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Motorkáři riskují a
- končí v nemocnici

VELKOLEPÉ OSLAVY. Sto dvacet let trvání oslavil 13. června Sbor dobrovolných hasičů ve Svinařích. Součástí
velké akce byla i netradiční soutěž »požárnických« družstev z okolí. (Viz strana 11)
Foto Lucie BOXANOVÁ

Balón nemohl vzlétnout
Černošice - Velmi nízko letící horkovzdušný balón vyděsil 6. 6. obyvatele Černošic. Dokonce tak, že událost
hlásili místní městské policii.
„Před desátou hodinou večer nám
volal pán, že nad domy v ulici V Dubině je balón, který má velké problémy nabrat výšku,“ uvedl velitel strážníků Gregor Dušička. Pilot balónu se údajně snažil zapálit hořáky a
vzlétnout, přičemž táhl koš po zemi.
Policisté se vydali ve směru trasy
letu, ale nenašli jej. „Pilotovi se
zřejmě podařilo situaci zvládnout,“
dodal Dušička. V pátek 19. 6. zavadil jiný balón s deseti lidmi v koši o
elektrické vedení u obce Choteč. Nikomu se naštěstí nic nestalo. (mif)

Řevnice - Je to každý rok stejné: Jak
začne léto, valem přibývá nehod
motorkářů. V uplynulých několika
dnech zasahovali řevničtí záchranáři v našem okolí hned u čtyř.
„Ta, která se stala 12. 6. v Letech,
skončila naštěstí jen lehkým zraněním. O den později to na silnici
mezi Řevnicemi a Mníškem dopadlo mnohem hůře,“ uvedl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Motocyklistu jsme poté, co se srazil s osobním autem, museli s vážným poraněním odvézt do nemocnice,“ sdělil Bulíček. V hořovické nemocnici se středně těžkým zraněním skončil i motorkář, který boural
16. 6. u Svinař. „Řidiči motocyklů
velmi často přeceňují vlastní síly a
naopak podceňují sílu stroje či jeho
akceleraci, případně riskují. To byl i
případ motorkáře, který na křižovatce u obce Rovina v zatáčce nezvládl
stroj a skončil v poli,“ řekl záchranář s tím, že zraněný muž byl převezen do pražské nemocnice.
(mif)

Poštám hrozí zánik! Už zase
OHROŽENY JSOU VENKOVSKÉ ÚŘADY, NAPŘÍKLAD V ZADNÍ TŘEBANI ČI SVINAŘÍCH
Poberouní - Venkovským poštám
opět hrozí rušení! Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) bije na poplach a snaží se přimět vládu, aby omezení počtu poštovních
úřadů zabránila. Ohroženy jsou
také pošty v Zadní Třebani či ve
Svinařích.
„SMS ČR nesouhlasí se současnou
podobou Návrhu nařízení vlády o
stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních
služeb,“ uvedl místopředseda svazu
Radim Sršeň. „V důsledku má totiž
takové opatření vést ke snižování

počtu pošt, a to zejména těch menších,“ dodal.
SMS ČR jménem více než tisícovky
členských obcí loni upozorňovalo na
necitlivé změny, které povedou k rušení poštovních úřadů. Z této iniciativy vznikla petice za záchranu pošt
na venkově, kterou během několika
dnů podepsalo 111.000 obyvatel ČR.
„Pokud vláda přijme současný návrh
na stanovení minimálního počtu poštovních úřadů, vyšle veřejnosti velmi negativní signál. Bez pošty, školy
a obchodu se »živá« obec neobejde.
Bez garance vlády budou pošty na

venkově stagnovat a Česká pošta
může tisícovku tzv. nepovinných
pošt kdykoliv zrušit,“ uvedl Sršeň.
Zrušení reálně hrozí i úřadu v Zadní
Třebani. Česká pošta už jednala se
starostkou Markétou Simanovou.
„Jde jim o to, kdo pobočku převezme, chtějí se zbavit odpovědnosti,
zaměstnanců, mzdových nákladů,“
řekla Simanová. (Dokončení na str. 9)

Prohlédli si divočáka

Vrátil se z Afghánistánu, teď seká dobrotu
Hatě - Vždycky Lékaře bez hranic
obdivoval. Teď je jedním z nich.
Osmatřicetiletý doktor medicíny
Tomáš ŠEBEK, obyvatel Hatí, se
před pár dny vrátil z mise v
Afghánistánu.
Jste členem mezinárodního uskupení Lékaři bez hranic. Proč vzniklo, čím se zabývá, koho sdružuje…
Lékaři bez hranic jsou mezinárodní
humanitární organizací zaměřenou
na poskytování profesionální lékařské péče potřebným lidem v místech, kde zuří válečné konflikty, živelní katastrofy a všude tam, kde je

V AFGHÁNISTÁNU. MUDr. Tomáš
Šebek v Kábulu.
Foto ARCHIV

lékařská péče jinak běžně nedostupná. Vznikli v roce 1971 a kromě poskytování zdravotní péče taky přinášíme svědectví z našich misí. Myslíme si, že i slova pomáhají zachránit
lidské životy.
Kde a proč jste se v téhle »partě«
vzal vy?
Lékaře bez hranic jsem obdivoval
vždycky. Každého studenta medicíny trochu láká odjet do zemí třetího
světa a poskytovat tam lékařskou
péči. Pak ale dostudujete, zapadnete
do soukolí a může se stát, že na své
sny zapomenete. (Dokončení na str. 3)

Dětský den uspořádali 19. 6. myslivci v Řevnicích. Místní školáci si prohlédli zbraně, vábničky, soutěžili a
viděli i čerstvě uloveného divočáka.
Foto Bořek BULÍČEK, Řevnice
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K mání byly ryby, exotické ovoce i hmyz
V AREÁLU DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU SE KONAL TŘETÍ ROČNÍK FESTIVALU VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA
Třetí ročník festivalu Všechny chutě
světa, který se konal 13. června v
areálu zámku Dobřichovice i v jeho
okolí, zúročil zkušenosti z minulých
dvou let a nabídl pestrý i zajímavý
program. Letos se prezentovalo na
osm desítek účastníků, kteří byli rozděleni do dvou sekcí: Delikatesy situovanou na poklidném nádvoří
zámku a sekci Gastro. Ta byla umístěna u řeky a pod mostem, který v
odpoledním vedru poskytoval přirozený stín a později také úkryt před
deštěm...
Průřez nabízených pokrmů byl široký, zastoupení zde měli kuchyně
Gruzie, Maroka, Thajska, Itálie, Brazílie, Peru, Ukrajiny, Maďarska, Iránu, Španělska... Kromě toho mohli
návštěvníci ochutnat rybí i mořské
speciality. Samozřejmě nechyběly
ani stánky z hmyzem či exotickým
ovocem, jako je např. durian.
Doprovodný program, který se zaměřuje na celou rodinu, byl rozdělen
do dvou částí. Pro aktivnější skupinu
byly připraveny atrakce jako třeba
lezecká stěna, bungee ranning, hou-

SAMÉ DOBROTY. Na dobřichovickém festivalu Všechny chutě světa si ctitelé dobrého jídla opravdu přišli na své.
Foto NN M. FRÝDL

pačka z mostu, lezení po bednách či
lanovka přes Berounku. Hudební
program obstarala keltská hudba v
podání skupiny Poitín, čistá radost
tryskala z reagge sdružení Chichimeku, lidé si mohli vyzkoušet bubenický workshop Davida Oplatka, děti zhlédly představení Divadla z pytlíčku. Večer zakončil pohodový
swing v podání Petry Ernyei kvartetu. Pořadatelé nezapomněli ani na
zázemí pro návštěvníky - součástí
toalet byl i přebalovací pult, WC pro
invalidy i dostatek míst na umytí
rukou.
Místo, kde se festival koná, je jednou z nejhezčích lokací, kde lze takovou akci uspořádat, směle může
konkurovat pražským náplavkám či
zahradám známějších hradů a zámků. Díky městu Dobřichovice za
možnost zde před třemi roky uspořádat první ročník, díky návštěvníkům
za hojnou účast, která je jednou z
největších na akcích v Dolním Poberouní, a díky také počasí, které nás
prozatím nikdy nezklamalo.
Štefan OrŠOŠ, Řevnice

Vykopala jste dinosaura? zeptal se Vojta Jany Švandové
ZNÁMÁ HEREČKA ČETLA ŘEVNICKÝM DĚTEM Z KNÍŽKY KARLA ČAPKA DÁŠEŇKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Letošní školní rok jsme v ZŠ Řevnice ukončili vskutku hvězdně! Do našeho čtenářského křesla v
rámci projektu Celé Česko čte dětem usedla známá herečka a milovnice archeologie Jana Švandová. Vybrala pro děti několik kapitol z knížky Karla
Čapka Dášeňka, čili život štěněte. I když tuto knížku jistě všichni dobře znají, z úst paní Švandové
zazněla tak trochu jinak - mírně dramaticky a přitom neuvěřitelně mile. Bylo to prostě nádherné
představení…
Samozřejmě, že se ani Jana Švandová nevyhnula

spoustě všetečných dotazů zvídavých žáků. První
otázka prvňáčka Vojty byla: „Když jste byla mladá, vykopala jste kostru dinosaura?“ Prý nevykopala, zato se herečka přiznala ke svojí lásce k archeologii. Většina otázek se ale týkala herectví:
„Kdy jste se rozhodla být herečkou?“ - „Hrála jste
i v seriálu Ulice?“ - „Co je to monolog?“
Bylo to zase moc příjemné, stejně jako poslední
čtení tohoto školního roku, na kterém jsme přivítali operního pěvce Aleše Brisceina.
Petra MEJSTŘÍKOVÁ, ZŠ Řevnice

Budoucí školáci jezdili na koloběžce a kopali na branku
Zkraje června se budoucí školáci přišli seznámit se zahradou
ZŠ Řevnice a vyzkoušet si činnosti, které se dělají ve škole.
Zkoušeli si psaní celého svého
jména, uvolňování ruky pomocí
jednotažek. Kreslili obrázek,
který si vylosovali. Stavěli z kostek podle předlohy, prověřili
svou paměť při hledání obrázků.

Procvičili si svou obratnost při
jízdě na koloběžce, kopání na
branku i koulení na kuželky,
ověřili si vytrvalost při běhání
kolem školy. Za splnění úkolů si
odnesli diplom, který pro ně navrhovali a namalovali žáci 3. A.
Na závěr si na školní zahradě
společně právě se třeťáky pohráli. Malým návštěvníkům naší

školy se hrátky líbily - zjistili, že
školní činnosti mohou být i
zábavné. Hrátkami děti provázeli, všechna stanoviště a diplomy promysleli, sestavili i nakreslili žáci 3. A s učitelkou Míšou Sklenářovou. Žákům i paní
učitelce patří velké poděkování!
Petra MEJSTŘÍKOVÁ,
ZŠ Řevnice

ČETLA DĚTEM. Jana Švandová mezi řevnickými
školáky.
Foto Petra MEJSTŘÍKOVÁ

Starosta předal krásné dary a byl pasován na rytíře
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ VĚNOVALI KARLU IV. DORT VE TVARU SRDCE A ZAZPÍVALI MU HOJA HOJ...
Letos, kdy si připomínáme 660 let
od korunovace Karla IV. císařem,
vyjel již po deváté Královský průvod
s korunovačními klenoty z Prahy na
Karlštejn. (Viz NN 11/15.)
Druhý den putování, v neděli 7. června, se průvod jako již tradičně zastavil i v Hlásné Třebani. Moc jsme
se těšili a připravovali. Počasí se vydařilo, a tak se na návsi sešlo nečekaně mnoho diváků. Císaře i jeho
doprovod nejprve přivítal starosta
obce Vnislav Konvalinka. Vladaři
předal krásné, hodnotné dary, za což
byl Karlem IV. pasován do rytířského stavu. Paráda - náš starosta je odteď rytíř Vnislav Konvalinka! Pak
jsme přišly na řadu my, Holky v rozpuku. V krojích jsme císaři věnovaly
dort ve tvaru srdce, který - jak bylo
uvedeno v básni, jíž jsme přednesly byl od všech našich srdcí klíč...

