
Poberouní – Budou se za pár let po
Berounce prohánět motorové lo-
dě? Budou turisty na Karlštejn
vozit z Prahy či Berouna parníky?
O uvažovaném splavnění řeky už
se opět začíná mluvit. Tento týden
o něm budou v Letech jednat zás-
tupci obcí sdružených v Regionu
Dolní Berounka.
V roce 2012 si nechalo Ředitelství
vodních cest zpracovat Generel spla-
vnění řeky Berounky z Prahy do Be-
rouna pro tzv. I. třídu, čili motorové
lodě. O »staré řece« se v tomto do-
kumentu píše jako o »sledované do-

pravně významné využitelné vodní
cestě«. Aby se z dosud klidné a
vpodstatě jen málo regulované řeky
»významná vodní cesta« opravdu
mohla stát, navrhují zpracovatelé
generelu postavit nové jezy v Rado-
tíně a v Srbsku, navýšit jez v Karlš-
tejně a prohloubit koryto tak zvaný-
mi prohrábkami po celé délce splav-
něného úseku, to znamená od souto-
ku Berounky s Vltavou až po nadje-
zí v Hýskově. Nejvíce by se muselo
bagrovat kolem jezů v Radotíně,
Mokropsech, Dobřichovicích, Karl-
štejně a Srbsku. Mezi Radotínem a

Černošicemi by lodě pluly nově vy-
budovaným zhruba tříkilometrovým
plavebním kanálem s plavební ko-
morou Lipence. Rozsáhlý dokument
zpracovaný projekční firmou Pöyry
Environment a. s. předpokládá kro-
mě jiného na několika místech zása-
hy do břehů, umístění plavební ko-
mory doprostřed řevnického jezu,
vybudování přístavů v Lipencích,
Karlštejně a Berouně i několika dal-
cích menších přístavišt, resp. obra-
tišť lodí - třeba u mostu v Letech,
pod jezem v Řevnicích či u lávky v
Hlásné Třebani. (Dokončení na str. 6)

V tomto čísle Našich novin
* Na festival přijede Vorel - strana 2
* Hasiči se loučili s létem - strana 7

Svinaře - Účinkovala v úspěšných
muzikálech, alternovala Lucii Bí-
lou, Leonu Machálkovou či Lucii
Vondráčkovou, hrála po boku Da-
niela Hůlky, Janka Ledeckého či
Jiřího Korna. V sobotu 19. září
bude Jana VACULÍKOVÁ zpívat
»doma«, ve Svinařích.
Jano, rozhodla ses uspořádat kon-
cert ve Svinařích. Proč právě tady?
Nejde o jeden koncert - do Svinař
přijedu v rámci svého turné, které si
vyžádali moji fanoušci. Koncertuji
už druhým rokem a jelikož na přáte-
le a domácí se nemá zapomínat, roz-

hodla jsem se udělat jedno vystou-
pení také ve Svinařích, v areálu mí-
stních tenisových kurtů, a následně
pak také vánoční koncert v soused-
ních Řevnicích.
Už několik let žiješ právě ve Svi-
nařích. Jaké cesty osudu tě sem
přivedly?
Oba s manželem pocházíme z ma-
lých měst na Moravě. Chtěli jsme
rodinu založit někde na venkově, a
tak jsme se po osmi letech z Prahy
přestěhovali do Svinař. Zdejší kraji-
na se nám moc líbila. (box)
(Dokončení na straně 3)

XINDL V ČERNOŠICÍCH. Kapela Chinaski, Michal Hrůza či Xindl X zahráli a zazpívali na velkém koncertu v Černošicích. (Viz strana 4) Foto Petr KUBÍN

Jana Vaculíková.     Foto ARCHIV

Budou Berounku brázdit parníky?
STAROSTY POBEROUNSKÝCH OBCÍ ČEKÁ JEDNÁNÍ O SPLAVNĚNÍ ŘEKY

15. září 2015 - 18 (656) Cena výtisku 7 Kč

Výstavu zahájil Franz

Muzikálová »star« chystá koncert ve Svinařích

Škola už je ve finále
Dobřichovice - Šance, že se dostav-
ba dobřichovické školy stane Stav-
bou roku 2015, podstatně vzrostly.
Porota 10. 9. nominovala finálovou
patnáctku nejkrásnějších objetků  - a
ten dobřichovický v ní  nechybí.
Porota původně vybírala z rekord-
ních dvaasedmdesáti projektů, které
se do 23. ročníku respektované sou-
těže přihlásily. Do druhého kola jich
postoupilo třicet - viz NN 17/15.
Vítěz hlavní ceny a další ocenění
budu vyhlášeni 13. října. Kromě do-
stavby dobřichovické ZŠ, jejímž au-
torem je zadnotřebaňský architekt
Oldřich Hájek, o prvenství usilují
třeba Trojský most v Praze či Květ-
ná zahrada v Kroměříži.             (mif)

Rus se kutálel z mostu,
zachránilo ho křoví
Karlštejn - Podroušeného Rusa, kte-
rý spadl z mostu v Karlštejně, vyje-
li 4. září odpoledne zachránit řev-
ničtí zdravotníci.
„Ruský turista spadl tak nešťastně,
že se doslova skutálel až těsně k Be-
rounce, kde ho naštěstí zachytilo
křoví,“ uvedl ředitel záchranky Bo-
řek Bulíček. „Kromě intoxikace al-
koholem a pár drobných oděrek ne-
byl nijak vážně zraněn. S jeho tran-
sportem do sanitky pomohli dělníci,
kteří byli poblíž,“ dodal s tím, že na
místě asistovala i karlštejnská měst-
ská policie. (mif)
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Stánky lákaly diváky zbožím i aktivitami
V ŘEVNICÍCH SE PRVNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU KONAL PREMIÉROVÝ ROČNÍK RODINNÉHO FESTIVALU HRAVĚ A ZDRAVĚ
„Jak to mám proboha všechno stih-
nout? Je tady tolik věcí, které bych
chtěla vidět nebo zkusit!“ komento-
vala historicky první ročník řevnic-
kého rodinného festivalu Hravě a zd-
ravě jedna z návštěvnic. A měla sva-
tou pravdu. Na náměstí bez aut, kte-
ré se ten den proměnilo v pěší zónu,
bylo na padesát stánků, které lákaly
zbožím i různými aktivitami. Je libo
domácí ovocnou šťávu nebo smoot-
hie s kokosovým mlékem? A co pra-
vý řevnický med, džem nebo čatní,
případně indickou placku nebo dob-
roslad? Nebo raději meloun z vlastní
zahrádky, domácí sýry či soutěžní
štrůdl (ten zdarma!)? A co si zaská-
kat v pytli, projet se na koloběžce,
vyrobit vlastního strašáka, vyzkou-
šet si orientační běh, zabubnovat si,
nechat si zatejpovat bolavá záda, ob-
hlídnout živého leguána nebo vyslat
svého pejska do pestaurace...? 
Bylo toho opravdu hodně, co lidé
zblízka i zdaleka umějí a co přišli 5.
září na řevnické náměstí předvést.
Kdyby někdo i přes ten obrovský
výběr přeci jen fyzicky či duševně
strádal, mohl si zajít do některé z
místních restaurací na »hravé a zdra-
vé« menu nebo si zahrát velkou ro-
dinnou hru, během níž soutěžní tý-
my navštívily různé sportovní a kul-
turní organizace. Tam musely pro zí-

skání potřebného razítka splnit něja-
ký úkol. Na otázky se odpovídalo
třeba u místních hasičů, ve školkách

Pikolín a Bambinárium, v Lidovém
domě, na Sokoláku a také v Havlíč-
kových sadech, které se představily

v novém »kabátě«. Hlavy i těla sou-
těžících ale v dobrém potrápili i na
stanovišti Leťánku, v místním kině
nebo tzv. »za vodou« - nejprve ve
sdružení téhož jména a pak u fotba-
listů, myslivců a Bobrů. Podle ode-
vzdaných hracích karet se zapojilo
přes 100 týmů, z nichž deset šťastně
vylosovaných bylo odměněno dár-
kovým košem plným zdravých dob-
rot. Festival vyvrcholil koncertem
kapely The Tap Tap, která zaplněné-
mu Lesnímu divadlu hrála do pozd-
ních večerních hodin. Nesmíme ov-
šem zapomenout ani na rekordně
dlouhý štrůdl, který dosáhl úctyhod-
ných 8 metrů a zasloužil si zazname-
nání v řevnické kronice. A to nejen
díky své délce, ale i mnoha chutím
od tradiční jablečné, přes makovou
až po tvarohovou. 
Všem, kteří se v jakékoliv podobě
do Hravě a zdravě zapojili (a to jak
na straně organizátorů, tak návštěv-
níků), patří velký dík. Protože akci
provázela příjemná atmosféra podtr-
žená vysloveně příznivým počasím,
těšíme se už teď na její další ročník.
»Co všechno se dá v Řevnicích zažít
a čím vším se místní i přespolní mo-
hou pochlubit« se do jednoho odpo-
ledne stejně nevešlo, takže máme co
do(před)hánět.     Jitka nOsKOVÁ,

Řevnice

Oslava houbaření a přírody se usku-
teční 19. 9. v Řevnicích. Houbařský
festival nabídne bohatý, kulturně-
gastronomický program zaměřený
na houbaření.
Ti, kteří si chtějí přivstat, se mohou
zúčastnit závodu v houbaření, který
odstartuje v 7.00 v přilehlých lesích.
Zájemci se mohou přihlásit na
info@foodevent.cz nebo telefonicky
na 776 312 538. Na řevnickém ná-
městí se bude konat pestrá přehlídka
pokrmů z hub i lesních plodů. Ná-
vštěvníci zde také budou moci za-
koupit vše potřebné pro houbaření a
kempování. Každý si zde může opé-
ci buřta a zúčastnit se prvního roční-
ku Mistrovství ČR o nejkrásnější řez
do buřtu na opékání. 

V  kině se budou od 10.00 promítat
filmy o houbaření a houbách, od
13.00 se zde uskuteční beseda s reži-
sérem Tomášem Vorlem, o houbách,
přírodě a jeho »cestě z města«. V
Lesním divadle od 15.00 zahrají
Kašpárek v rohlíku, Petr Nikl a Vác-
lav Koubek. Vstupné je 250 Kč, v
předprodeji 200 Kč. V areálu divad-
la se také uskuteční dětský karneval,
jehož součástí bude soutěž o nejhez-
čí masku houby či lesní pohádkovou
postavu.  »Bouda«  u vlakového ná-
draží bude patřit výstavě děl Tomáše
Hlavenky inspirovaných houbami a
osvětové výstavě hub s mykologic-
kou poradnou. Více o festivalu na
www.facebook.com/houbyfest.

