
Řevnice - Bída a zmar. Štěrk,
prach a spálená země. Tak podle
obyvatele Řevnic Dušana Balaji vy-
padají některé ulice ve městě poté,
co trávníky v nich pracovníci Tech-
nických služeb postříkali Rounda-
pem. Balaja na to reagoval neob-
vykle formulovaným otevřeným
dopisem. Nadepsal jej Vážený  pa-
ne  starosto  spálených  Řevnic.
„Jsem zděšen, co děláte z našeho za-

jímavého města,“ píše Dušan Balaja
Tomáši Smrčkovi. Všichni jsme se
těšili na příchod jara a jarní zeleně.
Prostý člověk se těší, ale  obecní  síla
moci koná. Místo zeleně vypadá  na-
še ulice jako spálené město, protože
pracovníci Technických služeb post-
říkali veškerou trávu v Žižkově  ulici
Roundapem. Potom ve svatém nad-
šení z roundapové moci vypálili i
trávníky Na Stránce, což je dle mého
názoru nejkrásnější nábřeží kolem
Berounky vůbec.“
Pisatel doplnil svůj dopis několika
snímky, na nichž jsou zachyceny
dlouhé úseky spálené trávy ve zmi-
ňovaných ulicích. „Dokázal jste,  pa-
ne starosto, nám, kterým na naší  ob-
ci záleží, úžasně zkazit příchod ja-
ra,“ píše Balaja. „Bydlím v Řevni-
cích 10 let. Za tu dobu se mi toto ve-
lice zajímavé město dostalo pod kůži
a každý, kdo mu škodí, stává se
mým nepřítelem. Ano, pane starosto,
stal jste se mým  nepřítelem.“
A co na to kritizovaný rychtář? „Pi-
satel i přes expresivní vyjádření, se
kterým se neztotožňuji, má v pravdu
v tom, že rozsah likvidace plevelů
chemickou cestou byl neuvážený.
(Dokončení na straně 10) (mif)

Řevnice - K 700. výročí narození
Karla IV. se na pultech obchodů
objevila šestidílná historická sága
řevnické spisovatelky Ludmily
Vaňkové Karel IV. – Otec vlasti. 
Autorka sice ságu sepsala už koncem
90. let, nyní ale vychází v jedné kni-
ze s bohatým barevným obrazovým
doprovodem a v exkluzivní grafické

úpravě. Mezi 36 knihami Ludmily
Vaňkové má sága výjimečné místo a
pyšní se několika nej. S takřka 800
stránkami jde o nejobsáhlejší román
o »největším« Čechovi. Z logiky vě-
ci patří též k nejdražším dílům řev-
nické spisovatelky. Ta ale původně
román o životě Karla IV. psát ne-
chtěla. (Dokončení na straně 3) (pan)

V tomto čísle Našich novin
* Z divadla zmizeli duchové - strana 3
* Děti předčítaly jména obětí - strana 7
* Rodiny skákaly »pro něco« - strana 14

Dobřichovice - Už čtvrtým rokem
účinkuje s poberounskými ochot-
níky v muzikálu Noc na Karlštej-
ně populární profesionál Václav
VYDRA. Letos si císaře Karla IV.
zahraje v obou dobřichovických
představeních 3. i 4. června.
Je pro tebe »angažmá« v ochotnic-
kém souboru něčím odlišné, speci-
fické, nebo ho bereš jako jakýkoliv
jiný »kšeft«?
Je to do určité míry specifické, pro-
tože já jsem vlastně nikdy s ochotní-
ky nehrál. Noc na Karlštejně je jedi-
né představení, ve kterém jsem

účinkoval a stále účinkuji s amatéry. 
Proč to děláš?
Protože mě to baví. Je to trochu jiné,
než profesionální divadlo, ale mu-
sím uznat, že - příjemné. 
Co tě na spolupráci s poberounský-
mi herci nejvíc překvapilo - ať už v
dobrém, nebo špatném?
Vlastně mě nepřekvapilo nic. I můj
děda hrál s ochotníky, táta taky. Tak-
že z historie vím, že to funguje a teď
se o tom mám už čtyři roky možnost
přesvědčovat na vlastní kůži. Mě na
tom hrozně baví, že - to mé herecké
kolegy baví. (Dokončení na straně 4)

NELÍTOSTNÝ SOUBOJ. Součástí
oslav Staročeských májů v Letech
28. 5. byla také soutěž v pojídání
koláčů. Foto NN M. FRÝDL

Vaňková vydala nejobsáhlejší román o Karlu IV.

Václav Vydra na zkoušce Noci na
Karlštejně.       Foto NN M. FRÝDL

Jste mým nepřítelem!
píše Řevničan rychtáři
OBYVATEL MĚSTA SI STĚŽUJE NA SPÁLENOU TRÁVU

31. května 2016 - 11 (674) Cena výtisku 7 Kč

Korvety u Berounky

Václav Vydra: Proč hraju s ochotníky? Baví mě to!