Za velkého pokřiku a provolávání
slávy se průvod vydal dále, směr

Karlštejn. Na císaře i celý průvod ale
čekalo ještě jedno překvapení. Na

ČEKÁNÍ NA KRÁLE. Obyvatelé Hlásné Třebaně očekávají na návsi příchod Královského průvodu.
Foto ARCHIV

konci obce bylo připraveno několik
hudebníků s harmonikou, houslemi i
kytarou a všichni dohromady jsme
jim zazpívali část písničky Hoja hoj
z divadelní veselohry Noc na Karlštejně. Všichni byli velmi překvapeni,
házeli nám dukáty a museli jsme
píseň stále opakovat, dokud průvod
neskončil. A tak jsme hráli a zpívali
a hráli a zpívali… Myslím, že to byl
pěkný závěr celé akce. Ostatně, říkali mi známí z Karlštejna, že průvod
si zpíval naši písničku až na hrad. Je
vidět, že jsme je pěkně naladili měli jsme velkou radost, že se překvapení povedlo.
Velké poděkování patří všem, kteří
tuto tradici podporují, protože to
každý rok opravdu stojí za to. Moc
pěkná podívaná a hlavně vzpomínka. Těšíme se na příští ročník!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Vrátil se z Afghánistánu, teď seká...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Já jsem se snažil své sny udržet a byl
léta trpělivý, než se mi to povedlo.
Tak jsem se v roce 2010 po osmi
letech praxe chirurga přihlásil…
Kolik už jste absolvoval zahraničních misí, kde všude jste byl?
Od roku 2010, kdy jsem vyjel na
Haiti, jsem byl na čtyřech misích. V
roce 2012 znovu na Haiti, v roce
2013 jsem odjel do severního Afghánistánu a letos jsem se odtud vrátil
podruhé. Snažím se jezdit 2x na jedno místo, protože mě zajímá vývoj
konkrétního projektu.
Na kterou z výprav vzpomínáte nejraději a na kterou nejméně rád?
Na všechny vzpomínám nejraději.
Měl jsem možná štěstí, ale žádná mise nebyla špatná, spíš naopak.
Co je hlavní náplní vašich výjezdů a
kdo rozhoduje o tom, kam a na jak
dlouho pojedete?
Odjíždím na mise jako všeobecný
chirurg. Na Haiti jsem poprvé jel jako ortoped, protože mám i několikaletou ortopedickou zkušenost. Mým
úkolem je převzít práci po předchozím kolegovi, s nímž se střídám, vydat ze sebe to nejlepší a hlavně předat co nejvíce zkušeností místním
spolupracovníkům, kteří jednou celý
projekt »zdědí«. Realita je taková, že
si zkušenosti předáváme navzájem,
což je ještě mnohem zajímavější.
Máte za sebou spousty otřesných
zážitků. Opravdu vás ještě baví či
naplňuje jezdit stále dokola »hasit«

MUDr. Tomáš ŠEBEK

- osmatřicetiletý rodák z Prahy, nyní
obyvate Hatí
- absolvent ZŠ Pernerova v Karlíně,
Akademického gymnázia Štěpánská
a 1. Lékařské fakulty UK
- do zaměstnání nastoupil v roce
2002 - dvouatestovaný všeobecný
chirurg byl osm let v hořovické nemocnici, rok v univerzitní nemocnici Mater Misecordiae v irském Dublinu, naní už třetím rokem pracuje v
pražské Nemocnici Na Františku
- s manželkou Sylvou, která se narodila v Řevnicích a pracuje jako neonatoložka v pražském ÚPMD, má
dceru (17) a syna (14)
- na otázku, jaké je jeho životní krédo, odpovídá: „Svoboda!“
(mif)

CHVÍLE KLIDU. Tomáš Šebek v Afghánistánu.
následky a důsledky válek, bojů,
konfliktů, katastrof všeho druhu?
Já nic nehasím. Hasit by měli ti, kteří
zapálili. V rámci mezinárodní humanitární organizace nabízím s celým
týmem profesionální a bezplatnou
lékařskou péči těm, kteří jsou v nouzi a potřebují ji. Osobně mi to přijde
smysluplné a společensky prospěšné, profesně mě to obrovsky naplňuje. A ano - hlavně mě to stále baví a
předpokládám, že i bavit bude.
Jak se na vaše výpravy dívají v zaměstnání a doma? Nebojí se vás pouštět? A nemáte někdy strach i vy?
Měl jsem štěstí u všech předchozích
i současných zaměstnavatelů, kteří
pro můj záměr vyjíždět s Lékaři bez
hranic našli pochopení. Nikdy mi nikdo nebránil a nemusel jsem kvůli

Foto ARCHIV

tomu měnit zaměstnání. Doma si na
to už po první misi snad všichni zvykli a pokud ještě občas remcají, kontruji tím, že celá moje rodina dělá
často daleko nebezpečnější věci než
já. Kupříkladu všichni jezdí na koni.
A strach mám. Mám strach, abych ze
sebe vždycky vydal to nejlepší. A
občas se bojím i o svou bezpečnost,
ačkoliv právě ta je u Lékařů bez hranic vnímána jako absolutní priorita jak pro naše týmy, tak pro naše pacienty. Kdo se nebojí, nesmí do letadla, říkáme mezi piloty.
Své zážitky, prožitky, dojmy barvitě
a originálně popisujete v mailech,
které ze svých exotických pobytů rozesíláte. Proč to děláte?
Začal jsem nesmělými zápisy deníkového charakteru, posílal jsem to

malému okruhu rodiny a pár přátel.
Jak mě postupně žádali o více podrobností a přeposílali moje zápisky
dalším, mám dnes v mail listu přes
1000 lidí, a ty přeposílané už ani
nejsem schopen kontrolovat. Nakonec z toho vyšla kniha o Haiti a vypadá to, že by mohla vyjít další o
Afghánistánu. Je to zásluha mých
čtenářů, protože já jen zapisuji, co
oni si přejí, abych zapsal.
Jaké máte na své spisovatelské úsilí
ohlasy?
Myslím, že to čtenáře baví. A protože se snažím psát přesně o tom, co
lidi zajímá, je to taková pěkná až téměř reality show v reálném čase, v
době, kdy jsem na misi. Po ní to pozbývá rozměr příběhu, který žijí spolu se mnou, ale v knižní formě to má
zase trvalejší charakter. Znovu říkám: musím mít dobré ohlasy, protože si ty příběhy diktují sami čtenáři.
Jak dlouho v průměru vydržíte nikam nejet? A zbývá vám čas i na nějaké jiné, méně exotické a dobrodružné koníčky?
Vydržím tak dlouho, jak je potřeba.
Zaměstnavateli vracím jeho blahosklonnost a snažím se minimálně rok
a půl sekat dobrotu. Většinou mi to
vychází na jednu misi za 18 měsíců.
Mám rád práci a trávím v ní dost času. Mimo jiné se s kolegy zabývám
digitální edukací lékařů a provozujeme největší internetové lékařské poradenství v České republice www.uLékaře.cz. Ve volných chvílích se snažím věnovat rodině. Rád
běhám i jezdím na kole, a protože
jen tak mě to nebaví, snažím se to
spojit s přesuny do a z práce. V posledních letech si občas rád zalétám
a mám chuť na akrobatické létání.
Bydlíte v Hatích. Jste zdejší rodák,
nebo náplava?
Jsem náplava. Narodil jsem se v Praze a z Karlína nás s rodinou odplavila až velká voda. Nejsem ale městský typ, celé dětství jsem prožil na
Šumavě, a proto jsem hledal místo
někde v přírodě.
Kde to máte v kraji kolem dolní Berounky nejraději?
Berounku a Brdy miluji, je to nádherný kraj. Mým nejoblíbenějším
místem je můj domov.
Miloslav FRÝDL

V mateřince se loučili s předškoláky v bíločerném
CAPARTI ZAZPÍVALI RODIČŮM AUTORSKOU PÍSEŇ MY JSME DĚTI Z TŘEBANĚ...
Zadní Třebaň - Ve čtvrtek 18. 6. se v Zadní
Třebani slavilo. Škola uspořádala zahradní
slavnost, při níž se rozloučila s předškoláky.
Počasí bylo proměnlivé, ale nakonec se slavnost
vydařila. Snažili se všichni - děti, učitelky, školáci i ostatní. Velkou podporu měla školka v rodičích - obsluhovali stanoviště s úkoly, které děti
plnily a přišli oblečeni stylově: černo-bíle. Školka měla totiž tématický rok - šachové figury - a
tak děti cestovaly po okolí, zajely se podívat třeba
na figury umístěné v Letech, Srbsku či v Hlásné
Třebani. Celá zahrada, úkoly i dárky, které děti při
rozlučce dostaly, byly černo-bílé. Caparti zhlédli
divadlo, našli poklad, pochutnávali si na občerstvení, které bylo (nejen) bílo-černé. Rodičům také
zazpívali autorskou píseň My jsme děti z Třebaně... Spokojené odcházely v podvečer nejen
děti, ale též rodiče, jež přinesli nejrůznější dobroty, které se po celé odpoledne ochutnávaly. Děkujeme za vydařenou akci a přejeme dětem, učitelům i celému personálu školy pohodové prázdniny!
Petra FRÝDLoVá

ČERNOBÍLÉ LOUČENÍ. Rodiče a děti na zahradní slavnosti ve školce.

Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Slunovrat se vrátil do Lesního divadla
OBNOVENÝ ROCKOVÝ FESTIVAL SE TĚŠIL VELKÉMU ZÁJMU NADŠENÉHO OBECENSTVA
Po třech letech se do areálu Lesního
divadla v Řevnicích vrátil hudební
festival Rockový Slunovrat. Comeback to byl povedený - pořadatelům
se s minimem prostředků podařilo
akci zpropagovat tak, že »Lesňák«
praskal ve švech. Aby ne, za neuvěřitelně nízké vstupné byla návštěvníkům naservírována opravdu vydatná
porce hudby. Festival přivítal hned
několik zajímavých jmen, za která
by se nemusela stydět ani akce mnohem většího formátu.
Jen co se otevřely brány areálu, začali se hrnout první návštěvníci. Už
kluci zahajující kapely SCB dokázali diváky skvěle naladit na další interprety. Punkrocková formace Daily Coffee nastavené tempo trochu
zostřila a sympaťáci z CTM si svým
hardcore crossoverem publikum jednoznačně získali.
Po CTM na pódium doslova vtrhli
proslulí Fast Food Orchestra, kteří, i
přes absenci ikonického stálého hosta Dr. Karyho, dokázali všechny dostat do varu. Od ska a reggae zpět k
ostrým kytarám – čím dál známější
deathrocková formace Prague Conspiracy s charismatickou zpěvačkou
si vysloužila bouřlivou odezvu. Z jejich vystoupení prýštila energie -není divu, že si diváci vyžádali přídavek. Lámané beaty do Řevnic přivezli Le Pneumatiq, kteří se svým
repertoárem rovněž zabodovali a

Kina v okolí

KINO LITEŇ

26. 6. 18.00 MALÝ PÁN
4. 7. 19.00 PEJSCI Z VESMÍRU

KINO ŘEVNICE
24. 6. 20.00 DIOR A JÁ
26. 6. 20.00 ZEMĚ ZÍTŘKA
27. 6. 15.30 MIMONI
27. 6. 20.00 film na přání
1. 7. 20.00 ODEBRAT Z PŘÁTEL
3. 7. 20.00 JURSKÝ SVĚT
4. 7. 15.30 MIMONI
4. 7. 20.00 ANDÍLEK NA NERVY