Štefan OrŠOŠ, Řevnice

Na festival přijede Vorel
HOUBY BUDETE MOCI VIDĚT, HLEDAT I OCHUTNAT

Černošičtí uctí svatého Václava i Jana Husa

NA NÁMĚSTÍ. Na řevnickém náměstí si malí i velcí mohli vyzkoušet nej-
různější aktivity. Foto Pavel OVSÍK

Po loňské úspěšné premiéře přicházejí pořadatele
z agentury GEIŠA v Dobřichovicích s druhým
ročníkem Brdského festivalu svíčkové (omáčky).
Letos též jako memoriálem Jenufa Šuchmy, který
před rokem právě cestou z této akce tragicky zem-
řel. Konat se bude v sobotu 10. října od 19 hodin
na nádvoří dobřichovického zámku.
Festival je určen všem zájemcům o dobré jídlo,
nikoliv jen těm, kteří si v předprodeji zakoupí vs-
tupenku. Vstupenka opravňuje k degustaci i hod-
nocení soutěžních vzorků, zváni jsou však všich-
ni gurmáni. Kromě soutěžního ochutnávání bude
připraven další program i přehlídka nesoutěžních
kulinářských klenotů s typicky českou, nebo sta-
ročeskou tématikou. V každé kuchyni se vaří ně-
jaká ta specialitka, a byť to není zrovna svíčková,
vyzýváme všechny kuchaře: Uvařte nebo upečte
něco, s čím se rádi pochlubíte, my vám zajistíme
prodejní místo, kde si vše můžete připravit, zor-
ganizovat a nabídnout! Přijďte si vyzkoušet, jaké
to je stát na druhé straně pultu, přijďte přispět k

dobré náladě sobotního večera. Již nyní víme o
přihlášce staročeské kyselice a sladkého zobání.
Protože nám loni byla zámecká konírna těsná,
přesuneme letos klání na nádvoří pod velké party
stany. Hodnotit se bude opět ve dvou kategoriích:
laická veřejnost bude přidělovat hlasy vybraným
vzorkům v jedné kategorii, odborná porota bude
hodnotit v kategorii druhé. V srpnu bylo již 7 při-
hlášených soutěžících, proto neváhejte a prostřed-
nictvím mailu jiri.geissler@infocredit.cz se co
nejrychleji přihlaste, příp. si zajistěte místo pro
nesoutěžní přehlídku a prodej svých specialit.
Hlavním cílem pořadatelů je připravit hezký večer
v soutěžně-společensko-gurmánském duchu a vy-
tvořit prostor pro příjemnou zábavu s tím, že vla-
stní program si tak trochu dotvoří sami její účast-
níci. Velmi rádi přivítáme všechny odvážné, kteří
budou soutěžit, nebo  budou prezentovat nesou-
těžní vzorky, stejně jako ty, kteří přijdou ochutná-
vat či se jen podívat. Vyzýváme všechny šikovné
kuchařky i slovutné kuchaře, rodinné týmy i ad

hoc sestavená družstva: odhoďte ostych, otevřete
své domácí knihy receptů plné individuálních
úprav a fíglů a dejte v plén svou omáčku, které ří-
káte svíčková! Z organizačních důvodů mohou
pořadatelé přijmout maximálně 15 soutěžících - v
pořadí v jakém se budou hlásit s tím, že si vyhra-
zují právo udělit až pěti zájemcům tzv. »divokou
kartu«. 
Všechny milovníky svíčkové omáčky, gurmány i
jedlíky obecně zveme na soutěžní degustaci. Staň-
te se na pár chvil porotci, posuďte různost chutí,
vůní, barev i konzistencí předložených vzorků a
pomozte rozsoudit nikdy nekončící spor, kdo má
tu svíčkovou nejlepší! Všechny ostatní pak zveme
k návštěvě zámeckého nádvoří a konzumaci jídel
z nesoutěžní přehlídky. O hudbu se postará staro-
pražská kapela Třehusk, která produkci zahájí sty-
lově - skladbou Svíčková se šesti na smetaně ze
své nové desky. Řadu zajímavých rozhovorů si již
teď připravuje můj kolega, moderátor večera Jirka
Šafránek.       Jiří Geissler, Dobřichovice

Na  svatého  Václava, pondělí 28. zá-
ří, je naplánován jeden z vrcholů le-
tošních oslav devítistého výročí prv-
ní písemné  zmínky o Černošicích. V
místním kostele Nanebevzetí Panny
Marie vystoupí od 19.00 Pražští pěv-
ci společně s varhaníkem Mikolá-
šem Troupem a Černošickou komor-
ní filharmonií vedenou Stanislavem
Mistrem. 
Černošické Svatováclavské slavnosti
se budou  věnovat třem tématům. Na
počest výročí 900 let Černošic zazní
hudba od středověku po současnost,
k příležitosti Svatováclavských slav-
ností to bude hudba duchovní se za-
měřením na uctění sv. Václava a k
letošnímu výročí 600 let upálení Mi-
stra Jana Husa zazní premiéra sklad-
by současného skladatele Mikoláše
Troupa Apellatio ad supremum iudi-

cem (Odvolání k nejvyššímu soudci)
věnovaná tomuto výročí.
Smíšený sbor Pražští pěvci tvoří v
základní sestavě 16 členů, ale vystu-
puje i v obsazení 4 - 60 zpěváků. Vě-
nuje se především moderní vážné
hudbě. Pražští pěvci hostovali v ně-
kolika zemích Evropy i v Americe,
účastní se významných mezinárod-
ních festivalů jako je Pražský pod-
zim, Bergische Biennale für Neue
Musik či Svatováclavské slavnosti v
Praze. Na svém kontě mají několik
CD, z nichž nejvýznamnější je kom-
plet Dvořákových sborů. V Černoši-
cích je sbor stálým hostem, zaujal
zejména loňským provedením Jano-
vých Pašií J. S. Bacha a letošním
Stabat Mater A. Dvořáka. Vstupné
na koncert činí 150 Kč. 

Pavel Blaženín, Černošice

Na nádvoří budou hodnotit, kdo má nejlepší svíčkovou
S TYPICKY ČESKOU ČI STAROČESKOU SPECIALITOU SE MŮŽE PŘIJÍT DO DOBŘICHOVIC POCHLUBIT KAŽDÝ
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muzikálová »star« zazpívá ve svinařích
DoKonČEnÍ ZE stRanY 1

Jak vůbec vznikla idea turné? V
současné době jsi doma na mateř-
ské dovolené...
Můj původní záměr byl vydat jen
písničky na CD, aby se uchovaly.
Ale cédéčko mělo velký ohlas, za
což všem fanouškům moc děkuji.
Mělo i dobré kritiky, a tak se zrodila
idea koncertování. Musela jsem se-
hnat komplet nové muzikanty, proto-
že původní kapela je hodně vytížená.
Hraje s hvězdami jako Lucie Bílá,
Richard Müller nebo Petr Horáček.
Se současnými muzikanty jsem ale
velice spokojená.
Asi není lehké skloubit koncertová-
ní s rodinným životem…
První koncertní šňůra byla přerušená
mým druhým porodem. Vánoční
koncert v Praze jsem zpívala dokon-
ce ještě v osmém měsíci! Teď už je
Amálce rok a půl,  takže znovu mů-
žeme vyrazit po koncertech - i s no-
vými songy.
Vracíš se i na divadelní prkna?
To ještě ne. Zpívat už mohu, ale na
návrat do divadla to ještě není. Poč-
kám, až bude Amálka trošku starší.
Na co se mohou fanoušci na tvých
koncertech těšit?
Zahrajeme a zazpíváme hlavně písně
z CD Návraty, pak nové songy a co-
ververze. Komu by se písničky líbi-
ly, deska bude samozřejmě na kon-
certech ke koupi.
Dostala jsem od tebe CD s věnová-
ním a musím říci, že mě uchvátila

písnička Básnířka. Bohužel se nám
cédéčko zaseklo v přehrávači a už
se ho nepodařilo vydolovat…

Tak to je dobrá historka. Básnířku ti
na koncertu věnuji, když dorazíš. Je
to také moje oblíbená písnička. Jde o
zhudebněnou báseň mé oblíbené
básnířky Marceline Desbordes Wal-
mor z její sbírky Žal lásky, lásky žal.
Je více než sto let stará a přitom stále
aktuální. Nemohla na desce chybět.
Natočili jsme k ní i první videoklip,
který můžete vidět na you tube. Je
pro mě vzácný tím, že ho se mnou
točila už má druhorozená dcera - te-
dy ještě v bříšku. Věděla jsem to teh-
dy pouze já. Ve druhém klipu na Ná-
vraty už jsou se mnou dcerušky obě!
Jedna v bříšku, druhá na světě...
Pokud by se tví fanoušci nedostali
19. září na svinařské kurty (koncert
začíná od 19.00), kde jinde mají
šanci tě vidět?
Koncertovat jsme začali první školní
den na Střeleckém ostrově v Praze -
a byl to skvělý začátek. Další vy-
stoupení budou následovat - 8. října
máme Bezbariérový koncert v Be-
rouně v café Jiná Káva, 19. listopadu
navštívíme Brno, 22. 11. Řevnice a v

prosinci zakončíme tento rok Vánoč-
ním koncertem v pražském Jazz Clu-
bu. Lucie BOXANOVÁ

Letní soutěž skončila, vítěze vyhlásíme v příštím čísle
VÝHERCI sE moHou těšIt na BatoH, PouZDRo na FotoaPaRÁt ČI CYKLoPRŮVoDCE

Jana VACULÍKOVÁ
- herečka, zpěvačka, textařka
- vdaná, matka dvou dcer,v součas-
nosti na mateřské dovolené
- žije ve Svinařích
- účinkovala v mnoha muzikálech v
Praze, Brně i Bratislavě, alternovala
L. Machálkovou, I. Bartošovou, L.
Bílou, S. Laurinovou, L. Vondráč-
kovou..., hrála s D. Hůlkou, J. Le-
deckým, J. Kornem, K. Černochem,
D. Landou, H. Zagorovou, V. Špina-
rovou...
- ve filmovém muzikálu Kvaska by-
la obsazena do jedné z hlavních rolí,
hrála i ve filmech Experti, Tajemst-
ví, Zvon Lukáš, Komisař Maigret...
- mohli jste ji vidět v seriálech Ma-
zalové, Vyprávěj, Ordinace v růžové
zahradě, Doktoři z Počátků, Eden...
- vydala autorské CD Návraty

Tradiční letní soutěž o nejoriginálnější fotku
z dovolené či prázdnin skončila. Do 6. září,

kdy byla uzávěrka, dorazilo na adresu
redakce pět desítek fotografií. Všechny teď
posoudí hodnotící komise v čele s Josefem
Kozákem a autoři těch, které se jí budou

líbit nejvíc, se mohou těšit na ceny: batoh,
pouzdro na fotoaparát, průvodce a mapu Na

kole i pěšky po okolí Prahy či triko. 
Autorem prvního dnes otištěného snímku je
Jaroslav Žulavský z Prahy. Nazval jej Dva

se rádi mají. Druhou fotku nám poslala
Dana Humlová (společně s Hektorem a
Foxinou) z Řevnic. Autorka ji opatřila

popiskem: Hurááá, jedéém na šlapadle se
skluzavkou! (mif)

Slavnostní zahájení nového školního
roku se konalo 1. září na zahradě
školy v Zadní Třebani. Těšilo se vel-
kému zájmu rodičů i prarodičů dětí,
které poprvé po prázdninách zavíta-
ly do školy. Přítomna byla též sta-
rostka obce Markéta Simanová, kte-
rá školáky přivítala, popřála, aby se
jim pěkně učilo a donesla mísu bon-
bonů, aby capartům první den ve
škole zpříjemnila. Díky dotaci, kte-
rou obecní úřad získal, byla málo-
třídka zateplena, dostala novou
omítku a další doplňky. „Škola letos
slaví 40 let, a proto si úpravy již za-
sloužila,“ sdělila ředitelka  Pavlína
Fialová. Do školních lavic letos za-
sedlo 40 žáčků, dvě nové posily při-
byly do řad kantorů: Dominika Šus-
terová vystřídala učitelku Pavlov-
skou a převzala třídnictví 3. i 4. roč-

níku od ředitelky Fialové.  Vychova-
telkou v družině je od 1. září  Ivana
Baráčková, která vystřídala Hanku
Tláskalovou.     Petra FRÝDLOVÁ

