
Poberouní - Kolapsy z vedra, ka-
ramboly cyklistů, desítky bodnutí
včelami či vosami. A »hloupé«
úrazy, které si lidé přivodí sami.
Takové je zatím letošní léto zách-
ranářů. Nejen těch řevnických.
„K lidem, kteří ve vysokých teplo-
tách přecení své síly a následně
upadnou do bezvědomí, vyjíždíme
denně, často i několikrát,“ potvrzuje
ředitel řevnické záchranky Bořek
Bulíček. Když to říká, pípne mu mo-
bilní telefon: „Obec Kuchař, kolaps
z vedra,“ konstatuje lakonicky. „V

pátek 17. 7. jsme takto měli »v prá-
ci« padesátiletou paní, která se vy-
dala na karlštejnský koncert Pavla
Vítka. Pěšky prošla celým městysem
a sotva dorazila na nádvoří hradu,
zhroutila se. Když se nám ji podaři-
lo přivést k sobě, ukázalo se, že vů-
bec nedodržovala pitný režim,“ do-
dává s tím, že pít se v současných
vedrech atakujících 40 stupňů Celsia
prostě musí. Kdo nepije či pije málo,
koleduje si o pořádný zdravotní ma-
lér, který v případě zejména starších
lidí může skončit smrtí. I takových

případů evidují Řevničtí v těchto
dnech několik.
Spoustu mají také zásahů u lidí, kteří
se v létě rádi předvádějí. Nezřídka-
kdy to dopadne špatně, ba tragicky.
„V sobotu 11. 7. slavil obyvatel
Karlštejna čtyřicátiny. Dost si u toho
přihýbal, načež se rozhodl předvést
dětem, jak se skáče na trampolíně.
Skončilo to ošklivou dvojitou zlo-
meninou nohy,“ popisuje Bulíček. O
týden později se zase dvacetiletý my-
slivec z Řevnic bodl při vyvrhování
kance do ruky. (Dokončení na str. 9)

V tomto čísle Našich novin
* Chystá se americká párty - strana 4
* V podhradí zazní ukulele - strana 4

Dobřichovice - Barevnými knížka-
mi se rozhodly obdarovat chudé
děti v Nepálu tři kamarádky, uči-
telky. Jednou z nich je ředitelka
ZŠ Všenory, obyvatelka Dobřicho-
vic Renáta BARTONÍČKOVÁ.
Co vás to napadlo - vozit knihy do
Nepálu?
Do Nepálu jsme se se dvěma kama-
rádkami vydaly před pár lety. To, co
jsme četly a viděly v reportážích o
tom, jak žijí chudé děti v horách -
tedy to, co jsme věděly, braly jako
fakt a nijak se tomu před odjezdem
nedivily, se nás tam najednou dotklo

osobně. Najednou jsme viděly chu-
dé děti, které opravdu nemají žádné
hračky, natož knihy, které tvrdě pra-
cují a které chodí do školy někdy i
mnoho hodin - mají-li to štěstí a do
školy chodit mohou. Tam, v horách,
vznikla myšlenka Knihy pro Nepál.
Vybavíte si okamžik, kdy se to stalo?
Přesně. Listovaly jsme v našem ba-
revném průvodci a přisedla si k nám
»unudlaná«, špinavá, velmi milá a
zvídavá holčička Czrin. Poprvé v ži-
votě viděla knížku s barevnými ob-
rázky. Seděly jsme dobrou půl hodi-
nu. (Dokončení na straně 11) (mif)

NA HRADĚ. Velký sólový koncert pořádal 17. 7. na nádvoří hradu Karlštejna známý zpěvák Pavel Vítek. (Viz strana 2) Foto Michaela FEUEREISLOVÁ

ŘEDITELKA. Renáta Bartoníčko-
vá.        Foto ARCHIV

Vedra nekončí, kolapsů přibývá
KDO NEPIJE, KOLEDUJE SI PŘI TEPLOTÁCH NAD TŘICET STUPŇŮ O MALÉR

21. července 2015 - 14 (652) Cena výtisku 7 Kč

Olšovský se po zranění

opět vrací »na prkna«

»Vymyslet« knihu nám pomohla unudlaná Czrin  Americe se vyhněte,
hlídá ji policie!
Mořina - Pokud se rádi koupete v
zatopených lomech, kterých je v
Českém krasu požehnaně, tomu nej-
známějšímu, Velké Americe, se ra-
ději vyhněte. Jinak riskujete konflikt
s policií.
Ta tu v červenci uspořádala hned
dvě kontroly - 7. 7. »načapala«
sedmnáct a 16. 7. sedm lidí.
„Všichni byli nahlášení na přestup-
kovou komisi MěÚ Beroun pro spá-
chání přestupku na úseku ochrany a
využití nerostného bohatství,“ sdělil
karlštejnský »státní« policista M.
Wiesner. (Dokončení na str. 9)     (mif)

Restauraci vykradl,
úschovna odolala
Zadní Třebaň - Restauraci Mašinka
na nádraží v Zadní Třebani vykradl
na začátku července neznámý zlo-
děj. Pokusil se dostat také do ús-
chovny zavazadel, ale v tomto pří-
padě měl smůlu - nepodařilo se mu
vypáčit dveře.
I tak si ale přišel na pěkné peníze:
„Z restaurace odcizil trezor, kde by-
lo přibližně 45.000 Kč,“ uvedl karl-
štejnský policista M. Wiesner s tím,
že dalších třicet tisíc kotun lupič uk-
radl z hracího automatu. „A nema-
lou škodu - 4.250 Kč - způsobil také
poškozením zařízení restaurace,“
dodal strážce pořádku.                (mif)
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Vítek vzpomínal, na Bídníky i Postřižiny
ZNÁMÝ HEREC A ZPĚVÁK POŘÁDAL ČTVRTÝ SÓLOVÝ KONCERT NA NÁDVOŘÍ HRADU KARLŠTEJNA

Karlštejn - Čtvrtý sólový koncert
pořádal v pátek 17. července na
nádvoří hradu Karlštejna známý
zpěvák a obyvatel městyse v pod-
hradí Pavel Vítek. 
Začínalo se s lehkým zpožděním, ale
nakonec se věrní fanoušci, přátelé a
kamarádi dočkali. Pavel vběhl na
pódium a sázel jeden hit za druhým:
Má svůj den, Mám rád vůni tvý ků-
že, Do věží... Zpěvák vypadal skvě-
le, byl nabitý pozitivní energií, kte-
rou předával přítomným. Ti mu to
vraceli tím, že většinu hitů zpívali s
ním...
Počasí přálo, odpoledne se sice strh-
la pořádná bouřka, ale jak rychle při-
šla, tak odešla; večer byl krásný a
teplý. Pro učinkující až moc, Pavel
dokonce propotil dvě košile. Kon-
cert si sám uváděl, zavzpomínal na
své kolegy a zapěl též skladby Karla
Gotta, Pavla Nováka, Václava Nec-
káře či Pavla Bobka.
Jeden z bloků věnoval Pavel muzi-
kálům. Na svém kontě totiž má více
než desítku muzikálových rolí, proto
zaznělo i několik skladeb z těch nej-
slavnějších. Vzpomínal na Bídníky,
Hraběte Monte Christa, Pomádu, ho-
vořil o svém účinkování v partě po-

berounských ochotníků a profesio-
nálů, se kterými již desátou sezonu
hraje císařova číšníka Peška Hlavně
v nesmrtelném muzikálu Noc na
Karlštejně. Zavzpomínal  i na to, jak
si v další poberounské hudební vese-
lohře Postřižiny užívá roli kominic-
kého mistra De Georgiho. K nejat-
raktivnějším scénám tohoto předsta-
vení patří jeho odvážný skok z pěti-
metrového »pivovarského« komína
do hasičské plachty...
Aktuálně Vítek vystupuje v novém
muzikále Mamma Mia. Proto si také
na pódium pozval své kolegy z toho-
to díla a návštěvníkům karlštejnské-
ho koncertu společně s Jitkou Aste-
rovou, Ivankou Korolovou, Radkou
Fišarovou a Michalem Foretem zaz-
pívali některé z nestárnoucích hitů
skupiny ABBA.
Na koncertě mj. vystoupila i vokální
skupina Hlasoplet a dětský pěvecký
sbor Capriccio z Řevnic vedený
Martinou Klimtovou.
Večer se opravdu povedl, všichni se
skvěle bavili. Při závěrečných pís-
ních se dokonce tančilo - a to nejen
před podiem. Koncert - hlavně ov-
šem Pavel Vítek - byl fantastický!