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
22. 6. - 24. 6. 18.30 (Út 20.00) POUTNÍK
- NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
23. 6. 17.30 DEJTE MI POKOJ
24. 6. 13.45 PÍSEŇ MOŘE
25. 6. 18.30 ŽIVOT JE ŽIVOT
25. 6. - 30. 6. 15.30 MIMONI
26. 6. a 29.6. 19.00 ŠPION
27. 6. - 28. 6. 19.00 VINCENTŮV SVĚT
Kino od 1. 7. do 16. 7. nehraje.

snad donekonečna. V půl čtvrté ráno
ryk v Lesním divadle konečně ustal.
Festival definitivně skončil a pořadatelé si mohli pogratulovat, spokojenost byla namístě. Potvrdit to mohou nadšené ohlasy návštěvníků na
sociálních sítích i při osobním kontaktu s organizátory, kdy oceňovali
perfektní připravenost a vstřícný přístup. Pozitivní dojem z festivalu samozřejmě umocňovalo i pěkné počasí. Bylo zkrátka vidět, že pořadatelé
vědí, co dělají a že to, co dělají, je
zkrátka baví. To, co se odehrálo v
Lesním divadle, nikdo z nás nečekal.
Nezbývá než všem poděkovat za píli, kterou věnovali tomu, aby se oblíbená akce vrátila na pódia Lesního
divadla v Řevnicích a přispěla tak ke
kulturnímu rozvoji města i regionu.
Takže, Rockový Slunovrate, ahoj v
roce 2016!
Adam LANgR,
Řevnice
PLNO. Zaplněné hlediště řevnického Lesního divadla při festivalu Rockový
Slunovrat.
Foto Tomáš HEJLEk
zároveň návštěvníky připravili na tech na scéně opravdu záviděníhodblížící se d’n’b afterparty v režii čer- né. Ne nadarmo se na pódium dvanošického projektu Dunění Bass.
krát vrátili s přídavkem. Rytmy ska
Éterem se nesla dobrá nálada a pozi- již nadobro ustaly a na řadu přišla
tivní vibrace, vrchol večera měl ale zmiňovaná afterparty. Kdo by čekal,
teprve přijít. Když se na scénu vrhla že se areál vylidní, byl by překvakapela Sto Zvířat, nebyl v areálu pen. Dunění Bass v čele s DJem Pisnad nikdo, kdo by netančil. Stálice xiem návštěvníkům, jejichž počet se
tuzemské klubové a festivalové scé- tou dobou vyhoupl téměř na patnáct
ny dopřály fanouškům vše, čeho si na set, připravil nekonečnou porci drunich lze cenit: známé hity, klasický m’n‘bassu, breakbeatu a spřízněsmysl pro humor a v neposlední řadě ných žánrů, na které by, kdyby to byi nasazení, které je po pětadvaceti le- lo možné, všichni bez ustání jeli

Výročí oslavili na Černošickém jarmarku

Na počest 900. výročí od první písemné zmínky o Černošicích (v zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115) se 6. června na břehu řeky Berounky konal první ročník Černošického jarmarku. Historické tržiště, šermíři, kejklíři, spousta atrakcí pro děti, kterým akce z velké části patřila, tanec, zpěv, bagr, bublinky… a devět stovek balónků, jako na každé pořádné
oslavě. Slunce svítilo, děti se bavily, rodiče se pokochali výstavou plnou
obrázků, které namalovaly děti z místní základní školy a všech mateřských
školek. Odpoledne jsme přivítali královský průvod, na žádost pana starosty
jsme od císaře dostali povolení vybírat od každého pražského cyklisty mýtné a večer zakončili ohňovými kačenkami. A takhle to teprve začalo. Další
akcí, která se uskuteční pod hlavičkou oslav, je hudebně divadelní festival
všech clownů ŠmikFikFest (od 19. do 23. června) a poté samozřejmě již tradiční Mariánská pouť 15. a 16. srpna. Všechno nejlepší, Černošice!
Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice

Na náměstí zahráli »papíroví bubeníci«

LETNÍ KINO BEROUN
26. 6. 21.30 JURSKÝ SVĚT
27. 6. 21.30 ŽIVOT JE ŽIVOT
28. 6. 21.30 ODEBRAT Z PŘÁTEL
29. 6. a 1. 7. 21.30 VINCENTŮV SVĚT
30. 6. a 8. 7. 21.30 ŠPION
2. 7. 21.30 DÁMA VE ZLATÉM
3. 7. a 6. 7. 21.30 MÉĎA 2
4. 7. 21.30 MIMONI
5. 7. 21.30 AVENGERS: AGE OF
ULTRON

KINO RADOTÍN
23. 6. 17.30 ŠPIÓN
23. 6. 20.00 LÁSKA ŠÍLENÁ
24. 6. 17.30 ANDÍLEK NA NERVY
24. 6. 20.00 TEMNÉ KOUTY
25. 6., 26. 6., 30. 6., 3. 7., 4. 7. 17.30
MIMONI 3D (3. 7. není 3D)
25. 6., 27. 6. 20.00 DÁMA VE ZLATÉM
26. 6. 20.00 SEJMI PREZIDENTA
30. 6. 20.00 POUTNÍK - NEJLEPŠÍ
PŘÍBĚH PAULA COELHA
1. 7. 17.30 KRÁLOVA ZAHRADNICE
1. 7. 20.00 ISIDIOUS 3: POČÁTEK
2. 7. 17.30 JURSKÝ SVĚT 3D
2. 7., 4. 7., 8. 7. 20.00 MÉĎA 2
3. 7. 20.00 ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ
CESTA 3D

BUBNOVALI NA DRUMBENY. V neděli 7. června byli při zahájení Košíkářského trhu na náměstí v Řevnicích k vidění a hlavně slyšení »papíroví
bubeníci« - žáci místní základní školy, kteří bubnovali na drumbeny.
Drumben je český výrobek, který byl vyvinut pro potřeby škol a pedagogů
a v podstatě je to rytmický nástroj - buben v kombinaci se sedákem. Žáci
si při hře na drumbeny vytvářejí pozitivní vazby a souhru při společné hře
v třídním kolektivu. V naší škole jsou drumbeny vždy po ruce pro společné
bubnování. Děkujeme městskému úřadu v Řevnicích, že nás pozval na tuto
slavnost a že jsme se mohli s diváky podělit o naše bubnování!
Text a foto Lenka Dvořáková, Halouny

Tipy NN

* Pohádku pro mateřské školy Červená Karkulka sehraje soubor Přímá
oklika 24. 6. od 10.00 v Clubu Kino
Černošice.
(vš)
* Divadelní představení Byl jednou jeden král uvedou ochotníci z
Dobřichovic na nádvoří zdejšího
zámku 24. - 27. 6 a 2. - 3. 7. od
20.00. V hlavních rolích P. Říha a J.
Šafránek.
Andrea KUDRNOVÁ
* Kapela B.Lues předvede svůj rockový repertoár 26. 6. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Na hudebním festivalu Porta, který se koná od 26. do 28. 6. v Lesním
divadel Řevnice, vystoupí Slávek Janoušek, Věra Martinová, Petr Spálený, Robert Křesťan, Buty a další. Info na www.porta-festival.cz.
(bt)
* Skupina Hvězdná pěchota zahraje
27. 6. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Dívčí sbor z Anglie Gumley House Singers zazpívá 28. 6. od 16.00 v
kostele sv. Jana Křtitele Sv. Jan pod
Skalou. Vstupné dobrovolné. (jiš)
* Snímky Ivana Látala mapující 15
let existence folklorního souboru
Pramínek jsou do 30. 6. instalovány
v Centru Vráž Černošice.
(mal)
* Výstava fotografií kamčatské krajiny a Ruska Jaroslava Franty v
zámku Dobřichovice potrvá do konce června. Andrea KUDRNOVÁ
* Komedii Slaměný klobouk aneb
Helenka je ráda v režii Iva Tamchyny
uvádí Divadelní studio - Divadelní
soubor Řevnice 3. - 4. a 10. - 11. 7 od
20.00 a 5. i 12. 7. od 17.00 v místním
Lesním divadle.
(mah)
* Divadelní hra Mátový nebo citron? v nastudování dobřichovických
ochotníků bude k vidění 4. - 6. 7. od
20.00 na nádvoří zámku Dobřichovice.
Andrea KUDRNOVÁ
* Koncert nazvaný Pocta pro J. J.
Rybu hostí kostel sv. Martina a sv.
Prokopa v Karlíku 5. 7. od 17.00.
Soubor Ludus Musicus uvede písně,
árie, dueta, sbory a houslový koncert D-dur. Andrea KUDRNOVÁ
* Slavnostní shromáždění k uctění
památky M. J. Husa se koná 6. 7. od
14.00 pod Husovou sochou ve Vše.norech.
Alena SAHÁNKOVÁ
* Výstava Verona, Beraun, Beroun,
jež ukazuje geologické, paleontologické, archeologické i archivní památky, je k vidění do 28. 9. v Muzeu Českého krasu Beroun. (pap)
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Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí
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Do Hýskova jeli i s Máňou
Mladí hasiči z Vižiny soutěžili v okresní soutěži
Plamen, jejíž jarní kolo se konalo v Oseku a Chodouni. V současné době nás reprezentuje družstvo
mladších i starších žáků. Za jejich celoroční snahu a pilné
trénování jim
vedoucí připravili odměnu: vzali je
na hýskovské
noční stříkání, které se
konalo v pátek 12.června. Na místo
dorazila skupina dvaceti
sedmi hasičů, kteří se navzájem podporují. Do
Hýskova přijela i naše Máňa, historické vozidlo,
které se podařilo dát do pořádku a získalo veteránskou značku. Soutěžilo se do pozdních nočních hodin, nocovalo se ve stanovém městečku na
fotbalovém hřišti, bylo postaráno o občerstvení,
nechyběla hýskovská točená zmrzlina. Bylo krásné letní počasí, a tak si to všichni náramně užili.
Text a foto Jana FIAlová, vižina

ŠUP TAM S NÍ. Jednu z disciplin nevážného klání obcí Všeradice, Vinařice a Podbrdy sdružených ve
Všeradově zemi byl hod petanqueovou koulí na cíl
Foto nn M. FRÝDl

O vítězi klání rozhodly petanqueové koule
VE VŠERADICÍCH SE V POLOVINĚ ČERVNA USKUTEČNIL ČTVRTÝ DEN VŠERADOVY ZEMĚ

Den Všeradovy země se - již počtvrté - konal v
sobotu 13. června. Tentokrát se role hostitele ujala
obec Všeradice a zdejší Zámecký dvůr. Přes počáteční skluz, který vznikl výpadkem elektřiny v polovině obce, zahájil úderem 15. hodiny ministerský předseda Všeradovy země akci. Nejprve představil stávající vládu - po loňských volbách došlo
ke změně na ministerstvu propagandy, kde Mirku
Suchou nahradila nová krev v podobě Lukáše Tesaříka. Následně došlo k představení pětičlenných
soutěžních družstev z obcí Podbrdy, Vinařice i
Všeradice a již se šlo na první úkol, kterým byl
hod na basketbalový koš. Zaslouženě zvítězilo
družstvo Vinařic. Následovalo vystoupení obce
Všeradice a přesun k druhému úkolu, kterým bylo
nadojit z naší kravky Cecilky co nejrychleji 1 litr.
Zkušenost v chovu skotu projevilo domácí druž-

stvo. Přestávku mezi soutěžními úkoly vyplnila
krásným vystoupením děvčata a děti z Podbrd.
Třetím soutěžním úkolem byl hod petanquovou
koulí na cíl, kde s jasnou převahou zvítězilo družstvo Podbrd. Pak přišla na řadu naše již skoro domácí staropražská kapela Třehusk. Po nich nastoupil na scénu dvacetičlenný soubor s tanečním
vystoupením Mamma Mia, za který sklidil obrovské ovace. Čtvrtý soutěžní úkol slalom na jízdním
kole s obráceným řízením zamotal soutěžícím ruce i nohy; zvítězit se podařilo všeradickému týmu. Ten vystřídaly zástupkyně obce Vinařice se
svým vystoupením, i ony odcházely za bouřlivého potlesku diváků. No a už tu byl poslední úkol,
kterým bylo nakreslit zubní pastou co nejdelší čáru, zde jednoznačně zvítězili Vinařičtí. Nastala
krizová situace - družstva Vinařic a Všeradic měla

My už chceme tu Slávii! těšili se caparti
Je dobojováno! Fotbalová přípravka Všeradic sezonu ukončila velmi
úspěšným víkendem 13.-14. 6. Nejmladší borci dokonce na turnaji porazili pražskou Slavii.