NA KONCERTĚ. Jana Vaculíková při vystoupení. Foto ARCHIV

Škola 1. září přivítala čtyřicet žáčků

O první zazvonění se 1. září v Zadní
Třebani postarala učitelka Helena
Kopačková.     Foto NN M. FRÝDL



Naše noviny 18/15 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Rockový slunovrat se chystá do klubu
V ŘEVNICKÉM DŘEVÁKU SI PŘIJDOU NA SVÉ PŘÍZNIVCI »NEPROVAŘENÝCH« KAPEL

Po červnovém úspěchu open-air fes-
tivalu Rockový Slunovrat v Lesním
divadle Řevnice se pořadatelé roz-
hodli uspořádat také podzimní klu-
bovou akci. Konat se bude 26. září
od 16.00 v řevnickém Skladu Gale-
rie_13 neboli Dřeváku. 
Setkání se tentokrát ponese v komor-
nějším duchu. Koncept plně kores-
ponduje s prostředím a také kapaci-
tou Dřeváku. Na své si přijdou ze-

jména příznivci »neprovařených«
kapel, jimž pomyslně kralují alterna-
tivně pop-rockoví Please The Trees.
Světově znějící formace se právem
prosazuje nejen po celé Evropě, ale i
za velkou louží. Jejich žánrově spří-
zněnou kapelou, jež se na Rockovém
Slunovratu objeví, jsou The Shoo-

kies – pět charismatických mladých
kluků, co hrají akustický pop-rock. 
I love you honey bunny, to je třetí
potvrzený interpret. Mladá parta z
Prahy si libuje v ostřejších kytaro-
vých riffech a svižnějším tempu. V
rozpustilou tančírnu se Dřevák jistě
promění při vystoupení souboru Cir-

cus Problem. Směsice různých stylů,
world music s prvky balkánské de-
chovky a punkové dikce, nenechá
žádného návštěvníka chladným.
Cena vstupného 99 Kč se na místě
nemění, vzhledem k omezené kapa-
citě organizátoři doporučují pořídit
si lístek s dostatečným předstihem.
Třeba na oficiálním webu Rockové-
ho Slunovratu:www.rockovrat.cz. 
Na místě bude možné dobrovolně
přispět na plánovanou renovaci Les-
ního divadla v Řevnicích.
Hudební festival Rockový Slunovrat
funguje s přestávkou od roku 2004.
Dominujícím žánrem festivalu je
rock, vždy se ale objeví i jiné styly
jako ska či rockabilly. 

Denisa vaŠKová, Řevnice

V neděli 6. září se konal v Černošicích druhý Radiofest.
Festival, na němž vystoupila tak zvučná jména jako Mi-
chal Hrůza, Xindl X nebo Chinaski, byl několik týdnů
předem vyprodán. Pečliví organizátoři se strachovali o
počasí, ale dopadlo to dobře: bylo sice chladno, leč nepr-
šelo. Travnatý plac u řeky Berounky by ještě nějakou tu
stovku účastníků v klidu pojmul, ale organizátoři  z radií
skupiny MMS (Hitradio, Fajn radio, City a Blaník) chtě-
li mít pohodový rodinný festival, kde je pro všechny
dost místa. Diváci mohli ochutnat mnoho kulinářských

specialit a pivo rozličných malých pivovarů - zato euro-
pivo a klobásu si zde koupit nemohli. Děti, doslova od-
ložené v hracím stanu, se krásně zabavily samy. Účast-
níci se vesměs shodli, že se jedná o povedený festival ro-
dinného typu. A jelikož na místě zjistili, že plac u Be-
rounky má velké prostorové rezervy a spousta jejich
známých se na festival nedostala, pro příště by uvítali i
koupi omezeného počtu vstupenek na místě. Prostor u
Berounky má velký potenciál, který by případnými in-
vesticemi ještě vzrostl.   Pavel Blaženín, Černošice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
18. 9  18.00 PAST NA ŽRALOKA 2
25. 9. 18.00 INTERSTELLAR

KINO ŘEVNICE
16. 9. 20.00 AMY
18. 9. 20.00 NIKDY NENÍ POZDĚ
19. 9. 20.00 SCHMITKE
23. 9. 20.00 MALORY
25. 9. 20.00 GANGSTER KA
26. 9. 15.30 BARBIE ROCK´N´ROYALS
26. 9. 17.30 IRACIONÁLNÍ MUŽ
26. 9. 20.00 EVEREST
29. 9. 20.00 ROGER WATERS: THE
WALL

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
14. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9. 13.45
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
14. 9. a 22. 9. 17.30 VĚČNĚ MLADÁ
14. 9., 18. 9., 20. 9. 17.30 (Po 20.00)
KURÝR: RESTART
15. 9. 17.30 BEZ KALHOT XXL
15. 9. 20.00 MALLORY
16. 9., 17. 9., 21. 9. 18.30 (Čt 18.00, Po
20.00) GANGSTER KA
17. 9. 15.30 NESMRTELNÝ
17. 9., 19. 9., 20. 9., 23. 9. 20.00 LOVE
18. 9. 20.00 VETŘELCI
19. 9. 15.30 MUNE - STRÁŽCE
MĚSÍCE
19. 9. 17.30 VYKOLEJENÁ
21. 9. 17.30 PAPÍROVÁ MĚSTA
22. 9. 20.00 KOBRY A UŽOVKY
24. 9. 15.30 NIKDY NENÍ POZDĚ
24. 9. 18.30 EVEREST 3D

KINO RADOTÍN
15. 9. 17.30 IRACIONÁLNÍ MUŽ
15. 9. 20.00 ÚŽASNÝ BOCCACIO
16. 9., 18. 9., 23. 9. 17.30 (Pá 20.00)
GANGSTER KA
16. 9. a 23. 9. 20.00 NIKDY NENÍ
POZDĚ
17. 9. 17.30 MIMONI 3D
17. 9. a 19. 9. 20.00 (So 17.30) LABY-
RINT: ZKOUŠKY OHNĚM (v So 3D)
18. 9. a 26. 9. 17.30 (So 16.00) MUNE -
STRÁŽCE MĚSÍCE (v Pá 3D)
19. 9. a 25. 9. 16.00 (Pá17.30) UUUPS!
NOE ZDRHNUL…
19. 9. 20.00 QUEEN ROCK MONTRE-
AL - záznam koncertu
22. 9. 17.30 OČIMA FOTOGRAFKY -
VŽDY MOŽNO ZAČÍT
22. 9. 20.00 LOVE 3D
23. 9. 10.00 ANDÍLEK NA NERVY
24. 9., 26. 9. a 30. 9. 20.00 (St 17.30)
EVEREST 3D (ve Čt není 3D)
25. 9. a 30. 9. 20.00 MARQUERITE
26. 9. 17.30 ÚŽASNÝ BOCCACIO
29. 9. 17.30 DOMÁCÍ PÉČE
29. 9. 20.00 ROGER WATERS THE
WALL - koncert

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

HVĚZDY U BEROUNKY. Michal Hrůza a Kapela Chinaski (zleva) na dru-
hém ročníku černošického Radiofestu. Foto Petr kUBÍN

V Černošicích ustavili letopiseckou společnost
Černošická společnost letopisecká (ČeSpoLet) byla ustavena v Černošicích.
Má mapovat a zaznamenávat obraz města, jeho dávnou i novodobou histo-
rii, život zdejší komunity a paměť místa i jeho obyvatel. Na zářijovém jed-
nání černošického zastupitelstva byli jmenováni první letopisci: Vladimír
Dousek, Renata Horešovská, Milena Křížová, Petr Kubín, Ivan Látal, Jana
Paďouková, Alena Štěpánková, Otakar Štanc a Simona Kysilková Šnajper-
ková. Společné pro ně je, že jim není lhostejné místo, kde bydlí, jeho histo-
rie, významní obyvatelé, budovy a další zdejší fenomény. ČeSpoLet chce
svojí činností navázat na tradici podobných uskupení v okolních obcích, ja-
ko jsou Všenory či Řevnice. Bude spolupracovat s kronikářkou města a po-
máhat jí shromažďovat podklady pro zápisy do obecních kronik. O své
poznatky a zajímavosti se budou letopisci dělit s veřejností prostřednictvím
výstav a přednášek.  Simona KySilKová Šnajperková, Černošice

U Berounky zazpíval Michal Hrůza, Xindl X i Chinaski

Tipy NN
* Přednáška historičky Martiny
Bittnerové o české buditelce, spiso-
vatelce a slavné kuchařce  Magdale-
ně Dobromile Rettigové se uskuteč-
ní 17. 9. od 17.30 v Městské kni-
hovně Beroun. (sah)
* Kapely Try Duby, This a Sam-Ou-
Hell zahrají 18. 9. od 16.30 v pivo-
varu Berounský medvěd v Berouně.
Od 21.00 pak bude následovat kon-
cert kapely Wohnout. Vstupné 250
korun. Adéla FelKlová
* Koncert Johannes Benz, projekce
filmu Amerika a následný potlach s
táborákem se konají 18. 9. od 20.00
v Lesním divadle Řevnice.        (pov)
* Na lhoteckém Poletí, které se
uskuteční 19. 9. od 18.00 v Klubu U
Emy ve Lhotce mezi Zadní Třebaní
a Litní, vystoupí kapely Neúspěšný
atlet, Hedgehog Eyes a Long Silen-
ce. ema Burgetová
* rockový band Purplemania a ta-
lentované hráčky na elektrické smyč-
ce Stringladies se představí 19. 9. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Pracovní dílna a vernisáž výstavy
výtvarných prací slyšících i slucho-
vě postižených dětí, žáků Zuzany
Čížkové se konají 23. 9. od 11.00 v
zámku Dobřichovice. Projekt je za-
měřen na výtvarnou tvorbu i na roz-
voj osobnostní a sociální inteligence
dětí. Andrea KuDrNová
* Hudebně literární setkání s mul-
tiinstrumentalisty Irenou a Vojtě-
chem Havlovými pořádá 24. 9. od
17.30 Městské informační centrum
Beroun. Adéla FelKlová
* tvořivou dílnu, kde se budou vyrá-
bět podzimní dekorace, můžete nav-
štívit 25. 9. od 17.00 v obecní kni-
hovně Mořinka. Vstup 20 Kč. (ism)
* Koncert hobojistky Dorothey Sol-
ničkové a klavíristy Jaroslava Ša-
rouna hostí 26. 9 od 18.00 kostel sv.
Martina a Prokopa v Karlíku. (ak)
* Historické karlštejnské vinobraní
se koná 26. a 27. 9. v Karlštejně. Po-
drobný program na www.karlstejn-
ske-vinobrani.cz. (hek)
* Poslední možnost vidět letos mu-
zikál Noc na Karlštejně máte 26. 9.
od 21.15 na louce u mostu v Karlš-
tejně. V hlavních rolích se představí
Václa Vydra, Pavel Vítek, Lumír Ol-
šovský aj. Diváci se vstupenkou na
karlštejnské vinobraní mají vstup
zdarma. (mif)
* výstava Verona, Beraun, Beroun,
jež ukazuje archeologické i archivní
památky, je k vidění do 28. 9. v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.      (pap)

První zářijovou sobotu se v areálu zámku v Dobřichovicích konal 12. roč-
ník šermířského festivalu Dobřichovická Alotria. Počasí se vydařilo, podle
odhadu pořadatelů akci navštívilo na 1200 diváků. Vystoupilo 21 souborů,
program byl opravdu pestrý: Středověký rytířský turnaj, rokokový ples,
ukázky sportovního šermu, historické i orientální tance, staré anglické pís-
ně v doprovodu harfy, neorenesanční folk... Atmosféru doplnilo dobové tr-
žiště, kde předváděl řemeslo sklář, kameník, kovář, řezbář a lučištník. Děti
se mohly svézt na historickém kolotoči na kliku, rodičům věštila budouc-
nost kartářka. Lenka SVOBODOVÁ, Beroun     Foto Antonín VOjÁček

Na Alotriích se předvedli šermíři i muzikanti
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Všeradův kurýr

Během letních prázdnin byla za podpory SFŽP
rekonstruována mateřská škola ve Všeradicích.
Partnerem při financování naší spoluúčasti nám
byla ČS - bez jejíž finanční podpory by  nemohla
být stavba realizována. Rekonstrukce zahrnovala
kompletní  zateplení včetně nové fasády,  výměny
oken a dveří. Děti se dočkaly i opraveného soci-
álního zařízení a nově vymalovaných tříd. Dále
bylo upraveno okolí školky včetně zahrady. Sta-

vební práce na školce provedla firma Kaziko, kte-
ré děkuji za kvalitně odvedenou práci. Poděková-
ní ale hlavně patří zaměstnancům MŠ a rodičům,
kteří pomáhali při úklidových pracích, aby mateř-
ská škola byla včas připravena na nový školní
rok. Doufám , že v novém prostředí se bude všem
lépe pracovat a děti se budou do nové školky těšit. 

