V tomto čísle Našich novin
* Matouš dostal dvě stě tisíc - strana 5
* Lidé z Bělče žalují radnici - strana 7

Děti se vracejí z táborů,
prázdniny pomalu končí

18. srpna 2015 - 16 (654)

Cena výtisku 7 Kč

JAZZMANI U BEROUNKY. Přehlídka dixielandových kapel se konala na břehu řeky v Dobřichovicích. (Viz strana 4)

Vody ubývá, situace je vážná!
ÚŘADY VYHLÁSILY ZÁKAZY ZALÉVÁNÍ, NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ I MYTÍ AUT
Poberouní – Zákaz napouštění vody do bazénů. Zákaz zalévání. Zákaz mytí aut. Tak většina radnic
po okolí reaguje na dlouhotrvající
sucha. Pomáhá to? A respektují lidé nařízení či doporučení úřadů?
Berounka se nechala místy přejít z
jednoho břehu na druhý suchou nohou, v potocích vyschla voda, z rybníků se rychle odpařuje, nebývalou
rychlostí mizí i ze studní a vodojemů. Tak vypadá situace po několika
týdnech bez deště, kdy hodnoty na
teploměrech prakticky denně trhaly

letité rekordy a atakovaly čtyřicetistupňovou hranici.
„Situace je vážná, protože suchem
jsou ohroženy zdroje vody. Zároveň
ale lidé velmi zvýšili spotřebu vody
– v porovnání s loňským rokem o
20%,“ tvrdí starostka Letů Barbora
Tesařová. Jí spravovaná obec na panující sucha a ubývající zásoby vody
reagovala vyhláškou zakazující od
7. 8. do 30. 9. napouštění bazénů a
akumulačních nádrží, zalévání zeleně i mytí aut. Denní spotřeba vody
byla stejným dokumentem omezena

Sedmdesátkou vše začíná!
tvrdí jubilant Štěpán Rak
Radotín - Neuvěřitelné sedmdesátiny slaví virtuosní kytarista, profesor hry na tento strunný
nástroj, obyvatel Radotína Štěpán RAK. K jubileu si (mj.) nadělil slavnostní koncert na hradě Karlštejně. Ve čtvrtek 13. srpna jej spolu s
ním v Rytířské síni hradu absolvovalo několik
stovek jeho příznivců.
Jak se cítí Lev, kterým podle znamení jste, když
dosáhne sedmdesáti let?
Trochu jako spráskanej pes... Nicméně děkuji za
každý nový den, za každé nové ráno, za každý úsměv, za každé klidné usínání...
Přimělo vás jubileum k nějakému bilancování, ohlížení se, přemýšlení o sobě? (Dokončení na str. 3)

na 120 litrů na osobu. V úterý 11. 8.
pak Městský úřad Černošice jako
příslušný vodoprávní úřad zakázal
do odvolání odběr povrchových vod
z vodních toků pro účely zalévání
hřišť a trávníků, napouštění nádrží a
bazénů i mytí aut v obcích, jež spadají do jeho působnosti. V našem
kraji se to týká Černošic, Dobřichovic, Karlíka, Letů, Roblína, Všenor i
Řevnic. Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů z veřejného vodovodu v Dobřichovicích potvrdil starosta Petr Hampl. (Dokončení na str. 2)

Foto NN M. FRÝDL

Plavci, pozor: u lomů
se krade ve velkém!

Poberouní - V zatopených lomech
Českého krasu hledá v letošním horkém létě osvěžení spousta obyvatel i
návštěvníků našeho kraje. Nejeden
z nich se stane obětí zlodějů.
Namátkou z posledních dní: dvě
uzamčená kola za více než 50.000
korun kdosi ukradl u lomu Velká
Amerika poblíž Mořiny. Škoda Octavie v hodnotě 80.000 Kč zmizela
od dalšího mezi plavci vyhlášeného
lomu Homolák mezi Měňany a Vinařicemi. Z »audiny« zaparkované
u téhož lomu kdosi 12. 8. ukradl obě
přední sedadla, zrcátko a tři okrasné
lišty. Škoda je 36.000 Kč.
(mif)

Na Pardubické juniorce hráli tenisté z Řevnic
Věhlasnou Pardubickou juniorku si zahráli dva
tenisté z Řevnic. Daniela Švédová vypadla po třísetovém boji v úvodním zápase dvouhry, totéž se
přihodilo Antonínu Štěpánkovi ve druhém kole.
Přesto proti favoritům nezklamali a kvalitu potvrdili postupem ve čtyřhře.
Už samotná účast na juniorském mistrovství republiky, kde začala kariéra Kvitové a dalších, je
pro tenisty zážitkem. Sedmnáctiletá Švédová a o
rok mladší Štěpánek jsou odchovanci Sportclubu
(viz strana 11) a od éry legendy Martiny Navrátilové teprve třetím a čtvrtým tenistou z Řevnic,
který juniorku hrál. Na snímku Štěpánek se Švédovou ukazují na výsledkové tabuli směrem ke
svým jménům. (jš)
Foto ARCHIV
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Vody rychle ubývá, situace je vážná!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Zalévání z vlastních studní je zatím
možné,“ dodal rychtář Dobřichovic.
O vodu se bojí prakticky všude po
okolí, Řevnice nevyjímaje: „U nás
není ani tak problém se zdroji vody,
ty jsou dostatečně kapacitní a kvalitní, ale s nárazovostí odběru zejména
o víkendech, kdy dorazí chataři, zalévají se zahrádky, čistí a doplňují
bazény atd. Mnohdy se tak vodojem
vyprazdňuje o víkendu velmi rychle,“ sdělil starosta Řevnic Tomáš
Smrčka. Městský úřad proto 10. 8.
uveřejnil výzvu, v níž i s ohledem na
nepříliš pozitivní předpověď vyhlásil
do odvolání zákaz napouštění bazénů a akumulačních nádrží, zalévání
zeleně a mytí automobilů. „Zabýváme se zpřístupněním dlouhá leta nevyužívaného zdroje a vodojemu v
Selci pro občany na odběr vody k zalévání,“ uvedl Smrčka s tím, že město už vodu odtud k zalévání nově vysazené zeleně a kropení ulic využívá. „Zdroj je totiž i nyní poměrně

VODA ZMIZELA. Vyschlé koryto Svinařského potoka v Zadní Třebani.
Foto NN M. FRÝDL
silný, ale nekvalitní pro úpravu na
pitnou vodu,“ doplnil starosta.
Zákaz odebírat povrchové i podzemní vody na mytí aut, zalévání hřišť,
trávníků, napouštění nádrží a bazénů

platí také v Hlásné Třebani. Na Rovinech se navíc nesmí pro tyto účely
používat ani voda z vodovodu Kalevod, na který je osada - stejně jako
Karlík a Lety - napojena. V Zadní

Třebani ani ve Svinařích zatím obecní úřady žádný zákaz týkající se vody nevydaly. Jen žádají obyvatele,
aby s ní hospodařili šetrně. „Naše
obecní vrty zatím mají vody dost a vodovod funguje, jak se patří. Nicméně
zalévat trávu a kytičky, nebo dotáčet
bazén je morálně nevhodné. Snad
máme všichni rozum a chceme v klidu vařit i dělat osobní hygienu,“ řekl
starosta Svinař Vladimír Roztočil.
Zřejmě nejbenevolentnější přístup k
suchu a nakládání s vodou zvolil
rychtář Karlštejna Petr Rampas:
„Zatím jsme nikoho neomezili a ani
omezit nemůžeme,“ napsal redakci
NN v pátek 14. 8. „A o víkendu bude
pršet,“ dodal. Což se sice opravdu
naplnilo – v neděli místy pršelo i v
našem kraji – jenže přeháňky, byť i
intenzivní, zásoby vody v podzemí
ani ve vodních tocích nijak zásadně
vylepšit nemohly. A dlouhodobé
předpovědi počasí příliš optimistické také nejsou. Miloslav FRÝDL

Jsme rozmazlení a vody si nevážíme! tvrdí rychtářka
Lety - Obec Lety v souvislosti s
dlouhodobě panujícím suchem
zakázala napouštění bazénů, mytí
aut i zalévání zeleně a omezila
denní spotřebu vody. Opravdu je
situace tak vážná? zeptali jsme se
starostky Barbory TEsAŘOVé.
Situace JE VÁŽNÁ, protože jsou suchem vážně ohroženy zdroje vody. A
zároveň lidé velmi zvýšili spotřebu
vody – v porovnání s loňským
rokem o 20%. V současnosti se spotřeba vody z vodovodu Lety – Karlík, který kromě zmíněných obcí zásobuje i Rovina, pár domků v Dobřichovicích a část Řevnic za vodou,
pohybuje v průměru 350 m3. Na tak
vysokou spotřebu se nestačí voda
naakumulovat. Proto se snažíme

apelovat na občany, aby vodou neplýtvali a užívali ji s rozmyslem. Je
nutné kropit trávníky hodinu ráno a
hodinu večer? A za současného stavu
je opravdu jedno, jestli je to voda z
vodovodu, řeky nebo ze studně –
zdroje jsou spojené. Pokud jeden
soused plýtvá vodou z vlastní studny, omezuje souseda, který má studnu stejně hlubokou nebo bydlí nad
ním. Voda jim dojde o to dříve.
Daří se vám přimět obyvatele obce,
aby zákaz respektovali? Máte vůbec
šanci nařízení vymáhat?
Ačkoli je nedostatek vody stejně
vážný jako její nadbytek v podobě
povodně, je daleko horší přimět obyvatele, aby se danému stavu přizpůsobili svou spotřebou. Povodeň při-

nese spoustu ničivé vody a pitnou
vodu ve svém okolí znečistí, pak si
lidé uvědomí sílu vody a zároveň její
nenahraditelnost daleko intenzivněji,
než obyčejné varování a výstraha:
ŠETŘETE VODOU! v suchém období. Protože voda ještě nevyschla...
Proto v tomto případě plně závisí na
morálce a uvědomění lidí. Samozřejmě velmi funguje »sousedský přehled o dění v nejbližším okolí«. Pokud se sousedé dokáží domluvit, vyříkají si kropení trávníku mezi se-

bou. Pokud se nemají rádi, volají na
obecní úřad. A potom volám já.
Připravujete i nějaká další (třeba i
drastičtější) opatření – pro případ,
že sucho bude trvat nadále?
Praktická zkušenost přichází tehdy,
kdy voda z vodovodu neteče nebo
jen kape. Pokud bude spotřeba vody
stejně vysoká jako dosud, bude třeba
její dodávku omezit. Jsme velmi rozmazlení a vody si nevážíme. Pozapomněli jsme, že nebude-li voda, nebude život.
Miloslav FRÝDL