I přes ukrutné vedro jsme na sobotní klání v Libomyšli vyrazili se dvěma týmy, mladší přípravkou a předpřípravkou. (Dokončení na straně 14)
Foto Kristýna AnDělová

v tu chvíli stejný počet bodů. Na základě rozhodnutí vlády došlo k rozhozu petanqueovou koulí.
Všeradičtí se snažili, což jim přineslo výhru.
Následovalo vyhlášení výsledků. Na třetím místě
skončilo družstvo Podbrd, na druhé se po rozhozu
propadlo družstvo Vinařic a vavříny vítězství si
odnesly Všeradice. Všechna družstva odcházela s
pivem Všerad, a protože se soutěžilo v rodišti M.
D. Rettigové, každý celek si odnesl bábovkovou
formu s tím, že příští rok přinesou vládě bábovku.
Tím bylo soutěžní klání ukončeno a nastoupila
skupina Kabát revival, který vyhrával až téměř do
deváté hodiny večerní. Přes nepřízeň počasí a
občasný déšť se akce velice vydařila - navštívilo
ji přes 300 účastníků. Pátý ročník Dne Všeradovy
země se bude konat 11. 6. 2016, hostitelskou obcí
budou Vinařice. Bohumil STIBAL, Všeradice

Noc na Karlštejně
Původní muzikál na motivy Jaroslava Vrchlického
Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek,
Petr JANČAŘÍk, Michaela NoskoVÁ, karel kRÁL,
Monika VAŇkoVÁ, Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHoVÁ, Jiří
CiCVÁRek, ondřej NoVÁČek, Jiří VitoUŠ, Jan kUNA...
Šermíři, metači ohně, sbor manů, ženské, kůň, koza...

VŠERADICE, Zámecký dvůr
31. července od 20.00 hodin
Předprodej vstupenek: Zámecký dvůr Všeradice:
hadacova@some.cz, 720 247 919
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Slavte si, ale chovejte se přitom slušně!
VÁCLAV FANTA POSLAL REDAKCI »NÁVOD, JAK ZNECHUTIT STAROČESKÉ MÁJE VE VINAŘICÍCH«
Na adresu Našich novin doputoval
dopis čtenáře z Dobřichovic - popisuje v něm svůj zážitek z oslavy
Staročeských májů, které se konaly 9. května ve Vinařicích. Otiskujeme ho i s odpovědí jednoho z pořadatelů.
(NN)
Dne 9. května odpoledne jsme projížděli osobním autem ze Suchomast
přes Vinařice do Litně. Vezl jsem
moji mladší sestru, členku řevnických Notiček, na vystoupení tohoto
souboru. Na kraji Vinařic stálo na
silnici asi 10 krojovaných osob, někteří s hudebními nástroji. Vzhledem
k tomu, že se pohybovali i uprostřed
silnice, nezbylo mi, než zastavit.
Hned k našemu autu přiskočila jistá
žena. Stáhl jsem okénko a ta paní se
pustila do vypravování, že se zde
slaví Staročeské máje, a že chce,
abych jim na slavnost přispěl finančním obnosem, jinak že mě nenechají
projet obcí. Slušně jsem odvětil, že
pospíchám, mám momentálně jiné
starosti a ať nás nechají projet (ostatní členové skupiny totiž stále ještě
stáli před mým autem, takže jsem
nemohl odjet). Žena se ovšem nedala tak snadno odbýt, svou žádost zopakovala a dodala, že pokud jí nezaplatím, tak mě nepustí. Opět jsem ji
slušně řekl, že jí nic nedám, ať nás
laskavě nechá projet. Na to ona opáčila, že si tedy vezme můj klobouk.
Okolostojící bůhvíco slavící osoby
nám mezitím začaly bušit do střechy
auta.
Celá situace mi začala připadat čím
dál tím méně vtipnou, a to ani nemluvím o tom, jak celou situaci pro-

DÁTE SI S NÁMI? Krojovaní účastníci Staročeských májů vítají jednoho z
řidičů ve Vinařicích.
Foto NN M. FRÝDL
žívala moje sestra, která seděla na mám vyhráno – bohužel však předzadním sedadle. Ihned jsem té ženě časně.
řekl, že to, co ona zde provádí, je Ujel jsem asi tři metry, když se mi
blokování veřejné cesty, omezování před auto postavili další lidé. Jiná
osobní svobody a otázal jsem se jí, ženština, viditelně posilněná alkohojestli na tu uzávěru veřejné komuni- lem, se opřela o mé auto a opět se
kace má povolení od policie. Ona začala dožadovat finančního obnosu
odvětila, že ano. Na to jsem pravil, za průjezd obcí. Již jsem neměl nálaže ho chci vidět. V tu chvíli ta žena du na předkládání argumentů, a tak
rozezlena odstoupila od auta a hlasi- jsem ji několikrát žádal, aby laskavě
tě zvolala: „To je kretén!“, čímž měla odstoupila od auta a nechala nás probezpochyby na mysli mou osobu. jet. Po chvíli tak učinila, ale ještě stiSvým kamarádům pak řekla, ať mě hla zvolat: „Jeďte, než vám propínechají projet. Radoval jsem se, že chám pneumatiky!“ Ihned jsem od-

jel. Přiznám se, že jsem byl z celého
zážitku slušně řečeno rozladěn.
Mám rád lidovou kulturu, sám jsem
zpíval v souboru Ludus musicus a
držení lidových tradic považuji za
bohulibou zálibu. Rozhodně však
nepovažuji za vhodné, když se tato
»kultura« u některých lidí projevuje
výše popsaným způsobem. Takové
chování je nejen v rozporu s obecnými zásadami slušného chování a dobrými mravy, ale i se zákony této
země. Namátkou by bylo možno
jmenovat: omezování pohybu na veřejných komunikacích, vydírání, výhružka krádeží, urážka na cti, výhružka poškozením majetku… Moje
sestra byla z celé události velmi polekána a těžce ji nesla. Nejsem suchar ani držgrešle, ale přiznám se, že
výše popsaný způsob vymáhání výpalného za průjezd obcí na mě působil naprosto kontraproduktivně.
Závěrem výzva organizátorům a
účastníkům Staročeských májů ve
Vinařicích: Slavte si své lidové slavnosti, jak je vám libo, ale chovejte se
přitom slušně a neporušujte zákony
České republiky. Pijete-li rádi alkohol, neobtěžujte lidi, kteří s vámi v
daném okamžiku z nejrůznějších důvodů nechtějí mít nic společného. A
když vám někdo dá najevo, že na tu
vaši »legraci« nepřistoupí, tak je na
místě se stáhnout a nechat ho být.
On by to totiž nemusel být tak slušný člověk, jako já. A nahánět hrůzu
dvanáctileté holce, to není nic jiného
než zbabělost! Doufám, že už se to
nebude opakovat. Pokud ano, budu o
tom informovat Policii ČR.
Václav FaNta, Dobřichovice

Mrzí nás konflikt řidiče s naší krojovanou družinou
Mrzí nás konflikt onoho řidiče a naší krojované
družiny, samozřejmě se nám to stává jednou, maximálně dvakrát do roka. Ten den si to pamatuji
přesně: pán přijížděl od Suchomast a přesně v ten
moment jiný řidič z druhé strany přijížděl nepovolenou rychlostí, smykem dobrzdil jen tak tak před
průvodem, ve smyku se otočil a zmizel pryč. Krojovanou a »ozbrojenou« družinu jsme omylem poslali na jiné auto...
Příště uzavřeme průjezd obcí a bude po debatách,
jestli máme, nebo nemáme právo žádat za průjezd
nějaký poplatek na pořádání májů, i když budou
vedeny objíždky přes naši obec, čímž omezíme

všechny řidiče. Všude v okolí se kopou kanalizace
a provoz přes naší obec je mnohonásobně větší,
než normálně. Ne všichni řidiči dodržují bezpečnou rychlost, to spíše my se cítíme řidiči ohrožováni dnes a denně tím, jak spěchají.
Osobně si myslím, že pánovi bylo sděleno, že při
povolené akci v naší obci musí počkat na dokončení průvodu, který byl na obci ohlášen, nebo že se
může v uvozovkách vykoupit a pak mu průvod
umožní průjezd. Na to reagoval asi ne moc s nadhledem na celou situaci. Ten den projelo naším
průvodem spousta řidičů, u většiny jsem osobně
byl a nebyl vůbec žádný problém se domluvit. Po-

sádkám vozů bylo nabídnuto občerstvení, poslechli si skvělou muziku a s úsměvem na tváři pak
opouštěli Vinařice. Jestli se pán cítil nějak ohrožen, tak podle mě přehání. Zřejmě mu ani nejde o
omluvu, protože na omluvu, kterou jsem mu jménem organizátorů posílal, nereagoval. Když už si
dal tolik práce s dopisem, který nám i redakci NN
poslal, mohl mi alespoň odepsat. Máje se odehrály jako vždy vpoklidu - až na jednoho pána, který
měl pocit, že ho veselá krojovaná družina lynčovala, v naší obci žádné jiné stížnosti nebyly.
S pozdravem
Radek FlOReK,
člen obecního zastupitelstva Vinařic

KO KO májům sluníčko přálo, až moc
V KORENSKÉM PRŮVODU SE SEŠLO SEDM MAMIN S KOČÁRKY
Korenským kočárkovým májům
(neboli KO KO májům), které se konaly v sobotu 6. června, sluníčko
přálo - skoro až moc. V 16 hodin se
sešly maminky s kočárky u místního
sálu a s jedním májovníkem i muzikou šly vyzvednout májovnici Monču. Pár si zatančil sólo a pak už za
doprovodu kapely Třehusk obcházel
průvod obec, aby pozval místní na
večerní tancovačku. Sešlo se sedm
mamin s kočárky, což je na na obec,
která čítá sto obyvatel, z toho 16 dětí
do patnácti let, krásný počet. Průvod
začal v hojném počtu, ale ke konci
už postupně upadal vedrem. Děkujeme kapele za pěkné odpoledne i za
výdrž v parném počasí. Na večerní
tancovačce veliká účast nebyla, ale
kdo se chtěl bavit, tak se bavil.
Kateřina JÍCHOVÁ, Korno

DO PRŮVODU S KOČÁRKY. Účastnice (a malí účastníci) korenských kočárkových májů.
Foto NN M. FRÝDL

