
Řevnice – Pouhý měsíc z nového
školního roku vydržela ve funkci
ředitelka ZŠ Řevnice Pavlína Seid-
lerová: k 30. září ukončila své pů-
sobení v této funkci. Proč tak náh-
le? Odstoupila sama? Byla odvolá-
na městskou radou? A co bude s
řevnickou školou dál? 
Na začátku září Pavlína Seidlerová
ředitelkou řevnické školy ještě byla,
na konci téhož měsíce už ne. Ze st-
ručného společného prohlášení, kte-
ré 29. 9. podepsala spolu se staros-
tou Řevnic Tomášem Smrčkou a ro-
zeslala rodičům, se toho adresáti pří-

liš nedozvěděli. O důvodech »ukon-
čení působení« nic. To samé platí o
Stanovisku Rady města. Z něho se dá
vyčíst pouze, že: „…vzájemná do-
hoda o ukončení spolupráce s Mgr.
Seidlerovou není ad hoc rozhodnu-
tím. Je zodpovědným zvážením situ-
ace, kdy nedůvěra mezi zřizovate-
lem a vedením školy má vážné důs-
ledky pro školu, zřizovatele i osobu
ředitelky.“
Takže rada a ředitelka si nevěřili. Ale
proč si nevěřili? Otázek je hodně,
oficiální stanoviska jasné a konkrét-
ní odpovědi nedávají. Proto jsme se

zeptali přímo hlavních aktérů »causy«.
Takto na dotazy NN odpověděl sta-
rosta Řevnic Tomáš SMRČKA.
Proč řevnická rada požadovala od-
stoupení P. Seidlerové z funkce ře-
ditelky ZŠ?
Odstoupení Mgr. Seidlerové z funk-
ce ředitelky ZŠ je výsledkem variant-
ních návrhů, jednání  a vzájemné vý-
sledné dohody. 
Co vedení města P. Seidlerové vytý-
kalo a jak na to ona reagovala? 
Vedení města například zaslalo Mgr.
Seidlerové před několika týdny vy-
týkací dopis. (Dokončení na straně 9)

V tomto čísle Našich novin
* Notičky shánějí peníze - strana 2
* Ludmila Vaňková křtila - strana 3

Zadní Třebaň - Uniformu přísluš-
níka prvorepublikové finanční st-
ráže 28. října, v  den výročí vzni-
ku Československa, obleče Aleš
CRHA. Sedmatřicetiletý obyvatel
Zadní Třebaně je znalcem a obdi-
vovatelem předválečné ČSR.
Zadní Třebaní vede linie předvá-
lečných bunrů. Nepotkal jsi - Ty,
rodilý Východočech - náhodou při
jejich zkoumání svoji budoucí
manželku?
Ne, ne, to je náhoda, potkali jsme se
jinde. Ale právě moje současná žena
Martina mě v roce 1998 vzala na

procházku do Karlštejna, kde jsem
viděl naproti parkovišti »svůj« první
bunkr. Začalo mě to zajímat a v roce
2003 se mi právě tento bunkr po-
vedlo otevřít pro veřejnost jako mu-
zeum. Po necelých pěti letech ov-
šem nedobrovolně ukončilo činnost.
Podobných pevnůstek je po okolí k
vidění více, že...?
Mezi Mělníkem a Slapy byla v le-
tech 1936 - 1938 vystavěna opevně-
ná linie nesoucí název Pražská čára,
která čítala 833 bunkrů. Za okupace
byla bohužel Němci téměř zničena.
(Dokončení na straně 6) (pef)

NATÁČEL V LITNI, TEĎ JE V ŘEVNICÍCH. Režisér Zdeněk Troška natáčí v našem kraji nový rodinný film Strašidla. (Viz strana 7) Foto Pavel VÍTEK

Aleš Crha.                  Foto ARCHIV

Ředitelka už není ředitelkou! Proč?
PAVLÍNA SEIDLEROVÁ VE FUNKCI SKONČILA MĚSÍC PO ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

13. října 2015 - 20 (658) Cena výtisku 7 Kč

Pijáci pili »bavorské«

Znalec bunkrů obleče 28. října uniformu »financů«

Muž po hádce napadl
ženu mačetou
Černošice - K ženě napadené agre-
sivním mužem vyjížděli 3. října do
černošické chatové osady Na Vírku
zdejší městští policisté.
„Když hlídka dorazila na místo,
ošetřovala právě jedna z osadnic na-
padené ženě  zranění na hlavě. To jí
mačetou způsobil podnapilý muž,
který cosi vykřikoval a agresivně
gestikuloval,“ uvedl velitel »měšťá-
ků« Gregor Dušička. Násilníka st-
rážníci zklidnili, zraněná žena byla
převezena záchrankou k lékařskému
ošetření. „Případ si převzala »stát-
ní« policie, která jej nyní dále vyšet-
řuje,“ uzavřel Dušička.               (mif)  

Svíčkovou hodnotil 

i Václav Neckář
Druhý ročník Brdského festivalu
svíčkové omáčky - od letoška Me-
moriálu Jenufa Šuchmy - se konal
10. října na nádvoří zámku v Dobři-
chovicích. Počet soutěžících oproti
loňsku stoupl, ale další rozšiřování
počtu soutěžících ani degustátorů už
není organizačně zvládnutelné. Zá-
mecké nádvoří navštívilo na 600 di-
váků. K dobrému jídlu vyhrávala
kapela Třehusk, která dokonce před-
stavila píseň ze svého nového alba
Svíčková se šesti složenou speciálně
pro náš festival.   (jig)
(Dokončení na straně 9)



Naše noviny 20/15 VÍCE, OD ČTENÁŘŮ, Strana 2  

Sháníme peníze, pomozte! prosí Notičky
DětSká LiDoVá muZika NotiČkY ZkouŠÍ SVÉ NoVÉ CD FiNaNCoVat PRoStŘEDNiCtVÍm PRoJEktu HitHit
Řevnice - Nahrávací studio v Nou-
zově už je nachystané na malé mu-
zikanty z Notiček, kteří zde v půl-
ce října budou natáčet nové CD.
Na jeho vydání jim ale zatím chy-
bějí peníze. „rozhodli jsme se je
získat pomocí projektu Hithit,“ ří-
ká vedoucí Lenka KOLÁŘOVÁ. 
Co je to Hithit? 
Projekt, který propojuje kreativní lidi
s těmi, kteří je chtějí podpořit. Fun-
guje to tak, že zájemci přihlásí svůj
nápad a prostřednictvím internetu
žádají dárce o určitou částku na jeho
uskutečnění. Každý projekt má na
shromáždění požadované sumy ma-
ximálně 45 dní. Pokud se mu to ne-
podaří, nedostane ani korunu. 
Žadatel zároveň nabízí dárcům růz-
né dárky za odměnu. Co nabízíte vy?
To je různé, záleží na věnovaných

částkách. Naši fanoušci, rodiče aj.
mohou věnovat stokorunu i 30 tisíc.
Za příspěvek obdrží výuku stepu,
koncert Notiček, sadu CD Třehusku
i Notiček, výuku houslí... Některé  ce-
ny jsou již vyprodány - děkujeme
těm, kteří přispěli. Pokud se nám ne-
podaří vybrat požadovaných 85 tisíc,
budou příspěvky vráceny dárcům. 
Co na novém CD vlastně bude?
Jsou to vánoční písně z různých ze-
mí Evropy. Zpíváme je česky, Ti-
chou noc ve čtyřech jazycích. Písně
jsou opravdu překrásné, těšte se!
Pokud chcete pomoci Notičkám, je
to možné přes stránku:
https://www.hithit.com/cs/pro-
ject/1805/fum-fum-fum-tocime-
vanocni-cedecko. Kontaktovat mů-
žete přímo i vedoucí Notiček Lenku
Kolářovou (lenka1kolarova@sez-
nam.cz).  Petra FrÝDLOVÁ

Vybavení a výstroj za celkem 300 tisíc korun če-
ká na dobrovolné hasiče, kteří se umístí na prv-
ních třech místech v republikovém finále soutěže
Českého rozhlasu (ČRo) Dobráci roku. O vítěz-
ných týmech hasičů z jednotlivých regionů bu-
dou rozhodovat hlasy obyvatel měst a obcí. 
Jedná se už o druhý ročník soutěže - toho loňské-
ho se zúčastnily i hasičské jednotky z okolních
obcí, Hlásné Třebaně či Vižiny.
„Přihlásit se mohou všechny sbory dobrovolných
hasičů na internetových stránkách www.dobraci-
roku.cz,“ uvedl náměstek generálního ředitele
ČRo Jan Menger. Vždy v pátek se po 15.00 ve
vysílání regionálních stanic ČRo koná losování z
hasičských sborů, které se v daném kraji přihlási-
ly. Vylosovaný sbor obdrží drobnou cenu a do
jeho zbrojnice zavítá tým rozhlasu, aby s hasiči

natočil rozhovor. Medailonek bude v pátek po 15.
hodině odvysílán a zároveň se bude konat nové
losování. „Celkem navštívíme v každém kraji 40
hasičských sborů. Rozhodující slovo v soutěži
budou mít obyvatelé měst a obcí, kteří budou mo-
ci po odvysílání medailonku posílat »svému«
sboru hlasy prostřednictvím SMS zpráv. Na to
budou mít vždy týden. V červnu 2016 vítězný
sbor v každém kraji vyhraje velkou hudební
show s pivem a grilováním pro celou obec v hod-
notě 100.000 Kč,“ dodal náměstek Menger.
Vítězové z jednotlivých krajů postoupí do celore-
publikového finále, kde se utkají v disciplínách
požárního sportu. Absolutní vítěz získá hasičské
vybavení za 150.000 Kč, druhý sbor za 100.000 a
třetí za 50 tisíc korun. Další info na www.dobra-
ciroku.cz. Jiří HOšNa, Čro, Praha

Český rozhlas odstartoval druhý ročník soutěže pro hasiče Dobráci roku

V programu posvícení je »malá pouť« i soutěž o nejlepší koláč
Havelské posvícení se v Zadní Tře-
bani slaví odnepaměti. Zastupitelst-
vo obce ve spolupráci se spolky při-
pravilo na sobotu 17. října odpoled-
ne plné zábavy.
U místního Společenského domu se
budou pod dohledem Heleny Peliká-
nové dlabat dýně z Bykoše, ochutná-
vat koláče a dobroty místních hospo-
dyň. Klobásy, střelnici a dobročinný
bazárek na tancovačce zajistí místní
hasiči. Přijede malá pouť pana Ja-

nečka, děti se mohou těšit na kolo-
toč, skákací hrad, balónky, cukrovou
vatu i trdelník. Projížďku na koních
zajistí Zadnotřebaňanka Hanka Krů-
tová, o malování na obličej a drobné
dárky pro děti se postará Romana
Burdová z Litně. Na dospělé čeká
ochutnávka vín z karlštejnské vinař-
ské stanice, na ctitele piva mok z
místního pivovaru Bobr.
Živou hudbou zpříjemní odpoledne
Nahodilá sešlost z Hlásné Třebaně.