Přibyli další kandidáti

www.hotel-karlstejn.cz

SVÉ NOMINACE NA CENU NN MŮŽETE STÁLE POSÍLAT

přijme

Poberouní – Přinášíme dalších 8
jmen kandidátů Ceny Našich novin 2015. Navrhla je tzv. Akademie laureátů, což jsou lidé, kteří
již v minulosti Cenu NN obdrželi.
Bohužel ne všichni této možnosti
navrhnouti toho »svého« kandidáta využili. Celkem je nyní navrženo dvaatřicet lidí.
Ještě stále můžete i vy – čtenáři Našich novin - navrhovat kandidáty na
ocenění určené lidem, kteří nezištně
pracují pro náš kraj. Již navrženým
kandidátům také můžete posílat své
hlasy. Pamatujte, že každý hlas může být rozhodující. Nejvíce hlasů má
v této chvíli Michal Skála ze Svinař,
kterého podpořily dvě čtenářky NN.
Mohlo by se zdát, že dva hlasy není
mnoho, ale vzhledem k prozatímní
nulové podpoře ostatních je to hodně. Stále také platí, že jeden z autorů
čtenářských návrhů získá od redakce
dárkový balíček a od partnera akce
firmy K&V Elektro finanční prémii.
Více o minulých cenách si můžete
přečíst na stránkách http://cnn.nasenoviny.net.
Josef KOZÁK
Kandidáti Akademie laureátů
1) FLEMR Jan, Řevnice - za dlouholetou aktivní podporu dětské mu-

ziky Notičky a spolupráci s ní, za organizaci a režijní vedení úspěšných
ochotnických představení Ať žijí duchové a Balada pro banditu
2) HRÁCH Jiří, Liteň - za obětavou práci pro liteňské dobrovolné
hasiče a vedení táborů T. K. Zálesák
3) KRÁL Karel, Dobřichovice - za
obrovskou obětavost amatérskému
divadlu, za skvělou reprezentaci našeho regionu prostřednictvím hereckého výkonu v muzikálu Noc na
Karlštejně
4) LÁTALOVI Marcela a Ivan, Černošice - za dlouholeté vedení folklorního souboru Pramínek, za snahu
o zachování kulturního dědictví a
účast na kulturním životě v regionu
5) MARTÍNEK Jan, Zadní Třebaň - za spolupráci se soubory Proměny a Notičky, za skladání i a upravování písniček a choreografii
6) NOVÁČKOVÁ Pavla, Řevnice
- za organizaci poberounských akcí,
pomoc s ochotnickým divadlem,
celkové nasazení
7) VALEŠ Zdeněk, Řevnice - za
obětavé a moudré vedení mládeže v
oddílu Tuláci
8) VÁŇA Petr, Karlík - za obětavé
a moudré vedení mládeže v oddílu
Tuláci

1 zaměstnance na HPP (hlavní pracovní poměr)
1 zaměstnance na VPP (vedlejší pracovní poměr),
nebo brigádu

Pozice: hlavní servírka / hlavní číšník
Požadavky: základní znalost anglického jazyka
- komunikativní schopnosti
- nutnost praxe v oboru
- smysl pro pořádek
Pracovní doba: Krátký – dlouhý týden,
případně podle dohody s kolegou

Kontakt:
Jan Bartoníček: tel. 603 437 840
bartonicek@karlstejnsko.cz
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Rak: sedmdesátkou všechno začíná!
DoKonČEnÍ ZE stRanY 1
Jubileum bylo, je a bude jubileem,
leč život ve své kontinuitě plyne bez
ohledu na jakákoli jubilea dál. Měl
jsem tendence chtít vše napěchovat
do tohoto roku, jako kdyby pak už
nebylo nic, ale záhy jsem pochopil,
že sedmdesátkou všechno začíná!
Už jste se stačil probrat dary, nebo
na to není čas? A kterého si případně ceníte nejvíc?
Nejvíc si cením daru života a věku
přiměřenému zdraví. Neméně tak si
vážím daru přátelství, kamarádství a
lásky, což jsou platidla nad všechny
peníze a jiné věcné dary.
Čím vás potěšil první vnuk Vilém, o
kterém jste mi vloni říkal, že vám
dělá největší radost?
Těší mne neustále, vším. Už třeba
»jen« tím, když se na mne podívá a
usměje...
Vy jste si naděloval i sám – k život-

nevíme, jestli se takový zázrak uskuteční v slovutné Wigmore Hall v
Londýně, či při výchovném koncertu
v tělocvičně v Dolních Počáplích.
Vždyť i ten zázrak nejsvětější - Ježíš
Kristus - se nenarodil v honosném
paláci, ale v jesličkách, ve chlévě!
Na co se teď nejvíc těší čerstvý
sedmdesátník, Lev, Štěpán Rak?
Na další nová rána a klidná usínání.
A pak také na koncert 21.12. ve velkém sále pražské Lucerny, kam mi
přijdou zazpívat a zahrát Soňa Červená, Hana Maciuchová, Kamila
Moučková, Ondra Vetchý, Jaroslav
Hutka, slavná violistka Jitka Hosprová, můj syn Matěj, soubory Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Spirituál kvintet, Wihanovo kvarteto a Pražské kytarové kvarteto. Vše bude provázeno
charismatickým slovem mého úžasného uměleckého souputníka Alfreda
Strejčka. Všechny vás zvu!
Miloslav FRÝDL

Co charakterizuje
Štěpána Raka?

Co podle vás charakterizuje Štěpána Raka? A co mu přejete k jubileu? Přesně tak jsme se zeptali
lidí, kteří mají k fenomenálnímu
kytaristovi opravdu hodně blízko.
Linda MAheLová, manažerka
Štěpána Raka: Štěpána mi charakterizují tato slova: hledání, touha,
laskavost, velkorysost, usilování, vidět a být viděn. Myslím, že umělci
mají unikátní způsob vidění světa.
Možná proto Štěpán všechno fotí a
skoro vše touží hudebně vyjádřit
prostřednictvím svých skladeb. Přeji
Štěpánovi, aby se mu stále líbilo ve
světě, který si vytváří svou vlastní
optikou. Aby byl dále inspirován,
naplněn radostí a životní pohodou.
Jan Matěj RAk, syn Štěpána Raka: Je dost těžké stručně a jednoduše odpovědět na takovou otázku.
Můj pohled se časem dost mění. V
dětství pro mne mělo jen malý význam, že táta je geniální muzikant,
skladatel. Mnohem důležitější pro
mne bylo, že si s námi hrál, bral nás
na výlety a procházky a odpovídal
nám na zvědavé otázky. Teď zas na
ty otázky odpovídám svým dětem já
a do popředí se tak dostávají jiné věci. Třeba ta muzika. Snažit se od něho učit je jako učit se podle slovníku: na kterékoli stránce je mnoho
nového a zajímavého, ale naučit se

Co charakterizuje...

JUBILANT. Sedmdesátník Štěpán Rak.
Foto ARCHIV
nímu výročí jste připravil speciální po republice i v zahraničí. Pořád vás
narozeninový koncert na hradě tohle harcování baví, nebo už si říKarlštejně. Byl ve srovnání s ostat- káte: »Mám já tohle ještě vůbec zaními vašimi recitály něčím jiný?
potřebí!?«
Od dětství až do dědství miluju po- Tak to jsem si neřekl nikdy. Spíš mne
hádky. Tedy ne ty, co často vyprávějí zmáhá (jelikož nejsem automobilispolitici, ale ty z mléka a strdí, ty od ta), když se z takového Liberce trmáBoženy Němcové, J. K. Tyla, bratří cím vlaky třeba do Krnova. Říkal
Grimmů, Andersena a dalších pohád- jsem si už párkrát, že si vysním, nebo
kářů. Složil jsem celovečerní cyklus raději od Andělíčků vyprosím, nějas názvem CESTA DO POHÁDKY, kého osobního šoféra, který by měl
který jsem s radostí uvedl právě na čas se mnou jezdit a navíc by ho to i
Karlštejně. Dokonce jednu z nich - bavilo...
Kamenný Kvítek - jsem hrál na uni- Na které vystoupení z poslední doby
kátní kamennou kytaru Jana Řeřichy. vzpomínáte nejraději?
Není to však jediný unikátní nástroj To je těžké zodpovědět. Miluji každý
na koncertě. Můj host Jan Matěj zázrak, jemuž říkáme koncert. Síla
představil originální kytaru z roku hudby je nesmírná, což už věděl bib1830, na níž zahrál své skvělé úpra- lický král David, když směl hudbou
vy střípků mistrů.
léčit a uzdravovat. To je pro mne to
Koncertů zvládáte velké množství – pravé poslání hudby a nikdy předem

to všechno nelze. A i kdyby se člověk naučil celý ten slovník nazpaměť, o smyslu, řádu a možnostech
toho jazyka se dozví pramálo. Kdyby si s námi tenkrát nebyl hrál, asi
by mne ta jeho muzika dnes tolik
nezajímala. Možná vůbec.
karel hAnzLík, starosta Radotína: Štěpána Raka znám dlouho.
Jeho adoptivní matka Marie byla sestrou mého dědy Františka Spilky.
Já jsem ji coby malý chlapec často
navštěvoval a byl tak v kontaktu i se
Štěpánem. Už tehdy jsem intenzivně
registroval jeho kreativní schopnosti - vedle hudby i krásně maloval a
fotil. Nesmírně si ho vážím po profesní stránce, významným způsobem zpopularizoval po celém světě
vážnou hudbu hranou na klasickou
kytaru. Vážím si ho ale i jako člověka, který má neobyčejně intenzivní
vztah k Radotínu a k lidem, kteří
zde žijí či žili. Jeho lokální patriotismus je příkladný a pro mnohé z
nás velice motivující. Co však na
Štěpánovi nejvíce obdivuji a uznávám, je skutečnost, že i přes jeho
mezinárodní věhlas zůstává skromným a přátelským člověkem. K jubileu mu přeji stálou životní pohodu
a zdraví, tvůrčí invenci a mnoho a
mnoho posluchačů, kterým hrou na
kytaru bude rozdávat radost. (mif)