Školní rok v podhradí
zakončí Klauniáda
Školní rok v Karlštejně zakončí v
pátek 26. 6. Klauniáda. Konat se
bude od 9 do 17.30 na nádvoří úřadu městyse, proti dětskému hřišti.
Letošní ročník akce bude obohacený
o dopolední program, na kterém se
sejdou všechny děti z Karlštejna.
Základní škola se bude prezentovat
Prodanou nevěstou, karlštejnské
pracoviště Domečku Hořovice pro
všechny připravilo zábavný dopolední program. Odpoledne přijedou
ochotníci a čekají nás divadelní
představení v podání loutkářů z Hořovic. Tato část je určena celým rodinám - pokud bude dobré počasí,
využijeme loučku u hřiště a společně
se pobavíme. Nebudou chybět hry,
soutěže a výtvarné dílny. Akci bude
doprovázet deset klaunů.
Eva KNOPOVÁ, Krupná
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Liteň se rozhodla
vymáhat statisíce
MĚSTYS NECHCE PLATIT ZA KANALIZACI VÍC, NEŽ MÁ
Liteň se rozhodla vymáhat škodu v
řádu statisíců korun, která obci vznikla při stavbě kanalizace loni v létě. Starosta Horák po několika měsících naléhání ze strany zastupitelů
za Novou Liteň kontaktoval právníka a zastupitelstvo rozhodlo o provedení nového znaleckého posudku
škody, která v místě stavby vznikla.
Zastupitel Vodička, tenkrát ještě jako místostarosta Litně, navrhoval
jednat a vymáhat škodu již na pod-

Liteňské aktuality

* Příměstský tábor Začínáme zvesela se koná od 1. do 3. 7. v klubovně Domečku Liteň. Děti čekají
týmové a výtvarné dovednosti, hry,
výlety a putování za poznáním. Info: 725 482 037. Eva KNOPOVÁ
* Na letní tábor v údolí potoka Javornice u obce Zvíkovec pojedou
děti z Litně i okolí od 19. 7. do 8. 8.
Tématem letošní táborové hry je
Cesta kolem světa za 80 dní. Snad
nám opět vyjde krásné počasí a
všichni si odnesou nezapomenutelné zážitky!
Jiří HRÁCH

zim, krátce poté, co k ní došlo. Bohužel tehdy byl starosta Horák proti
a chtěl situaci řešit, až se stavba
ČOV dokončí. Ani on, ani pan Havelka, který má stavební práce v obci
na starosti, nebyli schopní sehnat
znalce, který by osvětlil, proč k propadu zeminy při stavbě došlo. Vypracování posudku nakonec zorganizoval zastupitel Lukáš Münzberger - vyplynulo z něj, že viníkem je
projektant, a tedy že Liteň má oprávnění škodu vymáhat. Když však
tento postup navrhoval Jiří Vodička,
nyní již zastupitel za Novou Liteň,
na prosincovém zastupitelstvu, byl
starostou odmítnut s argumentem,
že ještě nenastala správná doba.
Tehdy běžel již pátý měsíc od vzniku škody a hrozilo, že obec, pokud
bude dále čekat, případný spor nevyhraje pro nedostatek důkazů.
Zastupitel Vodička proto věc konzultoval se specialistou na pojištění
a likvidaci pojistných událostí, pojišťovacím makléřem Milanem Kubičem, jednatelem berounské společnosti, který tyto obavy potvrdil.
(Dokončení na straně 8)
(jak)

Nadšené děti chtěly zavřít do bubliny
Žáci 2. A ZŠ Liteň oslavili Den dětí
2. 6. spolu s dětmi ze školky ve společnosti Václava Strassera, vynikajícího mima a klauna. Jeho představení nadchla statisíce diváků ve Španělsku, Francii, Itálii, Německu,
Rusku či třeba v Egyptě. Vystoupení
nebylo založeno na mluveném slově, ale na situačním humoru, kouzlu
okamžiku a magické kráse mýdlových bublin. Komické výstupy hlav-

ních představitelů rozesmály snad
každého. Mohli jsme zhlédnout bubliny všech tvarů a velikostí. Děti
byly nadšené a do bubliny chtěly
všechny. Že to nejde? Omyl. Pár
šťastlivců bylo do obrovské bubliny
uzavřeno. Šlo zkrátka o představení,
na které se nezapomíná. Děkujeme
ředitelce školky J. Čampulové za
pozvání.
Dagmar KaRlOVÁ,
zš liteň

V BUBLINĚ. Jedno z liteňských dětí na bublinové show klauna Václava Strassera.
Foto Dagmar KArLOVÁ

Hasiči zasahovali v Berouně
LITEŇŠTÍ VYHRÁLI MEMORIÁL M. NÁJEMNÍKA V HATÍCH

ZÁVĚREČNÝ KONCERT. V liteňské základní škole se 5. června konal závěrečný koncert žáků, kteří se s Martinou Dvořákovou věnují výuce hry na
hudební nástroje a zpěvu. Připravili si sólová i skupinová vystoupení. Návštěvníci vyslechli skladby zahrané na klavír, nechyběly flétny a kytary, radost udělal závěrečný sborový zpěv. Nadšené publikum všechny odměnilo
potleskem. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
Foto Dagmar KArLOVÁ

K požáru třípodlažní budovy v areálu textilní firmy Tiba v Berouně
vyjeli 11. června liteňští hasiči. Spolu s nimi na místě zasahovaly profesionální i dobrovolné jednotky z Berouna, Hořovic, Řevnic, Kladna, Vysokého Újezda, Hýskova, Loděnic,
Nového Jáchymova, Chyňavy, Králova Dvora, Zdic, Mokropes a Železné. Celkem bylo v akci 21 cisteren, dva žebříky a další technika.
Po příjezdu k pořáru jsme na pokyn
velitele zásahu připravili na východní straně budovy hadicové vedení s
rozdělovačem, z kterého jsme natáhli jeden C proud, druhý si připravili
hasiči z Hořovic. Po přistavení hořovického mercedesu byly přepojeny
hadice a liteňská tatra měla zajišťovat kyvadlovou dopravu vody. Kvůli
poruše vodního čerpadla přivezla z
vodního zdroje jen jednu cisternu.
Pro další vodu už nejela. Po nahláše-

ní likvidace požáru se jednotka vrátila zpět na základnu a porouchané
vozidlo bylo postaveno mimo provoz. Cena opravy byla firmami odhadnuta na několik desítek tisíc.
V sobotu 23. 5. se družstva mužů i
žen SDH Liteň v Hatích zúčastnila
prvního ročníku Memoriálu Michala
Nájemníka. Na sbory čekalo kvalitně připravené sportoviště. První na
řadu přišla štafeta - družstvo žen obsadilo třetí místo, muži byli druzí.
Následoval požární útok »na dvě
béčka«, kde obě naše družstva předvedla nejrychlejší časy, což po součtu bodů obou disciplín znamenalo
dvě první místa. Memoriál absolvovalo 5 družstev mužů (Drahlovice,
Koněprusy, Svinaře, Hatě, Liteň), 3
družstva žen (Svinaře, Liteň, Hatě) a
tým dorostenců z Jánské. Doufáme,
že se napřesrok zúčastníme druhého
ročníku. (Dokončení na straně 8)
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Liteň se rozhodla vymáhat statisíce
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
„Vzhledem k faktu, že důkazní břemeno nese poškozený, který musí
prokázat výši skutečné škody a účelnost nákladů vynaložených v souvislosti se vzniklou škodou, doporučujeme uplatnit tento konkrétní nárok
okamžitě tak, aby nemohla být ze strany škůdce uplatněna námitka, že
prodlením uplatnění nároku jim bylo
ztíženo šetření oprávněnosti nároku
na náhradu škody a její výše,“ cituje
Kubič z Doporučení pro postup řešení škody ČOV Liteň, které pro obec
koncem března vypracoval. A dodává: „Nejsou to jen zkušenosti naší
firmy z praxe - jako člen sítě pojišťovacích společností Renomia Network využíváme zkušeností všech
členů sítě s likvidaci velkého množ-

V Čechovně zazpívá
Adam Plachetka

Ve dnech 22.–26. 8. pořádá Zámek
Liteň ve spolupráci s HAMU pěvecké mistrovské kurzy hvězdného basbarytonisty Adama Plachetky. Ten se
po loňském hostování na Galakoncertu Pocta Jarmile Novotné v Litni
stal členem umělecké rady Festivalu
Jarmily Novotné. Kurzy vyvrcholí
společným koncertem jejich absolventů s Adamem Plachetkou a sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou 26.
8. od 18.00 v historické budově Čechovny. Vstupenky za 300 Kč lze
zakoupit na emailu tickets@zamekliten.cz, na tel. 602 385 397 nebo na
místě před koncertem.
Festival Jarmily Novotné 2015 láká
i na další projekty, které operní divu
připomenou. Od 10. 9. bude možné
v pražském Obecním domě navštívit
výstavu operních kostýmů, v nichž
Novotná zářila v newyorské Metropolitní opeře. Dosud neprobádané
souvislosti zpěvaččina života nabídne první monografie o Jarmile Novotné spisovatele a historika Pavla
Kosatíka. Slavnostního večera, při
kterém bude kniha pokřtěna, se 9. 9.
v Obecním domě zúčastní syn J.
Novotné George Daubek. Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.zamekliten.cz.
Barbora Dušková, Zámek Liteň

ství pojistných událostí z celé republiky a víme proto přesně, jak se má
zákazník optimálně zachovat. Doporučuji každé obci či osobě, která se
dostane do podobné situace, řešit ji

okamžitě, protože jakékoliv zbytečné odklady snižují pravděpodobnost
náhrady škody v plné výši.“
A to by byla pro Liteň, které se nedostávají peníze v řádu desetitisíců na

Brzy začne asfaltování

takové věci, jako dokončení výstavby hřiště v areálu Sokola, špatná zpráva. Doufejme tedy, že i přes prodlení, k němuž v Litni v souvislosti s
uplatněním náhrady škody došlo, nakonec nebude obec doplácet zbytečné peníze za chybu projektanta.
Jana kuBáňová, Nová Liteň

VÝSTAVBA KANALIZACE A ČISTIČKY SE CHÝLÍ KE KONCI

Prvňáci šli do Korna

rých Nová Liteň tvrdí, že jsou zjevně
manipulované. Předpokládáme, že se
během srpna podaří zkolaudovat dokončený kanalizační řad, tedy veškeré potrubí uložené v ulicích, a také
bude uvedena ČOV do zkušebního
provozu. Poté je možné začít s napojováním domovních přípojek na hlavní kanalizační řad a čističku. O přesném termínu budeme informovat občany na internetových stránkách městyse Liteň i v Liteňském okénku. Čistírna odpadních vod poběží celý rok
ve zkušebním provozu. Během této
doby, tedy do září 2016, by měly být
dokončeny a napojeny všechny domovní přípojky. Po vyhodnocení zkušebního provozu bude ČOV zkolaudována a stanoveno stočné. Odpovědi
na některé otázky týkající se kanalizace, ČOV a budoucího provozu naleznete na webových stránkách městyse Liteň, na úvodní stránce v článku
nazvaném Kanalizace a ČOV v Litni.
Jan HavELka, městys Liteň

Prvňáci z liteňské základní školy si
na oslavu Dne dětí se svými učitelkami naplánovaly zajímavý program.
„MDD oslavila 1. B pěší vycházkou
na Korno,“ řekla učitelka Lenka Říhová. „Doprovázel nás učitel Havelka, jenž děti zásoboval vědomostními otázkami z oblasti přírody. Děti
poznávaly kvetoucí rostliny, keře či
stromy. Všímali jsme si výhledů na
okolní obce a hledali turistická značení. Krásný zážitek dětem zprostředkovala maminka Karolínky Vančíkové, jež zájemcům umožnila jízdu
na koni. Pro děti to byl velký zážitek.
Za pozvání moc děkujeme!“ O den
později vyrazili na pěší výlet směr
Korno i žáci 1. A. „Počasí nám vyšlo sluníčkové, takže jsme si užívali
krásné výhledy do okolí, bavili se
pozorováním květin, keřů a stromů,
naslouchali zpěvu ptáků,“ uvedla
učitelka Jana Klimešová. „V lese dětem Ondra Živný připravil hru,“ dodala. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Výstavba kanalizace a ČOV se konečně chýlí ke konci. Během července začne s malým zpožděním kvůli
projednání a schválení postupu i financování zastupitelstvem asfaltování. Děláme vše pro to, aby byly hlavní cesty uvedeny do původního stavu
- bude odfrézován vrchní asfaltový
koberec, tam kde ještě nějaký je, budou urovnány poklopy splaškové kanalizace i poklopy uzávěrů vodovodních přípojek. Poté bude položen
nový 5 cm vysoký asfaltový koberec
v celé šíři hlavních silnic. Položení
asfaltového koberce v celé šíři vozovky bylo podmínkou KSÚS již ve fázi
vyjádření k územnímu rozhodnutí, a
to navzdory fantasmagorickým spekulacím Nové Litně na internetu – viz
tzv. Velká detektivní soutěž o ceny.
Bez splnění této podmínky by nemohlo být vydáno územní rozhodnutí. Teprve na základě těchto dvou dokumentů byly vypracovány smlouvy
mezi KSÚS a Městysem Liteň, o kte-