Hospodyňky si mohou přijít prodá-
vat své napečené koláče či darovat
koláč (bábovku, štrůdl...) do dobro-
činného prodeje. Jeho výtěžek do-
stane místní škola.
Je připravena soutěž o nejlepší done-
sený posvícenský koláč - pro výher-
ce jsou nachystány ceny. Večer se
můžete pobavit ve Společenském
domě na tancovačce se skupinou Dy-
namit. Vstupné na zábavu je 80 Kč.
Petra FrÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

NA SOUSTŘEDĚNÍ. Vedoucí Notiček Lenka Kolářová (vlevo) na letošním
letním soustředění souboru v Choceradech. Foto Jan FLEMR

První říjnový týden jsme v zadnotřebaňské školce
zahájili veršovanou pohádkou Františka Hrubína
Princeznička na bále. V pohádce přinese Honza
princezně korále z brambor. U nás ve školce si
děti přinesly své brambory, které použily na výro-
bu tiskátek, ozdobily princezně šaty a otiskávaly
»korálky« podle vzoru i barev, navlékaly korále z
jeřabin a ukoulely keramické korálky. Pohádku se
naučily zpívat na zhudebněnou verzi. Celý týden
jsme zakončili velkým Princeznovským a bram-
borovým bálem, kde si hlavně holčičky užily
princeznovských šatů. Ani chlapci nezůstali poza-
du a opravdu zodpovědně dorazili ve společen-
ském oděvu, někteří i s kravatou. Bál si malí ta-
nečníci užili hlavně tancem, také ale při cvičení s
bramborou, kutálení atd. Brambory si děti nako-
nec nakrájely a upekly bramborové dolárky. Bál
se opravdu vydařil a teď už se těšíme na Den
Stromů, který oslavíme 27. října Jablíčkováním v
mateřské škole – pozveme i rodiče a budeme si s
jablíčky hrát a tvořit. Setkání ukončíme lampió-
novým průvodem. Těšíme se na společné zážitky.

Pavlína NePrašOVÁ, Mš Zadní Třebaň
ZDOBILI PRINCEZNY. Zadnotřebaň̌ské děti při
zdobení princezny.   Foto Pavlína NEPRAŠOVÁ

Žádá také Louskáček
Nejen Notičky shánějí prostřednic-
tvím Hithitu peníze na svůj projekt.
Stejným zůsobem se rozhodly fi-
nancovat chystanou hru Louskáček
děti ze ZUŠ Dobřichovice, drama-
tického souboru Kukadýlko a Ta-
nečního studia Dobřichovice. „Chce-
me udělat krásné a magické vánoční
představení,“ říká vedoucí Kukadýl-
ka Lucie Kukulová. Podpořit je
můžete na https://www.hit-
hit.com/cs/project/1762/p-i-cajkov-
skij-m-vujtek-dobrichovicke-deti-
louskacek. (mif)

Zisk z bazárku získal Leťánek
Leťánkův dětský bazárek se již podeváté usku-
tečnil první říjnovou sobotu v letovském pivotelu
MMX. Nejčilejší zákaznice postávaly u místa ko-
nání již půl hodiny před začátkem akce, aby zís-
kaly ty nejlepší kousky. Jak se svěřila jedna z na-
kupujících maminek, nenechá si bazárek Leťánku
nikdy ujít pro stabilní nabídku kvalitního zboží za
příznivou cenu. Prodávajících se tentokrát sešlo
15, takže bylo opravdu z čeho vybírat. K mání
bylo nejen sezonní zboží jako čepice, rukavice,
boty, bundy, kombinézy nebo lyžařské vybavení,
ale i různé hračky, didaktické pomůcky, knížky,
dětský nábytek a třeba i sportovní potřeby jako
kopačky nebo odrážedla. Nedošlo ale jen na ob-
chodování - během akce se návštěvníci mohli ob-
čerstvit a dát si dobrou kávu, takže byla příleži-
tost také pro setkání a hovory o dětech a nejen o
nich. Výtěžek z bazárku putuje na podporu Le-
ťánku, který od svého založení stále funguje na
neziskovém principu a díky dobrovolnické práci.
Velký dík patří pivotelu, který poskytl své prosto-
ry zdarma. Těšíme se už nyní na bazárek na jaře
a přejeme příjemné podzimní i zimní dny.

Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

V HLÁSNÉ. Loni Český rozhlas natáčel u hasičů
v Hlásné Třebani. Foto NN M. FRÝDL

Školka uspořádala bramborový bál
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Před Novotnou se otevíraly každé dveře
PAVEL KOSATÍK NAPSAL KNIHU O SVĚTOZNÁMÉ OPERNÍ PĚVKYNI, KTERÁ SVÉHO ČASU ŽILA V LITNI

Řevnice, Praha – Šampaňským vínem pokřtil
známý básník Jiří Žáček nové dílo spisovatel-
ky, obyvatelky Řevnic Ludmily Vaňkové, histo-
rický román Království na prodej. Knihu au-
torka slavnostně představila 5. října v nově
otevřené pobočce knihkupectví Neoluxor na
pražském Smíchově.
„Ono to vlastně žádné nové dílo není, je to jen pět
knih, co už dávno vyšly, spojených do dvou vel-
koformátových svazků s podtitulem Jan Lucem-
burský,“ podotýká spisovatelka s tím, že druhý díl
má vyjít v únoru. „Loni vyšlo šest svazků, které
jsem napsala o Karlu IV., spojených po dvou do tří
velkých knih. A protože se blíží 700. výročí naro-
zení »Otce vlasti«, vynořil se opět zájem i o jeho
tatínka,“ dodává. »Sesadit« do smysluplné podo-
by pět knih dá prý pomalu více práce než nová
kniha. „ Takže honorář vskutku není zadarmo, na
rozdíl od normálních reedic, byť pro čtenáře v
tom rozdíl není,“ uzavírá Vaňková.
Křtu se kromě Žáčka zúčastnil také herec Jan Pot-
měšil a kolega Vaňkové Michal Viewegh.      (mif)

Liteň - Knihu o světoznámé oper-
ní pěvkyni a někdejší obyvatelce
Litně Jarmile Novotné nazvanou
Baronka v opeře pokřtil před pár
dny renomovaný spisovatel a pub-
licista Pavel KOSATÍK.
Na téměř čtyřech stech stranách své
nové knihy se – jak tvrdí oficiální
tisková zpráva – zamýšlíte nad tím,
kdo byla Jarmila Novotná. Můžete
ve čtyřech větách shrnout, k čemu
jste se dopracoval? 
Pro mě je to naše největší operní
pěvkyně 20. století. Žena s až nečes-
kou společenskou kuráží: kamkoli si
přála vstoupit, dveře se jí vždy otev-
řely. I na té nejvyšší úrovni, u prezi-
dentů československých i americ-
kých, u nejzajímavějších umělců její
doby. Byla to žena, která přijala za
své Masarykovo krédo »Stát je od
toho, aby se lidi zlepšovali jako jed-
notlivci i jako celky« a takto (eticky)
pojatému státu sloužila. A byla to ta-
ky dokonalá a všestranná profesio-
nálka, v práci i v životě.
Přípravou knihy, obstaráváním pod-
kladů, rešeršemi, rozhovory atd. jste
strávil rok a půl. Za tu dobu se vám
určitě podařilo nashromáždit velké
množství materiálu a informací. Co
považujete za nejzajímavější?
Nedokážu vybrat jednu věc. Čím víc
je podkladů, tím v širším kontextu se
pak dá vyprávět. A kontext je vším.
Nic, a už vůbec ne lidský život, ne-
jde pochopit, pokud se to vypráví
izolovaně. Mně šlo o to, abych kte-
rékoli klíčové rozhodnutí Jarmily
Novotné mohl zkonfrontovat s roz-
hodnutími jiných jejích zajímavých
současníků. Chtěl jsem tím čtenáře
donutit, aby nemohli uhýbat z odpo-
vědí na podle mě klíčovou otázku
každého životopisu: Co bych na
místě téhle hrdinky dělal já?
Vešla se vám do biografie všechna
zjištění, všechny informace, které
jste o J. Novotné získal?
To ne, knížka je vždy jen špička le-
dovce. Do každé hotové strany se
vlévají stovky stran pramenů. Můj
rekord byl kdysi tisíc ku jedné, to už
asi nikdy nepřekonám.
J. Novotná byla šťastná, krásná,
populární, obdivovaná... Matka,
vlastenka, demokratka, dokonalá
profesionálka... Dopátral jste se ta-

ké nějaké její »odvrácené tváře«,
stinné stránky, negativní vlastnosti? 
Jasně, světlo by bez stínu ani ne-
mohlo existovat. Myslím si, že svým
velkým pracovním nasazením, aniž
si to přála, šidila rodinu, a že její děti
tím později dost trpěly. Syn George
Daubek mi o tom vyprávěl, mnoho
svědectví je v rodinné koresponden-
ci. Z boku se to ale špatně soudí,
nechtěl bych jí křivdit. 
Odhalil jste také nějakou zajímavou
novinku týkající se Litně, případně
dolního Poberouní?
Liteň, kde Jarmila Novotná žila se
svým mužem Jiřím Daubkem, byla
klíčovým místem jejího života, byla
tam nejšťastnější. I proto jsem na ka-
pitoly o Litni kladl zvláštní důraz.
Zajímal mě samozřejmě i »pozdější

život Litně« po roce 1948, kdy odtud
Jarmila Novotná musela odejít. De-
sítky let, kdy byl zámek i s okolím
bez pána, způsobily obdobnou deva-
staci, jakou z dob komunismu známe
i odjinud. Z toho hlediska mě ale až
zaskočilo, že řada cenností, včetně
Ženíškova návrhu opony pro Národ-
ní divadlo, se z Litně »ztratila« až v
době, kdy už mělo být teoreticky
všechno v pořádku, tj. po roce 1989.
Novotná byla na svou dobu supers-
tar první velikosti. Proč ji podle vás
lidé v Česku - narozdíl od její pěvec-
ké předchůdkyně Emy Destinnové -
znají tak málo? Může za to minulý
režim a jeho snaha vytěsnit slavnou
umělkyni spojenou s první republi-
kou, Masarykem, Západem... z po-
vědomí jejích krajanů?

Komunisté určitě měli na vymazání
Novotné z paměti velký podíl, ale už
dost dlouho nevládnou, nemůžeme
se na ně vymlouvat donekonečna.
Hlavním důvodem, proč lidi jako
Jarmila Novotná neznáme, je naše
nekulturnost, nezájem o minulost a o
to, co dokázali ti, kdo tu žili před ná-
mi a na jejichž ramenou stojíme.
Zmiňujete, že lidi znají třeba Emu
Destinnovou, ale já bych si tím ne-
byl tak jistý. Hodně lidí vidělo film
Božská Ema, ale to bývá všechno.
J. Novotná Liteň párkrát navštívila
před listopadem 89 i po něm. Setkal
jste se s ní někdy osobně?
Nemůžu to nazvat setkáním, ale byl
jsem u toho, když tuším v roce 1991
v Domě slovenské kultury v Praze
podepisovala knížku svých memoá-
rů. Byla tam tenkrát docela fronta...
Kdybyste tu možnost měl nyní, na
co byste se jí zeptal?
Na nic! Pozval bych ji někam na ně-
co dobrýho, kde by k tomu hrála
pěkná hudba, snažil bych se, aby jí
tam bylo fajn, a čekal bych, jestli po-
tom o něčem začne mluvit sama.
Co všechno jste se o J. Novotné do-
zvěděl od jejího syna Jiřího? Toho,
jste určitě vyzpovídal důkladně...
Jak už jsem naznačil – a není to žád-
né tajemství, George o tom veřejně
často mluví sám –, byl s matkou na
kordy, což přetrvalo i po její smrti.
Zastihl jsem ho v době, kdy se o
matku po mnoha letech začal znovu
zajímat. Zjišťoval, kým vlastně byla,
otvíral krabice se starými dopisy, za-
pečetěné po její smrti, přemýšlel o
ní. Mluvil se mnou jako člověk, kte-
rý si kladl podobné otázky jako já,
ve stejné době. Bylo mi s ním dobře,
protože nebyl ani trochu autoritativ-
ní. Hodně jsem to oceňoval. 
Začínali jsme čtyřmi větami, tak ji-
mi i skončíme. Zkuste do nich shr-
nout, proč by si vaši novou knihu
lidé měli určitě, ale určitě pořídit...
Protože je o cenném člověku. Proto-
že je tam popsané, jak se cenné věci
v životě rodí a že se za ně platí. Pro-
tože je v tom příběhu hodně hudby a
hudbou se dají vyjádřit ty nejsloži-
tější věci, líp než slovy. A protože
nás příběhy lidí, kteří kdysi propojo-
vali naše předky, můžou spojovat i
dnes. Miloslav FRÝDL

AUTOR. Pavel Kosatík, autor knihy Baronka v opeře, kterou vydal spolek
Zámek Liteň.                            Foto ARCHIV