Roman Špalek, starosta všeradic

Pláč u nás neuslyšíte
Školní rok zahájily děti z MŠ Všeradice v nově
zrekonstruované školičce. Školka je zateplená s
novou omítkou, okny, světly, záclonami, vymalo-
vaná krásnými pestrými barvami. Radost máme
ze všeho, ale nejvíce z nového sociálního zaříze-
ní, které bylo v katastrofálním stavu. Takovouto
školičku, kde vládne radost, klid a pohoda budou
jistě rády děti navštěvovat. Letos máme 25 dětí ze
Všeradic i z okolních obcí. Ač školní rok teprve
začíná, pláč dětí, kterým se stýská po rodičích, u
nás neuslyšíte - od nás zní jen zpěv a smích.
Děkujeme obecnímu úřadu, hlavně starostovi R.
Špalkovi a P. Kratochvílové, firmě Kaziko, J.
Pokornému, P. Jakoubkovi, firmě Zima, zaměst-
nancům MŠ a všem, kteří se na rekonstrukci ma-
teřské školy podíleli. Hana HanZlíková,

ředitelka MŠ všeradice 

Školka dostala nový kabát
O PRÁZDNINÁCH BYLA MATEŘINKA ZATEPLENA, MÁ NOVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ...

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2015 (185)

VE ŠKOLCE. Děti u »nové« školky ve Všeradi-
cích. Foto Hana HANZLÍKOVÁ

Děti pojedou cyklomaraton
Závody horských kol pro děti do 14 let se pojedou
v sobotu 26. září na čtyřkolkové dráze U Bobeše
ve Všeradicích.
Od 9.00 do 11.00 budou vydávána startovní čísla,
v 11.05 bude odstartován závod odstrkovadel na
100 metrů. Po rozpravě o bezpečnosti na trati a
besedě o údržbě i mytí kola se pak postupně na
trať vydají závodníci všech kategorií. Na 13.30 je
naplánováno vyhlášení výsledků. Přihlásit se mů-
žete na: www.zima-video.cz/deti, nebo na telefo-
nu: 720 17 68 51.           Martin ZiMa, všeradice

Z podbrdského kraje
* Hasičské hrátky v požárním sportu se usku-
teční 19. 9. na hřišti u hasičárny v Drahlovicích.
Prezentace začíná  ve 12.00, samotné soutěže pak
ve 13.00. Martina ZáloMová
* Divadelní fotografie Aleny Šustrové budou k
vidění ve společenském sále podbrdské restaura-
ce o posvícení 26. 9. a dále po domluvě s obslu-
hou během otevírací doby hospůdky. (aš) 
* Sportovně posvícenské odpoledne pro děti se
koná na školní zahradě v Osově 27. 9 od 15.00.
Pro děti budou připraveny nejrůznější sportovní
disciplíny, nebude chybět ani skákací hrad. Mí-
stní ženy připraví posvícenské občerstvení, každý
malý účastník dostane dáreček.                      (map)

Nestresujme se tím, co jsme ještě nestihli!

Výstavu obrazů zahájil Franz

Vaření se zámeckou paní
Zámecký dvůr Všeradice 19. září
11.00 – HORKÁ JEHLA, country kapela
12.00 – Zahájení kuchařských slavností
12.10 – Kejklíř PUPA
12.40 – ALOTRIUM, šermířská skupina
12.55 – NOC S ANDERSENEM – krajanské
divadlo z chorvatské obce Dolany 
13.40 – Soutěž pro děti
14.00 – Kejklíř PUPA
14.30 – ALOTRIUM, šermířská skupina
14.45 – Soutěž pro dospělé
15.00 – Kejklíř PUPA
15.35 – ALOTRIUM, šermířská skupina 
15.50 – Vyhlášení výsledků kuchařské soutěže
+ losování diváckých vstupenek
16.30 – HOLUBIČKA – krajanský folklorní
soubor z chorvatského města Daruvar
17.05 – TŘEHUSK, staropražská kapela
17.30 – Křest knihy M. Hrubešové + CD Když
jsem přišel do Všeradic
17.45 – TŘEHUSK, staropražská kapela
18.10 – Taneční skupina Jakuba Suchého
18.30 – VOJTA LAVIČKA Band 

Malíř a sochař Emil Stanislav Kolařík si myslí,
že ženy mají neopakovatelné kouzlo, a proto je
rád zachycuje ve svém díle. Některé z obrazů
tohoto žáka Jana Zrzavého mají návštěvníci
možnost do 3. října vidět v Zámecké galerii ve
Všeradicích. Vernisáže se 3. září autor osobně
zúčastnil, úvodní slovo měl hudebník a výtvar-
ník Vladimír Franz (na snímku).

Text a foto Alena ŠUSTROVÁ, Beroun

Čas běží čím dál tím rychleji,
máme již polovinu září. Ranní
sluníčko nás již nebudí - musíme
vstávat do šera, které se se zvy-
šujícím datem změní v úplnou
tmu. Stejným způsobem se zkra-
cuje i čas odpolední a nám na
práci venku zbývá čím dál tím
méně prostoru. Mnohé z nás v
návaznosti na zkracování dne
trápí otázka, jak stihnu ještě to a
tamto - vždyť jsem toho chtěl
ještě tolik udělat! Není nutné
zoufat, ještě přijde babí léto a to

nám jistě dovolí dokončit to, co
nutně dokončeno býti má. A co
nestihneme, si prostě přesuneme
na rok příští. Je to tak a nic jiné-
ho s tím nenaděláme. Jak jsem k
tomuto názoru dospěl? Odpo-
věď je jednoduchá. Každý český
zahrádkář či zemědělec neustále
nadává na počasí (jednou prší,
potom je horko, zima a tak neu-
stále dokola), prostě nic mu není
dost dobré. V rumunském Baná-
tu, přesto, že hlavní obživou mí-
stních je zemědělství na kameni-

tých úbočích kopců, se takové ře-
či nevedou. Lidé prostě žijí v
souladu s přírodou. Když byl v
roce 2013 suchý podzim a pole
vyprahlá, že nešlo orat, ptal
jsem se místních, co s tím budou
dělat. Odpověď byla prostá a
jednoznačná: „Pán Bůh a příro-
da to tak chce - když nezasejeme
ozim, dáme jařinu.“ Zkusme se i
my řídit tímto pravidlem a nest-
resujme se tím, co stihneme či
nestihneme... Bohumil STIBAL,

Všeradice
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Karlštejn - Dohodnout se na společném stano-
visku k záměru splavnit Berounku od Prahy po
Beroun se na připravovaném setkání mají zás-
tupci obcí sdružených v Regionu Dolní Be-
rounka (RDB). S čím na jednání půjde předse-
da regionu a karlštejnský zastupitel Vladimír
KABÁT?
Tak co nápadu splavnit Berounku říkáte?
Jako předseda RDB i jako pověřený zastupitel,
který vyjadřuje stanovisko zastupitelstva Městyse
Karlštejn, s tímto záměrem jednoznačně nesou-
hlasím. Podle toho budu také jednat.
Jste karlštejnským zastupitelem a zároveň bydlí-
te v Srbsku, s Berounkou tedy máte bohaté zku-
šenosti. Proč jste proti záměru »otevřít ji« moto-
rovým lodím?
Jako zastupitele, který má na starosti životní pro-
středí, a to v lokalitě, která je součástí významné
chráněné krajinné oblasti, mohu vyjmenovat ně-
kolik důvodů, proč by řeka Berounka neměla být
splavněna. Realizací tohoto projektu by došlo k
nevratným změnám s negativním dopadem na
životní prostředí (vybudování umělého plavební-
ho kanálu s plavební komorou, zvýšení a vybudo-
vání nových jezů, s tím související navýšení břehů
atd.), v některých lokalitách by došlo k zásahu
plavební dráhy do zastavěného území, k ohrožení
živočichů. Nezanedbatelný by byl negativní vliv v
mnoha lokalitách na místa využívaná ve větší
míře k rekreaci.
Jak konkrétně by se splavnění řeky dotklo jedno-
tlivých obcí našeho kraje, resp. jejich obyvatel?
Budu citovat část předpokládané realizace zámě-
ru nejpodstatnějších stavebních úprav podle gene-
relu splavnění řeky Berounky, tak, jak bude uve-
dena ve společném stanovisku starostů obcí RDB:
V Radotíně a Srbsku by měly vzniknout nové je-
zy, v Karlštejně by se měl jez o 1,5 metru navýšit,
někde by bylo nutné navýšení břehů (Karlštejn,
Srbsko), s rizikem řady negativních jevů (např.
zamokření pozemků vlivem zdvižení hladiny, oh-
rožení živočichů apod.). Mezi Černošicemi a  Pra-
hou-Lipenci by měl vzniknout umělý plavební ka-
nál s plavební komorou (zdymadlem). Plavební
komora délky asi 45 metrů a šířky 6-7 metrů by
měla vzniknout u všech jezů.
Samotný závěr generelu splavnění Berounky, a to
je celkem podstatné, poukazuje na velmi negativ-
ní vliv případné realizace záměru na naši oblast.
Víte či tušíte, jak se k záměru splavnit řeku sta-
vějí zástupci ostatních dotčených obcí?
Předpokládám vzhledem k probíhajícím příprav-
ným jednáním, že nesouhlas se záměrem splavně-
ní Berounky vyjádří svým podpisem pod společ-
né stanovisko všichni starostové obcí RDB.
Kdo vlastně se záměrem splavnit Berounku při-
šel, kdo je jeho iniciátorem?
Na tuto otázku nejlépe odpovím znova odstavcem
z navrhovaného stanoviska: Podle zákona č.
114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě je řeka Be-
rounka zařazena mezi dopravně významné využi-
telné vodní cesty. Podle vyhlášky Ministerstva