Fotbalisté skončili beznadějně poslední
LITEŇŠTÍ JEDNAJÍ O VZÁJEMNÉ VÝPOMOCI S OSTROVANEM ZADNÍ TŘEBAŇ
Utrápenou a jednu z nejhorších sezon v historii mají za sebou liteňští
fotbalisté hrající v nejnižší, IV. třídě
okresní soutěže. Ze šestnácti zápasů
dvakrát vyhráli, jednou remizovali a
třináctkrát prohráli. To znamená
beznadějně poslední příčku s nelichotivým skórem 24:58.
Kde hledat příčiny tohoto neradostného stavu? Velkým problémem je
úzký kádr hráčů a chybějící generace fotbalistů ve věku 18-25 let. Jediným plusem bylo, že k zápasům nastupovali jen hráči z Litně, což vlastně byla v této soutěži rarita. Aby

hráli kluci místní, nebo z blízkého
okolí, chceme i nadále. V těchto
dnech jednáme s Ostrovanem Zadní
Třebaň o vzájemné výpomoci. Doufám, že se podaří dospělý fotbal v
Litni udržet i v následujících letech byla by velká škoda poprvé přestřihnout zanedlouho už stoletou tradici
našeho klubu.

Světýlko v tunelu představuje naše
mládež. Radost nám dělali hlavně
starší žáci, kteří v premiérovém ročníku okresního přeboru obsadili 8.
místo. Velký dík patří trenérovi Mirkovi Kavalírovi i trenérům mladších
žáků a přípravky Mirkovi Jílkovi a
Václavu Jirkalovi za jejich obětavou
práci. Miloslav kLIMENT, Liteň

Pohledy do liteňské historie
Se zajímavými záběry Litně vás prostřednictvím své sbírky starých
pohlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lukáš MÜNZBERGER.

V CHYŇAVĚ. Liteňští hasiči na okresní soutěži v Chyňavě skončili čtvrtí.
Foto Lukáš MÜNZBERGER

Hasiči zasahovali v Berouně
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Pohlednice s unikátním leteckým snímkem zachycuje podobu Litně za první republiky. Pohlednici vydal Klub československých turistů.

Tentýž den vyjela v podvečer liteňská jednotka k požáru traktoru u Bílého Kamene. Díky přítomnosti hasičů na základně vyjela jednotka
prakticky okamžitě a dorazila v těsném závěsu za profesionální jednotkou z Řevnic. Traktor již nehořel,
ale vytékalo z něj velké množství
nafty, které směřovalo k přilehlému
potoku. Hasiči začali ihned jímat vytékající naftu a zároveň zasypávat
sorbentem okolní skvrny. Potok na-

štěstí díky včasnému zásahu kontaminován nebyl. V sobotu 30. 5. se
konala v Chyňavě okresní soutěž v
požárním sportu. Novinkou bylo použití dvou jednotných stříkaček pro
všechna družstva - třináct v kategorii mužů, patnáct v kategorii žen. Liteňští muži skončili čtvrtí, stejně jako ženy, což lze považovat po potížích v okrskovém kole za velký úspěch.
Lukáš MÜNZBERGER,
Jiří HRácH, SDH Liteň
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Venkovským poštám hrozí zánik!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Obec Zadní Třebaň nemá podle starostky zájem o provozování pošty.
„Proto nyní bude Česká pošta s největší pravděpodobností jednat s
Coopem,“ dodala starostka s tím, že
stejná situace je i ve Svinařích. „Pokud najdou provozovatele do Svinař,
s největší pravděpodobností bude
pošta v Zadní Třebani uzavřena, nebo naopak,“ dodala Simanová.
V podobném duchu hovoří také starosta Svinař Vladimír Roztočil:
„Chtěli v obci sehnat někoho na jejich program Partner. Mají zájem na
udržení pošty v obci, ale chtějí to ně-

komu předat. Na obci prostor nemáme, takže my to dělat nebudeme,“

uvedl s tím, že zastupitelé mají obavy, aby velký objekt s vybavenou

Z našeho kraje

S kanalizací budují
zároveň i vodovod

Jak jistě většina obyvatel Zadní Třebaně zaregistrovala, zároveň s kanalizací se de facto v totožných lokalitách buduje i vodovodní řad. Děje se
tak díky dotaci, o kterou požádalo
minulé zastupitelstvo. Spoluúčast
obce je 40 %, tzn. asi 9 milionů Kč.
Protože se dotace týká jen hlavního
vodovodního řadu, každý zájemce o
připojení na vodovod zaplatí za samostatně vedenou přípojku 25.000
Kč, v případě připoložení vodovodní přípojky do souběžného výkopu
kanalizace bude cena 20.000 Kč.
Připojení na kanalizaci nebude zpoplatněno. Kolaudace vodovodu je
plánována na leden 2016. V této
souvislosti firmy, které budují kanalizaci, rep. vodovod, oznamují, že
nyní nenabízejí výkopové práce na
soukromých částech kanalizačních a
vodovodních přípojek. Tyto práce
budou nabízet až v listopadu. Dřívější zahájení prací nedoporučují.
OÚ Zadní Třebaň zároveň upozorňuje, že pracovní skupiny nabízející
nyní výkopové práce na soukromých pozemích, nemají s výše uvedenými firmami nic společného.
Zadní Třebaň byla úspěšná i se žádostí o dotaci na projekt Zkvalitnění
nakládání s odpady. Konkrétně se
jedná o podporu na nákup svozové
techniky a kontejnerů pro likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu. V
této době je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Proto ještě nelze přesně uvést, kdy bude technika
zakoupena. Markéta siMaNová,
starostka Zadní třebaně

poštovnou, který ve Svinařích má,
Česká pošta někomu »výhodně« neprodala. „Na náš web jsme pověsili
informaci, že pošta hledá někoho,
kdo by měl zájem s ní podnikat. Uvidíme, jaká bude odezva,“ uzavřel
Vladimír Roztočil.
Vláda podle SMS může zajistit dlouhodobější stabilitu pobočkové sítě
České pošty stanovením minimálního počtu provozoven na 3300. Přibližně tolik jich v ČR existuje. Nyní
ale chce vláda tento stav snížit na
2100.
Petra FRÝDLová, (mif)

SYMPOZIUM SKONČILO. Nádhernou vernisáží dne 20. 6. vyvrcholil desátý ročník mezinárodního art sympozia, jehož se ve Všeradicích účastnilo
14 umělců ze třech států. Letošní ročník byl obohacen o přítomnost 4
sochařů, kteří vytvořili krásné plastiky ze starých kaštanů, které by jinak
skončily jako palivo. Vernisáže se zúčastnilo asi 70 návštěvníků. Díla vytvořená na sympoziu můžete ve všeradické galerii zhlédnout do 31. srpna.
Bohumil StiBal, Všeradice
Foto ivo Sokol

SHOW NA NÁMĚSTÍ. Kadeřnická show, kterou pořádal Salón Klementýna,
se konala 19. 6. na náměstí v Řevnicích. Pod rukama šikovných kadeřnic
vznikaly kreativní účesy, v doprovodném programu jsme zhlédli módní přehlídku mladých návrhářek pod vedením Ingrid Valešové a vystoupení taneční školy RAK Beroun. Návštěvníci si dopřávali také míchané drinky a dobroty z Modrého domečku. I přes nepříliš příznivé počasí to byl příjemně strávený podvečer a my se budeme těšit na další podobně zdařilé akce.
kateřina klEMENtoVÁ, Řevnice
Foto anna HaVloVÁ

Jak nejlépe do Sochorovy ulice v Řevnicích? Na koni
„Ideální dopravní prostředek do ulice Sochorova
minimálně na dva další měsíce.“ Takovým popiskem opatřil Bořek Bulíček z Řevnic fotografii, na
které zachytil jezdkyně na koních projíždějící městem. „Rozkopané jsou celé Řevnice, nejhorší jsou
ulice Sochorova a Sádecká, lidi se nedostanou domů autem a pěšky špatně,“ dodal. Podle starosty
Řevnic Tomáše Smrčky byla rekonstrukce ulic Sádecká a Sochorova zahájena v půlce dubna, dokončena podle smlouvy má být do 31. července. „V
průběhu výstavby začala být část občanů nespokojená s projektovým řešením výšek a sklonů nájezdů
do zahrad,“ uvedl Smrčka. „Na několika místech
bylo rozhodnuto o vyhovění námitkám a po dohodě
s dodavatelem byly výšky upraveny. Znamenalo to
demontování již hotových obrubníků, nové vyměření geodetem, nové položení obrubníků a úpravu
konstrukční výšky »kufru«“, dodal starosta s tím,
že výstavbu komplikuje i v projektu nezaznamenané
a neřešené staré odvodňovací potrubí v Sochorově
ulici. Konečný termín prací však prý dodavatel slíbil dodržet. (mif)
Foto Bořek BUlÍČEk

* Loučení s předškoláky se koná 25.
6. od 16.00 na zahradě školky v Letech. Na programu je představení divadélka Romaneto, pasování předškoláků na školáky a spousta zábavy.
Barbora tesařová
* obecní úřad v Zadní Třebani bude z důvodu čerpání dovolené od 7.
do 10. 7. uzavřen.
(pef)
* spolek rodičů a přátel vzniká při
škole v Zadní Třebani. Starat se má
o podporu zájmové činnosti dětí, organizaci sociální výpomoci a pořádání kulturních, společenských i osvětových akcí.
(pef)
* oznámení o volně osedlaném koni, který běží od Lipenců k nádraží v
Černošicích přijala 11. 6. večer místní městská policie. Zvíře bylo strážníky odchyceno a vráceno majiteli.
Nikdo naštěstí nebyl zraněn. (duš)
* K požáru vozu Škoda v Letech
byli 12. 6. přivoláni místní dobrovolní a řevničtí profesionální hasiči.
Oheň byl majitelem auta lokalizován
ručním hasicím přístrojem před příjezdem jednotek.
(pav)
* osobní vůz havaroval 19. 6. u bývalé skládky mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní. Řidič byl převezen k vyšetření do hořovické nemocnice. Podle prvotního šetření byl zřejmě pod
vlivem alkoholu. Bořek BULÍČeK
* Batoh s věcmi ukradl neznámý
zloděj v noci 15. 6. muži, který seděl
na nádraží v Karlštejně a čekal na
odvoz. V batohu byly peněženka s
doklady a 4.000 Kč, mikina, kraťasy a mobil. Škoda je 4.590 Kč. (heš)
* Kožené sandály, kalhoty a triko
byly ukradeny v noci na 8. 6. muži,
jenž pobýval v karlštejnském kempu. Věci byly odloženy na volně přístupném místě u karavanu.
(heš)