NA KŘTU. Ludmila Vaňková ve společnosti herce Jana Potměšila, redaktora Jiřího Korejčíka a bás-
níka Jiřího Žáčka (zleva) na křtu svého nového díla. Foto Veronika BAŠTOVÁ 

»Sesadit« smysluplně pět knih dá spoustu práce
NOVÉ DÍLO ŘEVNICKÉ SPISOVATELKY LUDMILY VAŇKOVÉ POKŘTIL BÁSNÍK JIŘÍ ŽÁČEK 
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Děti zahrály dětem Janka Dobráka
DOBŘICHOVICKÝ DIVADLENÍ SOUBOR KUKADÝLKO CHYSTÁ NA VÁNOCE »NĚCO VĚTŠÍHO«

Děti z dětského divadelního souboru
Kukadýlko Dobřichovice za dopro-
vodu komorního orchestru ZUŠ Do-
břichovice sehrály začátkem října v
Řevnicích čtyři  představení pohád-
ky Janek Dobrák. V pátek dopoledne
se dvakrát hrálo pro školy i školky a
dvakrát byl sál kina plný k prasknu-
tí. Malým divákům se představení
moc líbilo a byli by tleskali ještě
dlouhé minuty po konci, kdyby je
principálka »nevyhodila«, aby si
účinkující děti mezi představeními
stihly odpočinout. V pátek večer a v
neděli odpoledne se hrálo i pro širo-
kou veřejnost. 
Kukadýlko letos čítá 26 dětí z Dob-
řichovic a okolí, což je »materiál«
sice úžasný, ale zaměstnat všechny v
jedné hře dá práci... Komorní or-
chestr sestával ze 14 malých muzi-
kantů a dirigovala jej slečna učitelka
Alžběta Šubrtová. Děti i dospělí za-
interesovaní do představení si po-

chvalují spolupráci a na Vánoce chy-
stají ještě »něco většího«. 
Lucie KuKuLová, Dobřichovice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
16. 10. 18.00 OVEČKA SHAUN VE FILMU
23. 10. 18.00 VYBÍJENÁ

KINO ŘEVNICE
17. 10. 15.30 HOTEL TRANSYLVANIE 
17. 10. 17.30 NIKDY NENÍ POZDĚ
17. 10. 20.00 MARŤAN
18. 10. 17.30 STRAIGHT OUTA COMPTON
18. 10. A 28. 10. 20.00 (St 15.00) WIL-
SONOV
21. 10. 20.00 LOVE
23. 10. 20.00 THE PROGRAM: PÁD
LEGENDY
24. 10. 15.30 PAN
24. 10. 19.00 PŘESTUPNÍ STANICE
28. 10. 20.00 MLÁDÍ

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
12. 10., 14. 10., 19. 10., 21. 10. 13.45
MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 3D
13., 18., 28. 10. 18.30 MUŽ NA LANĚ 
14. 10. 17.30 LABYRINT: ZKOUŠKY
OHNĚM 3D
14. 10. 20.15 TAKOVEJ BAREVNEJ
VOCAS LETÍCÍ KOMETY
15. 10. a 23. 10. 17.30 LAPUTA
15. 10. a 17. 10. 20.00 (So 17.30) LAN-
CE ARMSTRONG: PÁD LEGENDY
16. 10. 17.30 AMERICAN ULTRA
16. 10. 20.00 PURPUROVÝ VRCH
17. 10. 15.30 PAN
17. 10., 20. 10., 22. 10., 24. 10. 20.00 (Út
18.30, Čt 15.30) WILSONOV
18. 10. 15.30 V HLAVĚ
19. 10. 17.30 DOMÁCÍ PÉČE
19. 10. 20.00 EVEREST 3D
21. 10. 17.30 MARŤAN
21. 10. 20.15 MLÁDÍ
22. 10. - 25. 10. 18.30 (Pá 20.00, So
17.30) STÁŽISTA
24. 10. 15.30 MALÝ PÁN
25. 10. 15.30 MRKÁČEK BILL
26. 10. 15.30 MIMONI
26. 10. - 27. 10. 18.30 (Út 17.30) DOKO-
NALÝ ŠÉF

KINO RADOTÍN
13. 10. 17.30 LAPUTA
13. 10. 20.00 MLÁDÍ
14. 10. 17.30 NEMILOSRDNÍ
14. 10. 20.00 DÁREK
15. 10. 17.30 PAN 3D
15. a 21. 10. 20.00 PURPUROVÝ VRCH
16. 10. a 17. 10. 17.30 (So 15.30) HO-
TEL TRANSYLVÁNIE 2 3D 
16. a 20. 10. 20.00 LEGENDY ZLOČINU
17. 10. a 21. 10. 17.30 THE PROGRAM:
PÁD LEGENDY
17. 10., 20. 10., 24. 10., 27.10. 17.30 (17.
10. 20.00) WILSONOV
21. 10. 9.30 DOMÁCÍ PÉČE
22. 10. 20.00 MUŽ NA LANĚ 3D
23. 10. 17.30 MRKÁČEK BILL
23. 10. 20.00 STÁŽISTA
24. 10. 20.00 DOKONALÝ ŠÉF
25. 10. 17.00 OTHELO - záznam z diva-
dla ve Stratfordu

Na albu najdete skladby:
Zdálo se mně má panenko,

Když jsem přišel do Všeradic,
Nadívaný křepeličky, Svíčková
se šesti, Nám je to jedno, Švest-
kový knedlíky, Mým domovem
ztichlá je putyka, Na Vlachovce,

Bramborová placka se 
škvarkama, Já mám holku 
od Odkolků, Nymburskej 
pivovar, K Vonáskovům, 

Do hospody přišla, Až půjdu z
hospody a další.

Desku si můžete objednat na: 724 135 824
či na trehusk@nasenoviny.net

K dostání je také v ŘEVNICÍCH (drogerie na náměstí, domácí potřeby
Jelínek, trafiky u Zámečku, na nádraží a p. Holý), LITNI (Jednota, 

koloniál), SVINAŘÍCH (koloniál) a LETECH (Hobbymarket ESO)

Tipy NN
* Představení Spánek nikdo nevolá
sehraje 14. 10. od 19.30 v klubu Fe-
renc Futurista Černošice Divadlo
Antonín Puchmajer. (sik)
* Přednášku Jiřího Křesťana na-
zvanou Případ Václava Talicha po-
řádá 15. 10. od 18.00 Muzeum Čes-
kého krasu Beroun. (kos)
* Koncert kapely Durus se uskuteč-
ní 16. 10. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Divadlo pro děti Kocour v botách
bude k vidění  17. 10. od 15.00 v
Kulturním středisku U Koruny Ra-
dotín. Dana RADOVÁ
* Divadelní představení Balík v po-
dání  Matějky & spol. hostí 17. 10.
od 18.00 Klub U Emy Lhotka. (ebu)
* Besedu a malý koncert Josefa Klí-
my můžete navštívit 17. 10. od
19.00 ve vinárně U Karolíny Dobři-
chovice. Hostem večera bude Fran-
tišek Kinský. Vstup 150/80 Kč. (ak)
* Komediálně laděnou inscenaci
na motivy románu A. C. Doyla Bas-
kervillská bestie uvede 17. 10 od
19.00 v radotínském Kulturním stře-
disku U Koruny Divadlo Point z
Prostějova. Dana RADOVÁ
* Tradiční kubánská hudba zazní
na koncertu Pragasón »la musica
cubana en Praga« 17. 10. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Publicista Ivo Šmoldas, písnič-
kářka Jana Rychterová a houslista
Vladimír Pecháček společně vystou-
pí 18. 10. od 16.00 v České hospodě
Hlásná Třebaň. (hz)
* Pošťácká pohádka čeká na nej-
mladší diváky 18. 10. od 16.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Skupina Mike Fletchera zahraje
18. 10. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Cyklus písní J. Šarouna zazpívají
20. 10. od 19.00 v sále MUDr. Für-
sta Dobřichovice žáci pěveckého
oddělení místní ZUŠ pod vedením
Oldřišky Musilové. Klavírní dopro-
vod Eugenie Koblížková a Ivana
Kylarová. Andrea KUDRNOVÁ
* Do Křesla pro hosta v Kulturním
středisku U Koruny Radotín usedne
22. 10. v 19.00 spisovatelka Iva Pe-
kárková. Dana RADOVÁ
* Kapely Mad Ride a Boron zahrají
23. 10. od 20.00 v černošickém Clu-
bu Kino. (vš)
* Daniel Čech, Ester Kočičková a
Karel Hynek účinkují v pořadu Na
stojáka, kterou uvede černošický
Club Kino 24. 10. od 20.00.         (vš)
* Loutkovou komedii O tureckém
rybářovi sehraje 24. 10. od 15.00 v
radotínském kulturním středisku U
Koruny Divadlo Basta fidli.      (dar)
* Kapela Tango koncertuje 24. 10.
od 19.00 v kulturním středisku U
Koruny Radotín.    Dana RADOVÁ
* Seminář hry na perkuse pořádá
24. a 25. 10. od 9 do 17.00 Muzeum
Českého krasu Beroun.               (kos)
* Pořad Pocta pro Jana Jakuba Ry-
bu uvede 25. 10. od 17.00 v kostele
sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku
soubor Ludus Musicus. (ak)
* Pořad Snění o minulosti souboru
Ludus musicus hostí 28. 10. od
19.30 zámek Dobřichovice.        (ak)

TŘEHUSK na

Když jsem přišel do Všeradic

NA POSVÍCENÍ

DĚKOVAČKA. Finále hry Janek Dobrák.                Foto Lucie kUkULoVá

Kapela TŘEHUSK vám nabízí svoje nejnovější CD

Když jsem přišel do Všeradic...

Návštěvníci podzimního Rockového Slunovratu.        Foto Tomáš HEJLEk

Podzimní Rockový Slunovrat, z ast-
ronomického hlediska vlastně Roc-
kovou Rovnodennost, hostil bývalý
sklad u nádraží v Řevnicích. A jako
rovnodennost není slunovrat, byl to
den s trochu odlišnějším charakte-
rem, než na jaký jsme zvyklí z červ-
nového »velkého« festivalu. Seznam
vystupujících kapel - The Shoo-
kies, I Love You Honey Bunny a
Please The Trees - korespondoval s
komornějším konceptem akce, nic-
méně při závěrečném vystoupení
Circus Problem se Sklad Gale-

rie_13, neboli Dřevák doslova ot-
řásal v základech. I když vše nešlo
tak hladce, jak jsme si představova-
li, dotáhli jsme akci do zdárného
konce. Děkujeme návštěvníkům i
vystupujícím za trpělivost. Přišla
početná grupa diváků, čehož si vá-
žíme, a doufáme, že si koncerty uži-
li. Vynasnažíme se vše vychytat, aby
příští klubovka byla zase o něco do-
taženější. Všechny zveme na začá-
tek června 2016, kdy se bude konat
open-air festival. Máte se na co tě-
šit!      Denisa VaškoVá, Řevnice

V Dřeváku uctili slunovrat, vlastně rovnodennost
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Všeradův kurýr

Šestý ročník dětského cyklomaratonu se konal 26.
září na čtyřkolkové dráze U Bobeše ve Všeradi-
cích. Ačkoliv byl celý den zamračený, závodu se
zúčastnilo šedesát závodníků, dívek i chlapců ve

věku do čtrnácti let. Rozděleni byli do devíti kate-
gorií dle věku a pohlaví. Moderování se jako loni

ujal Iceman – Lukáš Mrázek, který nám také pou-
štěl příjemnou hudbu. Mezi závody jsme se mohli
podívat na ukázku jízdy na kole, kterou předvedl
ředitel závodu Martin Zima. Děkujeme všem, kte-
ří se jakkoliv zapojili do letošního dětského cyk-
lomaratonu včetně sponzorů. Veškeré informace o
závodu najdete na www.zima-video.cz/deti.