Do letní soutěže už dorazily skoro tři desítky fotografií
VÝHERCI sE moHou těŠIt na BatoH, PouZDRo na FotoaPaRÁt ČI CYKLoPRŮVoDCE
Tradiční a oblíbenou letní soutěž o nejoriginálnější 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 mailem na adresu:
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 prvního dnes otištěného snímku je Marie Ševčíková z Prahy 5. Nazvala jej Bubovický
vodník. Ke druhé fotce nám Milena
Chvojková z Řevnic napsala: „Takhle vypadají prázdniny u babičky.“ (mif)
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Letošní dixieland připomínal inferno
V DOBŘICHOVICÍCH U BEROUNKY ZNĚLY V TROPICKÉM VEDRU TÓNY JAZZU
Ačkoliv dixielandová hudba oplývá
tóny mnohdy až nebeskými, letošní
ročník Dixielandu v Dobřichovicích
připomínal spíše inferno. Už o den
dříve bylo 39°C - instalace pódia a
světelného parku se díky ukrutnému
vedru protáhla dlouho do noci. Navzdory tropickému počasí - pro srovnání: Mallorca 36°C, Sicílie 32°C,
Kréta 32°C, Egypt u Středozemního
moře 36°C – festival odstartovali v
sobotu 8. 8. přesně v 14.00 skvělí J.
J. Jazzmen. Pak se již v hodinových

blocích představili vynikající mladí
plzeňští hudebníci Pilsner Jazz Band,
Humpolecký Dixieland a tradičně
vynikající rakovnický BrassBand.cz,
který zde pokřtil svoje nové CD Solární baron. Příjemným překvapením

bylo následné vystoupení skupiny
Hotsy Totsy Five, která od dob svého působení coby Teens Jazzband,
pod citlivou rukou kapelnice Ivy
Blažkové udělala obrovský kus práce. Slunce se schovalo za obzor a na

Kina v okolí

KINO LITEŇ

21. 8. 19.00 ZVONILKA A TVOR
NETVOR
28. 8. 19.00 NEZLOMNÝ

KINO ŘEVNICE
19. 8. 20.00 MALLORY
21. 8. 20.00 LETNÍ KINO ZA ŘEKOU:
MAMMA MIA
22. 8. 15.30 UUUPS! NOE ZDRHNUL
22. 8. 20.00 KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
26. 8. 20.00 SCHMITKE
28. 8. 20.00 PIXELY
29. 8. 15.30 SEDMERO KRKAVCŮ
29. 8. 20.00 WOODY ALLEN: IRACIONÁLNÍ MUŽ

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18.-19. 8. 19.00 TERMINATOR GENISYS
20. 8. - 22. 8., 24. 8. - 25. 8. 16.30
UUUPS! NOE ZDRHNUL
20. 8. 19.00 FANTASTICKÁ ČTYŘKA
21. 8. 19.00 IRACIONÁLNÍ MUŽ
22. 8. 19.00 MISSION IMPOSSIBLE NÁROD GRÁZLŮ
23. 8. 16.30 SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU
23. 8. 19.00 NESMRTELNÝ
24. 8. 19.00 DÁREK
25. 8. 19.00 BOJOVNÍK
26. 8. 19.00 VYNÁLEZ ZKÁZY
27. 8. 18.30 PAPÍROVÁ MĚSTA

Tipy NN

KŘEST. rakovnický BrassBand.cz pokřtil v Dobřichovicích své nové cédéčko.
Foto Josef FárKa

Utrpení žáka Hubičky diváky »děsně pobavilo«
Hru Utrpení žáka Hubičky (...aneb Jak pozvat holku na rande), uvedli druhý a třetí srpnový víkend v řevnickém Lesním divadle zdejší ochotníci.
Letní »oddechovka« je určena všem - starším, kteří mají pod kůží nadsázku, i mladším, které neprudí kouknout se na sebe sama. Divákům se hra
líbila: „Slyšeli jsme avizo v rozhlase a na blind přijeli. Neznáme to tady,
ale děsně jsme se pobavili,“ pravila vousatá hlava tříčlenné pražské rodiny, která do »Lesňáku« dorazila v sobotu 8. srpna.
Michaela ŠMerglová, Černošice
Foto Jan JIráK

LETNÍ KINO BEROUN
18. 8. 21.00 TEORIE VŠEHO
19. 8. 21.00 FANTASTICKÁ ČTYŘKA
20. 8. 21.00 RYTMUS SÍDLISKOVÝ
SEN
21. 8. 21.00 DÁREK
22. 8. 21.00 ŽIVOT JE ŽIVOT
23. 8. 21.00 SLEPÁ
24. 8. 20.45 INTERSTELLAR
25. 8. 20.45 WHIPLASH
26. 8. 20.45 DIVOČINA
27. 8. 20.45 CESTA VZHŮRU

KINO RADOTÍN
18. 8. 17.30 VĚČNĚ MLADÁ
18. 8. 20.00 AMY
19. 8. a 25. 8. 17.30 ANT-MAN 3D
19. 8. 20.00 PAPÍROVÁ MĚSTA
20. 8. a 26. 8. 17.30 (St 20.00) PAŘÍŽSKÁ BLBKA
20. 8. 20.00 MISSION IMPOSSIBLE NÁROD GRÁZLŮ
21. 8. 17.30 MALÝ DRÁČEK
21. 8. 20.00 NENASYTNÁ TIFFANY
22. 8. a 28. 8. 17.30 UUUPS! NOE
ZDRHNUL
22. 8. a 28. 8. 20.00 VYKOLEJENÁ
25. 8. 20.00 KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
26. 8. a 29. 8. 17.30 (So 20.00) FANTASTICKÁ ČTYŘKA
27. 8. a 29. 8. 17.30 PIXELY 3D
27. 8. 20.00 IRACIONÁLNÍ MUŽ
28. 8. 20.00 VYKOLEJENÁ

pódium nastoupili další »veteráni«
festivalu, Steamboat Stompers se skvělou sólistkou Evou Emigerovou.
Závěr koncertu pak patřil »kapele
hvězd« sestavené z hudebníků, kteří
na české jazzové scéně patří k nejlepším. Soubor sólovým zpěvem
obohatily sestry Lamošovy působící
ve známém souboru Hot Sisters. Je
obdivuhodné, že navzdory tropickému dni dorazili diváci v obvyklém
množství. Já za pořádající agenturu i
moderátor Tomáš Velínský jsme poděkovali sponzorům a městu Dobřichovice, jejichž finanční příspěvky
umožnily uspořádat tento svátek jazzové hudby bez nutnosti vybírat vstupné. Spokojená tvář starosty Dobřichovic Petra Hampla i potlesk nadšených diváků jsou klíčem k příštímu, už pátému, Dixielandu v Dobřichovicích.
Jiří TUReK, Praha

»Vinařky« nabídnou skvělé víno i program

Tradiční Vinařské slavnosti bude v sobotu 29. srpna hostit zámek v Dobřichovicích. V celém zámeckém areálu budou od 11 do 24.00 připraveny
ochutnávky kvalitních vín přímo s vinaři. Jeden z nich bude také přímo na
místě oceněn titulem Vinař roku 2015.
Bohatý je také doprovodný program. Zahrají a zazpívají cimbálová muzika
Medicimbal, staropražská kapela Třehusk, soubor Senior dixieland, dívčí
vokální skupina Cabinet či písničkářské uskupení Fotr a kolektiv. Děti se
mohou těšit na šermířskou skupinu Alotrium, divadelní představení a výtvarné dílny u kostela. Na závěr, od 20.00, zahraje kanadská skupina Lemon
Bucket Orchestra.
Andrea KUDRNOVÁ, Dobřichovice

V zámecké zahradě bude swingovat Ondřej Havelka
Ondřej Havelka a orchestr Melody Makers obstarají v
závěru prázdnin tečku za Mníšeckým kulturním létem.
To nejznámější ze svého repertoáru představí pod širým
nebem v romantickém prostředí zámecké zahrady 30.
srpna od 20 hodin.
Zámek Mníšek pod Brdy se pyšní prvorepublikovými
interiéry, a tak se konec léta odehraje stylově ve znamení koncertu kapely Melody Makers. Je určen milovníkům časů mezi světovými válkami i všem ostatním, kteří
dokáží ocenit kvalitní melodie. Herec a zpěvák Ondřej

Havelka, představitel prvorepublikového gentlemana Jiřího Oulického v nezapomenutelném Saturninovi, nás
vrátí do časů 30. let minulého století, kdy letěl jazz a
swing, po světě chodili elegantní dámy i ustrojení pánové a nikam se nespěchalo. Orchestr Melody Makers spolu s ním při koncertních show navozuje náladu starých
časů nejen melodiemi, ale i kostýmy, účesy a dobovými
způsoby. Vstupenky za 499 Kč můžete zakoupit v pokladně zámku, nebo rezervovat na: mnisek@npu.cz.
Marie CHARVÁTOVÁ, Mníšek pod Brdy