Petra FrÝDLOVÁ

Romantické prostředí zámku Mníšek pod Brdy
láká v létě výletníky na prohlídky svých komnat i
na koncerty a muzikály v rozkvetlé zahradě či na
nádvoří pod širým nebem. 
K prázdninovým dnům patří pohádky, výlety i
dobrodružství. Ani v mníšeckém zámku nic z
toho návštěvníkům, hlavně dětem, nechybí. Znáte
dobře pohádky a umíte je poznat? U nás se zatou-
laly do zámeckých pokojů a čekají na děti, které
je v roli malých detektivů musí vypátrat na Po-
hádkových prohlídkách s princeznou Aničkou. 
Pohádková postava bude provádět i při Putování
za zámeckými skřítky, tedy prohlídkách zámec-
kých komnat a domácích skřítků, kteří se k nám
nastěhovali, a v každém pokoji se jeden ubytoval.
Jací jsou a co mají za lubem? Třeba takový Kre-
dencovník je čistotný skřítek, který dokonce rád
obouvá dětské bačkůrky. Ale jinak je to nezbeda -
rozbíjí skleničky, ničí porcelánové talíře, schová-
vá příbory... 
Větší děti i dospělé návštěvníky určitě okouzlí
Prvorepublikové prohlídky s vnučkou paní hra-
běnky. Léto je časem vzpomínání a nostalgického
snění, proč se neocitnout v době černobílých

filmů pro pamětníky, ze kterých je cítit klid a po-
hoda? Nikdo nikam nespěchal, dámy byly ele-
gantní, páni gentlemani, chodilo se na pikniky,
hrát tenis, na plovárnu. V této době ještě bydlela
na mníšeckém zámku hraběnka Terezie Kastová.
Průvodkyně v roli její vnučky pozve návštěvníky
do babiččiných ložnic a koupelen a prozradí zají-
mavosti z jejího života. A paní hraběnku možná
také potkáte.
V sobotu 1. 8. se přijde do Mníšku představit
skvělá herečka a krásná dáma s francouzským
šarmem i přízvukem - Chantal Poullain. Jemným
sametovým hlasem nám představí typické fran-
couzské šansony. V pátek 7. a v sobotu 8. srpna se
mníšecké nádvoří zase promění v komnaty krá-
lovského hradu Karlštejna. Pod širým nebem se
již poněkolikáté rozezní slavné melodie muzikálu
Noc na Karlštejně. Půvabný příběh o císaři Karlu
IV. a údajném zákazu vstupu žen do hradu Karlš-
tejna stále baví diváky i přes své »stáří«. Určitě
pobaví i vás, zvláště v podání Pavla Vítka, Mi-
chaely Noskové, Petra Jančaříka a dalších skvě-
lých herců i  zpěváků.   Marie ChArVÁTOVÁ,

Mníšek pod Brdy

Na zámku se ubytoval Kredencovník
MNÍŠEČTÍ ZVOU NA NEOBVYKLÉ PROHLÍDKY, KONCERT I MUZIKÁL

S FaNYNkaMI. Pavla Vítka si v závěru jeho karlštejnského koncertu vyfo-
tila nejedna z fanynek. Foto Michaela FeUeReIslová

Poberouní – Vážení čtenáři, nastal čas navrh-
nout kandidáty letošní Ceny Našich novin –
Ceny Arnošta Tučka. 
Stejně jako v předchozích letech mohou návrhy
posílat členové redakční rady a držitelé Ceny z let
minulých i všichni čtenáři nezávislého poberoun-
ského občasníku. Stačí, když jméno »svého« kan-
didáta zašlete na adresu redakce@nasenoviny.net
(případně klasickým dopisem na Naše noviny,
Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) a stručně
odůvodníte, proč by právě tento »váš« člověk měl
být oceněn.
Cena Arnošta Tučka je pojmenovaná po jednom
ze zakladatelů Našich novin a je udělována tomu,
kdo se v daném roce nejvíce zasloužil o rozvoj
společenského a kulturního dění v regionech Dol-
ní Berounky či Podbrdska. Jako první ji v roce
1999 obdrželi neúnavní ochotníci manželé Kři-
vánkovi ze Řevnic. 

Z autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho,
který získá od redakce dárkový balíček a finanční
prémii od partnera Ceny NN, firmy K&V Elektro.
Více o minulých cenách si můžete přečíst na spe-
ciálních stránkách http://cnn.nasenoviny.net

Josef KOZÁK

Ještě jsme ani nestačili letošní ročník Ceny NN
vyhlásit, a už nám ze Svinař doputoval první
čtenářský návrh:
Michal Skála, Svinaře - zakladatel spolku mope-
ďáci Svinaře. Spolek pod jeho vedením plně fun-
guje již 10let. Vnáší stále nové nápady a aktivity,
nevynechá žádnou akci a snaží se zachovat stále
stejně silný kádr. Díky perfektní organizaci akcí
pod jeho vedením je spolek svinařských mopeďá-
ků známý po celých středních Čechách, ale i v
jiných koutech naší republiky.

alena veselá, svinaře
kaNDIDÁT. První letošní kandidát na cenu NN
- Michal Skála ze Svinař. Foto aRCHIv

OZVĚNY Na Skalce. Třetím rokem hostil sál
kláštera na Skalce nad Mníškem jeden z koncer-
tů festivalu pořádaného Mezinárodní společnos-
tí antonína Dvořáka. V neděli 12. 7. se tu  usku-
tečnily Ozvěny amerického jara. V perfektní
souhře se představili německý kytarista Volkmar
Zimmermann a americká houslistka i violistka
karen Bentley Pollick. V programu zazněla díla
soudobých autorů, naší posluchačské obci ne-
příliš známých -  přesto publikum přijalo exce-
lentní výkony účinkujících s nadšením. 
Text a foto Jarmila Balková, Mníšek p/Brdy

Prvním kandidátem na Cenu NN je Michal Skála
KDO LETOS ZÍSKÁ OCENĚNÍ URČENÉ TĚM, KTEŘÍ NEZIŠTNĚ PRACUJÍ PRO POBEROUNSKÝ ČI PODBRDSKÝ KRAJ?
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Blížila se dodávka a - nastala tma!
HEREC LUMÍR OLŠOVSKÝ SE PO ZRANĚNÍ TĚŠÍ NA ÚČINKOVÁNÍ S POBEROUNSKÝMI OCHOTNÍKY

Poberouní - Začátek prázdnin se
skvělému herci a režisérovi Lumí-
rovi OLŠOVSKÉMU nevyvedl:
koncem června ho na skútru srazi-
lo auto. »Oklepal« se však velmi
rychle - za pár dní už zase bude s
poberounskými ochotníky účinko-
vat v muzikálu Noc na Karlštejně.
Vybavíš si, jak ke srážce došlo, nebo
máš »okno«?
Lidské tělo je neobyčejně dobře vy-
myšleno: pamatuju si jen blížící se
plochu bílé dodávky a - pak nastala
tma. Dále si vybavuju, jak se na mě
ve vinohradské nemocnici smáli
doktoři a policistka.
Když ses probral z bezvědomí, co se
ti ze všeho nejdřív honilo hlavou?
Věděl jsem, že se musím omluvit
svému partnerovi Pavlovi - určitě se
trápil strachem. Když se u mého lůž-
ka objevila i moje maminka, ze
všech sil jsem žertoval, abych jejich
obavy zahnal. Pavel se postaral o vy-
řízení mých pracovních povinností a
na pár dní mi zabavil telefon. Cítím
za to všechno nesmírnou vděčnost!
Měl jsi zlomené žebro, šili ti krk i
koleno. Neříkal sis, že je všechno »v
háji«?
Ale ne, když se mi přestala motat
hlava, počítal jsem s tím, že jsem do
týdne zase na nohách. To jsem ještě
netušil, jak mě dlouho bude křivit
naražená klíční kost! A to potlučené
koleno ne a ne přestat bolet...
Zranění tě moc nezabrzdila - začát-
kem července, pár dnů po operaci,
jsi pracovně vyrazil na mezinárodní
festival muzikálů do jihokorejského

města Daegu. Nebál ses podstoupit
tak dalekou a únavnou cestu?
Nebál jsem se ani slíbit dabing čtyři
dny po bouračce. Že mi ve studiu
moc nefungovala naražená čelist se
holt muselo zvládnout. I na třiadva-
cetihodinovou cestu jsem si troufl.
Mám ležet v posteli, nebo v letadle?

Korejský festival vyhrálo představe-
ní Fantom Londýna, které v tvé re-
žii nastudovalo a uvádí Národní di-
vadlo moravskoslezské v Ostravě.
Jaké to je triumfovat v konkurenci
muzikálů z Velké Británie, Němec-
ka, Austrálie, Číny i Jižní Koreje?
Možná jsem toho v posledních týd-
nech fakt zažil nějak moc – koncem
června úspěšně zdolané státnice na
DAMU, nová práce v televizi, bou-
račka... A pak nás na druhé straně ze-
měkoule černá limuzína přiváží k
červenému koberci, fotí si nás davy
fanoušků, natahují ruce, aby se nás
dotkly jako na Oscarech. Najednou
sedím v obrovském sále, kde se mlu-
ví prapodivnou řečí, vyhlašují vítěze
v hereckých kategoriích a jedna naše
herečka je nominovaná, druhá cenu
dokonce získá, pak i náš herec, na-
konec se ozve Phantom of London a
na jeviště se sype záplava bílých
konfet. Je to celé jako sen. Když
jsem ještě k tomu i spoluautor muzi-
kálu, který se porotě i divákům tak
líbil, připadá mi málem neuvěřitel-
né, že se to opravdu stalo!