dopravy č. 222/1995 je úsek zařazen mezi vodní
cesty I. třídy místního významu (pro rekreační
plavbu). V roce 2012 Ředitelství vodních cest ČR
nechalo zpracovat Generel splavnění řeky Be-
rounky z Prahy do Berouna pro I. třídu.
Doufám, že k realizaci nedojde a peníze budou
využity na daleko potřebnější projekty. 
Kdo a kdy o tom, zda bude řeka nakonec splav-
něna, rozhodne?
Stanovisko starostů obcí RDB k záměru splavně-
ní Berounky obdrží ministr dopravy ČR, ředitel
Ředitelství vodních cest a ministr životního pro-
středí. Předpokládám, že oslovené instituce se vy-
jádří mimo jiné k tomu, jak záměr bude nebo ne-
bude pokračovat. Spoluobčany i čtenáře Našich
novin bych rád upozornil, že celé znění společné-
ho stanoviska po předpokládaném podpisu na sh-
romáždění starostů bude vyvěšeno na webových
stránkách RDB a přál bych si, vzhledem ke znač-
nému počtu čtenářů, aby bylo otištěno i v Našich
novinách.
S ostatními zástupci obcí budete jednat také o
aktualizaci Strategie svazku obcí Region Dolní
Berounka. Jaké změny tedy region čekají, o co
hodlá svazek obcí v příštích letech usilovat, co
bude prosazovat, na co se mohou obyvatelé naše-
ho kraje těšit...? 
Celé znění odsouhlasené Strategie bude také vy-

věšeno na webových stránkách RDB. Má 44 st-
ran, takže ve stručnosti vyzdvihnu hlavní body. Ze
stávajících aktivit probíhá nadále jednání ohledně
projektu vyvolaného Středočeským krajem a Po-
vodím Vltavy na revitalizaci vodních toků včetně
protipovodňových opatření. Do budoucna je za-
potřebí neodkladně řešit stále narůstající silniční
dopravu v regionu, dokončení cyklostezek nejen
pro místní obyvatelstvo, ale i pro rostoucí počet
turistů na kolech, řešení a posílení možností akti-
vit mládeže ve volném čase - kulturních a spor-
tovních. Zásadní význam na území mikroregionu
má také péče o životní prostředí, zlepšení péče o
venkovskou krajinu i uplatnění návrhů na doplně-
ní a vybudování zeleně nebo liniové zeleně zab-
raňující erozi půdy i lokálním záplavám.
Důležitým úkolem bude najít dotační možnosti z
vyhlášeného Operačního programu Životního
prostředí na období 2014-2020 a to napříč priorit-
ními osami 1 až 5. Protože Strategie shrnuje a vy-
chází ze strategií jednotlivých obcí mikroregionu,
předpokládám na pravidelném čtvrtletním shro-
máždění starostů podnětné návrhy na další činnost
nebo směr pro úspěšný rozvoj obcí RDB.  Po-
drobné informace o další činnosti v budoucnu na-
jdete na stránkách RDB, kde jsou pro případné
dotazy uvedeny e-mailové kontakty na mě nebo
na starosty jednotlivých obcí.    Miloslav FRÝDL

Se splavněním řeky nesouhlasím!
PŘEDSEDA REGIONU DOLNÍ BEROUNKA: DOUFÁM, ŽE PENÍZE BUDOU VYUŽITY NA POTŘEBNĚJŠÍ PROJEKTY

Budou Berounku už za pár let brázdit parníky?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Právě výše zmiňovaný generel při-
měl starostu Černošic Filipa Kořínka
k iniciování jednání zástupců Regio-
nu Dolní Berounka na toto téma.
„Myslím si, že tento záměr předsta-
vuje pro naše údolí zásadní ohrože-
ní,“ říká Kořínek, který záměr »otev-
řít« řeku lodím považuje vlastními
slovy za »necitlivý, nežádoucí a ne-
potřebný.« „Samotný generel hovoří
o možných negativních dopadech na
lidská obydlí i cenné přírodní lokali-
ty. Přišli bychom o to, na co jsme
zvyklí a co máme rádi, co tvoří krás-
nou scenérii Berounky,“ dodává
Kořínek.
Černošický rychtář na jednání se
svými kolegy z ostatních poberoun-

ských obcí půjde s návrhem společ-
ného negativního stanoviska, které
by přijal celý svazek obcí Region
Dolní Berounka a podepsali by jej
všichni starostové obcí a měst od
Černošic až po Srbsko a Tetín.
Následně jej zašlou ministru dopra-
vy, ministru životního prostředí a
Ředitelství vodních cest. „Věřím, že
takto silný hlas nebude možné pře-
jít,“ doufá Kořínek.
Podporu u ostatních starostů takřka
jistě najde, což potvrzuje rychtář
Hlásné Třebaně Vnislav Konvalin-
ka: „Stanovisko Hlásné Třebaně je
shodné se stanoviskem ostatních ob-
cí regionu – s tímto záměrem nesou-
hlasíme,“ říká a dodává, že splavně-

ní by představovalo velké zásahy do
toku Berounky. „Myslím si, že se
jedná o akci, která bude mít obrov-
ské náklady a minimální výnos. Spíš
bych peníze věnoval na opatření pro-
ti povodním na Berounce, na bu-
dování pěších i cyklistických tras a
na dobudování infrastruktury v ob-
cích kolem řeky i na jejích příto-
cích,“ uzavírá Konvalinka.
Nejen obcím se navrhované radikál-
ní úpravy Berounky nezamlouvají.
Proti záměru se postavila i Správa
Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Český kras.
„Zesplavnění toku Berounky na
území CHKO by představovalo roz-
sáhlou stavbu se zásadními, převáž-

ně negativními dopady na přírodní
prostředí a krajinu, vedlo by k ne-
vratnému znehodnocení předmětů
ochrany a k velkému snížení hodno-
ty krajinného rázu,“ napsal vedoucí
správy Michal Slezák. Dodal, že po-
dle Správy CHKO je záměr splavnit
Berounku na území Českého krasu
»zcela nepřijatelný«.
Zatímco úřady a instituce mají, zdá
se, jasno, názor lidí žijících v okolí
řeky, tak jednoznačný nebude. „Ur-
čitě by to mělo své klady i zápory,“
míní Martina Navrkalová ze Zadní
Třebaně. „Lodě na řece jsou krásné,
romantické, ale zase by Berounka
ztratila své kouzlo klidné řeky plné
rybářů...“     Miloslav FRÝDL, (pef)

V KARLŠTEJNĚ. Vladimír Kabát na břehu Berounky.    Foto Anna KABÁTOVÁ
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Šestý ročník Loučení s létem se za
krásného počasí konal 5. září na ná-
dvoří zámku v Litni.
Program jsme zahájili soutěžní
ukázkou netradičního požárního úto-
ku několika družstev mužů, žen i dě-
tí. Po shození posledních terčů, byla
pro návštěvníky připravena ukázka
práce policejního pyrotechnika s je-
ho služebním psem. Byl k vidění i
speciální pyrotechnický oděv a nej-
různější munice. Mezitím se začali
připravovat liteňští mini hasiči. Se
svými vedoucími předvedli profesi-
onální ukázku hašení požáru papíro-
vé »školy«. Děti vyskákaly z tatry i
transportéru a ihned začaly roztaho-

vat hadice a hasit. Za to sklidily oh-
romný potlesk a jásot. 
Malí návštěvníci dále mohli zhléd-
nout divadélko pro děti, zaskákat si
na trampolíně nebo v nafukovacím
hradu. O skákací atrakce byl největ-
ší zájem. Po pohádce už byli připra-
veni profesionální hasiči z Řevnic.
Společně se zdravotníky z ASČR
ukázali jejich práci u dopravní neho-
dy, kdy musí zraněnou osobu vy-
prostit ze zdeformovaného vozidla.
Diváci alespoň viděli, že vystříhat
člověka z vozidla není nic jednodu-
chého - záchranáři musí postupovat
opatrně, aby nezpůsobili zachraňo-
vané osobě další zranění. 

Své hudební nadání nám předvedla
mladá kapela Beat sisters. To už se
začali objevovat první tanečníci.
Kapela hrála opravdu skvěle. Další
ukázku si připravili místní liteňští
hasiči. Hasili osobní automobil. Při
hašení využili všechny ochranné po-
můcky, které mají předepsané, včet-
ně moderních dýchacích přístrojů.
Po uhašení auta vystoupili hořovické
mažoretky a odstartovala disciplína
Liteňský silák. Soutěže se mohli zú-
častnit všichni návštěvníci, aby si
vyzkoušeli svoji sílu a rychlost. Tu si
rovněž následně ověřili v hodu piv-
ním sudem. Jiří HrÁCH
(Dokončení na straně 8)

Liteňský pupík zve
do tělocvičny
Do tělocvičny ZŠ zve liteňské i
přespolní předškolní děti nově za-
kládaný spolek Liteňský pupík.
Své pohybové i rozumové doved-
nosti mohou děti zdokonalovat při
jednoduchých pohybových hrách
pod vedením Marcely Mourečko-
vé vždy v lichém týdnu v úterý od
15.30 do 16.30. Při  cvičení bude-
me využívat tradiční  i netradiční
náčiní a nářadí. První cvičení se b
ude konat 22. září. Takže děti: zh-
luboka dýchat, vypnout prsa a pu-
pík zastrčit! Moc se na vás těšíme.
Bližší informace na mailové adre-
se: mourci@email.cz.
Ráda bych poděkovala základní
škole v Litni za vstřícné poskyt-
nutí tělocvičny, členkám liteňské-
ho  mateřského centra Tilia, jež
ukončilo činnost, velmi děkuji za
laskavé poskytnutí krásných a
barevných pomůcek pro liteňské
cvičení a Liteňskému pupíku přeji
hodně sil a uskutečněných, nejen
divadelních i loutkových, snů. 

Marcela MOurEčKOVÁ, 
Liteňský pupík, Liteň

Děti 1. září přivítali
ředitelka i starosta
Letos jsme se my - žáci, učitelé a
správní zaměstnanci Základní školy
v Litni - sešli v úterý 1. září ráno
před školou. Po české státní hymně
nás přivítala ředitelka Věra Horká a
starosta městyse Miroslav Horák.
Po skončení oficiální části nechybě-
lo krátké přivítání ve třídách a po
první vyučovací hodině jsme už
mohli jít domů. Vítáme především
nové spolužáky v první třídě a pře-
jeme jim hodně radosti a úspěchů.
Jistě se do školy těšili a my doufá-
me, že se jim u nás bude líbit. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Hasiči se v Litni rozloučili s létem
V AREÁLU MÍSTNÍHO ZÁMKU BYL PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      9/2015 (47)                

A JDE SE NA TO. Liteňští školáci
při zahájení nového školního roku. 