* Čtyři akce hudebního festivalu
Musica Viva 2015 hostí zámek v Dobřichovicích. Sergej Kalyanov a Jaroslav Šaroun zahrají na Violoncelovém koncertě 18. 8. od 19.30, soubory Chorea historica a Ludus musicus
se představí v pořadu Hudba - tanec
a přerozličný kranec 20. 8. od 19.30.
Ludus musicus vystoupí i 22. 8. od
19.30 s pořadem Pocta pro J. J. Rybu.
Festival uzavře 23. 8. od 16.00 koncert souboru Temperament 430. (ak)
* Derniéra výstavy Jaroslava Tušera, berounského rodáka tvořícího v
Řecku, se za přítomnosti autora uskuteční 22. 8. od 16.00 v Muzeu Českého krasu Beroun.
(kos)
* Na 7. Vonoklaském rockování
zahrají 22. 8. od 17.00 ve Vonoklasech kapely Durus, Suzzie a The
men in black, Midnight sabers, Blizzard rock a Mad ride.
(dus)
* Řecký večer s Marthou a Tenou
Elefteriadu chystá na 22. 8. od 20.00
Club Kino Černošice. Čeká vás tanec, hudba, řecké jídlo i pití.
(vš)
* Amatérské kapely se představí 28.
8. v Clubu Kino Černošice. Koncert
zahájí v 18.15 seskupení 008, v
19.55 začne Daily Coffee a ve 21.15
nastoupí Vision Days.
(vš)
* Festival LOKÁL FEST s nabídkou
čtyř místních hudebních těles můžete
navštívit 29. 8. v Černošicích. Od
18.00 v Clubu Kino vystoupí kapely
Durus, Klika, Secret Of Darkness a
Space Cripple Bastards.
(vš)
* Výstava kreseb Barbory Sládkové
potrvá v barokním areálu Skalka nad
Mníškem pod Brdy do 30. 8. (jab)
* Obrazy a grafiky Karla Cyrila Votýpky jsou do 30. 8. vystaveny v kostelíku sv. Maří Magdalény na Skalce
nad Mníškem pod Brdy.
(jab)
* Tři desítky výtvarníků - Adolf
Born, Kamil Lhoták, Jiří Bouda, Jiří
Suchý, Tomáš Bím, Kurt Gebauer,
Jiří Slíva, Vladimír Suchánek aj.,
vystavují do konce srpna svá díla v
Galerii Café Bím Dobřichovice. (tb)
* Výstava Verona, Beraun, Beroun,
jež ukazuje geologické, paleontologické, archeologické i archivní památky, je k vidění do 28. 9. v Muzeu Českého krasu Beroun. (pap)
* Interaktivní výstava Devatero
pohádek Karla Čapka, na které můžete soutěžit, kreslit, poznávat i tvořit, je do 1. 9. zpřístupněna v Muzeu
Českého krasu Beroun.
(kos)
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O vzhled obce je třeba se starat
Již po dlouhý čas jsme vystaveni spalujícímu slunečnému počasí. Stromy i keře schnou a opadávající listí připomíná podzim. Na zahrádkách v
těchto vedrech živoří pár květin i zeleniny, na které ještě zbývá trochu vody na zalití. Travnaté plochy místo jasné zeleně připomínají vyschlou savanu s osamělými zelenými trsy plevele, kterému
se daří snad za každých podmínek. Přesto, když
jedu přes obec Vinařice, působí na mě velice upraveně a není to jen díky tomu, že prořezali křoví
podél vjezdových cest do obce, za což mimochodem obecnímu úřadu patří velké poděkování.
Celkový vzhled je takový, jaký je, díky pravidelné
údržbě, protože i usychající plochy je třeba udržovat. Totéž však již nelze říci o Všeradicích. Na
to, že již o následujícím víkendu bude pouť a posvícení, jsou veřejná prostranství ve stavu neutěšeném. Chápu, je třeba šetřit každou korunou, ale
alespoň trochu investovat do vzhledu obce je základním posláním její samosprávy. Proč nevyužívá
nezaměstnané, stejně jako sousední Podbrdy, vždyť jejich mzda je plně refundována?! Věřím, že
brzo zaprší a že naši konšelé díky nově se zelenající trávě pochopí, že je nutno starat se o vzhled
obce tak, jako tomu bylo v letech minulých.
Bohumil STIBAL, Všeradice

Malí hasiči stanovali v Karlštejně
VÝPRAVA Z VIŽINY SE PLAVILA PO BEROUNCE, PROHLÉDLA SI MUZEA I HRAD

Na své první soustředění si druhý
srpnový týden vyrazilo patnáct malých hasičů z Vižiny.
V pondělí 10. 8. jsme dojeli vlakem
přes Zadní Třebaň do Karlštejna a šli
se ubytovat. Po náročné práci, kdy
jsme si vyčistili hráběmi i košťaty
místa pod stany a posbírali popadané
větve, jsme se vykoupali v bazénu a
v nádražní restauraci poobědvali kuřízek. Odpoledne jsme strávili u vody a hraním her ve stínu. K večeři
nám Radek Štáral přivezl rizoto.
V úterý ráno služba došla do místního krámku pro pečivo a šunku k snídani. Pak byly soutěže v určování topografických značek, vázání uzlů a
turnaj ve stolním tenise. Ke zchlazení jsme v teplém počasí využívali
bazén. K obědu Milan Randák přivezl milánskou směs, k níž jsme si v
táboře uvařili špagety. Protože měla
Zuzka svátek, dali jsme si ještě dort.
K večeru jsme vyrazili do bunkru z
2. světové války, který je v Karlštejně nově zrekonstruován a poté jsme

Z podbrdského kraje

* Oslavy 20. výročí založení TJ Vižina se na místním hřišti uskuteční
22. 8. od 14 hodin. Jana FIALOVÁ
* Vižinský Trotlík, netradiční cyklistický závod pro čtyřčlenná družstva, se koná 29. 8. Prezence závodníků začíná ve 14.30 na hřišti TJ
Vižina.
Jana FIALOVÁ
* Horor Polednice natáčeli v polovině srpna filmaři u Vinařic a v Koněprusích. Do hlavních rolí snímku
inspirovaného slavným dílem K. J.
Erbena obsadil debutující režisér Jiří
Sádek Annu Geislerovou a Danielu
Kolářovou. Do kin má být film nasazen v březnu příštího roku. (mif)

po Berounce podnikli vyhlídkovou
plavbu. Večer za námi přijely návštěvy a Pavel Fiala nám všem ugriloval výbornou večeři. Po setmění
jsme si přečetli pověst o místním vojákovi Hagenovi, a pak se vydali na
stezku odvahy. Pak jsme si ještě zazpívali a šli do hajan.
Ve středu jsme před sebou měli náročný den: vypravili jsme se na hrad.
Cestou jsme si prohlédli nové muze-

V KARLŠTEJNĚ. Vižinští hasiči u
předválečného opevnění v Karlštejně.
Foto Jana FIALOVÁ

um obchodu, nasvačili se pod lípou
a zjišťovali údaje do naší tajenky. Na
hradě jsme se podívali do studniční
věže, vyrazili minci a šli do muzea
voskových figurin. Cestou zpátky
jsme se těšili na svíčkovou s knedlíkem v restauraci a na zmrzku, která
byla odměnou za odvahu při noční
bojovce. Pak už jsme po náročném
dni oblehli bazén a nevylezli z něj až
do večera, kdy nám výborný guláš
přivezli Rejzkovi. Po večeři jsme se
šli projít k mlýnu. Po setmění jsme
se usadili v trávě a povídali si.
Ve čtvrtek jsme po snídani sbalili
spacáky, stany, naposledy se vykoupali a po obědě v restauraci jsme nasedli na vlak směr Vižina. Všichni se
vraceli z našeho prvního soustředění
příjemně unaveni a plni nových zážitků. Chtěli bychom moc poděkovat hasičům z Karlštejna, kteří nám
poskytli svůj nádherný areál a paní
prodavačce z místního obchůdku za
zásobování.
Jana FIALOVÁ,
Vižina

KRAJANKA VE VIŠŇOVCE. Asi tři
stovky diváků si nenechaly v sobotu
15. srpna ujít druhý ročník dechovkového festivalu Křídlovky ve Višňovce. V přírodním areálu nad Vinařicemi jim v krásném počasí zahrály
kapely Chodovarka, Malá muzika
Nauše Pepíka, Třehusk a Krajanka
(na snímku). Foto NN M. FRÝDL

Děti si užijí kolotočů,
dospělí tancovaček
Slavná pouť pořádaná odnepaměti
na počest svatého Bartoloměje je tady! Kolotočů, houpaček a dalších atrakcí si děti budou moci ve Všeradicích užít 22. - 23. srpna. Pro dospělé jsou zase, jako každoročně, připraveny hned tři taneční zábavy. V
sobotu 22. 8. v hospodě Na Růžku od
20.00 zahraje soubor Gong, v neděli 23. 8. tamtéž, také od 20.00 DJ
Moravec. V pondělí se od 9.00 koná
Pěkná hodinka, na které bude večer
od 20.00 vyhrávat Dynamic Band.
V rámci pouti změří také 22. 8. od
15.00 fotbalová mladší i starší přípravka Všeradic síly se Zdicemi.
Mirka SUCHÁ, Všeradice, (ka)

Pro Matouše se vybralo 230 000! Byli u toho i Všeradičtí
Charitativní koncert kapely Mandrage, který se konal 6. 8. v Příbrami, podpořil pivem Všerad také Zámecký dvůr Všeradice. Akci navštívilo 1600 lidí a pro malého Matouše
Grilla, který trpí dětskou obrnou, se
vybrala částka 230 234 Kč, která
mu pomůže s jeho nemocí bojovat.
Sám Matouš, když viděl davy, mířící
k bráně letního kina, říkal: Miluju
lidi! Po jeho poděkování lidem na
konci akce mu všichni dlouze aplaudovali. Byl to velmi dojemný zážitek.
Text a foto Pavla HADAČOVÁ,
Všeradice
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Hasiči se 5. září
budou loučit s létem

Šestý ročník akce Loučení s létem
se bude konat v sobotu 5. září na nádvoří zámku Liteň. Návštěvníci se
mohou těšit na ukázky zásahů hasičů i záchranářů, vystoupení mažoretek, orientálních tanečnic, po setmění zhlédnou ohnivou show. Budou připraveny hry a soutěže pro
malé i velké, divadélko a tvořivé
dílny pro děti, střelba z luku i vzduchovky, výstava historické zbroje...
12:00 Ukázka požárního útoku
14:00 Ukázka pyrotechnika
14:30 Divadélko pro děti KRAB
15:15 Ukázka zásahu HZS a ZZS
15:45 Liteňský silák - Opičí dráha
16:00 Kapela Beat sisters
17:00 Ukázka zásahu JSDH Liteň
17:30 Hořovické mažoretky
17:45 Orientální tanečnice
18:00 Všeradické taneční vystoupení Mamma Mia
18:30 Hod sudem, soutěže v pití a
pojídání
19:00 Kapela
21:00 Ohnivá taneční show
24:00 Konec
Jiří HrácH, SdH Liteň

MEZI STANY. Liteňští Zálesáci na táboře v údolí Javornice.