Ptát se, jak na fantoma reagovalo
korejské publikum, je asi zbytečné...
Reagovalo fantasticky! Bedlivě sle-
dovalo příběh, četlo korejské titulky,
živě se projevovalo. Po skvělých vý-
konech (byly opravdu vynikající,
soubor se předvedl v té nejlepší for-
mě!) nadšeně tleskalo a děkovačka
byla plná hlasitých výkřiků.
V pátek 24. 7. tě čeká v Litomyšli
další repríza muzikálu Noc na
Karlštejně, ve kterém už několik let
účinkuješ s poberounskými ochot-
níky. Nebojíš se po zranění znovu
»vylézt« na scénu?
Naopak se do Litomyšle těším! Po-
berounská Noc na Karlštejně pro mě
vždycky znamená příjemně strávený
večer. A navíc: to moje belhání je
každým dnem lepší a lepší...
V srpnu vyrážíš na dovolenou. Kam
se chystáš a jak moc se těšíš?
Jedeme na Krétu, takže se ochotně
oddám nečinnosti, válení a navečer
džbánku vína. Plánuju vypnout tele-
fon a nic neřešit, protože jedu dobít
baterky na další divadelní sezónu. I
na tu se ale těším! Miloslav FRÝDL

Do prázdninové fotosoutěže už dorazily snímky od čtenářů
VÝHERCI SE MOHOU TĚŠIT NA TURISTICKÝ BATOH, POUZDRO NA FOTOAPARÁT ČI CYKLOPRŮVODCE

Tradiční a oblíbenou letní soutěž o nejoriginál-
nější fotku z dovolené či prázdnin vyhlásily

Naše noviny. Vtipné snímky nám můžete do 6.
září posílat na adresu redakce (Naše noviny,
Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či mai-
lem (redakce@nasenoviny.net). Pro autory

fotografií, které se budou hodnotící komisi v
čele s Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme 
připravené ceny: turistický batoh, pouzdro 
na fotoaparát, průvodce a mapu Na kole i

pěšky po okolí Prahy či triko. 
Autorkou dnes otištěných snímků je Alena
Vanžurová z Letů. První opatřila popiskem:
„Emička na koňském hřbetě poníka Žofky.“,

na druhém je letovská chatová osada před letní
bouřkou.  (mif)

V KOREJI. Pavel Bár, Lumír Olšovský, Jana Musilová a Lukáš Adam (zle-
va) na mezinárodním festivalu muzikálů v korejském Daegu.  Foto ARCHIV

KRÁL A VÉVODA. Lumír Olšovský jako Vévoda bavorský Štěpán s Petrem Jančaříkem (Král cyperský Petr) v muzi-
kálu Noc na Karlštejně. Foto Alena ŠUSTROVÁ
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Chystá se velká »americká párty«
ŘEVNICKÉ LESNÍ DIVADLO SE V SRPNU VRÁTÍ DO PADESÁTÝCH LET MINULÉHO STOLETÍ

Již tradičně se první srpnový víkend
promění Lesní divadlo v Řevnicích
ve velkou americkou párty 50. let
20. století, na své si přijdou všichni
milovníci rock’n’rollu, rockabilly a
country. 
Sedmý ročník jediného českého ryze
žánrově zaměřeného festivalu přiví-
tá velkou hvězdu současného rocka-
billy, kapelu Restless z Velké Britá-
nie. Bude to historicky první vystou-
pení v České republice a i pro zahra-
niční návštěvníky jsou Restless jistě
velkým lákadlem, neboť kapela na
kontinentu nekoncertuje tak často.
Druhým zahraničním hostem budou
The County Boys z Německa – také
poprvé v ČR. Z českých kapel se
mohou návštěvníci těšit na stálice
českého rockabilly – Slapdash Roc-
kabilly a Mordors Gang, na dnes již
legendu Pepu Pilaře, rock’n’rollové
The Fribbles a jednu zbrusu novou
kapelu na scéně – revival Johnny
Cash & Tennessee rollers.

Hudební vystoupení doplní ukázky
stylových tanců 40. a 50. let minulé-
ho století. Návštěvníci se budou mo-
ci nechat ostříhat či učesat u přítom-
ného kadeřníka nebo si v některém
ze stánků doplnit šatník o stylové
kousky a doplňky. Vše samozřejmě
ve stylu rock’n’roll, rockabilly, hot
rod a pin-up girls. Pro milovníky aut
a motocyklů budou k vidění klasické
stroje, se kterými mnoho účastníků
osobně dorazí.
Zajímá vás Amerika 50. let a roc-
k’n’roll od klasiky po současnost?
Tak určitě doražte v sobotu 1. 8. do
řevnického Lesního divadla, těšíme
se na vás! Pavel RůžičKa, Praha

Velkou show zažije v pátek 24. července Karlštejn - bu-
de se tu konat třetí český ukulele festival. 
Vše začne happeningem hodinu po poledni na nádraží
Praha-Smíchov. Po brnkání na nástupišti číslo 3 vyrazí
muzikanti pravidelným vlakovým spojem ve 13.57 do
Karlštejna a z místního nádraží se průvodem dostanou
až na hrad. V průběhu odpoledne se bude konat několik
poloformálních koncertů, na kterých uslyšíte spoustu
skvělých světových hudebníků a také budete mít mož-
nost si s nimi zahrát. Po koncertě na náměstí a na nádvo-
ří hradu se účastníci přesunou do restaurace U Janů, kde
se od 18 hodin bude hrát, zpívat a veselit.

Hlavní festivalový program se odehraje v sobotu a nedě-
li 25. a 26. 7. v Úněticích u Prahy. Oba dny se budou do-
poledne konat workshopy pro začátečníky, pokročilé i
profesionály, odpoledne pak začne koncertní maratón,
který potrvá až do pozdního večera. Pořadatelé zajistili
účast mnoha hudebníků světových jmen ze všech koutů
Evropy. Kromě hvězd a známých tvaří z předchozích
ročníků festivalu (Ukulollo, Ukulelezaza, Paul Moore,
Ken Middleton...) uslyšíte a uvidíte Manitoba Hal, Ho-
noka & Azita, Aldrine Guerrero, Uket, The Lucky Leles,
The Ukule-leboboys... Více info na www.ukulelefesti-
val.cz.                             Helena Kolářová, Karlštejn

Kina v okolí
KINO LITEŇ
24. 7. 19.00 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
31. 7. 19.00 DOMÁCÍ PÉČE

KINO ŘEVNICE
22. 7. 20.00 DALEKO OD HLUČÍCÍHO
DAVU
24. 7. 20.00 DOMÁCÍ PÉČE
25. 7. 15.30 MALÁ Z RYBÁRNY
25. 7. 20.00 TEMNÉ KOUTY
29. 7. 20.00 STÁLE SPOLU
31. 7. 20.00 POUTNÍK - NEJLEPŠÍ
PŘÍBĚH PAULA COELHA
1. 8. 15.30 ANT-MAN
1. 8. 20.00 MISSION IMPOSSIBLE –
NÁROD GRÁZLŮ
5. 8. 20.00 DIVOKÉ HISTORKY

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
24. 7. - 25. 7. 19.00 V HLAVĚ
26. 7. 19.00 VINCENTŮV SVĚT
31. 7. - 1. 8. 19.00 (So 17.30) ANT-MAN 
1. 8. 20.00 BEZ KALHOT XXL
2. 8. 19.00 DÁMA VE ZLATÉM

LETNÍ KINO BEROUN
20. 7. 21.30 BEZ KALHOT XXL
21. 7. 21.30 KOBRY A UŽOVKY
22. 7. 21.30 DOMÁCÍ PÉČE
23. 7. 21.30 VINCENTŮV SVĚT
24. 7. 21.30 SLOW WEST
25. 7. 21.30 ODEBRAT Z PŘÁTEL
26. 7. 21.30 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
27. 7. 21.30 INSIDIOUS 3: POČÁTEK
28. 7. 21.30 ANT-MAN
29. 7. 21.30 KINGSMAN: TAJNÁ
SLUŽBA
30. 7. 21.30 PAPÍROVÁ MĚSTA
31. 7. 21.30 POPELKA
1. 8. 20.30 koncert Czech Floyd
2. 8. 21.00 MISSION IMPOSSIBLE –
NÁROD GRÁZLŮ
3. 8. 21.00 PAPÍROVÁ MĚSTA

KINO RADOTÍN
Od 21. 7. do 8. 8. dovolená.
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

JAKO V AMERICE. Americkou párty ve stylu 50. let minulého století bude
hostit řevnické Lesní divadlo. Foto ARChIv

V »letňáčku« promítají Hodinového manžela
Dva atrakticní filmy budou k vidění poslední červencový víkend v novém
»miniletňáčku« u radnice v Karlštejně. V pátek 24. 7. je na programu Ho-
dinový manžel, v sobotu 25. 7. pak Asterix – sídliště bohů.
Začátek je vždy po setmění – přibližně ve 21.45 hodin, vstupné na každé
představení činí 80 Kč. Deky s sebou! Petr RAMPAS, karlštejn