karolína SkAloVÁ, Všeradice 

Cyklomaraton zvládlo šedesát závodníků
MALÉ ÚČASTNÍKY ŠESTÉHO ROČNÍKU SPORTOVNÍ AKCE NEODRADILO ANI ZAMRAČENÉ POČASÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2015 (187)

NA TRATI. Účastníci letošního dětského cyklomaratonu. Foto Martin ZiMa

Vítězové cyklomaratonu
Jednotlivé kategorie cyklomaratonu vyhráli:
odstrkovadla: Vašíček Robin, Praha 
M6: Toth Lukáš, Hodyně
Z6: Sedláčková Hana, Kvaň
M8: Vašíček Denis, Praha
Z8: Jansová Kristýna, Hodyně
M10: Boukal Emil, Hostomice
Z10: Palivcová Tereza, Hostomice
M14: Krotil Stanislav, Běštín
Z14: Šebková Kateřina, Hostomice

Všeradický Všerad se dostal
mezi sto nejlepších pivovarů
V polovině listopadu vydá nakladatelství Bondy
publikaci 100 nejlepších malých a středních pivo-
varů, do které byl vybrán také zámecký minipivo-
var Všerad. V knize bude uvedena historie i zakla-
datel všeradického pivovaru. Slavnostní křest, na
který jsme byli pozváni, uvede knihu do prodeje.
Budete ji moci pořídit, stejně jako kuchařku Mar-
kéta vaří Rettigovou, ve všeradické Galerii M. D.
Rettigové.            Pavla HADAČoVÁ, Všeradice

»Turisté« šli krásným okolím Vinařic 
NA SVATÉHO VÁCLAVA SE KONAL TŘETÍ POCHOD VŠERADOVOU ZEMÍ

VYHRÁLI. Vítězové jedné z kategorií všeradické-
ho cyklomaratonu. Foto Martin ZiMa

U Vižiny se čelně srazila auta

Z podbrdského kraje
* S více než čtyřiceti obrazy od
českých malířů vyrazí koncem října
výprava ze všeradického Zámecké-
ho dvora do chorvatského města Da-
ruvar. Všeradičtí tak oplatí návštěvu
přátel-krajanů, folklorního souboru
Holubička z Daruvaru a divadelníků
ze sousedních Dolan, kteří učinko-
vali na letošním Vaření se zámeckou
paní. Vernisáž výstavy slavnostně
zahájí herečka Markéta Hrubešová,
autorka kuchařské knihy sestavené z
receptů M. D. Rettigové, rodačky ze
Všeradic.          Pavla HADAČoVÁ
* Zraněním dvou žen skončila 6.
října havárie auta značky Peugeot
406 u Bykoše. Řidič peugeotu vjel
na mokré silnici do protisměru,
narazil do svahu a následně i do st-
romu. Auto se převrátilo na střechu
a ze srázu ho museli vytáhnout pro-
fesionální hasiči. Dvě spolucestující
se středně těžkými zraněními byly
po ošetření na místě záchranáři pře-
vezeny do nemocnice v pražském
Motole. (mif)

Dvě osobní auta se srazila 3. října odpoledne
poblíž Vižiny. Na místě události zasahovali zá-
chranáři, hasiči i policisté. Dva muže s lehčím
zraněním i ženu, která si zlomila ruku, převezla
záchranná služba z Řevnic do hořovické nemoc-
nice k dalšímu ošetření. Text a foto 

Bořek BULÍČEK, Řevnice

V pondělí na svatého Václava za
krásného počasí se konal již třetí
ročník Pochodu Všeradovou Ze-
mí. Tentokrát jej pořádala obec
Vinařice. Připraveny byly dvě
trasy - 5 kilometrů pro rodiny s
dětmi a 9 km pro náročnější tu-
risty. Obě vedly krásným okolím
naší obce a končily v lesním are-
álu Višňovka, kde jsme připravi-
li pro děti řadu atrakcí s ohníč-
kem a opékáním buřtů. Děkuji
za organizátory všem účastní-
kům - a letos se jich sešlo na sto!
Mohli jsme si spolu s našimi dět-
mi užít krásný den v přírodě a už
se těšíme na další ročník pocho-
du.  Radek FloRek, Vinařice

NA NÁVSI. Účastníci pochodu si prohlédli roubenou chalupu i kap-
ličku na vinařické návsi. Foto Martina Knopová
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V Karlštejně se dochovaly pouze
dva objekty. U infocentra Dolní Be-
rounka, což je bývalý »můj« muzej-
ní objekt a nynější muzeum lehkého
opevnění u řeky. V současnosti fun-
guje na bývalé Pražské čáře několik
muzeí. Mimo Karlštejna jsou v Be-
rouně, Bratronicích, Doksích u
Kladna, Smečně a v Sazené.
O bunkrech jsi dokonce napsal kni-
hu. O čem přesně je?
Knížky byly vydány již dvě - první v
roce 2008, druhá letos. Obě popisují
velmi zajímavou část Pražské čáry,
obec Sazená u Velvar. Tady se totiž
zachovaly dva unikátní pevnostní
objekty: jeden je vestavěný do inter-
iéru barokního mlýna, druhý má
podobu nenápadného domku stojící-
ho na návsi... V knihách je spousta
dobových fotografií, nicméně první
z nich už je vyprodaná. Druhá je pro-
zatím v prodeji v našem sazenském
muzeu při otevíracích dnech. Ale asi
by nebyl problém domluvit její od-
běr i v Zadní Třebani.
Nepřemýšlel jsi, že u příležitosti ně-

jakého výročí uspořádáš besedu či
procházku po okolí s výkladem?
Napadlo mě to již několikrát, ale
netroufl jsem si. Říkal jsem si, že by
nebyl zájem. Pokud by ale zájem
byl, tak se besedě ani případným
toulkám po opevnění v okolí s vý-
kladem nebráním.
Různých historických oslav se úča-
stníš v uniformě. V jaké?
V uniformě prvorepublikové finanč-
ní stráže provázím v muzeu a také
při historických ukázkách, které náš
spolek Pevnostní muzeum v Sazené
pořádá. Prozatím u nás, v Sazené, a
také v mém rodišti, v Lovčicích u
Chlumce nad Cidlinou. Není však
vyloučeno, že v případě zájmu

bychom mohli pořádat ukázky i na
jiných místech.  
Chybí ti v Zadní Třebani nějaká  os-
lava, připomenutí nějakého výz-
namného data?
V Zadní Třebani by se určitě měl vý-
razněji připomínat konec druhé svě-
tové války, otázkou je, zda by se tu
našel vhodný prostor. A také bychom
měli slavit založení republiky. Dom-
nívám se, že tento svátek by měl být
základ.
Máš nějaké plány do budoucna?
Jedno pevnostní muzeum v Sazené s
kolegy už máme, a to nám stačí. Na-
víc se rýsuje možnost, že bychom v
příštím roce mohli spolu s majiteli
mlýna v Sazené započít s rekons-

trukcí unikáního bunkru v jejich ob-
jektu. Petra FRÝDLOVÁ

Znalec bunkrů obleče 28. října uniformu
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Zima by po vedrech
měla být mírná. Bude?
Letošní letní vedra s sebou přinesla
obavy, čeká-li nás podobné počasí i
v příštích letech. Pokud moje paměť
sahá, nebylo to letos poprvé, kdy te-
plota stoupala přes 30 stupňů.
Poprvé se tak stalo v roce 1942.
Vedro začalo již v květnu. Pravda,
tehdy několikrát zapršelo. Úroda
ale byla špatná. Byl to první rok op-
ravdové válečné bídy. Lidé ještě ne-
uměli žít ve válečných poměrech
přídělového hospodářství, které za-
ručovalo pouze slabé záchovné dáv-
ky. Žhavé letní dny se táhly až do
konce října. Dokonce o »dušičkách«
přicházely ženy na hřbitov v šatech
s krátkými rukávy. Zima potom byla
mírná. Řeka sice zamrzla, ale jen na
velmi krátkou dobu. 
Jinak tomu bylo o pět let později v
roce 1947. Staré přísloví praví:
Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.
A to se tehdy skutečně vyplnilo. Na
Velký pátek pršelo, spíše lilo. To by-
lo ale naposledy onoho jara i léta.
Další déšť se dostavil až ve druhé
polovině října. Pole byla vyprahlá,
louky bez trávy. Obilné stéblo dosa-
hovalo 25 cm. Klasy byly bez zrna a
krátké. Brambory  jako oříšky, pros-
tě katastrofa. Sedláci jezdili sekat
opuštěné touky na Šumavu, leč do-
vézt mohli pouze svůj naložený žeb-
řiňák. Doprava sena po železnici se
ukázala jako neefektivní. Přesto, že
byly vagóny přikryté plachtou, seno
často chytlo a bylo po úrodě. Jezdily
totiž tehdy pouze parní lokomotivy.
Následky byly opravdu katastrofál-
ní. I politicky. Zima potom byla vel-
mi mírná. Téměř bez mrazu i sněhu.
První u nás napadl až v únorových
dnech roku 1948. Žádné léto už po-
tom nebylo tak zlé, i když některá
byla velmi horká. 
Letošní léto se vyznačovalo vysoký-
mi až tropickými teplotami, které
trvaly vždy několik dní. Deštivé dny
v květnu a červnu naštěstí zachráni-
ly úrodu. Zima by podle zkušeností z
roku 1942 a 1947 měla být mírná.
Bude? František ŠEDIVÝ, Řevnice

Aleš crhA
- sedmatřicetiletý inkasní specialista
- rodák z Lovčic u Chlumce nad Ci-
dlinou, od roku 2014 obyvatel Zadní
Třebaně
- s manželkou Martinou má syny
Daniela a Tomáše
- zajímá ho první republika, fotbal a
sport vůbec, fandí Spartě
- po 25 letech se díky  Berounce vrá-
til k rybaření
- předsedá spolku Pevnostní muze-
um v Sazené a působí zde také jako
průvodce
- držitel prestižního ocenění Český
patriot 2012 

V UNIFORMĚ. Aleš Crha (vlevo) s Michalem Dlouhým, autorem řady knih o četnících.                    Foto ARCHIV

V roce 1810 se korunní princ Ludvík
Bavorský oženil s Terezou Sasko-
Hildeburgskou. Na oslavu této udá-
losti byly celý dvůr i město pozvány
na pětidenní oslavu, kdy se jedlo a
hodovalo. Slavnosti se každým ro-
kem opakovaly a prodlužovaly, kvů-
li počasí byly postupně přesunuty na
září, resp. na přelom září a října.
Ludvík asi ani netušil, že tak položil
základy největšího pivního festivalu,

Oktoberfestu.  Akce, na kterou se do
bavorského Mnichova sjíždí okolo
šesti milionů lidí z celého světa. 
Idea zorganizovat na kurtech ve Svi-
nařích podobnou akci vznikla vloni.
I když bylo vše zrealizováno velmi
narychlo, Svinařský Oktoberfest se
velmi vydařil a žádala si pokračová-
ní. Letos se organizace ujali místní
sokolové ve spolupráci s Tomášem
Haberlandem. Z Německa bylo do-

vezeno devět velkých sudů 13° piva
Greiner a sto tupláků. Tedy o 300
piv více, než v loňském roce. Oproti
mnichovskému festivalu ovšem ce-
na tupláku piva zůstala stejná, 100
korun, (v Mnichově vyjde stejné
množství piva na 10 EUR!), zato se
velmi vyšplhala návštěvnost. Na trá-
vě u pódia byl postaven obrovský
pivní stan, čímž byla navýšena té-
měř 2x kapacita sezení. 
V pátek se uvařilo 50 porcí guláše,
dovezlo 200 preclíků, přes 100 klo-
bás a narazil první sud. Oficiální za-
čátek festivalu byl plánován na so-
botu 14.00. Ještě ve 14.30 nebylo na
kurtech ale ani živáčka. Nervozita
rychle rostla. Během následující ho-
diny ovšem nebylo na kurtech k
hnutí. Všechna místa byla obsazena,
pivo se nestačilo točit a klobásy s
gulášem ohřívat. Počasí bylo téměř
letní, k poslechu hrála přes dvě hodi-
ny kapela Třehusk. Idylické sobotní
odpoledne... Okolo deváté večerní
se narážel už český »smíchov«, jeli-
kož všech devět sudů bylo zdoláno a
guláš i klobásy snědeny.
„Troufám si tvrdit, že jsme v sobotu
dosáhli historicky nejvyšší návštěv-
nosti. Pobavit se přišlo ke dvěma
stovkám lidí,“ uvedl starosta Sokola
Petr Procházka. Pevně věříme, že se
akce bude příští rok konat znovu.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Pijáci zdolali devět sudů »bavorského«
NA DRUHÝ ROČNÍK SVINAŘSKÉHO OKTOBERFESTU DORAZILO DVĚ STĚ LIDÍ