Foto Jiří Havelka

Výstava originálních kostýmů, v
nichž excelovala hvězdná pěvkyně
Jarmila Novotná, je od 9. září k vi-
dění v pražském Obecním domě.
Při vernisáži byla současně pokřtěna
historicky první monografie o Jar-
mile Novotné s názvem Baronka v
opeře spisovatele a historika Pavla
Kosatíka. Výstava kostýmů a vydá-
ní knihy jsou považovány za vrchol-
né události letošního Festivalu Jar-
mily Novotné 2015, který již počtvr-
té pořádá nezisková organizace Zá-
mek Liteň.
Podle organizátorů pražská výstava
zároveň připomíná časy, kdy ještě
operní a divadelní kostýmy nebyly v

držení divadel, ale jejich ztvárnění i
výroba byly v rukou samotných
umělců, kteří si je nechávali šít na
vlastní náklady. K vidění je napří-
klad kostým Mařenky z Prodané ne-
věsty, první velké profesionální role
Jarmily Novotné, s níž v pouhých
sedmnácti letech debutovala v Ná-
rodním divadle a v pozdějších letech
s ní byla českou veřejností stále
identifikována. Nechybí ani nejim-
pozantnější z převleků Novotné –
kostým Violetty z opery La traviata,
který pochází ze salonu »české Co-
co Chanel« Hany Podolské. 
Protože Novotná oplývala mezi pěv-
kyněmi své doby mimořádně štíhlou

a vysokou postavou, byla obsazová-
na do tzv. »kalhotkových« rolí. Její 
specialitou jsou třeba neméně pů-
vabné kostýmy Cherubína z Figaro-
vy svatby nebo Oktaviána z Růžo-
vého kavalíra, které rovněž expozi-
ce nabízí.
„Jarmila Novotná byla nejen světo-
vá operní hvězda, ale také význam-
ná osobnost a velká vlastenka. Tako-
vých osobností, hereček, zpěvaček,
matek úspěšných v zahraničí moc
nemáme a myslím, že je škoda, že je
u nás v povědomí méně než třeba
Ema Destinnová, která ve světě roz-
hodně není vnímána tak vysoce jako
paní Novotná. (Dokončení na straně 8)

LiteňskéOKÉNKO

V pražském Obecním domě vystavují kostýmy Jarmily Novotné
PŘI VERNISÁŽI BYLA POKŘTĚNA PRVNÍ MONOGRAFIE O SVĚTOZNÁMÉ »LITEŇSKÉ« OPERNÍ DIVĚ
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Přesto, že se už lehce ochladilo, své
ladné pohyby nám předvedly orien-
tální tanečnice. Jejich ukázka od-
startovala večerní vystoupení kape-
ly Porucha, která pak hrála až do
půlnoci. Po setmění nás čekala ještě
poslední atrakce: ohnivá show sku-
piny Artscenie. 
Všechny ukázky a kapely sklízely
po celou dobu ohromný potlesk di-
váků. Věříme, že se nám akce vyda-
řila a všichni si přišli na své. Během
dne si návštěvníci navíc mohli pro-
hlédnout hasičskou techniku, včetně
automobilového žebříku, vybavení
sanitky, historickou zbroj, zastřílet
si z luku, něco si vyrobit v dílnič-
kách, povozit se na koních, zasoutě-
žit si, nebo si jen posedět s přáteli a

poslechnout si nejrůznější písničky. 
Děkuji Středočeskému kraji a Měs-
tysi Liteň za jejich velkou podporu
akce. Rovněž děkuji dalším podpo-
rovatelům, mezi které patří Zámek
Liteň, Johnny servis, řeznictví Ka-
mila Alferyho, FC Liteň, Domeček
Hořovice... Hlavně ale děkuji všem
návštěvníkům, hasičům a kamará-
dům, kteří nám pomohli akci uspo-
řádat. Liteňští hasiči už nejezdí jen k
požárům, ale jsou nedílnou součástí
kulturního žití v Litni, při kterém
odvádí pořádný kus práce, za což je
chválím a za což jim děkuji.
Více fotografií a informací o čin-
nosti sboru, můžete nalézt na webo-
vých stránkách www.sdhliten.cz

Jiří HrÁcH, velitel SdH Liteň

Hasiči se loučili...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

HASILI AUTO. Dospělí liteňští hasiči divákům předvedli zásah u hořícího
automobilu. Foto NN M. FRÝDL

V Praze vystavují kostýmy Jarmily Novotné
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Doteď si v Metropolitní opeře pamatují její jmé-
no, mají po chodbách její obrazy, uchovávají šaty,
je brána jako velká primadona,“ líčí organizátor-
ka festivalu, ředitelka neziskové organizace Zá-
mek Liteň Ivana Leidlová a dodává: „Při návště-
vě Metropolitní opery bylo úžasné vidět, jak si
Jarmily Novotné považují. Taková osobnost si za-
sluhuje, aby byla ve své vlasti připomínána s ne-
menší vážností. Proto naše organizace usiluje o

pozvednutí jejího jména díky pořádání hudebních
a letos i nehudebních aktivit, jakými jsou právě
výstava operních kostýmů a vydání monografie.“
Publikace o Jarmile Novotné bude v prodeji od
17. září a výstavu bude možné navštívit  do 4. led-
na 2016 v rámci většiny programů Obecního do-
mu. Samostatně bude zpřístupněna společně s vý-
stavou Uměleckoprůmyslového muzea Secese.
Vitální umění 1900. 
Kostýmy, v nichž Jarmila Novotná šestnáct let ex-
celovala při svých vystoupeních na prknech Met-
ropolitní opery i dalších operních domů, jsou řa-
zeny v časové posloupnosti a doplňují je informa-
ce o jejich původu, biografická data i údaje o mís-
tech zpěvaččina působení. Kontext a dobové sou-
vislosti jejího života a tvorby přiblíží přehledný
životopis, který doplní výběr původních snímků.
Expozice je dále ozvláštněna výběrem předmětů z
muzejní sbírky, kterou shromažďuje a o níž peču-
je Zámek Liteň. Nabídne třeba ukázky korespon-
dence Novotné, jako je děkovný dopis od prezi-
denta Beneše, dopis od prezidenta Eisenhowera
nebo manželky prezidenta Roosevelta Eleanor,
dále výběr rekvizit Jarmily Novotné, které byly
součástí role Prinz Orlofsky v Netopýru, progra-
my k filmům, v nichž si zahrála (Požár v opeře,
Frasquita, Kozák a slavík), ale také předměty vá-
žící se k působení rodu Daubků v Litni (bronzová
pečeť, ex libris G. A. Daubka). Součástí výstavy,
jež se koná ve spolupráci s Metropolitní operou v
New Yorku, Národní galerií v Praze a Obecním
domem jsou komentované prohlídky a další kom-
ponované programy. Záštitu nad letošním roční-
kem Festivalu Jarmily Novotné převzaly Minis-
terstvo kultury a Americká ambasáda v České re-
publice. Tomáš HrOmÁdKa, Řevnice

Kroužky začnou 21. 9.
Hned několik zájmových kroužků
nabízí zájemcům od nového školní-
ho roku liteňské pracoviště střediska
volného času Domeček Hořovice.
Zahajovací schůzka je pro všechny
společná - konat se bude 21. září od
15 do 17.30 v klubovně Domečku
na náměstí v Litni. V nabíce jsou
tyto kroužky:
- Dívčí klub AVE
- Řemeslné dovednosti s Katkou
- Doučování pro děti
- Angličtina pro dospělé
- Taneční hýbánky
- Florbal pro kluky a holky
- Cvičení s Blanche
- Běhání pro radost
- Hrajeme si na školu
- Cvičení pro maminy a babiny
- Keramika pro děti
Informace získáte na tel.: 725 482
037.         Eva KNOPOVÁ, Krupná

Liteňské aktuality
* Tenisový turnaj ve čtyřhře se
uskuteční 19. 9. na kurtu v Litni.
Prezentace hráčů a hráček začíná v
9.00, startovné činí 300 Kč.
Součástí startovného je občerstvení
a ceny. Hlásit se můžete na emailu:
l.klocova@email.cz, nebo na tel.:
604 279 052.           (isl)
* Výstavu ovoce, zeleniny, květin a
z historie řemesel pořádají liteňští
zahrádkáři ve dnech 4. a 5. 10. (od
9.00 do 17.00) a 6. 10. (od 8.00 do
13.00) v liteňské knihovně.         (isl)
* V sobotu 12. 9. ve večerních ho-
dinách vyjížděli řevničtí záchranáři
mezi obce Liteň a Vinařice, kde byl
v osobním voze nalezen zastřelený
mladý muž. Lékař již mohl konsta-
tovat pouze smrt. Jednalo se s nej-
větší pravděpodobností o sebevraž-
du, tragickou událost vyšetřuje stát-
ní policie. Bořek BULÍČEK

TRAVIATA. Jarmila Novotná v kostýmu z opery
La Traviata. Foto ARCHIV

Tentokrát je na obrázku velká zajímavost - poz-
vánka na sokolský ples v Litni z roku 1914. 

Pohledy do liteňské minulosti
Se zajímavými záběry Litně a starými dokumen-
ty vás prostřednictvím své sbírky starých po-
hlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a do-
brovolný hasič Lukáš MÜNZBERGER.

HASILI ŠKOLU. Nejmenší liteňští hasiči při ukázce hašení požáru papíro-
vé »školy«. Foto NN M. FRÝDL
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Klíček si v přírodě hrál na Artuše
MALÍ ŘEVNIČTÍ TANEČNÍCI STRÁVILI TÝDEN NA POMEZÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ

Řevnice - Soustředění v závěru
prázdnin absolvoval dětský folk-
lorní soubor Klíček z Řevnic. 
Třicet dětí strávilo týden v penzionu
U Pašeráka na pomezí Jizerských
hor a Krkonoš. Náplní soustředění
nebyl jen tanec, ale také hra. 
„Hru připravili Tobiáš a Eliška Sud-
kovi. Nakonec byli nemocní, a ač se
zúčastnili, hru musela realizovat Mí-
ša, jejich maminka, dle popisu, který
děti připravily,“ sdělila vedoucí
Klíčku Ludmila Chroustová. 
Děti si hrály na krále Artuše a během
celého pobytu plnily různé úkoly.
Hra skončila typicky pro Klíček -
tancem na plese. 

Děti si užily přírody, podnikaly výle-
ty - např. na Bílou skálu či rozhled-
nu Štěpánka - sportovaly. „Týden
utekl jako voda a dětem se ani
nechtělo domů,“ uzavírá Chrousto-
vá. Petra FRÝDloVá

Poslední srpnovou neděli se sešli
nejmladší hlásnotřebaňští hasiči -
Plamínci na první  poprázdninové
schůzce. Po seznámení se s novým
členem z Berouna se odebrali za so-
kolovnu, kde si dali rozcvičku a po-
máhali připravit věci na cvičení po-
žárního útoku. Nácvik na první sou-

těž šla dětem pěkně od ruky. Schůz-
ka skončila kvůli velkému horku po-
léváním vodou z kádě. Zveme do
hlásnotřebaňské hasičárny nové
členky a členy od 5 let do 18 let.
Scházíme se každou neděli od 9.30
do 11.30. Sabina KUDláČKoVá,