V podhradí zazní ukulele, muzikanty přiveze vlak

Tipy NN
* Komorní smyčcový orchestr diri-
govaný Karlem Doležalem zahraje
na zahájení mistrovských kurzů 23.
7. od 18.00 na zámku v Dobřichovi-
cích skladby J. Ph. Rameaua, J. M.
Leclaira a E. Griega. (ak)
* Kabaret divadla Kocábka z Cho-
cerad nazvaný Iksypsilonzet můžete
vidět 23. 7. od 20.00 na nádvoří zám-
ku v Dobřichovicích. (ak)
* Skupiny Last Moment a Nový
Rock se představí 24. 7. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                   (vš)
* Díla K. Stamice, J. M. Leclaira,
Han-Ki Kima a J. Laburdy přednese
25. 7. od 18.00 v zámecké kapli sv.
Judy Tadeáše Dobřichovice Pražské
violové duo.  Andrea KUDRNOVÁ
* Duo Free uvede na Zahajovacím
koncertu Letních houslových kurzů
25. 7.  od 19.00 v ZUŠ Černošice dí-
la J. S. Bacha, J. M. Leclaira, N. Pa-
ganiniho aj. Vstup 150/100 Kč. (vap)
* Hru Tři mušketýři sehrají 25. i 26.
7. od 20.00 v Lesním divadle Řevni-
ce dobřichovičtí ochotníci.         (kav)
* Doležalovo kvarteto koncertuje
27. 7. od 18.00 na zámku v Dobři-
chovicích. Na programu jsou skladby
W. A. Mozarta, A. Dvořáka a J. Ja-
náčka. Andrea KUDRNOVÁ
* Loutkové divadelní představení
Leonardo da Vinci hostí Club Kino
Černošice 27. 7. od 19.00.  Život, dí-
lo i smrt renesančního umělce před-
staví divadlo Cirkus Žebřík.          (vš)
* Skladby A. Corelliho, F. Schuber-
ta, E. Blocha a F. Kreislera zahrají
29. 7. od 18.00 na zámku v Dobři-
chovicích Tomáš Hanousek (viola) a
Karel Prokop (klavír). (ak)
* Na Závěrečném koncertu mist-
rovských kurzů zahraje 31. 7. od
19.00 na zámku v Dobřichovicích
Komorní smyčcový orchestr skladby
W. A. Mozarta, J. Temla a F. Schu-
berta. Andrea KUDRNOVÁ
* Zdeněk Kašpárek na tenorsaxo-
fon, Jaroslav Hönig na kytaru, Zde-
něk Beránek na bicí, Milan Čejka na
baskytaru a zpěvačka Monika Veselá
představí jazzové standardy i další
jazzové skladby 31. 7. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                   (vš)
* Výstava obrazů Václava Šestáka
potrvá v barokním areálu Skalka nad
Mníškem pod Brdy do 2. 8.     (ševa)
* Výběr z díla Jaroslava Tušera, be-
rounského rodáka tvořícího v Řecku,
představuje až do 23. 8. Muzeum
Českého krasu Beroun.               (mik)
* Výstava Verona, Beraun, Beroun,
jež ukazuje geologické, paleontolo-
gické, archeologické i archivní pa-
mátky, je k vidění do 28. 9. v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.      (pap)

Tři desítky výtvarníků zvučných jmen, mezi jinými Adolf Born, Kamil Lho-
ták, Jiří Bouda, Jiří Suchý, Tomáš Bím, Kurt Gebauer, Jiří Slíva a Vla-
dimír Suchánek, vystavuje od čtvrtka 16. července svá díla v Galerii Café
Bím v Dobřichovicích.  Litograf Martin Bouda a fotograf Zdeněk Lhoták
připravili tuto výstavu na oslavu osmdesátého výročí založení litografické
dílny v Říční ulici v Praze 1. Grafické listy od jednotlivých autorů jsou
doplněny fotografiemi Zdeňka Lhotáka, které  dokumentují osmdesát let
převážně veselého života okolo litografického kamene. 
K této příležitosti organizátoři připravili také zvláštní vydání Litografic-
kých listů věnovaných historii litografie a vyznáním výtvarných osobností.
Výstava potrvá do konce srpna. Tomáš BÍM, Dobřichovice

Foto Andrea LhoTáková

U Bímů vystavují tři desítky výtvarníků
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Všeradův kurýr

Již sedmý ročník tzv. Dne mužů se
uskutečnil první prázdninovou sobo-
tu v Lážovicích.  
„To se pořád slavil den žen, den dětí,
den matek - a tak jsme si řekli, že i
muži mají nárok,“ vysvětlil mi ka-
marád František Šebek. 
Muži v Lážovicích slaví celý den,
ale ne popíjením, nýbrž netradičními

soutěžemi. Musí absolvovat jízdu
zručnosti s autíčkem na dálkové ov-
ládání, sestřelit špejle jako v pouťo-
vé střelnici, přejít lano mezi stromy -
naštěstí jen půl metru nad zemí. Nej-
větší úspěch má rytířský souboj mo-
litanovými tyčemi, kdy se jeden sou-
těžící snaží srazit druhého z úzké
lávky. Potlesk sklízí také přebalová-

ní loutky mimina - samozřejmě na
čas. „Disciplíny jsou pouze pro mu-
že bez rozdílu věku a jsou každý rok
jiné. Ženy mohou fandit, ale musí
přinést vstupné - něco dobrého na
zub,“ končí Šebek. Podle jeho slov
se možná jedná o poslední Den mu-
žů, ale pak mávne rukou: „To se říká
každý rok...“                Josef KOZÁK

Největší úspěch má rytířský souboj
V LÁŽOVICÍCH NESLAVÍ DEN MUŽŮ POPÍJENÍM, ALE NETRADIČNÍMI SOUTĚŽEMI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 14/2015 (181)

Pozor: je sucho, hrozí
nebezpečí požárů!
Teplé letní dny nás provázely první
polovinou července a stejné počasí
má následovat i v jeho polovině dr-
uhé. Jistě děti a rekreanti jsou spo-
kojeni, ovšem zahrádkáři mají plné
ruce práce udržet své výpěstky při
životě - prostě chybí více vlahého
letního deště. Hladina spodních vod
klesá pod dlouhodobé průměry a
stejná situace je i na všech vodních
tocích. Bohužel, vinou tohoto jevu je
bez vody také naše požární nádrž  a
tím jsou Všeradice bez vlastní mož-
nosti koupání. V návaznosti na stále
přetrvávající sucho upozorňuji
všechny na nebezpečí požárů. Pro-
sím, dbejte zvýšené opatrnosti při
práci s otevřeným ohněm! Je prav-
da, že naše hasičská jednotka je v
tomto období neustále ve stavu zvý-
šené bdělosti, ale raději budeme se-
dět na základně, než vyjíždět k ohni. 
Všechny zvu na divadelní představe-
ní Noc na Karlštejně, které se v Zá-
meckém dvoře Všeradice uskuteční
24. července od 20.00. 
Příjemné prožití letního období. 

Bohumil STIBAL, Všeradice

Z podbrdského kraje 
* Díla, která vytvořilo čtrnáct umělců ze tří států Evropy na desátém ročníku
mezinárodního art sympozia ve Všeradicích, si můžete až do 31. srpna pro-
hlédnout v místní Galerii M. D. Rettigové. Bohumil STIBAL
* 1,14 a 1,13 promile alkoholu v dechu naměřili karlštejnští policisté řidič-
ce vozu Škoda Octavia Combi, kterou kontrolovali 10. 7. před půlnocí v
Drahlovicích. Ženě byla zakázána další jízda. (wies)

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

FOTILI SE NA DESKU. Obal nového cédéčka Když jsem přišel do Všeradic na posvícení fotila 17. července v míst-
ním Zámeckém dvoře staropražská kapela Třehusk. Nová deska, která je plná písniček o jídle a pití, bude pokřtěna na
zářijových kuchařských slavnostech ve Všeradicích. Foto Michaela FEUEREISLOVÁ

SOUBOJ NA LÁVCE. František Šebek (vlevo) při rytířském klání molitano-
vými tyčemi. Foto NN J. KOZÁK

Do Všeradic přijedou
krajané z Chorvatska
Všeradice - Krajanský folklorní sou-
bor Holubička, který působí v chor-
vatském městě Daruvar, bude zlatým
hřebem kulturního programu kuchař-
ských slavností M. D. Rettigové, jež
se uskuteční 19. září ve Všeradicích.
Kromě muzikantů a tanečníků dorazí
také herci z další krajanské obce Do-
lany. Ti ve Všeradicích sehrají svůj
nový kus Noc s Andersenem.     (mif)
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Na prázdniny jsme se my všichni z
liteňské základní školy moc těšili.
Abychom si to těšení trochu zkrátili
a zpříjemnili, rozhodli jsme se léto
pořádně přivítat. 
V pátek 26. června se sešli žáci 1. až
4. ročníku na místním fotbalovém
hřišti. Počasí nám přálo, bylo pří-
jemně a slunečno. Čekal nás bohatý
program s názvem Bez práce nejsou
koláče. Shromáždili jsme se ve ško-
le, dostali koláče a vyrazili na hřiště.
Tam už čekali žáci 9. třídy, kteří pro
mladší spolužáky připravili několik

stanovišť s úkoly. Na jedenácti zas-
taveních se děti seznamovaly s po-
voláními, z nichž některá, možná,
budou v budoucnu jejich živobytím.
Jaké profese si vyzkoušely? Střídaly
několik rolí – zahradník, číšník, ku-
chař, pošťák, malíř, popelář, lékař,
architekt a fotbalista. O první část
programu se postarali místní hasiči,
kteří dětem připravili ukázku své
práce. Moc jim děkujeme.
Závěr dopoledne patřil sportovním
aktivitám, kluci si zahráli fotbal,
menší děti využily nabídky atrakcí

na dětském hřišti. Děkujeme také li-
teňskému fotbalovém klubu za mož-
nost uspořádat dětské dopoledne.
Žáci z vyšších tříd vyrazili se svými
učitelkami na výlety do okolí. Páťáci
celé dopoledne okupovali vinařic-
kou Višňovku, děti z šesté třídy se
vydaly k bělečské pískovně a žáci
sedmé i osmé třídy vyrazili do Čes-
kého krasu, cílem byl lom Kobyla.
Zpáteční cestu absolovovali autobu-
sem. Poslední pátek školního roku se
vydařil. hana havElKOvá, 