Zálesáci putovali kolem zeměkoule
TÉMATEM TÁBOROVÉ HRY BYLA CESTA KOLEM SVĚTA ZA DVACET JEDNA DNÍ
Po celoroční činnosti a práci, kdy
oddíloví vedoucí učí děti zálesáckým dovednostem, hrají nejrůznější
hry a jezdí na výlety, se konal o letních prázdninách třítýdenní stanový
tábor v údolí potoka Javornice u obce Zvíkovec. V termínu od 18. 7. do
8. 8. se ho zúčastnilo 66 dětí, které si
letos hrály na cestovatele kolem zeměkoule. S Philiasem Foggem to
stihly za 21 dní.
Věříme, že si tábor všichni užili a
něco se i naučili. Děti si totiž nejen
hrají a soutěží, ale musejí plnit i po-

vinnosti: doplňovat dřevo do kuchyně, škrábat brambory, pumpovat
vodu na mytí... Vše se odehrálo v
pohodě, nevznikly žádné mimořádné situace, které bychom museli řešit, snad až na větší počet vos. Vyhnuly se nám i silné bouřky a přívalové deště. Pěkného počasí bylo až,
až. Kvůli suchu a zákazu pálení ohňů jsme museli zrušit i slavnostní táborák. Děti si to vynahradily dováděním při závěrečném večírku. Poslední den tábora nám ještě pomohly
rozebrat stany a poté se vydaly autobusem do svých domovů, kde si užívají zbytek letních prázdnin.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám
poskytli finanční podporu na obnovu

zastaralého materiálu: městysi Liteň,
Středočeskému kraji, společnosti
KPMG, hasičům z Litně i Králova
Dvora. Poděkování patří také rodičům, vedoucím a táborovému personálu za jejich obětavost a čas, který
věnovali ze své vlastní dovolené,
aby mohli zajistit hladký průběh tábora. Pokud vás T. K. Zálesák Liteň
zaujal, můžete od února příštího roku vaše děti na tábor přihlásit nebo
mohou navštěvovat kroužek, který
plánujeme nadcházející školní rok
opět v liteňské hasičárně. Za projevenou důvěru děkujeme, velice si jí
vážíme. Více informací a fotek zveřejníme na webových stránkách
www.tkzalesakliten.cz
Jiří HrácH, T. k. Zálesák Liteň

Foto Jiří HRÁCH

Mistrovské kurzy
vyvrcholí koncertem
Ve dnech 22.–26. srpna 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. Mistrovské kurzy se uskuteční ve skvostném prostředí liteňského zámeckého areálu, kde se
vloni konala podobná akce Dagmar
Peckové. Letošní ročník vyvrcholí
společným koncertem absolventů
kurzů s Adamem Plachetkou a
sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou 26. srpna od 18 hodin v areálu
Zámku Liteň v historické budově
Čechovny. Tomáš Hromádka,
Řevnice

Bělečtí podávají trestní oznámení na vedení Litně

OTEVŘENO. Celé prázdniny je veřejnosti otevřená kaplička v Korně.
O krásnou květinovou výzdobu se s
radostí stará paní Doležalová. Po
létě bude otevřeno o víkendech a
státních svátcích.
Text a foto
Kateřina JÍCHOVÁ, Korno

Až přes 80 nákladních aut denně
projede Bělčí a svůj náklad složí v
místní staré pískovně. Prach, hluk,
zdevastované cesty, přetížené mosty... Téměř každodenní realita místních obyvatel žijících kolem trasy,
kterou náklaďáky jezdí. Logicky se
proto občané vystavení tomuto nepohodlí začali zajímat, kolik materiálu má být v pískovně uloženo, dokdy, odkud pochází, jaké firmy jej
tam vozí a kolik platí obci za jeho
uložení. Výsledky pátrání odpovídají obrovskému provozu na trase. Auta nikdo v obci neeviduje, takže nelze oficiálně dohledat, kolik jich jezdí, neví se ani, kdo přesně pískovnu

zaváží. Absence jakékoliv kontroly
ze strany starosty Litně je jen těžko
pochopitelná. Ač je jeho zákonnou
povinností spravovat obecní majetek
s péčí řádného hospodáře, už měsíce
nečinně přihlíží nebo aktivitu jen
předstírá. Proč? Navíc ve chvíli, kdy
je zřejmé, že Litni vzniká finanční
škoda značných rozměrů.
Na zastupitelstvu se tento problém
projednával celkem třikrát. Již v
dubnu bylo přijato usnesení o okamžitém ukončení živelného zavážení pískovny s tím, že do konce května letošního roku skončí jakékoliv
zavážení úplně. Vjezd do pískovny
měl být zajištěn kódovaným zám-

kem. Ten se na místě objevil poprvé
až v průběhu srpna. Šetrná rekultivace pak měla proběhnout do konce
července. Nákladní auta však křižují
Běleč i nadále, zaváží v různou denní dobu i mimo pracovní dny. Od 1.
června tak Liteň provozuje defacto
černou skládku a její vedení nad tím
zavírá oči.
Občané, rozčarovaní z arogantního
přístupu starosty Horáka, který soustavně ignoruje usnesení zastupitelstva a dokonce se veřejně podivuje
nad tím, kolik aut že to přes Běleč
vlastně jezdí, se proto rozhodli jednat na vlastní pěst.
(kam)
(Dokončení na straně 8)
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Bělečtí podávají trestní oznámení...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Už několik měsíců natáčejí a počítají projíždějící náklaďáky, zjišťují, jaké firmy je provozují a sledují, co
přesně vozí. Zajímali se také, kam
mizí peníze, které firmy obvykle za
ukládání nepotřebného materiálu
platí. A dopočítali se čísla, kterému
se ani nechce věřit.
Do obecní kasy přiteklo od začátku
roku za ukládání materiálu v pískovně pouze něco málo přes 250 tisíc
korun za 3 500 kubíků. V pískovně
už dnes ale leží přes 45 tisíc kubíků
nové zavážky (to je 5625 náklaďáků
a 170 tisíc tun, které ničí už tak léta
zanedbanou Běleč, ale i provizorní
most v Zadní Třebani). Kdyby Liteň
inkasovala za uložení metru krychlového materiálu obvyklou cenu, pak
by měla na kontě více než 10 milionů korun. A to i po odečtení výkopku ze stavby liteňské kanalizace,
která byla ukládána bezplatně.
Otázkou tedy zůstává, kdo komu zaplatil za uložení materiálu a kam tyto
peníze mizí.
Jen pro představu, za těchto 10 miliónů korun, které Litni ze zatím záhadného důvodu chybí, mohla mít

obec například nové kvalitní silnice i
s chodníky, nikoliv jen tenkou asfaltovou slupku, která skryje na pár let
nejhorší díry. Dotace, které by se na

tyto prostředky navázaly, by totiž
stačily na celkovou investici ve výši
až 100 milionů korun. Místo toho
občané Litně zase uslyší, že peníze

Článek je snůškou lží a nehorázných obvinění

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři! Bohužel musím reagovat na článek s
nadpisem Bělečtí podávají trestní oznámení na vedení Litně. Jedná se o
snůšku lží a nehorázných obvinění.
Pominu-li fakt, že autor článku není mně, ani nikomu v mém okolí znám ani
nemá trvalý pobyt v Bělči nebo Litni, podivuji se nad tím, kde tyto informace pan Macháček získal.
Teď k vlastnímu textu. Do pískovny se teď zaváží cca 20 aut denně. Jejich
počet je monitorován několika způsoby: 1) Zaměstnanec Městyse Liteň je
počítá a namátkově fotografuje ta auta, která se objeví a nejsou známá. Ukládka je řádně fakturována a také v termínech splatnosti uhrazována;
2) Firmy, které zaváží, zasílají SMS o denním počtu aut.
Je pravdou, že návrh na ukončení zavážky, byl projednáván, avšak nemohl
byt akceptován.
Údaje o zavážce, že v pískovně leží přes 45 tisíc kubíků nové zeminy, jsou
naprosto nesmyslné a tudíž nepravdivé. Městys Liteň nechal zaměřit geodeticky pískovnu. Z tohoto zaměření lze čerpat a pak také zpracovat alternativní plán rekultivace a revitalizace. Na tento plán rekultivace a revitalizace máme v úmyslu vyhlásit výběrové řízení, po konzultaci se závodním pískovny panem Tůmou. Další část článku, která vychází ze lživých informací,
tím pádem vyvozuje nepravdivé závěry. Detailní informace mohu komukoliv, kdo má zájem, dovysvětlit na Úřadě městyse Liteň.
Miroslav HoRák, starosta městyse Liteň

prostě nejsou. Může být takto okatá
disproporce mezi příjmy obce a stavem pískovny způsobena jen obyčejnou nedbalostí? Nejedná se spíše
o promyšlený způsob, jak bez skrupulí odsávat prostředky z obecní kasy do soukromých kapes? Indicií, že
se možná jedná o podvod, se nabízí
celá řada. Vše se navíc děje doslova
za našimi humny.
Liteň může prosperovat
Několik občanů Bělče a Litně se
proto rozhodlo, že výsledky svého
sledování i pátrání předají ve formě
trestního oznámení na starostu a investičního technika, zastupitele Litně Havelku k řádnému prošetření.
Jen tak přihlížet nepravostem, možná dokonce trestné činnosti, tolerovat starostovi neplnění usnesení zastupitelstva a poslouchat neustálé výmluvy už přestává bavit čím dál více
lidí. Liteň může prosperovat stejně
dobře, jako celá řada jiných obcí v
okolí. Ale bez dodržování pravidel,
zákonů a průhledného hospodaření s
veřejnými prostředky to nepůjde.
Karel MACHÁčEK, Praha

Fotbalisté chtějí odčinit nejhorší sezonu v historii
DOMÁCÍ ZÁPASY BUDOU LITEŇŠTÍ BORCI OPĚT HRÁT V NEDĚLI ODPOLEDNE
S odhodláním odčinit neúspěšnou
loňskou sezonu, nejhorší v historii
klubu, a pokusit se v té nové o zlepšení ve všech směrech,vstupují fotbalisté FK Liteň do dalšího ročníku
nejnižší možné soutěže - IV. třídy.
Jaké změny v kádru se chystají? Ze
Všeradic k nám přestoupil Michal
Dufek,který již v minulosti v Litni
působil, opačným směrem odešel Jakub Simandl. Hostování ve Vižině,
resp. v Králově Dvoře skončilo Vítu
Skramužskému a Tomáši Eliáškovi.
V těchto dnech se rozhodne, zda obléknou náš červenobílý dres. Nutné
rozšíření kádru o dva hráče se ještě
pokusíme dojednat formou hostování z jiných týmů - vše je zatím v rovině jednání.
Další změnou je hrací den domácích

tysu Liteň za finanční podporu a
technickou pomoc při sekání hřiště.
Miloslav KLIMENT, FK Liteň

Rozpis A-týmu FK Liteň
IV. třída okresní soutěže
30. 8. 17.00 Všeradice B – Liteň
6. 9. 17.00 Liteň – Chyňava B
12. 9. 14.00 Zdejcina – Liteň
20. 9. 16.30 Liteň – Osov
27. 9. 16.30 Tetín B – Liteň
4. 10. 16.00 Liteň – Chrustenice
11. 10. 16.00 Liteň – Vižina
17. 10. 12.30 Vižina – Liteň
25. 10. 14.30 Liteň – Všeradice B
1. 11. 14.00 Chyňava B – Liteň
8. 11. 14.00 Liteň - Zdejcina

