 km lze absol-
vovat nejen během, ale i pěšky, na
kole, koloběžce či kolečkových bru-
slích. Jarmila BAlKOVÁ
* Dvě stě dva závodníků se 31. 8.
zúčastnilo II. ročníku běhu s ná-
zvem Karlštejnská devítka. Hlavní
závod odstartovala atletická spor-
tovní legenda Dana Zátopková spo-
lečně se skokanem na lyžích Dali-
borem Motejlkem a zápasníkem
Karlem Englem.    Eva KNOPOVÁ

Sokol zahájil sezonu
Šest desítek dětí se sešlo první záři-
jovou středu na Sokoláku v Řevni-
cích, aby zahájily sezónu tradičním
Lesním závodem. Náročnější trasa
malé sportovce nezaskočila a všich-
ni i splnili úkoly na stanovištích.
Každý si odnesl odměnu, ti nejlepší
medaile s diplomy. Běžci se shodli,
že už se těší na cvičení a tréninky v
tělocvičně. Někdo na gymnastiku,
někdo na šplh, jiný na badminton či
volejbal. Kroužek skateboardingu se
koná v pondělí 13-14.00 i 14-15.00 v
sokolovně Řevnice a 16-17.00 ve
Společenském domě Zadní Třebaň.
Více na www.sokolrevnice.cz.
Monika VAŇKOVÁ, Zadní Třebaň

Daniel Takáč přijel na kurty 
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»Naivní« Lety schytaly debakl 0:5!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Střelci se tentokrát ne-
šetřili. Zatímco třebaňský ostro-
van nasázel soupeři 6 branek, Lety
naopak 0:5 prohrály. Dobřichovi-
ce a Liteň si z hřišť soupeřů odvez-
ly shodně »čtyřku«. A Třebaň v
následujícím kole taky!
FK LETY, krajská I. A třída
Zavidov - FK Lety 5:0 
Hosté doplatili na naivitu! Hosté byli
prvních dvacet minut lepší. Pak se
domácí probudili a dostali Lety pod
tlak. Ve 43. minutě poslal Rosen-
kranz pas Nejepsovi, jenž unikl ob-
raně a nastřelil tyč. Z protiútoku do-
mácí skórovali: míč z kopačky útoč-
níka orazítkoval tyč a neatakovaný
dobíhající hráč dorazil míč do sítě.
Druhý poločas začal náporem hostů,
ale jejich snahy o vyrovnání uťali
domácí góly v 49. a v 53. minutě po
dvou hrubkách obrany Letů. V  85. a
v 87. minutě přidali další dva góly.
Letovští zaplatili nováčkovskou daň
za naivní hru v obraně a chybějící
důraz v soubojích.       Jiří KárNÍK
Lety - Cerhovice 3:0
Branky: Kalivoda 2, Nejepsa

DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Psáry - Dobřichovice 4:0
Řada hostujících hráčů byla ještě na
dovolené. Těm, co nastoupili, se vů-
bec nedařilo. (oma)
Dobřichovice - Libčice n/Vlt. 2:3
Branky: T. Plzák, Štědroňský
Domácí již nastoupili téměř komp-
letní a vypracovali si řadu šancí. Ve
14. minutě otevřel skóre Plzák -
prudkou střelou z dvaceti metrů tre-
fil šibenici. V následující pětiminu-
tovce Dobřichovičtí dvakrát z bez-
prostřední blízkosti překopli odkry-
tou branku! Hosté srovnali hru a
začali být nebezpeční. Úspěšní však
byli až v 71. minutě, kdy se jim po
nedůslednosti domácí obrány poda-
řilo vyrovnat. V 85. navíc z přímého
kopu upravili na 1:2! Dobřichovičtí
se tlačili dopředu, jenže hostům vy-
šel v 88. minutě brejk do otevřené
obrany - 1:3! Domácí v 90. minutě
díky pohotovému Štědroňskému sní-

žili na konečných 2:3. Po třech ko-
lech jsou tedy bez bodu.           (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
oZT - Drozdov 6:2
Branky: M. Jambor 2 (1 z penal-
ty), Palička 2, Bacílek, Soukup
Takovou kanonádu hřiště na Ostrově
dlouho nezažilo. V úvodu měl Ostro-
van dvě šance, ale neskóroval a při-
šel trest: hosté se po rychlém brejku
dostali do vedení. Naštěstí zahrál ho-
stující obránce ve velkém vápně ru-
kou a Jambor penaltu z přehledem
proměnil. Tentýž hráč o pár minut
později napřáhl z hranice velkého
vápna a jeho střela zapadla k tyči. Na
stejném místě skončila i teč Paličky
a zdálo se, že je Drozdov na kole-
nou. Stačilo však chybné vyběhnutí

domácího brankáře a opět to bylo o
gól. Klíčovým okamžikem se ukázal
rohový kop v závěru poločasu, který
prošel přes tři bránící hráče a Palička
vrátil Ostrovanu dvoubrankový ná-
skok. Druhý poločas OZT v pohodě
kontroloval náskok a ještě jej díky
Bacílkovi i Soukupovi zvýšil. (Mák)
ČL Beroun B - oZT 4:0
Výsledek je krutý, hosté o tolik horší
rozhodně nebyli. (Mák)

KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže
Karlštejn - SK Hudlice 3:1
Branky: Šperl, P. Kučera, Povýšil.
Ve 36. minutě se domácí dostali po
teči Šperla do vedení. Hosté krátce
po přestvávce vyrovnali. V 71. mi-
nutě domácí Kučera neproměnil pe-
naltu. Hosté pak šli po vyloučení do

deseti a domácí vystupňovali tlak. V
81. minutě se trefil Kučera a výhru
potvrdil v nastavení Povýšil. (miš)
Cembrit Beroun - Karlštejn 4:2
Branky: Cajthaml, Klusák
Karlštejn ani ve druhém utkání ven-
ku nebodoval. Rozhodující byla třetí
desetiminutovka první půle, kdy do-
mácí během 8 minut třikrát skórova-
li. Karlštejn marně dotahoval.   (miš)

VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Svatá 1:2
Branka: Pitauer
Zápas blbec. Vižina hrající domácí
utkání na řevnickém hřišti byla celý
zápas aktivnější, vytvořila si mnoho
šancí, ale střelecké štěstí ji opustilo.
Svatá z ojedinělých útoků dvakrát
skórovala a domácím se podařilo jen
snížit. (Mák)
Tmaň - Vižina 4:1
Branka: Šůra
Do poločasu vedla Tmaň 2:0 a bylo
rozhodnuto. (Mák)
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Mořina - FK Liteň 4:0 
Vstup do soutěže se Liteňským ne-
povedl - rozhodla tříbranková smršť
domácích v prvním poločase. Zají-
mavostí zápasu jsou dvě vlastní
branky.              Miloslav KLIMENT 

Kynologové plánují několik akcí
Hned několik akcí čeká v nejbližších
týdnech kynology z Letů. Nejdříve
se konají zkoušky z výkonu podle
zkušebního řádu Kynologické jedno-
ty Brno. Přihlášeno je dvacet psů. 
V sobotu 20. 9. odpoledne nás na na-
šem cvičáku čeká oslava dvacátého
výročí založení kynologického klu-
bu. Chystáme příjemné posezení s
grilováním - doufám, že nám vyjde
počasí, abychom si to užili. Díky
štědrému sponzorovi máme kromě
pohoštění připraveno i překvapení.  
Poslední sobotu v září je na progra-

mu 7. ročník Podzimního obranář-
ského závodu s bohatými věcnými
cenami a trofejemi. Snad bude poča-
sí příznivé, aby přijeli závodníci a
příprava nepřišla nazmar. Na říjen
máme naplánované zkoušky z výko-
nu a pro velký úspěch uspořádáme
další ukázku výcviku pro děti z okol-
ních mateřských škol. Kromě toho se
každou neděli věnujeme štěňatům.
Ta nejmenší se socializují, ta starší a
dospěláci se učí základní ovladatel-
nost. Přijďte se k nám podívat!

Alena VANžuroVá, KK Lety
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Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
13. 9. 17:00 Tuchlovice - FK Lety
21. 9. 16:30 FK Lety - Jílové
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
13. 9. 17:00 Úhonice - Dobřichovice
20. 9. 16:30 Dobřichovice - Měchenice
OZT, okresní přebor
13. 9. 17:00 OZT - Trubín
20.9. 16:30 Komárov - OZT
KARLŠTEN, III. třída okr. soutěže
13. 9. 17:00 Karlštejn - Zdice B
20. 9. 16:30 Tetín - Karlštejn
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
13. 9. 17:00 Vižina - Lužce            
20. 9. 16:30 Chodouň - Vižina        
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
13. 9. 17.00 Liteň - Tetín B 
20. 9. 14.00 Chrustenice - Liteň 

Házenkářští Špunti se učili nová pravidla

Na poslední prázdninový týden si házenkářští Špunti z Řevnic naplánovali
soustředění. Od pondělí do pátku se za každého počasí něco dělo. Byli jsme
na dvou výletech po okolí spojených se soutěžemi, byla i noční bojovka. Na
hřišti se všichni učili nová pravidla, podle kterých se začne hrát už od 13. 9.
doma s Březnem v soutěži koeduků (kluci+holky). Děkuji všem, co pomáha-
li se soustředěním (Pája, Kačka, Jenda) i našim soukromým strašidlům (Ka-
rel, Standa) z noční bojovky. Děkujeme i za chutné stravování (Lidový dům,
U Rudolfa, U Zrzavého paviána). Leháro končí, začíná nová sezona národ-
ní házené.  Text a foto Štěpánka JanduSová, Řevnice

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH. Výborně obsazený turnaj ve Zbuzanech vyhrála po-
slední srpnový den přípravka Letů ročník 2007. Letovské ve skupině potrá-
pili pouze Bohemians 1905, s nimiž remizovali 2:2. Ve finále porazili Mo-
torlet - prohrávali sice už 0:2, ale nevzdali se, vyrovnali a 20 vteřin před
koncem zvýšili na 3:2. Klukům patří obrovská gratulace, je to zatím jejich
největší úspěch. Výsledky: Lety - Viktoria Žižkov 2:0, Lety - Bohemians
1905 2:2, Lety - FK Řeporyje 6:0, Lety - Viktoria Plzeň 3:1, Lety - Vyžlov-
ka 2:1, Lety - Motorlet 3:2. Střelci: Cilenti 7, Kalivoda 3, Brabec 2, Bělík
2, Petrák, Tůma, Suchomel, Hadžurik. Na snímku jsou zleva nahoře Mi-
chal Hadžurik, Šimon Bělík, Dan Kalivoda, Ota Suchomel, Patrik Petrák,
Dan Beránek, Jiří Brabec, Sam Tůma, zleva dole: Kryštof Leffler, Matyáš
Pořízek, Miki Cilenti. Tentýž den přípravka ročník 2005 vyhrála turnaj O
pohár Ivana Haška v Lipencích.      Text a foto Marcel SuchoMel, lety