ZŠ liteň

Deváťáci se loučili

se školou na úřadu
Naposledy před letními prázdnina-
mi šly liteňské děti do zdejší školy v
úterý 30. června. Během první vyu-
čovací hodiny předali třídní učitelé
žákům vysvědčení. Slavnostní pře-
dávání vysvědčení žákům deváté
třídy se konalo v obřadní síni Úřa-
du Městyse Liteň. Nejdříve nás
všechny – žáky, rodiče, učitelský
sbor i správní zaměstnance - přiví-
tala matrikářka paní Nožinová.
Jako první promluvil starosta obce
Miroslav  Horák, po něm ředitelka
Věra Horká a třídní učitelka Hana
Havelková. (Dokončení na straně 8)

Poslední »školní« pátek se vydařil
DĚTI Z LITEŇSKÉ ŠKOLY PŘIVÍTALY NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI LÉTO

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      7/2015 (45)                

VÍTALI LÉTO. Liteňští školáci absolvovali na fotbalovém hřišti program s názvem Bez práce nejsou koláče. Foto Dagmar KArLOvÁ

Ve školním roce 2014/2015 se schůzky Dětského
oddílu Zálesák Liteň konaly každý čtvrtek. Dětem
se nejvíce líbily hry v přírodě, na louce, v lese, ale
i na hřišti - za světla a hezkého počasí i v zimě a
za tmy. Nejvíce se osvědčily orientační hry ve tmě
či třeba fotbal s »neviditelným« míčem.
Za špatného počasí a v zimě jsme s dětmi strávili
hodně času v klubovně, kterou nám poskytli liteň-
ští dobrovolní hasiči ve své hasičárně. Máme zde
k dispozici velkou místnost i kuchyňku, kde si s
dětmi hrajeme a vaříme čaje na zahřátí. Jako her-
na nám však posloužily i chodby a různá zákoutí.
Děti totiž kromě mnoha deskových i jiných her,
čtení, uzlování a povídání bavily opět nejvíce hry
spočívající ve hledání a orientaci. Nejvíce se ujala
hra na schovávanou se svíčkami či bonbóny, kte-
rou děti mohly hrát stále dokola a nikomu se neo-
mrzela. Přesto jsme však program činili pestřej-
ším a snažili se děti i něco naučit.

Na podzim jsme kromě jiného pouštěli draky a
sbírali kaštany, v zimě jsme malovali, uzlovali,
vyráběli různé drobnosti a na jaře jsme kromě
běžných schůzek podnikli dva celodenní výlety. 
V březnu jsme navštívili pražské planetárium, kde
jsme viděli pohádkovou verzi o kometách i hvě-
zdné obloze a mohli jsme se projet po Měsíci. By-
lo krásné počasí, takže jsme mohli strávit zbytek
odpoledne na dětském hřišti a užít si spoustu le-
grace. Na konci května jsme děti vzali na vyhlá-
šenou výstavu Gateway to Space, kde jsme  prošli
bránou do vesmíru a zhlédli světovou výstavu
kosmonautiky. Děti viděly orbitální stanici MIR,
kosmickou loď SOJUZ, americký skafandr EMU,
raketu SATURN i průzkumné vozidlo LUNAR
ROVER, mohly navštívit kabinu raketoplánu a
vyzkoušet mnohé vesmírné trenažery a atrakce.
Teď už se zase těšíme na příští rok...   

Štěpánka Kulhavá, Zálesák, liteň

LiteňskéOKÉNKO

V TRENAŽERU. Členka liteňského Zálesáka na
výstavě Gateway to Space. Foto Archiv

Nejvíc se osvědčily hry ve tmě a fotbal s »neviditelným« míčem 
LITEŇŠTÍ ZÁLESÁCI NAVŠTÍVILI PRAŽSKÉ PLANETÁRIUM I VYHLÁŠENOU VÝSTAVU GATEWAY TO SPACE
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Liteňští prvňáci a druháci ani letos
na konci června nevynechali návště-
vu Toulcova dvora. Je to středisko
ekologické výchovy hlavního města
Prahy a s tamními programy máme
velmi dobré zkušenosti. 
Třída 1. A si tentokrát vybrala pro-
gram O beránkovi a ovečkách. Bě-
hem 120 minut se děti dozvěděly vše
o tom, co ovečky potřebují ke spo-
kojenému životu a k čemu jsou nám
užitečné. Navštívili ovce v jejich vý-
běhu na louce (mimo jiné viděli i

kravičky, koně, kozy, prasátka, husy
i s housátky, kachny, slepice a králí-
ky), také jsme se podívali, kde oveč-
ky nocují. Seznámili se s ovčí vlnou,
jejími vlastnostmi a starými techni-
kami ručního zpracování. Každý si
vyzkoušel práci na kolovrátku, česá-
ní vlny a technikou mokrého filcová-
ní si žáci vyrobili »kouzelnou« ku-

ličku s překvapením. Zahráli si na
ovečky, naučili se básničku a domů
donesli krásný výrobek. 
1. B si vybrala program Žabí putová-
ní. Děti si vyzkoušely, jak žáby na
jaře putují k vodě, zjistily, proč mají
ochranné zbarvení, u mokřadu se za-
poslouchaly do ticha a zakreslily
mapu zvuků. Prozkoumaly s lupou v

ruce, kdo ještě žije s obojživelníky v
mokřadu potoka Botiče. Děti si dále
vyslechly pohádku o proměně malé-
ho pulce v dospělou žábu. Na vlastní
kůži si žáci zkusili ponořit svůj prst
do (škrobového) slizu, aby našli dů-
kaz o tom, že sliz žabí tělo chrání
proti vysušení. V závěru putování si
žáci ještě u tůňky prohlédli obrovské
skokany. V údolí potoka Botiče pro-
žili nádherný den a dozvěděli se zají-
mavé informace ze života vodních
živočichů i žab.

V Lesním království

O den později do Toulcova dvora
vyrazili žáci druhých tříd. 2. B se
zúčastnila programu Jako včelky v
úle a 2. A se vypravila do Lesního
království, do kterého vedou tři po-
myslné brány.  Každá z nich se ote-
vírá jiným způsobem. Děti s pomocí
lektorky hledaly a poznávaly listy
stromů, poslouchaly zvuky lesa a
prohledávaly lesní patra, aby zjistily,
kdo se v nich ukrývá. Odměnou za
jejich snahu jim byla návštěva nejen
Lesního království a jeho obyvatel,
ale měly možnost projít také mokřa-
dem a zahlédnout ledňáčka. Počasí
bylo proměnlivé, ale nezmokli jsme
a vraceli jsme se s dobrou náladou a
obohaceni o nové poznatky.

Jana kLiMEŠOVÁ, 
Dagmar kaRLOVÁ,

Lenka ŘíHOVÁ, ZŠ Liteň

Školáci se vydali do Toulcova dvora
K POTOKU BOTIČI DO PRAHY NA KONCI ČERVNA VYRAZILY OBĚ PRVNÍ I OBĚ DRUHÉ TŘÍDY ZŠ LITEŇ

Děti změřily síly s dospěláky
HASIČI MĚLI POSLEDNÍ PŘEDPRÁZDNINOVOU SCHŮZKU
Ve čtvrtek 25. 6. jsme se s malými
liteňskými hasiči sešli na poslední
schůzce před prázdninami. 
Prvním bodem programu byla štafe-
ta – děti proti dospělým hasičům.
Aby to dospěláci neměli tak jedno-
duché a děti měly šanci vyhrát, svá-
zali jsme jim nohy provazy. Ve šta-
fetě samozřejmě zvítězily děti. 
Dále jsme si připravili ukázku hasič-
ského útoku. Jelikož část dětí, které
útok trénují, zůstala doma s nemocí,
museli jsme improvizovat - útok
předvedli všichni přítomní minihasi-
či. Jako překvapení jsme vybrali
ochotné rodiče, aby si útok vyzkou-
šeli také. Bylo znát, že od svých dětí
cosi okoukali a útok se jim povedl.
Po náročném programu jsme si
opekli buřty, dospělí otevřeli piveč-
ko a dětem jsme rozlili dětský šam-
pus. Věřím, že se všem program líbil
a že si to užili.
Děkuji všem vedoucím, kteří se dě-
tem věnují. Velký dík patří Petrovi

Lebedovi ml. a Petrovi Harnochovi
za pomoc při schůzkách. Krásné lé-
to! Zdeňka MaLÁNOVÁ, 

SDH Liteň

ODJEZD. Několik desítek dětí z Litně i okolí vyrazilo v neděli 19. červen-
ce na letní tábor v údolí potoka Javornice. Poblíž obce Zvíkovec na Ra-
kovnicku stráví tři týdny. Čeká je tu mimo jiné táborová hra na téma Cesta
kolem světa za 80 dní. Foto NN m. FRÝDl

Deváťáci se loučili
se školou na úřadu
(Dokončení ze strany 7)
Za žáky se rozloučila Kateřina Pro-
cházková. Poté žáci dostali svá vy-
svědčení a na památku si odnesli
šerpy. Ozdobila je jimi zástupkyně
ředitelky Ema Malá, která si v ně-
kterých vyšších polohách raději při
šerpování stoupla na vyvýšené podi-
um. Obřad byl zakončen rozdává-
ním květin pedagogickým i správ-
ním zaměstnancům školy.  Na závěr
jsme se s našimi absolventy vyfotili
před úřadem a …hurá prázdniny!