SPOLU. Společné fotbalové družstvo mladších žáků FK Liteň a Ostrovan
Zadní Třebaň.
Foto ARCHIV

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

zápasů. Vracíme se k nedělnímu odpoledni a od tohoto kroku si slibujeme a doufáme, že si cestu na náš stadionek najde více fanoušků. Vždyť
klobása a pivo na fotbale chutnají
nejlépe!
Společná družstva mládeže Litně a
Zadní Třebaně se zapojí do soutěží
začátkem září v kategoriích přípravka a mladší žáci v Litni, starší žáci v
Zadní Třebani.
Děkuji jménem našeho klubu Měs-

Aktuality z Litně i okolí
* Požár pole za Všeradicemi směrem na Bykoš pomáhali 22. 7. spolu
s jednotkami z Berouna, Všeradic,
Hostomic, Tmaně a Jinců »zkrotit« i
liteňští dobrovolní hasiči. Kromě
samotného hašení zajišťovali kyvadlovou přepravu vody z rybníka v
Bykoši.
Jiří HRÁCH
* Příměstský tábor v Litni na téma
Putování časem a prostorem pořádá
od 24. do 28. 8. zdejší pracoviště
Domečku Hořovice. Info na tel.: 725
482 037.
Eva KNoPovÁ

Novotnou připomene výstava
PODÍVAT SE PŘIJEDE I SYN SLAVNÉ OPERNÍ DIVY

Pohlednice zaslaná roku 1946 zachycuje mnohem starší pohled na Liteň
od Karlštejna, a to v době Václava Beneše Třebízského (1875).

Od 10. září bude možné navštívit
unikátní výstavu operních kostýmů,
v nichž slavná operní diva Jarmila
Novotná zářila v newyorské Metropolitní opeře a na dalších světových
scénách. Výstava se bude konat do
konce roku 2015 v Obecním domě v
Praze.
Hlubší vhled a dosud neprobádané
souvislosti zpěvaččina života pak
nabídne vůbec první monografie o
Jarmile Novotné spisovatele a histo-

rika Pavla Kosatíka. U příležitosti
křtu této knihy a otevření výstavy se
uskuteční 9. září v Obecním domě
slavnostní večer formou moderované diskuze o knize s hudebním programem. Slavnostního večera se zúčastní syn Jarmily Novotné, George
Daubek. Další informace najdete na
www.zamekliten.cz
a
na
https://www.facebook.com/Festival
JarmilyNovotne.
Tomáš HRoMÁDKA, Řevnice
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Havlíčkovy sady devastuje technika
„BYDLÍ NÁS PODÉL POTOKA JEN PÁR, OSTATNÍ MAJÍ KE SKOMÍRAJÍCÍMU PARKU DALEKO,“ PÍŠE ČTENÁŘKA ZE ŘEVNIC
Doslova manévry se v těchto dnech
odbývají v Řevnicích. Těžká technika řadu týdnů devastuje Havlíčkovy
sady, kde bylo vlídno pobýt ve stínu
uprostřed živé přírody. Pravda, silně
zanedbané, ale devitalizace zeleně
(nejde o tiskovou chybu) jí dala řádně zabrat. Názorná ukázka toho, jak
vylít s vaničkou dítě. Na stránkách

Oprava mostku začne
první zářijový den

Děkuji obyvateů Zadní Třebaně i
rekreantům, kteří chápou, že v současných klimatických podmínkách a
době, kdy se buduje vodovod i kanalizace, jsou životní podmínky v
obci komplikované. OÚ je v neustálém kontaktu se stavebními firmami
i místními hasiči a apeluje na častější kropení silnic. Bohužel za současných veder by bylo nutné kropit
prakticky nepřetržitě, což není možné z časových ani logistických důvodů. Je třeba si také uvědomit, že na
mnoha místech republiky byl vyhlášen zákaz zavlažování čehokoliv,
protože vody je zoufalý nedostatek.
V této souvislosti bych ráda apelovala na nutnost šetrného zacházení s
vodními zdroji.
Zmíněné práce vstupují do závěrečné fáze, po dokončení řadů a přípojek k nemovitostem budou upraveny
povrchy. Nyní jsou rekonstruovány
ulice Pod Květy a Řevnická - jejich
uzavírka potrvá do 25. srpna.
Dlouho připravovaná rekonstrukce
mostku přes Bělečský potok začne 1.
září. Objízdná trasa povede přes
Řevnice a Svinaře. Plánovaný termín ukončení oprav mostu je 31. 12.
OÚ oslovil dopisem místa odpovědná za dopravní obslužnost a vyjádřil
nesouhlas s tím, že autobusová linka
nezajíždí až k budově nádraží ČD,
ale končí v centru obce. Cestující
tak musí jít na vlakový spoj několik
stovek metrů. Práce v ulici K Nádraží už před delší dobou skončily, a
tak není důvod, aby autobus nemohl
jet až k nádraží. Místo k otáčení tam
je. O reakci oslovených institucí a firem vás budeme informovat.
Upozorňujeme, že jablka a ostatní
bioodpad nepatří do kontejnerů na
komunální odpad. Systém odpadové
problematiky řeší vyhlášky, jež jsou
dostupné na webových stránkách
obce. Ještě jednou děkuji za toleranci i pochopení a přeji chladnější
zbytek léta. Markéta SIMANOVÁ,
starostka Zadní Třebaně

Muž se obnažoval,
policie hledá svědky

Oznámení o tom, že se ve vlaku na
trase mezi pražským Smíchovem a
Berounem (odjezd v 09:27) ukájí za
přítomnosti dalších cestujících neznámý muž, obdrželi 9. 8. karlštejnští
policisté. Jejich hlídka na zadnotřebaňském nádraží muže legitimovala.
Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 1,57 promile alkoholu, navíc se
ukázalo, že je pod vlivem drog. Muž
se dopustil hrubé neslušnosti tím, že
se na veřejnosti obnažil a masturboval. Policisté vyzývají další cestující, kteří byli svědky události, aby je
kontaktovali na tel: 974872720 nebo na lince 158. Jaromír MESTEK,
policie Karlštejn

řevnického radničního zpravodaje
bude snad probíhat nějaká diskuse v
říjnu, tedy za dva měsíce, ale to bude
nejspíš po všem.
Ono už vlastně je. Když kráčíte tou
saharou, pomalu nepotkáte živáčka.
Zbývá jen málo odvážlivců, kteří se
při hledání stínu uchylují v těchto
parných dnech pod koruny zbylých
stromů. Ty stále ubývají. Zdravých a
vzrostlých teď znovu padla část jako
už několikrát předtím za oběť niči-

telské vášni člověka. Po upravených
plochách parku se prý nesmí chodit.
Co na nich asi vyroste? Tráva? V
tom suchu? Snad za těch pověstných
sedm let.
I ptáci zmizeli. Keře jsou pryč, nemají se kde skrýt, ani se tady v zimě
nenasytí. Pravda, v noci se tu prý bude svítit. Snad aspoň to bude k užitku, když tvrdý zásah strojů vymýtil
křoví podél plotů a zpřístupnil tak
zahrady lupičům. Případů nočních

Mariánskou pouť narušil výpadek proudu

Letošní ročník Mariánské pouti v Černošicích začal 15. 8. ukázkově: nádherné počasí už od rána, usměvaví návštěvníci, rozmanitý trh plný řemeslníků i lahodných vůní, atrakce pro děti. Dopoledne si dětičky poslechly pohádkový příběh o Lakomé Barce, pobavily se s kejklíři a šermíři, starší generace zavzpomínala na předky v prostorách komunitního centra MaNa,
kde Milena Křížová s podporou odboru kultury uspořádala výstavu o konci
2. světové války v Černošicích. Popolední koncert v kostele přilákal další
návštěvníky a odpoledne už byla zábava v plném proudu: na pódiu vyhrávala oblíbená kapela Třehusk a vše se zdálo být bezstarostně báječné. Najednou se kolem 14.30 ozvalo ticho – žádné kolotočové hity, ani tóny lidovek, žádné chlazené pivo, ani teplé klobásky. V Poberouní nastal asi dvouhodinový blackout! Vedoucí odboru kultury Pavel Blaženín se hned vydal
do Radotína pro centrálu a za chvíli už se zase na pouti vyhrávalo, jedlo a
pilo jakoby nic. Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice Foto NN M. FRÝDL

NA SOUSTŘEDĚNÍ. Ze soustředění v Choceradech se 16. 8. vrátila řevnická taneční skupina Proměny. Zkoušky jsme prokládali koupáním v bazénu a
celý týden pomáhali šmoulům, aby se mohli vrátit do své země. Malé Proměny se naučily taneční pásmo Včelích medvídků, střední Proměny zaujal
step a ti největší pilovali moderní tanec. Můžete se těšit na mnoho nových
představení! Ivana ZROSTLÍKOVÁ, Řevnice
Foto Lukáš MARVAL

V Karlštejně budou nabízet kočky
Umísťovací výstava opuštěných koček se koná 29. a 30 8. v Muzeu betlémů, Karlštejn. Přijít si vybrat kočku k adopci může kdokoliv.
Všechna zvířata v naší péči jsou očkovaná a odčervená, dospělá jsou i
kastrovaná. Tři dny před výstavou
jsou veterinárně vyšetřená, osvědčení o jejich zdravotním stavu je potvrzeno v očkovacím průkazu. Před
zahájením výstavy je přítomen na
místě veterinární lékař a kočky jsou
znovu veterinárně prohlédnuty.