TUPLÁK A KLOBÁSA. Dva ze spokojených hostů letošního Svinařského
Oktoberfestu. Foto NN M. FRÝDL
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Městys Liteň oznamuje, že je možné
zahájit připojování domovních pří-
pojek na kanalizační řád. 
Dne 2. října byl vydán Městským
úřadem Beroun, Odborem životního
prostředí, kolaudační souhlas ke
stavbě splaškové kanalizace. Každý
odběratel se tedy může začít napojo-
vat potrubím kanalizace od svého
objektu do kanalizační přípojky
(ukončené za hranicí pozemku s ve-
řejným prostranstvím revizní šach-
tou). Při výstavbě části kanalizace na
vlastním pozemku mějte prosím na
paměti, že do kanalizace nesmějí být
svedeny balastní vody (dešťová vo-

da, voda z odvodňování sklepních
prostor, bazénů, mytí automobi-
lů…). Veškeré uložení potrubí musí
být před zásypem zkontrolováno a
odsouhlaseno provozovatelem, v
tomto případě pověřeným zaměst-
nancem Městyse Liteň.  
Po dokončení díla se prosím přihlas-
te na Úřadu Městyse Liteň k placení
poplatku za odvádění odpadních vod
a k uzavření smlouvy. Zde vám také
budou vysvětleny všechny možnosti
placení stočného (placení podle
odečtu vodoměru z řádu, kombinací
odečtu podle vodoměru z řádu a ze
studny, nebo paušální platba) včetně

cen. Více informací k technickým
požadavkům provozovatele kanali-
zace naleznete na internetových st-
ránkách Městyse Liteň, nebo na
úřední desce umístěné na budově
úřadu městyse.
Nyní, kdy se konečně po letech plá-
nování, šetření finančních prostřed-
ků a práce blížíme ke konci výstav-
by kanalizace i čističky odpadních
vod, bych ráda za Městys Liteň po-
děkovala firmě Šindler, důlní a sta-
vební s. r. o. za jejich práci, spolehli-
vost a ochotu pomoci. 

Šárka Marcínová, 
Městys Liteň

Troška v Litni točil
komedii Strašidla
Liteň - Rodinnou komedii s ná-
zvem Strašidla na konci září natá-
čel v Litni známý režisér Zdeněk
Troška. Obyvatelé městyse se
mohli potkat nejen s ním, ale i s
populárními herci Matějem Hád-
kem, Alešem Hámou, Janou Ber-
náškovou a dalšími.
„Příběh plný fantazie chce navá-
zat na slavnou tradici českých tri-
kových komedií jako Dívka na
koštěti nebo Jak utopit doktora
Mráčka, v nichž se potkávala mo-
derní současnost s pohádkovým
světem nadpřirozených bytostí,“
uvedla Barbora Dušková ze spol-
ku Zámek Liteň. „Do kouzelných
zákoutí zámeckého areálu v po-
hádkových kostýmech zavítali
herci Matěj Hádek, Jiří Dvořák,
Sara Sandeva, Tereza Bebarová,
Aleš Háma či Vladimír Polívka,“
dodala. Z Litně se filmaři nyní
přestěhovali do Řevnic, natáčet
budou také v lázních Toušeň a v
Praze. Premiéra v českých i slo-
venských kinech je naplánovaná
na 18. srpna 2016. (mif)

Děti poznaly, co je
to nemít ani floka
Liteňští zahrádkáři pořádají každo-
ročně v místní knihovně výstavu
ovoce, zeleniny a květin. Letos se
konala od 3. do 5. října a jedna její
část byla také věnována historii
řemesel. 
Děti z liteňské školy, které výstavu
navštívily, našly mezi exponáty
spoustu zajímavostí. Už víme, jaká
dřina to bývala před érou praček,
co je to valcha, jak se dříve holilo a
stříhalo, něco málo jsme poznali z
řeznického řemesla a už taky víme,
jak to vypadá, když nemáme ani flo-
ka… Děkujeme za pozvání, výstava
se nám moc líbila.

Hana HAVeLkOVÁ, ZŠ Liteň

Přípojky už můžete napojit na řád
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V LITNI BYLA ZAČÁTKEM ŘÍJNA ZKOLAUDOVÁNA

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      10/2015 (48)                

V PARKU. Matěj Hádek, Zdeněk Troška a Jana Bernášková při natáčení v Litni.         Foto Pavel Vítek

Několik jednotek hasičů, včetně
»dobráků« z Litně, zasahovalo v no-
ci z 27. na 28. září ve Vižině. Poblíž
hospodářského stavení, kde byl us-
tájen dobytek i velké množství pra-
sat, začal hořet velký slaměný stoh.
Druhý stupeň požárního poplachu
byl vyhlášen 27. 9. ve 20.00. Hlav-
ním úkolem bylo ochránit hospo-
dářskou budovu, kterou ohrožovaly
plameny a jiskry, létající z hořícího
stohu. Hasiči celou noc rozebírali
hořící stoh nakladačem majitele ne-
movitosti. Dohled přes den zajistily
jednotky z Litně, Hostomic a Řev-
nic. Liteňští s cisternou spolu s Vi-
žinskými pak požářiště hlídali i ná-
sledující noc a den. Po odhoření

zbytků stohu bylo místo události
předáno majiteli. Jednotka SDH Li-
teň se zpět na základnu vrátila po 38
hodinách! Při zásahu se zranili tři z
několika desítek zasahujících hasi-
čů. „Dva byli po ošetření ponecháni
na místě, jednoho, který se nadýchal
kouře, jsme převezli do hořovické
nemocnice,“ uvedl řevnický záchra-
nář Bořek Bulíček.
K další události liteňští hasiči  vyjíž-
děli hned následující den 30. 9. Ten-
tokrát se ovšem jednalo o planý po-
plach. Traktorista u Karlštejna malé
ohnisko na poli stačil zaorat ještě
před příjezdem hasičů. Ti se proto
vrátili zpět na své základny.

Jiří HrácH, SDH Liteň, (mif)

LiteňskéOKÉNKO

U OHNĚ. Hasiči likvidují požár stohu ve Vižině. Foto Jiří HRÁCH

Liteňští hasiči pomáhali likvidovat požár stohu ve Vižině
ŠKODA BYLA VYČÍSLENA NA PŮL MILIONU KORUN, UCHRÁNĚNÉ HODNOTY NA OSM MILIONŮ
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Ve středu 7. října jsme se vypravili s
žáky sedmé, osmé a deváté třídy na
výlet do Mladé Boleslavi. Již cesta
autobusem byla poučná, první kom-
plikace na dálnici nastaly u Rudné,
šikovný řidič se ale zácpě vyhnul. Za
chvíli jsme se opět »zabetonovali«
na dálničním okruhu a z okna viděli

několik dopravních nehod. Pomalu
jsme ukrajovali kilometr za kilomet-
rem a zanedlouho minuli ceduli Mla-
dá Boleslav.
Čekala nás exkurze do Škodovky
složená ze dvou částí. Jednou je ná-
vštěva Škoda Auto Muzea, druhou
exkurze do závodu. Prohlídka závo-

du je možná pouze pro osoby nad
dvanáct let, což jsme všichni splňo-
vali. Další podmínkou je vlastní do-
pravní prostředek - my se po areálu
závodu nechali provézt naším auto-
busem. Začali jsme továrnou. Exkur-
ze trvala asi hodinu a půl, navštívili
jsme dva výrobní provozy: lisovnu a
montovnu. Obdrželi jsme slušivé
reflexní vesty s nepřehlédnutelným
nápisem visit a »utržené sluchátko«,
v němž se během putování ozýval
hlas průvodkyně. Samotná firma za-
bírá asi třetinu rozlohy města s ne-
přehlédnutelnou dominantou – 200
metrů vysokým komínem elektrárny
ŠkoEnergo. Zaměstnáno je zde na
20 tisíc lidí, do areálu se můžete do-
stat třinácti branami. 
Prohlídka muzea spojená s promítá-
ním krátkého filmu o historii firmy
trvá také přibližně 90 min. Odborný
výklad zajišťují průvodci, s výko-
nem toho našeho jsme byli velmi
spokojeni. Hlavním výrobním artik-
lem Škodovky jsou samozřejmě au-
ta, firma ovšem vznikla již více než
před sto lety a vyráběla kola, pozdě-
ji s motorem. Náš průvodce zajíma-
vým a poutavým způsobem nastínil
historii vývoje škodovek včetně mno-
ha zajímavostí, například vždy při-
dal srovnání jejich cen s příjmy v da-
né době. Exkurzi jsme ukončili před
půl druhou, začínal být čas na

návrat, před kterým jsme ještě dosta-
li rozchod u obchodního domu Bon-
dy. Hana HAvELKová, ZŠ Liteň

Školáci viděli, jak se vyrábějí auta
SEDMÁCI, OSMÁCI A DEVÁŤÁCI PODNIKLI VÝPRAVU DO MLADOBOLESLAVSKÉ ŠKODOVKY

Po zimním odpočinku jsme se shod-
li na tom, že by bylo dobré po něko-
lika letech obnovit společné setkání
tenistů na turnaji ve čtyřhře. Posled-
ní klání v této hře se konalo v roce
2010 a vzhledem k faktu, že organi-
zace všech tří uplynulých ročníků
byla na Milanu Kubičovi, který lať-
ku nasadil opravdu vysoko, nikdo z
nás si na tak pěkně připravené turna-
je netroufal.
Jaro uteklo jako voda, v neuvěřitelně
horkém létě nikdo z nás na běhání po
kurtu ani nepomyslel a konec prázd-

nin již poklepával na dveře. I přes
lehký nedostatek tréninku jsme naše
předsevzetí dodrželi a v závěru prá-
zdnin se vrhli na plánování termínu
deblového turnaje. Zvolili jsme 19.
září, tedy čas, kdy už jsou naše dítka
pevně ukotvena ve školních lavicích
a většina z nás je po dovolené. Přes-
to jsme se všem dvaceti členům TK
Liteň do volného programu nevešli,
což je při takovém počtu tenistů
pochopitelné.
S blížícím se termínem jsme napjatě
sledovali předpověď počasí. Jak se

ale později ukázalo, počasí bylo to
poslední, o co jsme se museli stra-
chovat a nečekané starosti byly z
úplně jiného soudku. Ve čtvrtek ve-
čer nás zaskočila zpráva o nefungu-
jící elektřině a vodě. Oba problémy
byly způsobeny pokračující stavbou
kanalizace; vše se stačilo na posled-
ní chvíli vyřešit: kurt byl v pátek ve-
čer pokropen, klubovna uklizená a
nic nebránilo sobotnímu zápolení. 
Sešli jsme se v počtu 6 párů, což je
na jeden kurt ideální počet hráčů. I
počasí vyslyšelo naše přání a po celý
den bylo opravdu nádherně. Všichni
se snažili na dvorci nechat vše, i
když to občas tenisově opravdu ne-
vypadalo a někteří hráči dokonce
přiznali, že drží raketu poprvé v se-
zoně. Příjemně přátelská atmosféra
vládla i mimo kurt, kde se fandilo a
občas odborně radilo. Všechny nad-
míru potěšilo, že se přišli podívat, s
přípravami pomoci a psychicky pod-
pořit hráče členové TK Liteň, kteří
pro svůj zdravotní stav nemohli za-

sáhnout do lítých bojů o překrásné
poháry. Svým blízkým také fandili
rodinní příslušníci a podporu tenistů
zajišťovala řada kamarádů. Vše se
zkrátka vydařilo. Po vyhlášení výs-
ledků a rozdání cen pro vítěze, kte-
rými se stal předpokládaný pár Mi-
lan Kubič a Ríša Lukeš (Výhru, ale
nedostali vůbec zadarmo!), se grilo-
valo, točilo pivo a  zábava se protá-
hla do pozdních nočních hodin. 
Velké díky patří Mirkovi Slancovi,
který nám zprovoznil elektřinu a tu-
díž i vodu, Kamilu Alferymu za vo-
ňavé a výborné špekáčky, klobásky a
párečky, Jarušce Lisové, která nám
tyto dobroty grilovala a jistila vše po
zdravotní stránce, i těm, kteří přišli
povzbudit, psychicky podpořit a na-
vodit tu správnou zápasovou i pozá-
pasovou atmosféru. Jen nás všechny
trochu mrzelo, že se nepřišli podívat
bývalí členové klubu, kteří kurt
budovali a které jsme zvali na občer-
stvení. Tak snad příští rok!