Plamínci Hlásná Třebaň

Velkou komplikaci způsobila obyvatelům Zadní
Třebaně a okolních obcí demontáž železné most-
ní konstrukce přes Bělečský potok a s tím souvi-
sející uzavírka silnice směrem na Liteň a Svinaře.
Objízdná trasa je bohužel delší i kvůli uzavírce ve
Svinařích, kde budují kanalizaci. Mostní kostruk-
ci demontovali 2. 9. a od té doby čekáme na stav-
bu nového mostu. Vše je v kompetenci KSÚS,
případné připomínky doporučujeme směřovat na
tuto instituci. Obecní úřad si uvědomuje potíže,
které uzavírkou obyvatelům Zadní Třebaně vzni-
kají. Obslužnost (svoz odpadů) by měla být za-

chována. Apelujeme na příslušná místa, aby byl
most vystavěn co nejdříve, uzavírka je plánována
do 20. prosince. 
Finišují práce na kanalizaci. V obci bylo vinou te-
plého a suchého období i prací na kanalizaci a vo-
dovodu velmi prašno. Vše ale spěje ke zdárnému
konci. V těchto dnech finišují práce na kanalizaci,
dokončují se přípojky a oprava povrchů. Zastu-
pitelé procházejí obec a s dodavatelem řeší rozsah
oprav cest dotčených stavbou. Úpravy povrchů
probíhají či budou v nejbližší době probíhat v uli-
cích Školní, Nad Školou, Na Kaplanci, Bezejmen-

ná, Ke Slemenům. Ve dnech 18. a 19. 9. budou
upraveny povrchy v ulicích Třebaňská, K Nádra-
ží, Na Návsi, V Zahrádkách a Pod Úvozem. Prosí-
me občany, aby neparkovali na veřejných pro-
stranstvích a v časovém předstihu si objednali
služby (např.: odvoz fekálií) mimo uvedené ter-
míny. Objízdné trasy budou vyznačeny. 
Kanalizace má být zkolaudována  do konce roku,
vodovod do března. S firmou, jež spravuje veřej-
né osvětlení, bylo dohodnuto přidání 3 světelných
bodů v ulici Lipová.          markéta SimanoVá, 

starostka Zadní Třebaně

Žena odmítla pomoc
Dne 7. 9.2015 v pozdních večerních
hodinách při pravidelné hlídkové
činnosti zjistila hlídka městské poli-
cie v ulici Vrážská v Černošicích že-
nu, která ležela na chodníku. Když jí
strážníci pomohli na nohy, žena jim
sdělila, že se pohádala s přítelem,
který ji strhl na zem a z místa ode-
šel. Hlídka postižené nabídla lékař-
ské ošetření, které však odmítla.
Dále také odmítla věc jakkoliv řešit,
což znamená, že agresor unikne tre-
stu. Gregor DUŠiČKa, 

městská policie Černošice

Třebaňští předškoláci si užívají novou hrazduPo Stivínovi usedne
do křesla Prušinovský
Cyklus besed se známými osobnost-
mi s názvem Křeslo pro hosta začal
zkraje září na svinařských kurtech.
Vyprávění a hlavně hudební vystou-
pení Jiřího Stivína účastníky napros-
to uchvátilo. „Hrát se dá na coko-
liv,“ pronesl virtuos a předvedl  hru
na rouru od sifonu. „Stejně tak mů-
žete hudbou cokoliv vyjádřit,“ do-
dal. „Tak nám zahraj, co jsi měl dnes
k obědu,“ zareagoval Zdenek Patoč-
ka, který besedu moderoval. Po za-
znění pár tónů všichni uhodli, že k
obědu bylo kuřátko.
Neobyčejně milé posezení se usku-
tečnilo týden poté se scénáristou
Markem Epsteinem. Promítnutí fil-
mu BrainStorm, k němuž napsal
scénář, naladilo zúčastněné k plodné
debatě. Dozvěděli jsme se, že Marek
byl velký sportovec, který studoval
na sportovním gymnáziu, kde se na-
učil disciplíně a řádu. „Obě vlast-
nosti mi pak byly ku prospěchu jak
při studiu na FAMU, tak dodnes v
mé profesi,“ přiznal.  
Ve čtvrtek 24. 9. usedne v 19.00 do
Křesla pro hosta režisér, scénárista,
rodák z Hořovic a někdejší obyvatel
Zadní Třebaně Jan Prušinovský.

lucie BoxanoVá, Svinaře

ÚTOK. Cvičení hlásnotřebaňských Plamínků. Foto Sabina KUDLÁČKOVÁ

Plamínci trénovali na hasičské závody

Železná konstrukce byla demontována, teď čekáme na stavbu mostu 

Z našeho kraje 
* Změny územního plánu Hlásné
Třebaně se budou veřejně projedná-
vat 17. 9. od 18.00 v místní České
hospodě. (hoz)
* Výstavba kanalizace, čističky a
vodovodu ve Svinařích se budou
projednávat na veřejném zasedání,
které se koná 18. 9. od 18.00 v míst-
ní restauraci U Lípy.  (box)
* Farmářské trhy se konají 19. 9.
dopoledne u vily Tišnovských (Karl-
štejnská ulice) v Černošicích. (ač)
* Druhý prodej mezi vraty se koná
19. 9. v Řevnicích. Info a přihlášky
na tel.: 775 349 331 a 606 105 842.

Růžena WilDmannoVá
* na farmářských trzích  si může-
te nakoupit 26. 9. od 8.00 do 12.00 u
zámku v Dobřichovicích.             (ak)
* moštárna ovoce je do 10. října
zájemcům k dispozici v areálu
Obecního úřadu Zadní Třebaň. V
provozu je každou sobotu od 8 do
12 a od 13 do 16 hodin.              (sim)
* Sklepní kóje a sklepy přitahují
pozornost zlodějů v celém okolí -
majetek zde uložený bývá méně
chráněn. Doporučujeme majitelům
těchto prostor, aby svůj majetek lépe
zajistili, je-li to možné např. montá-
ží kvalitního bezpečnostního zámku,
a aby zvážili možnost elektronické-
ho střežení. Gregor DUŠiČKa,

městská policie Černošice
* V sobotu 12. 9. zasahovali řevnič-
tí záchranáři v Černošicích u muže,
který si při rozdělávání ohně v za-
hradním grilu vážně popálil obě ruc-
e. Po ošetření byl transportován do
vinohradské nemocnice. (bob)
* Veliký rybářský háček na sumce
si 13. 9. dopoledne zabodl do nohy
mladý muž v Řevnicích. Místní zá-
chranáři ho převezli do nemocnice
na Karlově náměstí v Praze.      (bob)
* o otevření domu v Řevnicích,
kde se nacházel zraněný, byli 6. 9. v
noci požádáni místní profesionální
hasiči. Násilím vnikli do objektu a
osobu, kterou zde našli ležet na
zemi, předali záchranářům.       (pav)
* muže spícího ve vlaku na trati
Praha - Beroun okradl 28. 8. v noci
neznámý zloděj. Z tašky, kterou měl
cestující na sedadle, odcizil jeho pe-
něženku, ve které bylo 1000 Kč, 160
EUR a doklady. Chmaták z vlaku
utekl na zastávce Zadní Třebaň. Po-
škozený jej pronásledoval, ale než
stačil vystoupit, dveře se zavřely a
vlak se rozjel. Hedvika ŠmÍDoVá

Hrazdu na školní zahradu zakoupila škola/školka v Zadní Třebani. Nový
herní prvek mohl být zakoupen díky dotaci, o kterou požádal jeden z tatín-
ků - Martin Baráček, i díky dalším příspěvkům. Německá delegace ze spřá-
telené obce Steineroth například darovala částku 100 EUR. „Z hrazdy má-
me radost, děti si ji opravdu hodně užívají,“ sdělila jedna z učitelek Pavlína
Neprašová. (pef) Foto Pavlína NEPRAŠOVÁ

V PŘÍRODĚ. Děti z Klíčku na soustředění.     Foto Ludmila CHROUSTOVÁ
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Nahodile fungující zábavná agentura GEI-ŠA
(Geissler-Šafránek) si Vás s laskavou podporou města

Dobřichovice dovoluje pozvat na

2. ročník Brdského festivalu 
svíčkové (omáčky)
Memoriál Jenufa Šuchmy,

který se uskuteční na nádvoří dobřichovického zámku 

v sobotu 10. října 2015 od 19.00 hodin.

Součástí soutěže o nejlepší svíčkovou (pravidla 
na www.dobrichovice.cz) bude i přehlídka domácích 

českých a staročeských specialit. 
Přihlaste svou svíčkovou do soutěže a získejte 

zajímavou cenu, přijďte se pochlubit 
se svou specialitou v nesoutěžní přehlídce.

Hodnotit bude odborná porota v čele s Helenou
Rytířovou a Pavlem Sedláčkem i laická veřejnost.

Neváhejte a přihlaste se do soutěže 
i do přehlídky na: jiri.geissler@infocredit.cz,

případně na tel.: 605 231 332!
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výroba a tisk 
dopisních obálek

www.frances.cz

Naše noviny - XXVI. ročník nezávislého
poberounského občasníku. 
Vychází každých čtrnáct dní. 

Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
předseda in memoriam, L. Hochmalová

(lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), 
J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz,

728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@cent-
rum.cz, 724135824). 

Jazyková lektorka E. Malá. 
Tisk Carex - Petr Přívora. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kul-
tury ČR (MK ČR E 10532). 

Adresa redakce: 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská
96, objednávky inzerce a předplatného: inzer-

ce@nasenoviny.net. 
Uzávěrka čísla 13. 9. 2015.

Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:
Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod

Selcem, u Zámečku, na nádraží, obchod U
Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ, Billa,

Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny,
Koloniál, benzina, večerka; Karlštejn: Obchod,

Koloniál, čerpací stanice; Dobřichovice:
Nákupní středisko, stánek u nádraží,

Plynbouda, čerpací stanice; Černošice: Stánek u
nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod;

Vižina: Obchod.

E-mail: redakce@nasenoviny.net;
http://www.nasenoviny.net
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Setkání mopeďáků první zářijovou
sobotu ve Svinařích se už stalo tradi-
cí. V sobotu 5. září se konala desátá,
jubilejní spanilá jízda.
Celé dopoledne se k hostinci U Lípy
sjížděli majitelé mopedů Stadion, Ja-
weta, pionýrů, babet a dalších silnič-
ních strojů do 50 ccm a roku výroby
1970. Zaregistrovalo se 107 jezdců!

Celé prostranství bylo plné nablýs-
kaných »miláčků«, přihlížejících a
prohlížejících účastníků setkání. Ve
12.00 se vydali všichni, včetně pořa-
datelů na motorkách i v autech, na
X. spanilou jízdu podbrdskou kraji-
nou dlouho 50 km. Nechyběla odta-
hová služba, která ovšem tentokrát
neměla téměř žádnou práci. Při zas-

távkách pod Koněpruskými jeskyně-
mi, ve Všeradicích a v Neumětelích
si odpočinuli jezdci i stroje. Po ná-
vratu do Svinař nastal čas vyhodno-
cení. Nejmladším účastníkem byla
Klára Pálková, nejstarším Josef Zí-
ma (76 let), nejtěžším Jan Vohlídal
(130 kg), z nejdelší vzdálenosti při-
jeli Jan Marcík (z Chodové Plané) a

Ivan Janiš (ze Sokolova). Největším
smolařem byla vyhlášena Věra Do-
lejší - závada  na mopedu ji nedovo-
lila pokračovat v jízdě. Setkání se
vydařilo. I když bylo spíš chladno,
na dobré náladě to nikomu neubralo.
Poděkování všem, kteří se zúčastni-
li, i pořadatelům, kteří setkání připra-
vili.     Jana KozáKová, Svinaře

Závody v orientačním běhu se budou
konat 3. a 4. října v okolí Lesního di-
vadla Řevnice.
Pořadatelé z USK Praha připravili
řadu tratí pro příchozí - od nesoutěž-
ních zážitkových tratí pro začáteční-
ky a rodiny s dětmi po tratě určené

zkušeným outdoorovým nadšencům.
Přihlášky se přijímají i na místě od
9.15,  podrobné informace najdete na
webu www.uskob.cz/poradani/pz15.
Konat se zde budou i závody oblast-
ního žebříčku Manufaktura Cup.

Petr BoŘánEK, USK Praha

TJ Karlštejn hledá dlouhodobého 

správce objektu,
fotbalového hřiště a provozovatele ubytovny. 

Byt k dispozici. Nabídky zasílejte do 30. 9. 2015 na e-mail: 

tjkarlstejn@seznam.cz.