Po oba dny budeme mít na výstavě
asi 25 koček. V neděli budou na výstavě jiná zvířata, než v sobotu. K
adopci máme i koťata, která na výstavě budou také. Součástí výstavy
jsou charitativní krámky s rukodělnými výrobky. Jejich koupí pomůžete kočkám v útulcích: finanční výtěžek z prodeje půjde na veterinární
péči a krmivo pro kočky. Přijďte nás
podpořit, těšíme se na vás!
Dana JAVůRKOVÁ,
o. s. na ochranu zvířat Podbrdsko

krádeží přibývá právě tady. Bydlí
nás podél potoka jen pár. Významná
voličská základna to není. Ostatní
mají k skomírajícímu parku daleko,
možná si ani nevšimli. A manévry
pokračují. Ludmila VAŇKOVÁ,
Řevnice

Z našeho kraje

* Dětská diskotéka se koná 21. 8.
od 17.00 v areálu restaurace V Ofsajdu Lety. O zábavu se postará DJ
Olda Burda, připraveny jsou soutěže o ceny. Vstupné 50 Kč.
(bt)
* Na Skalka festu v barokním areálu nad Mníškem pod Brdy vystoupí
21. (od 18.00) a 22. 8. (od 15.00) DS
Křoví, kapely Fotr a kolektiv, Wyrton, Cross Country a další.
(dar)
* Akce Hrátky za muzejními vrátky
se můžete zúčastnit 26. 8. od 9.00 do
12.00 a od 12.45 do 15.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun. Pro děti s
doprovodem bude připraven bohatý
program.
Michal KOSPRD
* Prohlédnout si netopýry nebo je
nakrmit budete moci v rámci akce
Evropská noc s netopýry 28. 8. od 15
do 17.00 v Muzeu Českého krasu
Beroun. Součástí programu je i fotovýstava a promítání dokumentárního
filmu Netopýři ve tmě.
(kos)
* Zájezd na zámek Klenová u Klatov, do Furt im Waldu a Chamu pořádají 12. 9. zahrádkáři ze Zadní
Třebaně. Cena 310 Kč + 50 Kč na
průvodcové služby v Německu. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 775
056 169 nebo e-mail:r.votik@volny.cz.
Richard VOtíK
* Část silnice od České hospody v
Hlásné Třebani směrem na Mořinu
je od 17. 8. do konce měsíce uzavřena.
Vnislav KONVALINKA
* tašky pro separaci odpadu bude v
září nabízet Obec Lety. Sada tří tašek pro sběr plastu, papíru a skla bude k dostání na obecním úřadě za 10
Kč.
Barbora tESAŘOVÁ
* Konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ Černošice vyhlašuje Město Černošice. Přihlášky můžete posílat do 7. 10. k rukám starosty
Filipa Kořínka. Info: eva.jerichova@mestocernosice.cz.
(bt)
* Výluka na železniční trati v úseku
Praha-Radotín – Dobřichovice potrvá až do 22. 8. Osobní vlaky jsou vedeny dle výlukového jízdního řádu,
mezi Radotínem a Berounem v intervalu 60 minut, doplněné v pracovní
dny ráno ve směru Beroun – Praha a
odpoledne ve směru Praha – Beroun
na interval 30 minut. Vlaky Os 8818,
8822, 8826 a 8850 budou v sobotu a
neděli ze stanice Praha-Smíchov o
cca 5 minut opožděny z důvodu spojování souprav. Další informace na
webových stránkách ČD.
(isl)
* travnatý násep, křoví a odpad u
železniční trati mezi Řevnicemi a
Zadní Třebaní hořely 11. 8. po poledni. O uhašení ohně se postarali
řevničtí profesionální hasiči spolu s
drážními kolegy z Michle. Protože
byl nutný zásah v kolejišti, byla na
20 minut zastavena železniční doprava.
Pavel VINtERA
* Jedenáctileté dívce, která se topila v zahradním bazénu v Zadní Třebani, vyjeli na pomoc záchranáři z
Řevnic. Po příjezdu na místo bylo
dítě již z vody venku a při vědomí.
Lékařka rozhodla o jeho převozu na
dětskou kliniku do Motola.
(bob)
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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

výroba a tisk
dopisních obálek
www.frances.cz
Naše noviny - XXVI. ročník nezávislého
poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní.
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Řevnický Sportclub posílili trenéři z USA
TŘI NOVÉ PROJEKTY: TENIS ZAČÁTEČNÍKŮ + TENIS DOSPĚLÝCH + HRY A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Řevnice – Dva odchovanci na letošní Pardubické juniorce (píšeme
o nich na titulní straně), to je pro
Sportclub Řevnice nejlepší vizitka
o výchově tenisové mládeže. Jaké
má klub cíle a jaké chystá novinky
pro nejbližší období?
Ve Sportclubu především prožívají
daleko klidnější etapu, než tomu bylo loni. Tehdy tréninky narušoval zničený povrch kurtů u Liďáku a termín
zahájení opravy byl v nedohlednu.
Letos v květnu vše vzalo obrat: změna majitele haly, položení umělé antuky značky Classic Clay a návrat k
nekouření v celém areálu nasměrovaly Liďák k původní představě jeho
proměny – aby byl centrem sportu a
odpočinku. „Koncem července jsme
v Liďáku dělali letní tenisový kemp.
Všichni chválili kurty, podobně jídlo, protože kuchyně se přeorientovala na zdravou stravu. Zvedly se i další služby,“ říká Michal Mottl, trenér
a duše Sportclubu.
Trenéři jako nová motivace
Sportclub může s přispěním zázemí
Liďáku, kde má dlouholetou nájemní smlouvu, rozvíjet projekt tenisové
akademie a využívat sousedství školy i snadnou dosažitelnost tří řevnických mateřinek. I díky tomu se povedlo v šestileté existenci Sportclubu zapojit do přípravy přes stovku
dětí a ty nejlepší přiblížit české špičce na úrovni mládeže.
Dnes existují dvě skupiny rodičů:

Tenisová škola Sportclubu začne během září a naplno poběží od 5. října
po zahájení halové sezony. Pondělí
až pátek od 13 do 19.00 budou kurty
zaplněny mládím. Tréninky běží ve
skupinách, ale i individuálně, záleží
na dohodě. Zájemci se můžou hlásit
do 4. 9. na info@sportclubrevnice.cz,
tamtéž získají i detailní informace.

PRÁCE S DĚTMI. Trenér Michal Mottl (vlevo) při práci s dětmi během letního kempu.
Foto ARCHIV
jedni dávají dítě na tenis proto, aby Martin Pobořil (nastoupil v květnu)
mělo pohyb a umělo s raketou v ruce a Tereza Veverková (přichází nyní).
trochu zacházet (těchto rodičů přibý- Oba mladí, dosud úspěšní hráči se
vá), druzí tenisu propadnou a rádi by zkušenostmi ze Sparty resp. ČLTK
z potomka vychovali tenistu (podob- Praha, oba s praxí v USA, kde vystuných ubývá).
dovali. „Právě díky nim nabízíme
„Jsme připraveni vyhovět oběma zájemcům výuku tenisu v angličtině.
skupinám, přes léto jsme výrazně Ideálně tím lze spojit sport a vzděláposílili trenérský tým a určili priori- ní,“ říká Mottl.
ty,“ popisuje Mottl.
Trenérský tým doplňuje Pavel
Spolu s Lucií Vodičkovou se vždy Schier, Jan Hůrka a zkušenosti trvaspecializoval na mladší generace, le přináší Vlastimila Kubátová, sponyní k nim přibyl Tomáš Michl. O luzakladatelka řevnické tenisové
hráče převážně závodní se postarají akademie.

Novinky na zimu
„Na zimu chystáme tři novinky,“ říká trenér Mottl. První se jmenuje Tenis pro začátečníky. Je určena hráčům ročníku 2009 a mladším, kteří u
tenisu začínají. Lekce netrvají klasickou hodinu, ale 45 minut a do jednotek budou bráni maximálně tři
hráči. Výhodou je intenzita i nižší
cena (v hale při 3 hráčích 250 Kč za
lekci, ve dvou 315 Kč). Lekce poběží pondělky od 13 a 13.45 hodin a
čtvrtky od 15 a 15.45.
Druhou novinkou je Tenis pro dospělé. Sportclub nově dá prostor i kategoriím mimo mládež, bude dospělé učit základy tenisu i ty, kdo se v
něm chtějí zdokonalovat.
Třetí projekt Hry a zdravotní cvičení
je ideální pro děti 10 až 15 let. „Naučí se základům různých sportů jako
je florbal, basketbal a podobně, dále
s nimi budu pracovat na rozvoji
rychlosti, pohybové koordinace nebo protažení těla,“ sděluje trenérka
Tereza Veverková. Lekce budou probíhat jednou týdně, termín dohodou
podle počtu zájemců.
(jš)

TENISOVÁ ŠKOLA
Sportclub Řevnice

•
•
•
•
•
•
•
•

Naučíme tenis děti i dospělé
Vychováváme závodní hráče i ty, kdo chtějí tenis hrát jen pro zábavu
Dbáme na všeobecnou pohybovou průpravu
Výuka tenisu na objednávku v angličtině
Široký tým kvalifikovaných trenérů, dva z nich s několikaletou praxí v USA
Víkendové turnaje pro děti s cenami
Benefity pro každého člena Sportclubu, slevové programy na sportovní vybavení i nákup v síti
řevnických provozoven (Liďák, cykloprodejna Štorek, knihkupectví LeAmos a další)
Novinky sezony: Příprava na zcela nových kurtech Sportcentra Lidák
Lekce zdravotního cvičení pro děti
Výuka základů jiných sportů (florbal, basketbal a další)
Pojďte to zkusit s námi ve Sportclubu, začínáme od září!

Podrobné informace (náplň lekcí, ceníky atd.) poskytneme
na info@sportclubrevnice.cz nebo jsou na www.sportclubrevnice.cz
+++

Ať je zima, horko, prší, ve Sportclubu tenis frčí!
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Lety doma »padly« s Hvozdnicí 0:5
DALŠÍ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE ROZEHRAJÍ PODZIMNÍ ČÁST MISTROVSKÉ SEZONY PŘEDPOSLEDNÍ SRPNOVÝ VÍKEND
Lety, Poberouní - Mistrovský fotbalový podzim začal. Jako první
ho zahájili borci FK Lety hrající
nejvyšší soutěž po okolí - krajskou
1. A třídu. Předposlední srpnový
víkend odehrají své první mistráky i ostatní mužstva.
FK LETY, krajská I. a třída

FK Lety - Hvozdnice 0:5
Hosté byli po celé utkání fotbalovější a udělili domácím lekci z nasazení
i produktivity. Ve 13. minutě fauloval
Janouš útočníka hostů v pokutovém
území a z následné penalty šla Hvozdnice do vedení. Gólman Vácha sice vystihl směr střely, míč vyrazil,

ale na dorážku už byl krátký. Ve 20.
minutě pronikl Turek do pokutového
území hostů, ale jeho centr nedorazil
nikdo do branky. Ve 42. minutě po
chybě Baubína vnikli hosté do pokutového území, ale dorážka ze 6 metrů
šla vedle. Další příležitost měli vzápětí: sólo jejich útočníka zázračně
chytil Vácha. Z protiútoku spálil největší šanci domácích Jablonský, který sám z 10 metrů přestřelil branku!