Ludmila KLocová, Liteň

BRIGÁDNÍCI. V sobotu 3. října  se konala brigáda v okolí liteňské základ-
ní školy, které se zúčastnilo asi 20 dobrovolníků – dospělých i dětí. Upravili
jsme okolí zadního vchodu a nezapomněli jsme ani na přístupovou cestičku
a hrob profesora Nováka. Děkujeme všem, velkým i malým, za aktivní pří-
stup. Text a foto Hana HAVELkoVá, ZŠ Liteň

První celodenní výlet
V letošním školním roce jsme rozší-
řili v liteňské základní škole nabídku
kroužků. V sobotu 3. 10. se vydali
mladí turisté s učitelkou Marií Hu-
sákovou na první celodenní pěší
výlet. Se sluncem nad hlavou a plni
sil jsme v půl desáté vyrazili ze Zad-
ní Třebaně. Posvačili jsme na louce
s výhledem na Karlštejn a pokračo-
vali v další cestě, kterou jsme si zpe-
střovali lezením po padlých kme-
nech stromů, přeskakováním téměř
vyschlého koryta potoka a rušením
netopýra v jeskyni u Bubovických
vodopádů. V půl druhé nás zavedla
naučná stezka do Solvayových lo-
mů, kde jsme se posilnili malinovou
limonádou a klobáskou. Až napotře-
tí se nám podařilo nacpat se do po-
sledního vagónku malého vláčku,
který nás provezl po skanzenu. V půl
čtvrté jsme došli do Svatého Jana
pod Skalou, prohlédli si jeskyni a
ochutnali údajně léčivý pramen.
Zbývalo už jen 5 kilometrů do Srb-
ska, odkud jsme unaveni, ale spoko-
jeni dojeli vlakem zpět do Zadní
Třebaně. Marie HusákoVá,

Hana HAVELkoVá, ZŠ Liteň

Vítězný pár nedostal výhru vůbec zadarmo!
V LITNI BYL PO NĚKOLIKA LETECH OBNOVEN TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE

NA KURTU. Účastníci liteňského tenisového turnaje. Foto ARCHIV

Nedatovaný pohled vydaný nákladem obchodníka S. Zdrůbka zachycuje
tehdejší podobu liteňského náměstí.

Pohledy do liteňské minulosti
Se zajímavými záběry Litně vás prostřednictvím své sbírky starých
pohlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lu-
káš MÜNZBERGER.
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Ředitelka už není ředitelkou! Proč?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V něm ji mimo jiné upozornilo, že
nekorektně informuje rodiče a veřej-
nost o ukončení řízení ve věci od-
měn pro své zástupkyně, o snaze zři-
zovatele zavést standardní kontrolní
mechanismy do fungování školy a
některá další pochybení. 
Bylo nutné iniciovat odstoupení ře-
ditelky ZŠ měsíc po zahájení školní-
ho roku? Dopustila se nějakého zá-
važného pochybení či provinění, jež
bylo třeba řešit takto radikálně? 
K odstoupení paní Seidlerové došlo
po vzájemné dohodě, jejíž součástí
je i způsob informování veřejnosti
společným prohlášením. Vážíme si
práce, kterou ředitelka v naší ZŠ od-
vedla. Jak bylo uvedeno v informaci
rady města pro řevnické rodiče a ve-
řejnost, obě strany dospěly k názoru,
že »pro budoucnost školy i další ka-
riéru paní ředitelky je vhodné zdržet
se vzájemných hodnocení a komen-
tářů«. V minulosti se - místo věcné
diskuse o nastavení směru rozvoje a
fungování školy - škola stala politic-
kým kolbištěm vyvolaným proble-
matickým konkursem. Tento maras-
mus  současné vedení města nechce
za žádnou cenu připustit. Naopak
otevře věcnou a odborně vedenou
diskusi o dalším směřování školy.   
Proč budete výběrové řízení vyhla-

šovat až na jaře? Nebojíte se, že
provizorní vedení bude mít negativ-
ní vliv na kvalitu výuky, atmosféru,

že demoralizuje učitelský sbor...? 
Chceme tím vytvořit časový prostor
a před vypsáním výběrového řízení s

rodiči dětí, pedagogickým sborem,
veřejností i opozicí si chceme ujasnit
představy o dalším směřování řev-
nické školy. A hledat vhodného ředi-
tele pro konkrétní koncepci. mgr. Si-
mona Škaloudová byla blízkou spo-
lupracovnicí mgr. Seidlerové, má na-
ši důvěru i podporu a věříme, že její
pověření vedením školy zajistí ne-
zbytnou kontinuitu a klid pro práci
pedagogického sboru, kterého si vel-
mi vážíme.             Miloslav FRÝDL

Řevnice - Na začátku školního roku otiskly NN s Pavlínou SEIDLERO-
VOU velký rozhovor. V té době nic nenasvědčovalo tomu, že za měsíc už
nebude ředitelkou ZŠ. Jak svůj konec v této funkci vnímá ona sama?
Proč už nejste ředitelkou, z vlastní vůle, předpokládám, ne...
máte pravdu, na konci září obvykle ředitel ve škole nekončí.  
Proč řevnická rada požadovala Vaše odstoupení z funkce ředitelky ZŠ? 
To je, myslím, dobrá otázka pro řevnickou radu. 
Mělo k vám vedení města nějaké výhrady už dříve?
Současné vedení města vzešlo z voleb v říjnu 2014. Nově byla zřízena funk-
ce místostarosty, který má na starosti školství. Prvním krokem směrem ke
škole bylo zpochybnění platnosti červnových voleb do školské rady. To není
dobrý začátek. Řada výtek se týkala administrativních či provozních pochy-
bení, ke kvalitě vedení školy či výuky to byly výtky spíše obecného charak-
teru typu »úroveň výuky na druhém stupni je špatná«, bez konkrétních popi-
sů. Fámy tohoto druhu se špatně napravují. Je ovšem pravda, že jsem na po-
čátku svého funkčního období nevyhodnotila některé situace správně.
co máte na mysli?
Ve škole se od srpna 2013 konalo  mnoho kontrol. Stěžovatelé často »vědě-
li, na co se ptát«, několik nálezů kontrol byly tzv. kostlivci ve skříni. Pos-
tupně jsem provoz uváděla do souladu se zákony. Nejvíce práce v tomto
směru vidím v oblasti účetnictví a fungování školní jídelny. Tento fakt byl
zmíněn i ve zprávě auditorské firmy BDO, která pro město prováděla ve ško-
le hloubkový audit. Chybám jsem se nevyhnula, ale často jsem měla pocit,
že změny, zajímavé aktivity i projekty, které ve škole probíhají, nejsou vidět.  
Není vám líto odcházet od rozdělané práce? 
Jistěže ano. Přístavba, která zlepší prostředí školy, je před dokončením. Ale
jde hlavně o vnitřní kulturu školy, stabilizaci pedagogického sboru, rozvoj
kvality výuky a přístupu k žákům.  
jak byste své dvouleté působení v řevnické ZŠ shrnula?
Jako velmi náročné, získala jsem mnoho zkušeností. Setkala jsem se s čino-
rodými stěžovateli, ale hlavně s několika skvělými a charakterními lidmi. V
konečném součtu jsem vděčná a spolupracovníkům i kolegům děkuji.  
Už víte, co budete dělat dál?
Zatím ne, poohlížím se. Kampaň, kterou proti mně někteří vedli, mě poně-
kud znevýhodňuje. myslím ale, že zůstanu věrná práci s dětmi.                (mif)

Laická veřejnost, 150 ochutnávačů i
odborná porota v čele s Helenou Ry-
tířovou a čestným členem Václavem
Neckářem, kterého všichni na začát-
ku přivítali dlouhým potleskem, jed-
notlivé vzorky pečlivě ochutnali i
ohodnotili a ze součtů těchto hodno-
cení vznikly vítězné trojice. Veřej-
nost na třetí místo určila Tomáše
Březinu, na druhé usedlost Ladron-
ka a vítězkami se stalá dámská dvo-
jice mirka a milena Šikovy. Odbor-
ná porota také na třetí místo vybrala
T. Březinu, druhé místo udělila kon-

sorciu místních občerstvoven - res-
taurace Luzern a prodejny malá
morava. Absolutním vítězem byl
vyhlášen Jan Šuchma. Vzpomínky
na jeho otce, který právě před rokem
cestou z prvního ročníku tragicky
zahynul, tak dodaly celému večeru
ještě další lidský rozměr.
máme po sobotě nové zkušenosti, je
co zlepšovat a pořadatelská agentu-
ra GEI-ŠA již nyní začíná připravo-
vat třetí ročník. Tak zase za rok se
svíčkovou nashledanou.

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Na konci září obvykle ředitel nekončí...

Dle paragrafu...
CHyTILI HO S LuPEm. Oznáme-
ní o zloději, který utekl s lupem z
prodejny Albert v Černošicích, do-
stali zdejší městští policisté 6. 10.
ráno. Dle popisu, který poskytla ob-
sluha prodejny, byl na nádraží zajiš-
těn pětadvacetiletý muž, který měl u
sebe zavazadlo napěchované potra-
vinami a chystal se odjet do Prahy.
muž podezřelý z trestného činu krá-
deže byl předán Policii ČR. Nájezdy
zlodějů do prodejen u Prahy jsou
stále častější - od počátku roku jich
městská policie eviduje již několik
desítek. Gregor DUŠIČKA
LEGO NEDORAZILO. Dvě ženy
ze Srbska si objednaly 27. 9. na por-
tálu chytslevu.com každá jedno ba-
lení stavebnice Lego Duplo za 1.530
Kč. Částku zaplatily bankovním
převodem, zboží jim ale dodáno ne-
bylo a uvedený portál již neexistuje.
Čin policie vyšetřuje jako přestupek
proti majetku. hedvika ŠMÍDOVÁ
OHEŇ V ŘITCE. Požár dvou aut, st-
řechy garáže a části střechy rodinné-
ho domu v Řitce likvidovali 1. 10. v
noci profesionální hasiči z Řevnic
spolu s SDH Jíloviště a mníšek pod
Brdy. Z objektu byly policií evakuo-
vány čtyři osoby. Příčina požáru je v
šetření. Pavel VINTERA

Mladý řidič pravděpodobně pod vli-
vem alkoholu nezvládl 8. 10. řízení
a sjel do hlubokého příkopu na řev-
nické straně Letovského mostu. Po
příjezdu policistů se vydával za je-
jich kolegu. Řevničtí záchranáři
ošetřili zranění v obličeji, které si
způsobil, a převezli jej na chirurgic-
kou ambulanci v Praze.             (bob)

Foto POLicejNí DeNík
POROTCE. Čestný člen poroty Vác-
lav Neckář.       Foto NN M. FRÝDL