Chorus Angelus slavil
v pražském Hlaholu

Třicet let, které uplynuly od jeho založení, oslavil dětský pěvecký sbor
Chorus Angelus (dříve Mladost) z
Černošic slavnostním koncertem v
reprezentačních prostorách pražského Hlaholu. Večerem provázel bývalý sbormistr Karel Loula, jenž si
také s koncertním oddělením zazpíval jedno z Mozartových nocturn.
Vystoupila všechna oddělení se svými sbormistry pod vedením uměleckého vedoucího Romana Michálka,
včetně dětí z mateřinek. Po letech si
na koncertě zazpívalo také 19 bývalých členek, někteří z bývalých členů či jejich rodičů poslouchali v zaplněném hledišti. Část sboru čeká v
srpnu soustředění v Krkonoších.
simona KysiLKová,
Chorus angelus, Černošice
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www.syryodkarlstejna.cz
BALKÁNSKÉ, ČERSTVÉ
A PAŘENÉ SÝRY
(jemně solené - vhodné i pro děti)

BÍLÉ I OCHUCENÉ
JOGURTY, MĚKKÝ TVAROH

(získal ocenění Regionální středočeská potravina 2014)

ČERSTVÉ MLÉKO Z AUTOMATU
PO CELÝ DEN

FARMA HOMOLKA BĚLEČ
Tel. č.: 731 839 659


  




  

Prodejní doba:
Po-pá: 7-9, 16-20, so a ne: 7.30-12 h.
Rozvoz výrobků:
farma.homolka@seznam.cz

Slavte „20ku“
pořádá NÁBOR dětí a mládeže na

TENIS!
Proč hrát u nás tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví trenéři
• Tréninky neodpadávají. V případě špatného počasí
máme k dispozici pevnou halu v Letech.
• Možnost NÁHRADY ZAMEŠKANÝCH TRÉNINKŮ přes
náhradový systém Auksys
• Pořádání velkého množství akcí - turnaje, soustředění,
hory...
• Tenisové tréninky pro děti, mládež i dospělé

Tréninková místa
Svinaře – Hostomice – Lety
Více informací na www.tenis-skola.cz
nebo na tel.č. +420 608 539 550 (Petr Václavek)

s KLÁROU
Nezapomněli jste, že Salon
KLÁRA v Řevnicích slaví
20. výročí založení a nabízí
letos všem svým klientům
mimořádné výhody?
- 20% slevy 20. den v měsíci
- dary a ceny pro „sběrače“ kreditů za zdejší služby
- pozvánku na Retro Disco v hotelu Grand Řevnice
Podrobnosti na webu www.salon-klara.webgarden.cz

Těší se na vás všichni ze SALONU KLÁRA.
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1,
252 30 Řevnice.
Mobil: Jarka Vyletová - 603 430 557
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Oslavy »narozenin« byly velkolepé
SVINAŘSKý SBOR DOBROVOLNýCH HASIČŮ BYL ZALOŽEN PŘED STO DVACETI LETY
Je tomu 120 let, co byl ve Svinařích
založen sbor dobrovolných hasičů.
Místní sbor na celou sobotu 13. 6.
připravil velkolepou oslavu. Od rána
se do areálu svinařského zámku sjížděly sbory dobrovolných i profesionálních hasičů z širokého okolí, najížděla současná i historická hasičská technika, přicházeli místní obyvatelé i přespolní hosté. Po desáté
hodině akce vypukla. Úvodní slovo
patřilo senátorovi a předsedovi správní rady SDH Svinaře Jiřímu
Oberfalzerovi, který vyzdvihl důležitou roli dobrovolných hasičů a poděkoval za činnost sboru. Jménem
nadačního fondu Letorosty pak daroval hasičům šek ve výši 10.000 Kč.
Starosta Svinař Vladimír Roztočil
předal Zdenku Salavcovi, starostovi
SDH Svinaře, slavnostní zástavu a
požádal pana senátora o připnutí pamětní vyšívané stuhy. Nato byl prapor vysvěcen římskokatolickým
knězem Petrem Blechou. Za příkladnou práci bylo osm hasičů odměněno medailemi. Po slavnostním zahájení nastoupily děti z MŠ Svinaře s
»hasičským« tanečním vystoupením
a obdivuhodně dlouhou písničkou.
Následoval netradiční hasičský útok
v podání SDH Řevnice, jehož členové v dobových uniformách hasili st-

V ZÁPALU BOJE. Barvy hlásnotřebaňských hasičů na soutěži ve Svinařích
hájila také Lucie Málková.
Foto Lucie BOXANOVÁ
říkačkou »koňkou«. Po nich nastou- žárnímu sportu. Deset mužských a
pili profesionálové z HZS Hořovice šest ženských družstev soutěžilo v
s hašením opravdového požáru kara- záludných dovednostních disciplívanu. Díky tomu byl krásně vidět po- nách včetně závěrečného útoku. Týsun v technice hašení. Vše se natáče- mová chůze na lyžích nebo proskalo a dokumentovalo z třicetimetrové- kování překážkovým okénkem proho výsuvného žebříku HZS Beroun. vázené slovem Pavla Pacáka byly
Odpoledne patřilo netradičnímu po- hodně úsměvné. Celou dobu konání

Dobráky roku jsou
hasiči z Tuhaně

Soutěž středočeských sborů dobrovolných hasičů Dobráci roku vyhrála jednotka z Tuhaně na Mělnicku.
Finále celoročního klání, kterého se
z našeho kraje zúčastnili dobrovolní
hasiči z Hlásné Třebaně a Vižiny, se
konalo v polovině června v Nymburce. Tuhaňští v klasických hasičských disciplínách porazili soupeře
ze Svatého Pole na Příbramsku a
Panošího Újezdu na Rakovnicku.
Vítězové získali pro svou obec i oslavu plnou hudby, grilovaného masa
a piva za 100.000 korun. V srpnu
odstartuje další ročník Dobráků roku, tentokrát už ve všech krajích
ČR. Tereza ČiSTOTOVÁ, Praha

POSVĚCENÝ PRAPOR. Nový prapor svinařským hasičům posvětil římskokatolický kněz Petr Blecha.
Foto Lucie BOXANOVÁ

oslav byla k vidění historická i soudobá hasičská technika a výbava záchranné služby Trans Hospital. Děti
se bavily na skákacím hradu od Domečku Hořovice a plnily dovednostní úkoly. V sýpce zámku se promítalo video a fotoprezentace Jak šel čas
SDH Svinaře. Asi 250 návštěvníků
neodradilo ani aprílové počasí, jež si
s námi celou sobotu pohrávalo: od
tropických veder po bouřkovou
smršť. Do noci se tančilo a zpívalo s
kapelami Třehusk, Huml Band a
Harry Band, pojídaly se klobásy,
šunka, grilované maso, ale i sladké a
slané dobroty od svinařských hospodyň. Za povedenou akci děkujeme
všem zúčastněným, členům SDH
Svinaře, kteří si dali několikatýdenní
práci s přípravami, i Jiřímu Noskovi,
že pro akci zapůjčil zámecké prostory.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Kulový blesk: z úřadu
bude mateřinka

Rekonstrukce i zateplení hasičárny v
bývalém mandlu ve Svinařích jsou
dokončeny, a tak mohla být spuštěna
akce »kulový blesk«: do nových prostor se přestěhoval obecní úřad i knihovna. Díky sokolům, hasičům i
všem 28 dobrovolníkům, kteří se stěhováním pomohli! Od nynějška zastupitelstvo Svinař sídlí na nové adrese: Obecní 42. Nové je i telefonní
číslo - 226200543. Na zastupitele se
můžete obrátit každou středu od 17
do 19.00. Uvolněné prostory bývalého úřadu jsou rekonstruovány za
účelem navýšení kapacity školky o
24 míst. Kolaudace je naplánována
na 30. 9., v říjnu by pak mohla být
nová třída otevřena. Během prázdnin
se bude nejen stavět - také bude vyhlášeno výběrové řízení na dvě nové
učitelky a 3. 8. se uskuteční další zápis. Přednostně budou přijaty děti,
jež nebyly přijaty při květnovém zápisu. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Naše noviny upozorňují abonenty,
že s číslem 13/15 vyprší jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si
ho znovu objednat. NN do konce
prosince 2015 vyjdou 12x, výtisk
stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí
tedy činí 84 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst
poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy
dohromady 228 Kč. V případě, že
nechcete platit poštovné, je možné
NN nechávat v redakci (Z. Třebaň,
Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní Třebani či v Řevnicích,
kde si je budete vyzvedávat.

;3

Ema MALÁ
(Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
L. HOCHMALOVÁ (Z. Třebaň)
Stanislava FRÝDLOVÁ
(Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze též poukázat
na účet 211170229/0300.
(Nezapomeňte uvést doručovací
adresu a var. symbol: 142515.)
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Největší rybu ulovila Karolína z Příbrami
NA OSTROVĚ V ZADNÍ TŘEBANI SE KONAL OSMÝ ROČNÍK RYBÁŘSKÉHO MEMORIÁLU J. KEBRDLEHO
Místní organizace Českého rybářského svazu Řevnice uspořádala v
sobotu 6. června na Ostrově v Zadní
Třebani dětské rybářské závody.
Jednalo se o již 8. ročník memoriálu
Jiřího Kebrdleho.
V 8 hodin nahodilo do řeky Berounky pruty s návnadami 14 účastníků.
Sluníčko pořádně hřálo, ale všichni,
kromě dvou malých rybářek, vydrželi chytat až do konce. První tři
místa obsadili zadnotřebaňští mladí
lovci. Prvním místo si vychytal dvanáctiletý Tomáš Partaj s úlovkem 2,5
kg. Oproti loňsku si polepšil o 2
příčky a za svůj výkon obdržel rybářský prut s navijákem, podběrák a
krmení pro ryby. Jednu ouklejku za
druhou měl na háčku šestiletý Honzík Bučinský a s celkovým úlovkem
2,28 kg si vylovil na své závodnické
premiéře druhé místo. Mohl se radovat z rybářského prutu s navijákem.
Na třetí příčce se umístila desetiletá
Zuzanka Partajová s celkovým úlovkem 1,65 kg a vyhrála podběrák, krmení na ryby a vlasec. Zuzanka si
též oproti loňsku polepšila o 1 příčku. Michal Svítil, který přijel až z
Železné Rudy, s úlovkem 2 okounů a
několika bílých ryb o celkové hmotnosti 1,25 kg skončil na 4. místě.

rezka a pětiletý Štěpán na své závodnické premiéře získal desáté místo.
Sedmá skončila třináctiletá Karolína
Trčová z Příbrami - ulovila též největší rybu, cejna o délce 39 cm a váze
0,70 kg. Další zadnotřebaňský rybář,
Lukáš Láznička, si vylovil 8. místo,
za ním skončill Tomáš Flemr z Řevnic. Martin Mak z Karlíka získal poslední bodované místo. Celkem děti
ulovily 11 kilo ryb, hlavně ouklejky,
tlouště, okouny a cejny. Všichni závodníci byli odměněni rybářskými
cenami, první tři si odnesli také poháry a diplomy. Drobné rybářské ceny pro děti věnoval Jiří Krejčí z
Hlásné Třebaně.
Vydařené dopoledne bylo zakončeno
opékáním buřtů, které spolu s limonádou pro děti zakoupil Martin Kodet. Tak zase za rok Petrův zdar!
Hana BuČinská, Zadní Třebaň
VítězoVé. zleva tomáš Partaj (1.
místo), Honzík Bučinský (2. místo),
Karolína trčová (ulovila největší
rybu), zuzanka Partajová (3. místo).
Foto Hana BUČINSKÁ

Letovští vyhráli přebor Středočeského kraje

Sourozenci Soukupovi ze Zadní Třebaně nezůstali ani letos bez úlovků Sebastien si vylovil páté místo, za
ním se umístila jeho starší sestra Te-