Sportclub pořádá turnaj tenisových rodin
Řevnice - Václavský turnaj, populární soupeření rodinných párů v tenise, se
uskuteční 28. září od 9 hodin na kurtech u řevnického Liďáku. 
Pravidla jsou obvyklá: dvojice hráčů je v blízkém příbuzenském vztahu, vě-
kový rozdíl minimálně jedna generace, přičemž mladšímu musí být maxi-
málně 18 let. Turnaj tradičně pořádá Sportclub Řevnice, hraje se ve skupi-
nách systémem každý s každým, nejlepší páry obdrží ceny. Přihlášky do tur-
naje či podrobnosti na info@sportclubrevnice.cz. (jš)

Odtahová služba byla letos bez práce
SVINAŘŠTÍ MOPEĎÁCI POŘÁDALI JUBILEJNÍ, DESÁTOU SPANILOU JÍZDU MALÝCH MOTOCYKLŮ

Tenisté se odměnili tatarákem a vychlazeným pivem
VÍTĚZSTVÍ VE DRUHÉM ROČNÍKU SVINAŘE OPEN OBHÁJILA DVOJICE PETR PROCHÁZKA - PAVEL KOZÁK

Vloni na jaře přišel Zdenek  Patočka
s nápadem  uspořádat ve Svinařích
tenisový turnaj ve čtyřhře. Nikdo by
si tehdy asi netipnul, že tak položil
základní kámen pravidelné soutěže
zvané Svinaře Open. 
Když jsme se letos v květnu na kur-
tech sešli, během pár minut se při-
hlásilo jedenáct dvojic, které se chtě-
ly turnaje zúčastnit. Systémem kaž-
dý s každým na dva vítězné sety se
pak hrálo od května do konce prázd-
nin. Myslím, že mohu za všechny
účastníky říct, že jsme si turnaj užili,
skvěle si zahráli, zapotili se, zasmáli
se a leckdy si i pěkně pocuchali ner-
vy. Minulou neděli jsme se dočkali
slavnostního vyhlášení vítězů. Zla-
tou medaili a originální putovní po-

hár z dílny Ondry Hovorky vyhrálo,
stejně jako před rokem, duo Petr
Procházka – Pavel Kozák. Nikomu z
nás se nepodařilo vzít této dvojici
ani set! Počkejte, pánové, v příštím
roce! Na stříbrné příčce se umístil
Martin Hrubý senior s Michalem
Růžičkou, bronzoví byli Martin Hru-
bý mladší a Martin Zíma starší.
Odměnou všem hráčkám a hráčům
pak bylo večerní posezení na kurtech
u výborného tataráku s topinkami a
vychlazeným pivkem. Jakožto jeden
z organizátorů turnaje bych ráda po-
děkovala všem tenistům, kteří turnaj
odehráli až do konce (ne všichi byli
tak spořádaní) a doufám, že se na
kurtech potkáme i příští rok.  

Lucie Boxanová, Svinaře

HLAVA NA HLAVĚ. Sto sedm jezdců se zaregistrovalo na jubilejní spanilou jízdu pořádanou svinařskými mopeďáky.                              Foto Alena VESELÁ

TENISTÉ. Část účastníků svinařského turnaje. Foto ARCHIV

U »lesňáku« změří síly orientační běžci
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Letům k výhře přesilovka nestačila
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Letovským fotbalistům
»se podařilo« vypadnout z kraj-
ského kola poháru - rozhodující
gól inkasovali minutu před kon-
cem! Mnohem víc je ale mrzela do-
mácí prohra s rivalem ze Všenor.
FK LETY, krajská I. A třída
Lety - Český lev-Union Beroun 1:2
Branka: Nejepsa
První kolo poháru SKFS. Když už se
schylovalo k penaltám, vstřelili hosté
v 89. minutě postupový gól!        (jik)
Lety - Všenory 0:3
Hosté přehráli domácí po všech st-
ránkách! V 18. minutě došlo k situa-
ci, která ovlivnila celé utkání. Útoč-
ník hostů Kučera Jakub vykřikl na
rozhodčího: „Pískni to, ty vole!“, za
což byl vyloučen. Od té doby se hos-
té semkli a důsledně dodržovali tak-
tiku. V 38. minutě fauloval na hrani-
ci pokutového území Kalivoda, tre-

stný kop stačil z brankové čáry vy-
kopnout Rosenkranz.  Druhý poločas
ovládli v deseti nadšeně bojující
hosté. V 58. minutě neubránili domá-
cí hlavičkujícího Ondřeje Kučeru a
hosté šli do vedení. V 78. minutě po
rychlém protiútoku zvýšil stejný hráč
na 0:2. Zmar dokonal v 86. minutě
střídající Císař, který po úniku pro-
střelil Váchu.                 Jiří KÁRNÍK
Hostomice - Lety 2:2
(na penalty 4:3) 
Branky: Nejepsa, Josef Baubín
O drhém bodu pro domácí rozhodla
loterie pokutových kopů. (jik)

VŠERADICE, okresní přebor 
Všeradice - Chyňava 0:0
Chodouň - Všeradice 0:3
Branky: Šedivec, Vejvoda, Kácha
Okresní kolo Českého poháru.
Králův Dvůr B - Všeradice 2:0

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice -  Tuchoměřice B 6:0
Branky: Prosický 2, Štědronský 2,
Kratina, Křivánek
Domácí si vytvářeli šanci za šancí,
jenže gólman hostů byl k nepřekoná-
ní. Až po půlhodině hry bylo jeho
kouzlo zlomeno a Dobřichovicím se
podařilo skórovat. Do přestávky pad-
la ještě jedna branka a ve 2. poločase
výborně hrající domácí přidali další
čtyři góly. Dobřichovičtí tak mohli
slavit první vítězství v soutěži. (oma)
Kněževes - Dobřichovice 1:1
Branka: Větrovec

Hosté museli vynaložit velké úsilí,
aby vybojovali alespoň bod. Domácí
z hlediště dirigoval bývalý sparťan
František Straka.       (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Lužce - OZT 3:1
Branka: Tyšer
Smolná prohra Ostrovanu. V Luž-
cích nebyl horším týmem, ale dopla-
til na neproměňování šancí. První gól
inkasovali hosté po neodmávaném
ofsajdu a ještě smolnější byla branka,
kdy teč změnila směr střely do proti-
pohybu gólmana Bouberleho. Třetí
gól padl ve druhé půli po fatální chy-
bě třebaňské obrany. Ostrovan měl
po změně stran další dvě velké šance,
ale žádná se neujala. Až šest minut
před koncem snížil  Tyšer.        (Mák)
Tmaň - OZT 1:5
Branky: Kapoun, Fojt, Chmelík,
Horváth, Soukup
Domácí sice šli do vedení, ale Ostro-
van do poločasu otočil na 2:1 a pak
už jednoznačně kraloval.          (Mák)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Chodouň - Karlštejn 0:4 
Branky: Cajthaml, Zajíc, Kučera,
Klusák
Karlštejn odehrál zodpovědné utkání
s minimem chyb. Do vedení se dostal
už ve 4. minutě zásluhou Cajthamla,
v první půli přidal ještě další dva zá-
sahy. Ve druhé části si náskok v klidu
pohlídal a skóre ještě navýšil po stře-
le Klusáka.                Michal ŠAMAN

Karlštejn - Vysoký Újezd 4:1
Branky: vlastní, P. Kučera, Tomá-
šek, Klusák
Karlštejn dlouho dobýval branku
hostů, pomohl mu gól do šatny, který
si hosté dali sami. Ve druhé části se
projevila kvalita, lepší kondice i větší
chuť hrát. Michal ŠAMAN

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Jeneč - Řevnice 1:6
Branky: Moravec 2, Wrobel 2,
Pastorek, Jabálek
Hostivice B - Řevnice 4:2
Branky: Zajíc, Wrobel
Řevnice v první polovině zápasu ne-
proměnily dvě stoprocentní šance a
po chybách obrany prohrávaly 2:0.
Druhá polovina hry byla z jejich stra-
ny rapidně lepší a přinesla snížení na
2:1. Hosté dále tlačili a říkali si o vy-
rovnání, bohužel  gól soupeře na 3:1
v 84. minutě poslal řevnické borce
do kolen a minutu před koncem inka-
sovali počtvrté. Wrobel v samotném
závěru už jen korigoval.              (pac)
Řevnice - Kosoř B 3:0
Branky: Wrobel, Matoušek, Zajíc

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - Chyňava B 1:2 
Branka: Šindler 
Zdejcina - Liteň 9:2 
Branky: Dufek 2

Řevničtí žáci nasázeli soupeři jedenadvacet branek, přípravka jich šestnáct dostala

Sport po okolí
* Tratě pro dospělé, dorost i děti
připravili pořadatelé Černošického
běhu, který se koná 19. 9. Startuje se
mezi 14.00 a 15.15 na hřišti v Huso-
vě ulici, cíl je tamtéž. Startovné činí
100 Kč (12-18let) a 200 Kč (dospě-
lí), děti do 12 let neplatí. Případný
výtěžek je určen na podporu výstav-
by černošické sportovní haly.   (dap)
* Nábor dětí od 5 let pořádá oddíl
kopané Slavoj Řevnice. Tréninky se
konají každé úterý a čtvrtek od
17.00 na hřišti Za Vodou.            (lus)
* Tréninky dětského sportovního
klubu Ostrovánek Zadní Třebaň za-
čínají 22. 9. od 16.00. Na své svě-
řence se každé úterý těší trenér Pat-
rik Hochmal. Děti čeká fotbal, flor-
bal, míčové hry, soutěže... Při špat-
ném počasí a přes zimu je využíván
sál Společenského domu.           (pef)
* Pravidelné cvičení Kruhový tré-
nink pokračuje od 6. října ve Spole-
čenském domě v Zadní Třebani.
Cvičí se každé úterý od 19.30 do
20.30, cena je 50 Kč za hodinu. S
sebou podložku na cvičení, ručník,
pití a pevné boty. Jak se cvičí pocti-
vý kruhový trénink? „S využitím
cvičebních pomůcek a s pečlivým
výkladem správného provedení cvi-
ků,“ sdělila lektorka Xénia Paličko-
vá-Křížová.  Více informací na tel.:
739 048 492. (pef)

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - S.K. Černolice 20. 9. 16:30
Spartak Příbram - FK Lety 26. 9. 10:30

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Jíloviště B 19. 9. 16:30 
Dobřichovice - Vonoklasy 26. 9. 16:30

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Nový Jáchymov 19. 9. 16:30
Nižbor B - OZT 27. 9. 14:00

KARLŠTEJN, okresní III. třída
Srbsko - Karlštejn 20. 9. 16:30
Karlštejn - Baník Mořina 26. 9. 10:15

ŘEVNICE, okresní IV. třída
Řevnice - V. Přílepy B 16. 9. 17:30
Roztoky B - Řevnice 20. 9. 16:30
Řevnice - Drahelčice 27. 9. 16:30

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - Osov 20. 9. 16.30 
Tetín B - Liteň 27. 9. 16.30

OsOV, okresní IV. třída 
Liteň - Osov 20. 9. 16.30
Osov - Vižina 26. 9. 13.30

ŽÁCI. Spojené družstvo starších žáků Řevnic a Černolic, které v so-
botu 5. září porazilo Dobříč rekordním rozdílem 21:1. Hráči poda-
li skvělý výkon a zaslouží si gratulaci.     Foto Lucie STRATILOVÁ

PŘÍPRAVKA. Řevnická starší přípravka naopak tentýž den prohrála s Černolicemi
4:16. Kluci ale bojovali, co to šlo - byl to jejich vůbec první »opravdový« zápas. 

Foto Lucie STRATILOVÁ

PŘESILOVKU NEVYUŽILI. I když měly Lety skoro celý zápas početní výho-
du, podlehly soupeři ze Všenor 0:3.           Foto NN M. FRÝDL