Svíčkovou hodnotil i porotce Václav Neckář

Z našeho kraje 
* Železniční přejezd na hlavním
průtahu Černošicemi (ulici Vrážská
- Radotínská) bude od 17. 10. do 19.
10. z důvodů opravy uzavřen. Ob-
jízdná trasa vede přes Kalu Roblín a
Třebotov, pro náklaďáky z Letů přes
Mořinu, Kuchař a Třebotov.        (bt)
* Dálniční nájezd 14 ve směru na
Plzeň a sjezd 18 od Prahy i nájezd na
Plzeň v Berouně je až do 23. 10. uza-
vřen. Na směr do Plzně lze tedy na-
jet jen v Loděnicích na nájezdu 10 či
až v Králově Dvoře na nájezdu 22.
Sjet z dálnice od Prahy je možné na
sjezdu č. 14, nebo v Králově Dvoře
na sjezdu 22.     Adéla FELKLOVÁ
* Na farmářských trzích  si může-
te nakoupit 24. 10. od 8.00 do 12.00
u zámku v Dobřichovicích.          (ak)
* Třebaňský blešák se v případě
hezkého počasí bude konat 24. 10.
od 13 do 17.00 za sokolovnou v
Hlásné Třebani. Výtěžek bude věno-
ván na opravu volejbalového hřiště.
Info na: 725 427 042. (hlz)
* Oslava posvícení se koná 24. 10.
ve Vižině. Od 14.00 je na programu
drakiáda, od 15.00 pracovní dílny -
pískové mandaly a od 20.00 posví-
censké posezení v Europajzlu.   (jaf)
* Matrika v Karlštejně je do 25. 10.
z důvodu čerpání dovolené uzavře-
na. Petr RAMPAS
* Tašky na tříděný odpad (sklo, plast
a papír) jsou k mání na obecním úřa-
du v Letech. Cena balíčku je 10 Kč.

Ivana MELIchAROVÁ
* Firma se zaměřením na zpracová-
ní elektrozařízení sídlící v Letech
hledá pracovníky pro nově vznikají-
cí chráněnou dílnu. Bližší informace
na tel.: 724 066 752. (bt)

ODPADU BYLO HODNĚ. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpa-
du se konal první říjnovou sobotu v Zadní Třebani.  Zájem byl velký - již
po hodině a půl se zavírala vrata velkého kontejneru, další věci musely být
uloženy horem (viz foto). „Odvezlo se 15 lednic, 3,24 tuny velkoobjemo-
vého odpadu a 0,96 tuny nebezpečného odpadu,“ sdělila starostka Mar-
kéta Simanová. Každý druhý čtvrtek až do 19. 11. se svážejí bio popelni-
ce,  velký kontejner na bio odpad bude ve dvoře obecního úřadu  k dispo-
zici do konce listopadu. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ
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V sobotu 26. září se v Letech konal
8. ročník Podzimního obranářského
závodu. Byla to jedna z nejlepších
akcí, kterou místní kynologové us-
pořádali. Závodit přijelo 37 závodní-
ků v šesti kategoriích, což je velmi
slušné. Sluníčko sice moc nesvítilo,
skoro celý den bylo pod mrakem a
trochu foukalo, ale nezmokli jsme.
Pro závodění se psy ideální počasí! 
Celý den bylo na co se dívat. Pso-
vodi se svými psy předváděli v jed-
notlivých kategoriích podle obtíž-
nosti sestavy cviků v poslušnosti i
výkony v atraktivní disciplíně obra-
na. V obtížnějších kategoriích závo-
dili hlavně němečtí ovčáci, ale také
dobrman, rotvajleři, belgický ovčák
malinois. Pěkné výkony předváděly
border colie, holandský ovčák a do-
konce i labradorský retrívr. V nejniž-
ší kategorii byla plejáda ras nejširší.
K vidění byl výkon amerického sta-
fordšírského teriéra, cane corsa, ma-
ďarského ohaře, parson russela terié-
ra a dokonce i čivavy. Ze 37 závodí-
cích dvojic bylo 17 z naší organiza-

ce, což považuji za velký úspěch.
Asi nejatraktivnější kategorií byl
vložený obranářský závod, který je
velmi obtížný a náročný, i když se
skládá »jen« ze tří cviků. Prvním je
přepad psovoda figurantem. Na něj
navazuje útěk figuranta přes protipo-
vodňovou hráz, pes jej musí zadržet.
Posledním cvikem je protiútok na
psa na vzdálenost 150 metrů. U
všech cviků je hodnocena také ovla-
datelnost psa.  
Posuzování výkonů skončilo po
čtvrté hodině odpolední. Následoval
slavnostní nástup a předávání trofejí,
cen, medailí i diplomů vítězům ve
všech kategoriích. Cen bylo hodně,
byly pěkné a závodníci vypadali
spokojeně. Po celý den panovala pří-
jemná atmosféra, den jsme si moc
užili. Jako organizátoři jsme měli
krásný pocit z dobře odvedené prá-
ce. Děkujeme všem, kteří pomáhali s
přípravou závodu i jeho organizací,

účastníkům za sportovní chování,
rozhodčím za korektní posuzování,
figurantům za dobře odvedenou prá-
ci, kantýnským za super obsluhu
hladových krků - a že jich bylo!
Snědlo se přes 50 řízků, hrnec gulá-
še a dva hrnce polévky. Velký dík
patří i sponzorům za dárky pro zá-
vodníky. Podrobnou reportáž, fotky i
výsledkovou listinu najdete na webu
www.kklety.cz. 

Děti byly nadšené
Každý rok pořádáme minimálně jed-
nou ukázku výcviku pro děti z ma-
teřských škol. Letos se konala v pon-
dělí 5. října a zúčastnili se jí také
caparti ze školek v Řevnicích a Dob-
řichovicích. Počasí nám přálo, děti
byly z pejsků i ze všeho, co dove-
dou, doslova nadšené. Mnohé využi-
ly příležitosti a psy si po ukázce po-
hladily či se s nimi pomazlily.
Do konce listopadu nás čekají ještě

čtvery zkoušky z výkonu. Kromě to-
ho stále pořádáme nedělní kurzy pro
štěňátka, které jsou velmi populární
a je o ně neutuchající zájem. 
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Snědlo se padesát řízků a hrnec guláše
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ POŘÁDALI OSMÝ ROČNÍK PODZIMNÍHO OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU

NA HRÁZI. Předškoláčci s doprovodem sledují ukázku výcviku psů. Foto Alena VANŽUROVÁ

Naše noviny - XXVI. ročník nezávislého
poberounského občasníku. 
Vychází každých čtrnáct dní. 
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Cyklostezka není jen
cyklistů, je i naše!
Na kynologické závody přijely do
Letů také spousty diváků, kteří fan-
dili a tleskali předváděným výko-
nům. Sem tam se na hrázi zastavili i
cyklisté projíždějící po přilehlé cyk-
lostezce. Občas se tu vyskytli i rych-
lejší borci, co mají v hlavě jen spo-
lykané kilometry. Ti byli značně ner-
vózní, že musí zpomalit, a tak občas
padlo i ostré slovo - od diváků, kteří
narychlo uhýbali, i od těch, co se ří-
tili okolo. Někteří cyklisté si myslí,
že je cyklostezka pouze jejich, ale
není! Je také naše - maminek s ko-
čárky, dětí, co se učí jezdit na ma-
lých kolečkách, i starších lidí, kteří
se jdou okolo řeky pokochat příjem-
ným podzimem. Naštěstí je rychlo-
cyklistů méně, většinou jsou normál-
ní, slušní - přibrzdí, zpomalí, když
uhnete, tak poděkují. Někteří se do-
konce i rádi podívají na cvičící pej-
sky...       Alena VANŽUROVÁ, Lety

PŘINES! Psi dětem předvedli, co do-
vedou.    Foto Alena VANŽUROVÁ
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První kolo hry Plamen začalo pro nejmenší hasiče
z Hlásné Třebaně 3. října v Olešné kolem 8.00.
Rozespalé tváře běžců si počkaly na slavnostní
nástup a v 9 hodin už vybíhalo první družstvo na
trať. Nejprve závodily přípravky, pak mladší i
starší žáci a nakonec dorost.
Náš sbor postavil dvě družstva mladších žáků a
dívčí dorostenecké družstvo. Naši nejmenší měli
čas 34 a 38 minut - po součtu trestných bodů a
časů obsadila družstva mladších z Hlásné Třebaně
v konkurenci třiceti celků 11. a 13. místo v běhu
požárnické všestrannosti. Po pauze čekala mladší
družstvo ještě štafeta požárních dvojic. Ta se počí-
tá do jarního kola hry Plamen, takže si na výsled-

ky a konečné umístění musíme počkat až do jara.
Do loňska byla Hlásná Třebaň jediná z celého ok-
resu Beroun, která dokázala sestavit družstvo do-
rostenek, letos se k nám přidal Zaječov. Naše do-
rostenky vybíhaly první. Uplynulo asi 25 minut a
v cílové rovince byla vidět obě družstva, souboj
nohou a běhu to byl veliký. Bohužel, zaječovské
slečny byly v cíli dřív. Jediné, co nás mohlo za-
chránit, byl počet trestných bodů. Když byly vy-
věšeny výsledky, všem to až bylo líto: hlásnotře-
baňské dorostenky skončily na 2. místě. Čeká nás
ale ještě jarní kolo, kde se vše může změnit!

Barbora a Markéta KotíKovy, 
SDH Hlásná třebaň 

Na poslední zářijovou sobotu, kdy se
ve Svinařích slavilo tradiční Vác-
lavské posvícení, plánovali Mope-
ďáci Svinaře už III. ročník závodu
malých motocyklů 38 zatáček S. H.
V. (Svinaře-Hodyně-Vinice) Jenže
od září se ve Svinařích rozjela akce
Vodovod a kanalizace a střed obce –
ulice Obecní, po které okruh závodu
prochází, je pro dopravu uzavřena.
Takže na pořadatelích bylo rozhod-
nutí, zda se má akce konat nebo ne.
Ano, dohodli se, že se závod konat
bude, ale na náhradní trase.
V sobotu 26. září se tedy sjeli mo-
peďáci a jejich příznivci tradičně k
hostinci U Lípy. Po přihlášení a pře-
jímce strojů (zda je upravený, nebo
neupravený) byl závod ve 14 hodin
letmým startem zahájen. Za běžného
provozu se jelo po trase Hodyně -

Skuhrov - Neumětely - Bykoš - Vše-
radice a zpět. Na trať vyrazilo 13 zá-
vodníků na neupravených a 21 na
upravených mopedech Stadion S21
a S22. Předpokládaný návrat do Svi-
nař byl asi za třicet minut, ale ti nej-
rychlejší tu byli už po osmnácti mi-
nutách. Vyhlášení vítězů se neobešlo
bez věnců a dárků i polibků hostes-
ky, které museli přistavit schůdky,
aby na závodníky dosáhla. Závod se
vydařil, i když se nejel jako minule.
Pořadatelům patří dík za pěkně při-
pravenou akci.
Neupravené stroje: 1) MRTVÝ Ra-
dek, 2) CIHLÁŘ Jaroslav, 3) CÍSAŘ
Eduard
Upravené stroje: 1. LISÝ Miroslav,
2) MATOUŠEK Marek, 3) MAŘÍK
Milan 

Jana KozáKová, Svinaře

Obecní ú!ad v ZADNÍ T"EBANI

ve spolupráci s místními spolky

Na co se m!"ete t#$it?