Hana HAvelKová, Zš liteň

Aktuality z Litně i okolí
* Naučit se základy první pomoci,
připomenout si zdravotní rizika léta,
prohlédnout si sanitku a vybavení
pro mimořádné události můžete na
akci Prázdniny se záchranáři, kterou
pořádá Zdravotnická záchranná
služba Středočeského kraje 1. 8. od
9 do 17.00 v Koněpruských jesky-
ních. Petra EFFENBERGEROVÁ
* Letní školku pořádá od 10. do 14.
srpna v Koněprusích Dětská skupina
Koník. Info: 723 904 919.         (ebu)
* Pěvecké mistrovské kurzy basba-
rytonisty Adama Plachetky se kona-
jí v areálu zámku Liteň  22. – 26. 8.
Vyvrcholí společným koncertem ab-
solventů kurzů s Plachetkou a sopra-
nistkou Kateřinou Kněžíkovou 26.
8. od 18.00 v Čechovně liteňského
zámku. Vstupné 300 Kč, info na tel.
602 385 397. Barbora DuŠkOVÁ
* Příměstský tábor Putování časem
a prostorem organizuje od 24. do 28.
8. liteňské pracoviště Domečku Ho-
řovice. Na programu jsou výlety do
okolí Litně, hry a soutěže, hledání
pokladů i výtvarné a řemeslné dílny.
Info: 725 482 037. Eva kNOPOVÁ
* 6. ročník Loučení s létem chysta-
jí na 5. 9. liteňští hasiči. Na nádvoří
místního zámku budou připraveny
ukázky hasičských soutěží, zásahů
hasičů, záchranářů, vystoupení ma-
žoretek, orientálních tanečnic i oh-
nivá show. Budou připraveny hry a
soutěže pro děti i dospělé, divadélko
pro děti, střelba z luku a vzduchov-
ky, výstava historické zbroje i další
doprovodný program. Jiří HRÁcH

NAPOSLEDY. Liteňští hasiči na po-
slední schůzce před letními prázdni-
nami. Foto ARCHiv

Jediná pohlednice z mé sbírky, která zachycuje Běleč - tak, jak vypadala 
na počátku 20. století.

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

U OVCÍ. Liteňští prvňáci na návštěvě v pražském Toulcově dvoře.
Foto Jana Klimešová
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Děti zpívaly s myslivci Na tý louce...
ŘEVNIČTÍ ŠKOLÁCI PROŽILI PŘED PRÁZDNINAMI »MOC KRÁSNÝ DEN« V CHATĚ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
Děti ze 2. B ZŠ Řevnice se těsně
před prázdninami setkaly se členy
místního mysliveckého sdružení.
Myslivci pro nás ve své chatě připra-
vili zajímavý program. Rozdělili
jsme se do skupin, které se snažily
získat co nejvíce bodů. Velký úspěch
sklidilo stanoviště u divočáka, který
byl zastřelen noc před naší návště-
vou. Dozvěděli jsme se, že divoká
prasata se přemnožila a je povolen
jejich odstřel po celý rok. Na stej-
ném stanovišti jsme vyzkoušeli i ně-
kolik vábniček. Na dalších jsme ur-
čovali byliny, plemena psů a druhy
lesní zvěře, sledovali aportování lo-
veckého psa a mohli si prohlédnout

vycpaná zvířata či lovecké pušky.
Zaujalo nás, že psi mají svůj osobní
průkaz, a také jsme si prohlédli lo-
vecký lístek. Veselo bylo, když nám
myslivci představili své kouzelné

stromy a keře »buřtovníky«. Hledali
jsme ukryté buřtíky, visící na stro-
mech a potom si je opekli na ohni.
Děkujeme myslivcům za krásný zá-
žitek, ceny (knihy, pexeso, karty zví-

řat) a spoustu dobrot. Skoro všichni
členové sdružení se s námi přišli při-
vítat, byli k nám laskaví, věnovali
nám čas a vše nám vysvětlili. Ně-
které děti si vyzkoušely i myslivecký
klobouk či halenu. Na závěr jsme si
společně zazpívali písničku Na tý
louce zelený, pasou se tam jeleni.
Byl to moc krásný den, na který bu-
deme vzpomínat. Děkujeme a - lovu
zdar!       Ludmila ChROuSTOVÁ,

ZŠ Řevnice

Zadní Třebaň - Škola v Zadní Třebani uspěla ve výbě-
rovém řízení  na získání dotace. Děti se díky tomu podí-
vají do Anglie.
„Dotace je zaměřena na podporu čtenářských dílen,
nákup knih pro i na výuku anglického jazyka.  S tím

souvisí výjezd dvaceti žáků naší školy  do Londýna,“
sdělila ředitelka ZŠ Pavlína Fialová s tím, že  cesta se s
největší pravděpodobností uskuteční v říjnu. 
V současné době je organizováno výběrové řízení na
agenturu, která zájezd zajistí. Pětidenní výjezd do Lon-
dýna s výukou anglického jazyka a poznáváním anglic-
kých reálií je určen pro žáky budoucího třetího a čtvrté-
ho ročníku, náhradníky jsou šikovní žáci budoucího 2.
ročníku. Doprava na místo a zpět bude autobusem, děti
budou mít zajištěno stravování i pitný režim, ubytováni
budou společně, v jedné budově. Rodiče zájezd pravdě-
podobně nebude stát nic. „Snad jediným výdajem bude
pořízení cestovního pasu, tedy - pokud jej dítě již ne-
vlastní,“ dodává Fialová, která o dotaci požádala. 
Na konci školního roku se v zadnotřebaňské málotřídce
konalo rozloučení se čtvrťáky . Bylo zvláštní  tím, že se
s nimi loučila i dlouholetá učitelka a vychovatelka dru-
žiny Hana Tláskalová. Za její obětavou práci pro děti ve
škole i mimo ni jí patří velké poděkování. Ve škole v
Zadní Třebani strávila 30 let. Pevné zdraví a pohodové
dny v dalším jejím životě! Petra FRÝDLOVÁ

Vedra nekončí, kolapsů stále přibývá
(Dokončení ze strany 1)
„Sjel mu nůž a zasáhl velkou žílu. Hodně krvácel, takže jsme jej museli pře-
vézt do nemocnice,“ popsal Bulíček. Hodně krve zůstalo také po hádce
dvou mladých mužů v Řevnicích 15. 7. v noci. „Oba zřejmě byli pod vlivem
alkoholu či jiných návykových látek a pes jednoho z nich těžce pokousal to-
ho druhého,“ uvedl záchranář. Špatně dopadl i šestnáctiletý Belgičan, který
19. 7. spadl z kola mezi Malou Amerikou a Karlštejnem. Se zlomenou klíč-
ní kostí musel být transportován do pražského Motola.
Zatímco středočeští záchranáři už letos v létě vyjížděli k několika tonoucím,
řevničtí zatím »k vodě« nemuseli ani jednou. „Zato lidí pobodaných včela-
mi či vosami už jsme ošetřili desítky,“ uzavřel Bulíček.     Miloslav FRÝDL

Americe se vyhněte,
hlídá ji policie!
(Dokončení ze strany 1)
Do populární »Ameriky« se totiž ne-
smí - po celém jejím obvodu jsou
tabule s varováním, že se jedná o
lom, do kterého je vstup zakázán.
„Apelujeme na občany, aby do lomu
nevstupovali - nejen proto, že se do-
pouštějí protiprávního jednání, ale
hlavně kvůli vlastní bezpečnosti,“
vzkazují karlštejnští policisté. V mi-
nulosti se zde totiž mnoho lidí těžce
zranilo, nebo dokonce zabilo.    (mif)

Svinaře mají nový web
Obec Svinaře spustila nové webové
stránky. Cílem bylo vytvořit efektiv-
ní, přehlednější a uživatelsky pří-
jemnější web. Prezentace má moder-
ní lehkou grafiku nabízející návštěv-
níkům intuitivní ovládání a pohyb
po stránkách. Na hlavní stránce je
viditelný rozchodník pro »občany« a
»turisty«. V každé sekci najde návš-
těvník odpovídající informace - kon-
takty na úřad, lékaře a lékárny, vše
o odpadech, poplatcích, kalendář
akcí nebo odkazy na výlety po okolí
a památky v obci. Hlavní stránka
odkazuje přímo na Úřední desku a
důležitá telefonní čísla, návštěvníci
zde najdou články z aktuálního dění
v obci a pozvánky na akce.
Nový web můžete prohlížet i na va-
šich chytrých telefonech a tabletech.
Novinkou je také - propojení se soci-
álními sítěmi jako Facebook, Twit-
ter, Google + nebo možnost poslat
odkaz na článek emailem. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Ředitelka končí, už
nechce čelit útokům
Odchod z funkce ředitelky základní
školy v Černošicích k poslednímu
červencovému dni oznámila 30. 6.
Romana Lisnerová. 
Ta dle zdůvodnění zaslaného rodi-
čům již dále neměla sílu čelit osob-
ním útokům, šíření nepravd a po-
mluv, sérii podnětů na různé kontro-
ly a inspekce. Rada města vzala 7.
7. její odchod na vědomí. Do konce
měsíce bude rozhodnuto o pověření
dočasného vedení školy. V nejbližší
době rada města vyhlásí konkurz na
nového ředitele; předpokládaný ná-
stup je od začátku druhého pololetí.  