Dalšího skvělého úspěchu dosáhla přípravka FK Lety ročníku 2005/2006.
V Čáslavi v konkurenci silných týmů z Českého Brodu, Kutné Hory, Libiše
a Čáslavi vybojovala 20. 6. titul přeborníka Středočeského kraje! Nejlepším hráčem turnaje byl navíc vyhlášen letovský Kryštof Janů.
Kluci z přípravky i žáci se mohli 12. 6. v Letech zúčastnit modelového tréninku se známým fotbalistou Markem Jarolímem (foto dole).
Petr STRNAD, FK Lety
Foto Pavlína CILENTI a Jiří KÁRNÍK

DoStALI DoRt. Mladí badmintonisté řevnického Sokola sehráli závěrečný
turnaj o skvělé ceny. V kategorii dívky zvítězila Elsa Balejová, v kategorii
mladší žáci Jakub Šimonovský a v kategorii starší žáci Lukáš Krupka. Kromě
diplomů a medailí děti obdržely i výborný šlehačkový dort. Přejeme dětem a
jejich rodičům příjemné prázdniny a v září opět na kurtu nashledanou.
Lenka DvořÁKovÁ, Halouny
Foto Bohumil KoS

Aerobičky ukončily úspěšnou sezonu
tří závodů se v květnu zúčastnily aerobičky z AC olympia Všenory. Na
Perníkové Kopretině v Pardubicích
získala sestava Expedice Apalucha
další stříbro, týden poté pak bronz na
soutěži Žij pohybem v Praze - Modřanech. Na Chodovských Beruškách
získaly starší dívky se sestavou Scary
Movie bronz.
závěrečné finále soutěže Žij pohybem patřilo v červnu sestavě Scary
Movie. Dívky si odnesly rovněž bronzové medaile. Všechny teď čekají závěrečná vystoupení a pak zasloužené
prázdniny. Po letním soustředění se
začnou připravovat na další sezonu
a nové krásné závodní sestavy. Držíme palce, aby se jim dařilo i nadále.
Text a foto Katka ČERNÁ,
Zadní Třebaň

Sport po okolí

* Fotbalový turnaj v malé kopané
se na hřišti v Hatích u potoka koná
27. 6. Prezentace je naplánována na
7.30, výkop na 8.30. Hraje se systémem 5+1, startovné na tým činí 500
korun.
(mif)
* 8. etapa celorepublikové Nordic
Walking Tour bude - podobně jako
před rokem - uspořádána 27. června
v Řevnicích. Registrace se uskuteční
v parku před Zámečkem od 9.00 do
10.00, po instruktáži a rozcvičce
bude v 10.30 pochod odstartován a
mezi 14.00 - 14.15 ukončen. Připraveny jsou dvě trasy v okolí Řevnic:
krátká 6,1 km (Zámeček, Kamenná a
zpět) a dlouhá 11,2 km (Zámeček,
Kamenná, Hvíždinec a zpět). Startovné je 50 Kč, děti do 15 let 20 Kč,
na místě si budete moci zapůjčit i pochodové hole.
Jan Čermák
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Lety se zachránily, Zadní Třebaň ne
BUDOUCNOST TŘEBAŇSKÉHO FOTBALOVÉHO MUŽSTVA JE NEJISTÁ, ROZHODNE SE V PŘÍŠTÍCH DNECH
Lety, Zadní Třebaň - Zatímco fotbalisté Letů se na poslední chvíli v
krajské 1. A třídě zachránili, Ostrovan Zadní Třebaň v okresním
přeboru končí. A kdo ví, zda neskončí i celé mužstvo.
(mif)
A-tým FK Lety, nováček krajské 1.
A třídy, bojoval po celou sezonu o
holou záchranu. Do podzimní části
vstoupil oslaben o zraněného Pavla
Korbeláře a časově zaneprázdněného Petra Kalivodu. Tým byl posílen
o Petra Cipru ze Slavie a Marka
Baubína i Jaroslava Nejepsu z Vonoklas. Tým zaplatil nováčkovskou
daň, byl častokrát soupeři trestán za
otevřenou hru a hlavně se ukázalo,
že úroveň této »ligy vesnic« je podstatně vyšší, než kdo byl ochoten
připustit. Po podzimu byly Lety na
14. místě s 8 body (3 body byly anu-

lovány za odstoupení Slovanu Hradištko ze soutěže). Během zimní přípravy v Radotíně se mužstvo semklo, vrátil se Korbelář a po druhém
jarním kole přišel brankář Petr Vácha z Motorletu. Celé jaro se hrálo o
záchranu. Dlouhá sezona zanechala
stopy v kádru, opětovně se vážně
zranili Korbelář a Jakub Janouš. Po
předposledním kole si všichni mohli
oddechnout: po výhře nad SK Hvozdnice se tým definitivně zachránil
na úkor finišujících Cerhovic. Celková bilance: 14. místo, 25 bodů.
Dorost odehrál již sedmou sezonu v
krajské 1. A třídě. Ve skupině E
skončil druhý, což je historicky nejlepší umístění v krajských soutěžích.
Mužstvo během jara promrhalo podzimní náskok, kdy vedlo svou skupinu s 31 body a s čtyřbodovým náskokem na druhý Milín. Možnost vy-

ZACHRÁNILI SE. Tým FK Lety před posledním jarním mistrákem na hřišti
SK Benešov.
Foto Jiří KÁRNÍK

hrát svou skupinu vzala za své po
vážném zranění Jakuba Janouše v
prvním jarním kole a odchodu Michala Růžičky do Meteoru 8. Své
udělala nevalná docházka i přístup k
tréninkům a utkáním na jaře. Starty
několika dorostenců za A-tým se pozitivně promítly do herního projevu.
Další mládežnická mužstva hrála ve
svých kategoriích okresní přebor.
Starší žáci (U-15) skončili na 7.
místě. Mladší žáci (U-13), společně
s SK Černolice, se umístili na 4.
příčce. Starší přípravka (U-10) skončila druhá. Mladší přípravka (U-8)
obsadila 1. místo ve skupině D. Finále o přeborníka okresu s vítězi
ostatních skupin zvládli hoši bravurně, stali se bez ztráty bodu přeborníky okresu Praha-západ a následně v
Čáslavi vyhráli i titul přeborníka Středočeského kraje. Jiří KÁRNÍK

Po dvou letech se bohužel zadnotřebaň̌ský Ostrovan loučí s okresním
přeborem. Skončil beznadějně poslední se ziskem pouhých dvanácti
bodů. Bilance tři výhry, tři remízy a
dvacet porážek při skóre 32:101 je
žalostná. Mužstvo sice nastoupilo na
jaře s odhodláním zachránit se v soutěži, první zápasy ale smolně prohrálo o gól a pak už to šlo z kopce. Katastrofální byla účast na utkáních,
byl zázrak, že se tým dokázal sejít
alespoň v jedenácti lidech. Nejlepším střelcem byl Bacílek se šesti
brankami, následován dalším matadorem Procházkou (5). Budoucnost
týmu dospělých je nejistá, zda se
objeví v okresních soutěžích se rozhodne v příštích dnech. Jisté ale je,
že na Ostrově budou hrát okresní
přebor starší žáci a svou soutěž také
stará garda.
Jiří PETŘÍŠ

SPADLI. Ostrovan Zadní Třebaň sice v posledním mistráku remizoval, ale od
sestupu z okresního přeboru ho to nezachránilo. Foto Petra FRýDLoVÁ

Výsledky posledních mistrovských zápasů mužstev našeho kraje
FK LETY, krajská I. A třída

SK Benešov B - FK Lety 4:0
Utkání dohrávané z povinnosti. Domácí proměňovali šance, hosté je jak
na běžícím pásu zahazovali. Již zachráněné Lety odehrály poslední utkání bez několika opor a se dvěma
dorostenci v základu.
První sezona v 1.A třídě byl boj o holou záchranu, obzvlášť podzim byl
hodně naivní a nevyrovnaný. Na jaře
se tým již poučil a v mnoha utkáních

předváděl bojovný i zodpovědný fotbal, který vyústil v záchranu kolo
před koncem sezony. Jiří KÁRNÍK
DOBŘICHOVICE, okresní přebor

Dobřichovice - Holubice 4:8
Branky: David Kratina 2, Jakub
Halenka a Michal Smiovský
Utkání, ve kterém už o nic nešlo, se
vyznačovalo útočnou hrou obou celků s rozdílnou kvalitou v zakončení.
Zatímco hosté dávali góly s nonša-

lantní lehkostí, domácí se na každý
hodně nadřeli. Miloslav OMÁČKA
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

OZT - Tlustice 2:2
Branky: Martínek, Soukup
Po sérii krutých porážek se Ostrovan
rozloučil s okresním přeborem remízou. Dvakrát v zápase vedl, ale soupeř dokázal vždy vyrovnat. (Mák)
KARLŠTEJN, III. třída ok. soutěže

Karlštejn - Chodouň 5:1

Branky: Klusák 2, Šperl, P. Kučera, Povýšil
V poklidném tempu odehrané utkání
Karlštejn zvládl a po jasné výhře nad
poslední Chodouní zakončil sezonu
na páté příčce.
Michal ŠAMAN
VŠERADICE, okresní přebor

Trubín - Všeradice 4:2
Branky: Kulhavý, Jakoubek
Všeradicím patří v tabulce okresního
přeboru desátá příčka.
(mif)

My už chceme tu Slávii! těšili se malí Všeraďáci
DOKONČENÍ ZE STRANY 5
Předpřípravka sehrála 3 utkání proti
Zdicím, přípravka hrála mistrák dle
rozpisu. „Všechny musím pochválit,
i přes to obrovské horko oba týmy
bojovaly o každý balón a hrály podle
našich pokynů. Žádné nakopávání a
bezhlavé odkopy, ale kontrolované

vedení míče a přihrávky. Je skvělé,
že jsme sezonu zakončili turnajem se
stříbrnou medailí,“ řekl asistent trenéra Michal Vitner. „Vyhlašování vítězů jsme si ale moc neužili, blížící
se bouřka a padající větve ceremoniál velmi zrychlily,“ dodal.
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V neděli mladší přípravka vyrazila
do Prahy na turnaj v Coerver fotbale. Jedná se o metodu učení fotbalových dovedností, uzpůsobená hlavně
pro děti. Vše se soustředí na vývoj
individuálních schopností a hry v
malém počtu hráčů. Turnaje se tak
konají bez zapisování výsledků v jednotlivých utkáních i bez stanovení
konečného pořadí. „Ze Všeradic
jsme vyjížděli v sedm ráno, takže většina kluků přišla dost rozespalá,“
uvedl Vitner. To bylo vidět i na prvních dvou utkáních. Ve třetím zápase
se tým probudil, začal hrát a dotáhl
ho do vítězného konce.“
Už od rána prý trenéři pořád slyšeli:
„Kdy už budeme hrát proti tý Slávii?“ Se »sešívanými« Všeradičtí
změřili síly nedlouho po poledni.
„Kluci byli na zápas tak nabuzení,
že Slávii porazili 6:1. Byla z nich cí-

tit vůle, energie a touha vyhrát,“ popsal Vitner s tím, že turnaj se jeho
svěřencům líbil a na konci byla
všechna družstva po právu odměněna. Teď už mají hráči volno, tréninky, které se budou konat celé prázdniny, jsou dobrovolné. Na začátku
srpna bude ve Všeradicích čtyřdenní
soustředění. „Po prázdninách nás
čekají změny - někteří kluci povyrostli a přecházejí do starší přípravky,“ sdělil trenér. „Budeme hrát dvě
soutěže, tréninky budou ve stejný
čas, ale rozdělené,“ dodal. Se staršími kluky zůstává Milda Šebek a Michal Vitner, mladší si bere na starost
Honza Šejnoha.„ Aby byli kluci připraveni na další sezónu, tak nám s
prcky, ale hlavně s atletikou a posilováním, bude pomáhat Lucka Boxanová,“ uzavřel Michal Vitner.
Lucie BoxaNoVÁ, Svinaře