Sout#" o nejlep$í posvícensk% kolá&

 srde!n" zvou na

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

            v sobotu 17. !íjna 2015
od 14 hodin u Spole#enského domu

 od 20 hodin POSVÍCENSKÁ TANCOVA$KA
     ve Spole#enském dom%, hraje Dynamit,
                bazárek, vstupné 80 K#

… na posvícenské kolá!e a dobroty, klobásy, pivo, víno, cukrovou vatu, trdelník... 
… na zábavné odpoledne - st#elnici, koloto!, skákací hrad, muziku-Nahodilá se$lost,
     projí%&ky na koních, d'(ové tvo#ení, malování na obli!ej, balónky

Mopeďáci zdolali osmatřicet zatáček
ZÁVOD MALÝCH MOTOCYKLŮ PO TRASE SVINAŘE - HODYNĚ - VŠERADICE ABSOLVOVALO TŘIATŘICET JEZDCŮ 

START. Závodníci startovali u svinařské hospody.   Foto Jana KOZÁKOVÁ

Hlásnotřebaňští hasiči závodili na hře Plamen v Olešné

V OLEŠNÉ. Malí hlásnotřebaňští hasiči na závo-
dech v Olešné.        Foto Sabina KUDLÁČKOVÁ
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Střelci Litně? Los, Kohout, Rys...
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Zatímco Lety si zastří-
lely v zápase s kunicemi (a další
týden si odvezly debakl z votic), v
Zadní Třebani se diváci žádných
branek nedočkali - domácím totiž
nedorazil soupeř ze Zdic.
FK LETY, krajská I. A třída
Fk Lety - kunice 3:0
Branky: Jablonský, Nejepsa, Josef
Baubín
První příležitost si vypracovali hosté,
ale do vedení šli domácí. Ve 29. mi-
nutě rozehrál Rosenkranz standard-
ku, na kterou si naběhl Janouš, hla-
vou uvolnil Jablonského, a ten přes-
nou střelou překonal brankáře hostů -
1:0. Ve 41. minutě po rychlé roze-
hrávce uvolnil Josef Baubín Nejepsu,
jenž unikl obraně hostů a přízemní
střelou zvýšil na 2:0. Druhý poločas
začal velkým náporem Kunic, deset
minut se z něj domácí nemohli vy-
manit. V 66. minutě ovšem rychle
vykopl Vácha míč na rozběhnutého
Nejepsu, ten uvolnil nabíhajícího Jo-
sefa Baubína, který své sólo promě-
nil ve třetí uklidňující gól. Hosté se
snažili alespoň o zkorigování, ale
naráželi na zformovanou obranu Le-
tů. V 77. minutě se ještě Nejepsa
ocitl sám před brankářem Kunic, ale
svou příležitost nedotáhl do zdárné-
ho konce.                        Jiří káRNÍk
votice - Fk Lety 4:0
Domácí byli po celé utkání fotbalo-
vější a zaslouženě vyhráli.            (jik)

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Třebotov - Dobřichovice 1:1
Branka: Smiovský
Hosté sice nebyli v nejsilnější sesta-
vě, přesto měli zejména v prvním po-
ločase převahu. Tři nebo čtyři tutov-
ky však nevyužili, a tak musel jediný
gól vsítit excelentní střelou ze znač-
né vzdálenosti stoper Smiovský. Ve
druhém poločase hosté opět pohrdli
několika šancemi a byli potrestáni.
Třebotov z ojedinělé podařené akce
vyrovnal. miloslav omáčkA
Dobřichovice - Rudná 0:4
Podzimní angíny nepustily na hřiště
hned několik hráčů základní sestavy
domácích. Vedoucí celek tabulky tak
měl značně ulehčenou roli - první
branku vstřelil již ve 2. minutě. Do-
mácím svitla naděje po půl hodině,
když Marcel Šlapák utekl hostující
obraně a brankář Rudné ho v pokuto-
vém území hrubě fauloval. Měla ná-
sledovat penalta a červená karta.
Rozhodčí však nechal rozehrát trest-
ný kop vně pokutového území a gól-
man nedostal ani žlutou... Ve druhém
poločase favorizovaní hosté přidali
další branky. miloslav omáčkA

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
oZT - Zdice B 3:0
Kontumace - hosté se k utkání nedo-
stavili.  (mák)
karlštejn - oZT 3:3
Branky: Chmelík, čermák,  Hart-
man 

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Lužce - karlštejn 1:1
Branka: P. kučera
Borci z podhradí v Lužcích zazna-
menali první bodovou ztrátu. Tvrdost
domácích předčila fotbalovost Karlš-
tejna. Po vyrovnaném průběhu zcela
zasloužená remíza.  micha ŠAmAN

karlštejn - Zadní Třebaň 3:3
Branky: Cajthaml, Zajíc, Šperl
Derby nepřineslo vítěze. Ostrovan se
dostal rychle do vedení. Karlštejnu se
sice podařilo skóre srovnat, ale hosté
vždy rychle odpověděli. Domácí vy-
těžili z tlaku jen vyrovnání.        (miš)

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
červený Újezd - Řevnice 2:2
Branky: miška, Hruška
Po prvním poločase to s řevnickými
borci nevypadalo dobře. Své šance
nevyužili - do černého se trefovali
pouze domácí. Naštěstí se po změně
stran obraz hry změnil a aktivita hos-

tí byla po zásluze odměněna vyrov-
náním. Zcela otočit průběh zápasu se
bohužel nepodařilo i z toho důvodu,
že Řevnice dohrávaly o deseti mu-
žích. Střídající hráč se totiž zranil a
na lavičce už nebyl nikdo, kdo by jej
nahradil... (mák)
Řevnice - Dobříč B 2:4
Branky: Zajíc (penalta), maštalíř
Domácí sice vedli, ale hosté vývoj
utkání do poločasu otočili. Řevnice
pak dokázaly čtvrt hodiny před kon-
cem vyrovnat, ale hosté se do konce
utkání prosadili ještě dvakrát. (mák)

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - osov 3:1
Branky: Los, kohout, Rys
Celé utkání jsme kontrolovali hru a
ještě nevyužili několik slibných šan-
cí. Zajímavostí v tomto zápase byli
»zvířecí« střelci branek...           (mik)
Tetín B - Liteň 4:0
Domácí posílení několika borci z A-
týmu předvedli vyšší herní kvalitu a
zápas rozhodli už do přestávky. (mik)
Liteň - Chrustenice 2:0
Branky: Rys, kohout
Vyrovný zápas, v němž hosté hlavně
ve 2. poločase  předvedli několik ost-
rých zákroků. Představila se i posila
z Tetína - Tomáš Neumann, který za
Liteň již v minulosti hrál. Po tomto
zápase byli Liteňští se šesti body na
šestém místě tabulky. (mik)
Liteň - vižina 3:7
Branky: Los, Šindler, Dufek
Liteňští nastoupili  o deseti hráčích.
K vidění byl solidní fotbal s hezkými
brankami. (mik)

Závodníci běhali po lese
První říjnový víkend se za pořada-
telství Univerzitního sportovního
klubu Praha konaly v Řevnicích dva
závody v orientačním běhu. V sobo-
tu 3. 10. se od Lesního divadla závo-
dilo na krátké trati a v neděli 4. 10.
na klasické trati. Na start se oba dny
postavilo přes 700 závodníků, kteří
sbírali body do oblastního žebříčku
Praha a Střední Čechy – Manufaktu-
ra Cupu. 
Pořadatelé také pozvali nové zájem-
ce o orientační běh, aby si jej vy-
zkoušeli na jednodušších tratích pro
příchozí. I zde se postavilo na start
každý den přes 200 startujících – od
vícečetných rodin s dětmi po hobby
běžce, kteří si chtěli vyzkoušet běh
přírodou podle mapy. Na startu no-
váčky čekala krátká instruktáž zku-
šených trenérů, poté obdrželi mapu
se závodním průkazem a vyrazili za
zážitky do barevného lesa brdských
svahů. V cíli se všechny děti dočka-
ly sladké odměny a diplomu.
V závodech Manufaktura Cupu zví-
tězili v hlavních kategoriích v sobo-
tu Ivana Bochenková z Kotlářky
Praha a Vojtěch Kettner z Kameni-

ce, v neděli Martina Tichovská z Pra-
gy a Martin Janata z Kotlářky Praha.

Jarmila Němečková, Praha

Sport po okolí
* Síly s Bakovem poměřili 10. 10. v
oblastním přeboru »národní« házen-
káři Řevnic. Mladší žáci na hřišti
soupeře vyhráli díky poslednímu
trestnému hodu Vojty Paličky 10:9,
starší žáci i koeduci zvítězili shodně
13:8. V neděli 11. 10. hráli mladší
žáci v Bakově turnaj - domácí tým
porazili 11:5, Podlázky 21:6.        (šj)
* Pravidelné cvičení Kruhový tré-
nink bude po zrušení hodiny 13. 10.
znovu pokračovat od 20. 10. každé
úterý od 19.30 do 20.30 hodin. (sim)
* Beseda o cyklistickém putování
po Slovinsku se koná 16. 10. od
19.45 v pensionu U Barona Prášila
Ořech. Vladimír GLASER

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - Slavia Jesenice 18. 10. 15:30 
FK Mníšek - FK Lety 25. 10. 14:30 

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Kazín - Dobřichovice 17. 10. 15:30
Dobřichovice - Č.  Újezd 24. 10. 14:30 

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Cembrit Beroun 17. 10. 15:30
Svatá - OZT 25. 10. 14:30 

KARLŠTEJN, okresní III. třída
N. Jáchymov - Karlštejn 18. 10. 15:30
Karlštejn - Nižbor B 24. 10. 14:30

ŘEVNICE, okresní IV. třída
D. Břežany B - Řevnice 18. 10. 15:30
Řevnice - Nučice 25. 10. 14:30

LITEŇ, okresní IV. třída 
Vižina - Liteň 17. 10. 12:30 
Liteň - Všeradice B 25. 10. 14:30

NA TRATI. Rodinka orientačních
běžců v lesích nad Řevnicemi.

Foto Jan Němeček

Turisté zavzpomínají
na první putování
Zadní Třebaň - Dvacet let už pod-
nikají zadnotřebaňští turisté pod-
zimní přechod Šumavy. Tentokrát
půjdou po stopách své první vý-
pravy v roce 1996.
Přes dvě desítky turistů a jejich přá-
tel zahájí putování v pátek 23. 10. na
zadnotřebaň̌ském nádraží. Poté, co
se vlakem přepraví do Sušice, čeká
je trasa proti proudu Otavy do An-
nína zpestřená návštěvou biofarmy a
ochutnávkou domácích sýrů. Druhý
den půjdou přes Mouřenec, Rej-
štejn, Čeňkovu Pilu a Turnerovu
chatu do Antýglu. V neděli 25. 10.
se přes Modravu a Filipovu Huť do-
stanou do Kvildy, odkud se autobu-
sem dostanou do Prahy a vlakem ná-
sledně domů. Celkem za tři dny na-
šlapou asi 45 kilometrů.             (mif)

Zúčastnit se prvoligového zápasu je snem asi každého fotbalisty. A sehrát
přátelské utkání o půlce ligového zápasu Příbram – Jihlava, to je naprostá
»pecka«. Díky trenérovi Miloši Šebkovi se to všeradické přípravce poštěs-
tilo. Před utkáním provázeli kluci fotbalisty za ruku na nástup, o poločase
pak sehráli přátelské utkání se Zdicemi. Za svůj výkon byli poprávu odmě-
něni potleskem tribun. Velkým zážitkem bylo také setkání s bývalým repre-
zentantem a hráčem Sparty, nyní Příbrami, Romanem Bednářem (na sním-
ku). Aby to nebylo líto těm nejmenším, vyrazila ve čtvrtek do Příbrami i
mladší všeradická přípravka, ročník 2008 a mladší, a v přátelském utkání
se střetla s domácím družstvem Příbramí. V tak obrovském areálu vypada-
li kluci jako trpaslíci, skoro nebyli na hřišti ani vidět. Ale výkony obou druž-
stev byly mistrovské. Jen se dvěma náhradníky hráli kluci zápas dlouhý sko-
ro hodinu a půl. Bez sil, ale s obrovským zážitkem jsme odjížděli za tmy do-
mů. Díky ještě jednou Mildovi, že všem klukům tyto nezapomenutelné chví-
le zařídil. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře Foto ARCHIV

Přípravka hrála v Příbrami a fotila se s Bednářem