Alena PEšKOVÁ, Černošice
LOUČILI SE. Hana Tláskalová a čtvrťáci se rozloučili
se třebaňskou školou.                 Foto Petra FRÝDLOVÁ

VYPROŠŤOVALI AUTOBUS. K nehodě autobusu u Mořinky byli 13. 7. ve-
čer přivoláni profesionální hasiči z Řevnic a Berouna. V linkovém spoji, kte-
rý byl nakloněný na okraji vozovky a hrozilu mu převrácení do příkopu, ces-
tovali kromě řidiče ještě dva lidé. Nikomu se nic nestalo. Autobus byl vypro-
štěn zpět na vozovku pomocí dvou jeřábů; po dobu této »operace« byla sil-
nice zcela uzavřena. Text a foto Pavel VINTERA, Řevnice

Zadnotřebaňští školáci pojedou na podzim do Londýna

Z našeho kraje 
* Obecní úřad Lety bude z důvodů
čerpání dovolené od 27. 7. do 7.8.
pro veřejnost uzavřen.                 (ime)
* Povrch silnice v centru Hlásné
Třebaně má být v týdnu od 27. 7.
vyasfaltován. V kterých dnech se bu-
de asfaltovat, zatím není známo,
zřejmě hned zkraje týdne. Druhý den
po asfaltování bude uzavřená silnice
od lávky k České hospodě opět zprů-
jezdněna.  Vnislav KOnVaLinKa
* Zcela uzavřena bude od 27. 7. do
7. 8. silnice z Dobřichovic do Karlí-
ka. V době, kdy bude frézován asfalt,
bude vjezd pro autobusy a obyvatele
umožněn. Zřejmě od 2. do 4. 8., kdy
bude pokládána nová asfaltová vrst-
va, tudy neprojedou od 8.30 do
20.00 ani zdejší obyvatelé. Autobu-
sová doprava bude zajištěna celou
dobu stavby s tím, že při pokládání
asfaltové vrstvy 2. 8. nepojede auto-
bus vůbec, 3. 8. a 4.8. pouze v ran-
ních hodinách. (ime)
* Od 28. 7. do 11. 8. budou vlaky
mezi Dobřichovice a Radotínem jez-
dit pouze po jedné koleji. V rámci
výluky bude také uzavřen přejezd v
Černošicích. Barbora TESaŘOVÁ
* Farmářské trhy se konají 1. 8. od
8.00 do 12.00 u zámku pod lípou v
Dobřichovicích. (ak)
* Oskarova noc, aneb Oslava půlky
prázdnin se uskuteční 1. 8. od 16.30
u kapličky v Krupné. Na programu
jsou jízdy na koních, výtvarné dílny,
trasa plná pohádkových úkolů i diva-
delní vystoupení. Vstup 60 Kč. (ek)
* Snést pacienta z půdy domu ve
Všenorech pomáhali 13. 7. záchra-
nářům řevničtí profesionální hasiči.
Jediná cesta byla po úzkém žebříku,
proto hasiči pacienta spustili do prv-
ního patra pomocí lezecké techniky,
fixovali jej do vakuové matrace a
přenesli do sanitky.                      (pav)
* nápis »komunisto svině« nastříkal
neznámý vandal černým sprejem na
zeď garáže v Hlásné Třebani. Maji-
teli způsobil škodu 7.500 Kč. (wies)

PAL! Školáci na návštěvě u řevnických myslivců.           Foto Bořek BULÍČEK
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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“

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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Listovaly jsem s ní v průvodci a čes-
ko-nepálsky si říkaly, co je na obráz-
cích. I když jsme si vlastně nerozu-
měly, dost jsme se s malou Czrin na-
smály, když jsme se snažily jedna po
druhé opakovat v její řeči to, co je na
obrázcích. A v tu chvíli jsme věděly,
že se do Nepálu vrátíme a chudým
dětem přivezeme barevné knížky.
Připadalo nám to jednoduché - netu-
šily jsme, že realizace tak jednodu-
chá nebude.
Proč jste se vlastně rozhodly jet prá-
vě do Nepálu?
Kamarád jedné z nás dokázal tak
barvitě vyprávět o svých pravidel-
ných cestách do této země a o tom,
že když tam jedete jednou, musíte jet
i podruhé, potřetí..., že jsme se tam
vydaly. Zjistily jsme, že je dobré vy-
pravit se někam, kde vás může něco
překvapit, i když si myslíte, že se to
stát nemůže. Život a kamarádství do-
stane jiný rozměr.
Jaký byl váš největší zážitek z puto-
vání po nepálských horách?
V odlehlých oblastech a vysoko v
horách musí člověk spoléhat jen sám
na sebe a na svoje kamarády. Sebe-
lepší pojištění na cokoliv nepomůže,
když pomoc není dostupná, když se
jí nedovoláte. Jeden takový silný zá-
žitek v nás zůstane hodně dlouho.
Oč se jednalo?
Při sestupu z hory Gokyo (5.360 m)
jsme na cestě našly ležet a pomalu se
sunout směrem dolů chlapíka. Bylo
jasné, že ho postihla akutní horská
nemoc. Okolo něj šli turisté směrem
nahoru, a protože ležel přímo v ces-
tičce, obcházeli jej, překračovali, ale
nikdo nepomohl. S kamarádkou
jsme mu daly lék - nemohl ho ani
spolknout, jak mu bylo zle, nebyl
schopen pít, nemohl se postavit na
nohy. Pomáhaly jsme mu pomalu
snižovat metry nadmořské výšky. Po
nějaké době jsme se dohodly, že ka-
marádka bude sestupovat rychleji
sama a sežene v osadě pod horou po-
moc. Dole ale nemohla najít nikoho,
kdo by byl ochoten pro muže jít. Na-
štěstí, jak chodila od chaty k chatě,
narazila na skupinu, od níž se tento
chlapík oddělil a šel s partou, která
ho ale opustila, když se mu udělalo
špatně. Tato skupina měla svého lé-
kaře, a tak se vydali k tomu nešťast-
níkovi. S hrůzou jsme si uvědomily,
že kdyby se něco stalo nám, pomoc
by se k nám nedostala. Nepatřily
jsme k žádné cestovní kanceláři ani
organizované skupině, a tak bychom
nemohly spoléhat na to, že by nám
někdo pomoc přivolal. Pod dojmem
této události jsme pak raději změni-
ky trasu a náročné sedlo, které jsme
původně chtěly překonat, obešly.
Změnila vás nějak tato výprava?
Nějak zásadně ne. Jen intenzivněji
vnímám, jak si my v Evropě »žije-
me« v blahobytu, a přesto si pořád
stěžujeme. Přemýšlím od té doby,
jak českým dětem zprostředkovat ži-
vot v jiných částech světa, kde se dě-
tem tak snadno nežije. 
Je to ale stejné jako s námi, dospělý-
mi. Máloco s námi zahýbe. Video,
besedu, fotky, knihy, rozhovory...
vše bereme jako »film«. Jako něco,
co je zajímavé, ale nás se to netýká.
Jen osobní zkušenost, která přinese
nějaké emoce, nám může pomoci
podívat se na svět jinýma očima. Ale
jak toto dostat k našim dětem, zatím
nevím. Asi jen těžko zorganizuji