Po přestávce nastříleli hosté mezi 48.
a 62. minutou tři branky a bylo po
utkání! V 66. minutě rozehrál standardku Poslední, po míči se natahoval Kalivoda, který byl zezadu stažen
za dres, ale píšťalka rozhodčího zůstala němá. V 70. minutě vnikl do pokutového území Rosenkranz, jeho
střelu stačili hosté zblokovat do boční sítě. V 72. minutě přidali hosté pátou branku a definitivně Lety potupi-

29. 8. 17:00 FC Jílové - FK Lety

Hráčům Dobřichovic

Kynologové vyrazili na soustředění se v přípravě dařilo

Ostrovan v poháru
nestačil na Chlumec

Zadní Třebaň - Poslední »přípravou« fotbalistů zadnotřebaňského
Ostrovanu na zahájení mistrovských
bojů byl 15. 8. pohárový duel s Velkým Chlumcem. Třebaňští na domácím hřišti vysoce favorizovanému
soupeři podlehli 0:4. Nepodali špatný výkon, ale před brankou hostí se
vůbec nedokázali prosadit.
Ostrovan, který sestoupil z okresního přeboru, povede ve třetí třídě Jiří
Soukup. Před novou sezonou ukončila kariéru dlouholetá opora Petr
Procházka a kádr se bude muset
obejít i bez dalšího stabilního člena
sestavy Františka Šťastného, který
zkusí štěstí v Hýskově. První soutěžní utkání sehraje OZT v neděli
23. 8. od 17:00 v Srbsku.
(Mák)

li. V závěru v 87. minutě spálil Janich velkou šanci, ocitl se sám před
brankářem, míč z jeho kopačky však
skončil vedle tyče.
Jiří KáRNÍK
Podlesí - FK Lety 3:2
Branky: Jablonský, Kustoš
Remízové utkání skončilo porážkou
hostů.
Jiří KáRNÍK
Další zápasy: 23. 8. 17:00 Lety - Kácov

NA TÁBOŘE. Letní výcvikový tábor v Městci Králové absolvovali členové
Kynologického klubu Lety. Dařilo se nám dobře, jen nás sužovala veliká
vedra. Hned první den nás na táboře zastihla vichřice, na jedno auto spadl
strom, takže byl úvodní zážitek poměrně stresující a nepříjemný. Naštěstí to
odneslo opravdu jen auto - dokonce zůstalo i pojízdné, jen bylo odřené a
pomlácené. První týden jsme pracovali se psy a uspořádali zkoušky. Akce
byla dobře zorganizovaná, jen výkony se nám tentokrát nedařily tak, jak bychom chtěli: z deseti byli úspěšní čtyři. Podrobnou reportáž ze soustředění
otiskneme příště.
Text a foto Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Dobřichovice - Velmi intenzivně se
na novou sezonu připravovali fotbalisté Dobřichovic. Nedlouho před
jejím začátkem sehráli několik přípravných zápasů.
Dobřichovice - Mořina 3:2
Branky: Zhemchuzhnikov, Smiovský, Michal Plzák
Bojovný zápas v úmorném vedru řídil zasloužilý rozhodčí Josef Pos.
Dobřichovice - Zadní Třebaň 3:0
Branky: Zhemchuzhnikov, Smiovský, Michal Plzák
Hosté přijeli v menším počtu, a tak
si od domácích půjčili dva hráče.
Dobřichovice - Mořina 6:2
Branky: Zhemchuzhnikov 3, Tomáš Plzák, Mistoler, Křivánek
I v odvetném utkání se více dařilo
Dobřichovicím.
Dobřichovice - Libeř 6:5
Branky: Mistoler 2, Kovář 2, David Kratina, Tomáš Kratina
Ofenzivně laděné utkání přineslo řadu šancí i hodně branek.
(oma)

Rozpisy mistrovských zápasů fotbalistů Dobřichovic, Zadní Třebaně, Karlštejna a Řevnic
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Dobřichovice - V. Přílepy 22. 8. 17:00
Statenice - Dobřichovice 29. 8. 17:00
Dobřichovice - Tuchoměřice 5. 9. 17:00
Kněževes - Dobřichovice 12. 9. 17:00
Dobřichovice - Jíloviště B 19. 9. 16:30
Dobřichovice - Vonoklasy 26. 9. 16:30
Třebotov - Dobřichovice 3. 10. 16:00
Dobřichovice - Rudná 10. 10. 16:00
Kazín - Dobřichovice 17. 10. 15:30
Dobřichovice - Č. Újezd 24. 10. 14:30
Jinočany - Dobřichovice 31. 10. 14:00
Dobřichovice - Dobrovíz 7. 11. 14:00
Horoměřice-Dobřichovice 14. 11. 13:30

ZaDní TŘEBaň, III. třída
Srbsko - OZT 23. 8. 17:00
OZT - Mořina 29. 8. 17:00
Lužce - OZT 6. 9. 17:00
Tmaň - OZT 13. 9. 17:00
OZT - Nový Jáchymov 19. 9. 16:30
Nižbor B - OZT 27. 9. 14:00
OZT - Zdice B 3. 10. 16:00
Karlštejn - OZT 10. 10. 16:00
OZT - Cembrit Beroun 17. 10. 15:30
Svatá - OZT 25. 10. 14:30
OZT - Hudlice 31. 10. 14:00
Chodouň - OZT 8. 11 13:00
OZT - Vysoký Újezd 14. 11. 13:30

KaRLŠTEJn, III. třída
Svatá - Karlštejn 23. 8. 17:00
Karlštejn - Hudlice 29. 8. 17:00
Chodouň - Karlštejn 6. 9. 13:00
Karlštejn - Vysoký Újezd 12. 9. 17:00
Srbsko - Karlštejn 20. 9. 16:30
Karlštejn - Baník Mořina 26. 9. 10:15
Lužce - Karlštejn 4. 10. 16:00
Karlštejn - Zadní Třebaň 10. 10. 16:00
N. Jáchymov - Karlštejn 18. 10. 15:30
Karlštejn - Nižbor B 24. 10. 14:30
Zdice B - Karlštejn 1. 11. 14:00
VČS Tmaň - Karlštejn 8. 11. 14:00
Karlštejn - Cem. Beroun 14. 11. 10:15

Kanec putoval za Husem do Kostnice
NEREGISTROVANÍ CYKLISTÉ Z DOBŘICHOVIC A OKOLÍ URAZILI ŠEST SET KILOMETRŮ
Začátkem července jsme si
připomněli 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa.
Uctít jeho památku, a to
přímo v Kostnici, kde byl
roku 1415 zprovozen ze
světa, se rozhodl i Klub
amaterských neregistrovaných elitních cyklistů
(K.A.N.E.C.), který působí v Dobřichovicích a okolí. Michal Klimt, alias Muchal s projektantskou přesností naplánoval trasu i
kempy, abychom se pohybovali poblíž řek nebo jezer a sem tam stihli i nějakou historickou památku
či přírodní zajímavost.
Na cestu dlouhou 600 kilometrů nás vyjelo 12 a 2
auta, později se přidalo
ještě jedno auto s řidičem.
Projeli jsme pořádný kus

jižního Německa přes Straubing a Mnichov, navštívili slavný pohádkový zámek Neuschwanstein a
přeplavili Bodamské jezero, abychom 6. 7. splnili
cíl a uctili památku Mistra
Jana. Navštívili jsme muzeum Husův dům, v němž
prý byl český kazatel uby-

tován, a zastavili se u místa
jeho upálení - tehdy leželo
za hradbami Kostnice,
dnes tu je Husův kámen. V
recepci muzea nás paní
velmi mile přivítala česky.
Nás i spoustu českých cyklistů a jiných turistů z
Čech, kteří měli podobný
nápad jako Michal. Byli

V KOSTNICI. Dva členové cyklistické družiny u Husova
kamene v Kostnici.
Foto Jana KLIMTOVÁ

jsme překvapeni, jak zajímavě je muzeum uspořádané, interaktivní, časové
osy od narození až po upálení Jana na zdi v souvislosti s jinými evropskými
dějinami...
Navštívili jsme i nedaleký
ostrov Maunau, kde je rozsáhlá botanická zahrada.
Pak se parta rozdělila, ti,
kteří ve vedru nechtěli pokračovat do Zurichu jako
zbytek výpravy, zvolili
méně náročnou trasu a zhlédli rýnské vodopády ve
Švýcarsku. A pak hurá domů! Úmorných veder jsme
se sice nezbavili, ale úspěch výpravy jsme hned o
víkendu oslavili.
Jana KLiMTová,
Barbora TESAŘová,
Lety

ŘEVnICE, IV. třída okr. soutěže
Tursko - Řevnice 23. 8. 17:00
Řevnice - Všenory B 30. 8.17:00
Jeneč B - Řevnice 2. 9.17:30
Hostivice B - Řevnice 6. 9. 17:00
Řevnice - Kosoř B 13. 9. 17:00
Řevnice - V. Přílepy B 16. 9. 17:30
Roztoky B - Řevnice 20. 9. 16:30
Řevnice - Drahelčice 27. 9. 16:30
Č. Újezd B - Řevnice 4. 10. 16:00
Řevnice - Dobříč B 11. 10. 16:00
D. Břežany B - Řevnice 18. 10. 15:30
Řevnice - Nučice 25. 10. 14:30
Černošice - Řevnice 1. 11. 14:00
Středokluky - Řevnice 8. 11.14:00

Házenkáři začnou
sezonu v Nýřanech
Už za pár dní začne další sezona národní házené v Řevnicích. Druhá liga
startuje 30. 8., naši borci vyrazí za
nováčkem soutěže do Nýřan. V družstvu hrají starší hráči prvoligového
áčka, které má v házené nějaký zvuk.
Procházka růžovým sadem to určitě
nebude! S Nýřany nás pojí velké pouto. Mistr sportu Petr Tausche, vynikající útočník 60.-70. let, u nás vyrostl, odešel na vojnu do Příbrami a
už se nevrátil. Zůstal v Nýřanech,
kam »přetáhl« i dalšího našeho hráče Rudolfa Zusku. Tento »pan brankář« si dlouholetou činností v brance Nýřan i Čech vydobyl titul Mistr
národní házené.
Mladší i starší žáci a B-tým se v novém ročníku oblastního přeboru soupeřům poprvé postaví 12. 9. v Modřanech! Doma budou hrát až 19. 9.
proti Čakovicím. Podrobnější program zveřejníme v příštím vydání
NN.
Petr HOLÝ, Řevnice