školní výlet do zemí třetího světa...
Projekt Kniha pro Nepál je velmi
ambiciozní. Jak to přijde, že si tři
»křehké« ženy troufnou na tak vel-
ké sousto?
Tak nějak náhodou. Myslely jsme,
že nebude nic těžkého přivézt dětem
do Nepálu barevnou knihu. Netušily,
co všechno to bude obnášet a jak
moc to bude složité.
Co všechno tedy naplnění projektu
obnáší – co vše už máte za sebou? 
Je toho hodně, mimo jiné:
- zjištění, že my tři učitelky obsah
knihy jen tak dohromady nedáme.
Byly to dlouhé diskuze o tom, co bu-
de obsahem, pro jakou věkovou ka-
tegorii bude kniha určena, zda bude
jen obrázková nebo i s textem, jaké
informace jsou ty důležité...
- zjištění, že se z organizačních i fi-
nančních důvodů nepůjde o knihu,

ale o pracovní sešit, který bude obsa-
hovat i metodickou část pro případ,
že by s ním pracovali gramotní dos-
pělí nebo učitelé tamějších škol
- konzultace s mnoha odborníky -
školní psycholožkou, logopedkou,
překladateli do nepálštiny...
- diskuze nad obsahem s manželkou
nepálského honorárního konzula
Miroslavou Shresthovou, jež se stala
patronkou naší Knihy pro Nepál
- finanční rozvahu projektu
- nakreslení, výtvarné zpracování a
zpracování v grafickém programu
- získání kontaktů na osoby a organi-
zace podporující Nepál, na školy, na
dětské domovy a nemocnice
- získání významné podpory od pro-
jektu Čtení pomáhá 
- natočení krátkého klipu, vznik
webových stránek, facebooku
- zapojení do projektu Katalyzátor,

kde se snažíme získat podporu pro
získání dalších financí
- rozhodnutí, že i když nezískáme to-
lik financí, kolik je ve finanční roz-
vaze, na jaře 2016 prostě odjedeme
do Nepálu pracovní sešity rozdat
- podporu kamarádů a známých,
kteří nám pomáhali a pomáhají. 
Vyzýváte k zapojení se i další lidi.
Jak mohou případně pomoci obyva-
telé dolního Poberouní?
Nejlepší je pomoc finanční - příspě-
vek na Katalyzátor, který bude v půl-
ce září končit (http://www.katalyza-
tor.cz/projekt/24-kniha-pro-nepal).
Po ukončení projektu pak bude mož-
né přispívat přímo na transparentní
účet projektu uvedený na stránkách
Knihy pro Nepál (www.bookforne-
pal.com - v sekci O vaší pomoci).
Podle množství peněz, které se nám
podaří posbírat, upravíme počet pra-
covních sešitů, které se budou tisk-
nout, a místa, kam Knihu pro Nepál
budeme distribuovat. Protože zjišťu-
jeme, zda bude výhodnější tisknout
knihy v Česku a dovézt do Nepálu,
nebo tisknout v Nepálu, a dát práci
místním lidem, uvítáme, pokud by
někdo uměl zprostředkovat levnou
přepravu nákladu do Nepálu nebo
přepravu zcela zdarma. Vítáme i
kontakty na organizačně spolehlivé
Nepálce žijících v různých částech
Nepálu a hovořících anglicky, na ne-
pálské podnikatele vlastnící doprav-
ní prostředky a na nepálské školy či
školy zřizované v Nepálu cizinci či
mimonepálskými organizacemi.
A především uvítáme kontakty na tu-
risty, kteří na jaře 2016 plánují cestu
do Nepálu a byli by ochotni  pomoci
s roznosem pracovních sešitů.
Pochybujete někdy, že se vám poda-
ří projekt dotáhnout do konce?
Ano, mnohokrát jsme pochybovaly,
mnohokrát jsme měly chuť »toho
nechat«. Ale pak vždy jedna z nás
našla sílu přesvědčit ty druhé, aby-
chom projekt zase o kousek posunu-
ly, že to má smysl a že to dotáhneme
do konce. A teď už zbývá jen ten
»konec«. Sehnat peníze, odjet a roz-
dat. No, nezní to jednoduše...?

Miloslav FRÝDL
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»Vymyslet« knihu nám pomohla Czrin  
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V NEPÁLU. Tři učitelky v nepálských horách. Renáta Bartoníčková zcela
vlevo.         Foto ARCHIV
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Mezistátní přátelák vyhrály Lety 3:0
LETOVŠTÍ FOTBALISTÉ NAVŠTÍVILI PARTNERSKÝ KLUB V NĚMECKÉM AILERTCHENU

Ve dnech 3. - 5. července se výprava
z Letů zúčastnila oslavy 70. výročí
založení partnerského klubu SV Rot-
Weiss Ailertchen. S tímto oddílem
začaly naše vztahy již v létě 1989.
Od té doby se konají pravidelně vzá-
jemné návštěvy.
Po příjezdu jsme byli v pátek 3. 7.
uvítání v Elbbach hale na stadionu.
Následující den se uskutečnila návš-
těva letiště v Ailertchenu, kde sídlí
letecký sportovní klub i klub parašu-
tistů, mateřské školy a mléčné farmy
v nedalekém Rosenthaler Hof. V
podvečer nás čekalo přátelské utkání
na malém hřišti. Po tuhém boji a zod-
povědném výkonu jsme vyhráli 3:0.
Večer jsme strávili zábavou v příjem-
ném prostředí místního stadionku.
V neděli nás čekal společný brunch s
hostiteli. Před polednem jsme se roz-
loučili a vydali na zpáteční cestu k
našim domovům.
Kaňkou na úspěšném setkání byla

neúčast kohokoliv z letovského zas-
tupitelstva. Lety a Ailertchen v roce
2002 podepsaly na základě dlouhole-
tých vynikajících vztahů mezi fotba-
lovými kluby smlouvu o partnerství
mezi obcemi Ailertchen a Lety. Tato
smlouva umožnila po katastrofálních
povodních v srpnu 2002 zřídit huma-
nitární pomoc pro Lety. V srpnu

2002 poslali naši přátelé z Ailertche-
nu kamion s vysoušeči, nábytkem,
oblečením a dalšími v té době pot-
řebnými a nedostatkovými věcmi.
Paměť je velmi krátká, a tak se letos
nenašel nikdo ze zastupitelstva, kdo
by alespoň formou přátelské návště-
vy vyjádřil poděkování za nezištnou
pomoc z té doby. Zřejmě stávající za-

stupitele partnerská sm-ouva mezi
obcemi nezajímá - nikdo z nich si ne-
byl ochoten udělat čas, aby navštívil
naši partnerskou obec. Zastupitelé
Ailertchenu včetně starosty a místos-
tarosty marně čekali někoho ze stá-
vajícího zastupitelstva! Hodí se cito-
vat Aristotela: Špatná forma vlády
nedbající zájmu obce, ale jen svého
vlastního...
Všem těm, kteří se zúčastnili, patří
velký dík za vzornou reprezentaci
FK Lety v Německu! Za tři roky, v
roce 2018, se setkáme s našimi přáte-
li z Ailertchenu u nás, v Letech, při
příležitosti 85. výročí založení míst-
ního fotbalového oddílu.

Jiří KÁRNÍK, FK Lety

UŽ JSOU DOMA. V sobotu 18. 7. se po třech týdnech vrátily z tábora skaut-
ské oddíly z Řevnic a Dobřichovic. Během táboření na Rokycansku si všich-
ni užili spoustu zábavy, sportovních aktivit, etapových her a samozřejmě kou-
pání. Text a foto Šimon MArTINeC, Řevnice
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Svinařští chystají
pouťový memoriál
Oslavy tradiční Anenské pouti zahá-
jí 25. července ráno v areálu Sokola
Svinaře memoriál Ivana Staňka v
malé kopané. Výkop je v 9.00, hrát
se bude stylem 5+1. Pozor: oproti
minulým ročníkům je turnaj přesu-
nut z Nádynku na umělý povrch do
areálu Sokola. Pamatujte tedy na vý-
běr správné obuvi. Pokud máte zá-
jem se zúčastnit, kontaktujte Petra
Procházku na tel.: 606 522 771,
nebo 606 522 771. 
Po sportu přijde na řadu kultura. Pro
seniory bude od 14.00 vyhrávat de-
chovková kapela Melodie. Rockoví
fanoušci si přijdou na své od 19.00
hodin, kdy na svinařská »prkna«
vlétne kapela To Víš. Vstupné 100
Kč.     Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Všenorský SK oslaví
»narozeniny« oddílu
Oslavy 80. výročí založení kopané ve
Všenorech se na místním fotbalovém
hřišti uskuteční 1. srpna.
Program zahájí v 15.00 utkání sta-
rých gard Všenory - Klínec. Po slav-
nostním ceremoniálu, který začne v
16.30, změří od 17.00 A-mužstvo
Všenorského SK síly s Internacio-
nály Slavie Praha. Červenobílý dres
obléknou mj. Šmicer, Kuka, Bejbl,
Berger, Knoflíček, Kubík... Vstupné
je 50 Kč,  ženy a děti  nebudou platit
nic.        Zdeněk SeIdler, všenory

Na celostátní soustředění žáků v národní házené se začátkem prázdnin do
Nového Města nad Metují - Krčína vydalo deset hráčů Řevnic. Spalo se v
tělocvičně na karimatkách a ve spacácích, stravu měly děti zajištěnou ve
školní jídelně. Soustředění bylo zaměřeno na techniku hry a fyzickou prů-
pravu, trénink vedli zkušení trenéři, kteří do Krčína přijeli ze všech koutů
republiky, kde se národní házená hraje. Kromě sportovní přípravy se děti
vydaly na koupaliště, podnikly výlet do skal, hrály hry, užily si spoustu
legrace, poznaly nové kamarády a zatančily si na diskotéce. Domů přijely
mírně unavené, ale spokojené. Petra Frýdlová Foto ArCHIv

Házenkáři »se soustředili« v Krčíně

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)