Nájemník nechal psy
v domě a zmizel
Hlásná Třebaň - K týraným zvířa-
tům byli 23. května do Hlásné Tře-
baně telefonicky přivoláni městští
policisté z Černošic.
„Hlídka na místě zjistila, že nájem-
ník jednoho z domů nechal v uzam-
čeném stavení dva psy, na pozemku
domu další tři psy a před čtyřmi dny
i s rodinou odjel,“ řekl velitel stráž-
níků Gregor Dušička s tím, že zvířa-
ta neměla vodu ani krmení. „Karlš-
tejnským »státním« policistům, kte-
ří si případ převzali, bude mít maji-
tel domu co vysvětlovat,“ dodal Du-
šička.   (mif)

Bronz z Budapešti
putoval do Letů
Lety - Obrovského úspěchu dosáhl
jedenáctiletý Matěj Vlasák z Leče.
Člen Orient Fighting Clubu Lety
vybojoval na Světovém poháru v
kickboxu, který se konal 12. - 15. 5.
v maďarské Budapešti, bronzovou
medaili.
„Máťa v eliminaci jasně porazil bor-
ce z Moldavské republiky,“ sdělil
Matějův otec a zároveň trenér Petr
Vlasák. „V boji o finále těsně podle-
hl dalšímu moldavskému sportovci.
Z předchozího zápasu si totiž odne-
sl naražená žebra, a to se pak špatně
bojuje,“ dodal s tím, že 3. příčka na
tak prestižní soutěži je skvělým a ne-
čekaným úspěchem. Zvláště když se
Matěj Světového poháru zúčastnil
poprvé. (Dokončení na str. 14)      (mif)
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Posádky loupaly buráky, hrály kroket
DOBŘICHOVICEMI ZNĚLY ZVUKY SILNÝCH MOTORŮ, POVĚTŠINOU OSMIVÁLCŮ - KONAL SE TU SRAZ KORVET
V sobotu 21. května zněly Dobřicho-
vicemi hudba, hlahol účastníků Dob-
řichovické degustační míle (viz ní-
že), ale hlavně zvuky silných moto-
rů, povětšinou osmiválců, jejichž
volnoběžné bublání, ale i otáčky v
záběru bylo slyšet od deseti dopoled-
ne. Tehdy byl odstartován závod
Corvette Parade a z ulice Za Mlýnem
posádky po minutě vyrážely na trať.
První stovky metrů je zavedly do
areálu Sokola, kde objely starou so-
kolovnu a projely první kontrolou.
Nakonec se sem všichni vrátili ještě
pětkrát, neboť tato kontrola byla ja-
kýmsi středobodem soutěže. Odtud
auta vyjížděla k pěti cílovým místům
- do Chotče, kde posádky plnily vě-
domostní test, v Čísovicích loupaly
na čas buráky, na kytínské návsi hrá-
ly kroket, ve Všeradicích minigolf a
v Srbsku vyplňovaly sudoku. Po spl-
nění úkolů se museli účastníci vrátit
do dobřichovické průjezdní kontro-
ly, kde pro ně pan Horáček připravil
teplý bufet, vynulovat tachometr a
znovu vyrazit do další etapy. 
Ti nejrychlejší vše stihly do 15 ho-
din, kdy se první korveta postavila v
ulici 5. května na provizorní »výsta-
viště«. Do 16.30 ji doplnili i ostatní
účastníci a dalších devět korvet z
Corvette clubu Praha, jejichž majite-

lé nás přijeli pozdravit. Celkem se
do dvojstupu zařadilo 32 aut. Díky
probíhající degustační míli bylo ob-
divovatelů a zájemců o prohlídku,
informace či fotografování požehna-
ně. Před pátou se všichni začali
scházet na prostranství za přístavbou
školy, kde Jiří Šafránek přivítal paní
Kepkovou a její Rebelky OK - tuze

šikovná děvčata, která skáčou přes
švihadla tak dobře, že vloni přivezla
medaile z mistrovství světa v Paříži,
a to včetně zlatých. Holky zaujaly
několik set přihlížejících a po záslu-
ze sklízely potlesk během celého vy-
stoupení. Po něm se několikrát vyfo-
tily s korvetami, které pak pomalu,
manifestačně, projely centrem měs-

ta, aby zaparkovaly v depu za cílem
a jejich posádky se též mohly začít
věnovat veskrze světským radován-
kám. Počasí vyšlo neuvěřitelně, ná-
lada posádek, diváků i degustujících
mílařů byla vynikající. Zkrátka at-
mosféra, jak má být. Zkrátka atmo-
sféra, na kterou jsem v Dobřichovi-
cích trochu pyšně zvyklí. 

Jiří GeiSSLer,
dobřichovice

Zadní Třebaň - v pořadí pátý sraz
majitelů vozů značky Jeep se ko-
nal 21. 5. v Zadní Třebani. orga-
nizátorem opět byl zadnotřebaň-
ský chatař radek STAroSTA.
Jaké bylo téma letošního srazu
»jeppařů« ?
Opět jsme jeli orientační závod, ale
už bez měřených úkolů -  tedy kromě
řezání a štípání dřeva u mě na chatě.
Letošní sraz byl jiný i v tom, že jsme
orientační závod jeli z kempu Ko-
bylka v Liblíně do kempu na zadno-
třebaňském Ostrově. Všichni měli
deset povinných bodů, které museli
najít a zapsat si podle pokynů - různé
letopočty, jména hrdinů z pomníku
atp. Trasa po povinných bodech ko-
pírovala Berounku, jak jen to šlo po
legálních cestách.
Kam jste zavítali, co všechno jste
viděli?
Z těch známějších míst třeba Zvíko-

vec, Skryje, restauraci U Rozvědčí-
ka, Křivoklát, Nižbor... A aby se zá-

vodníci jen neseřadili do vláčku a
neplnili všechno, jak ovce, připravil

jsem ještě 21 bodů dobrovolných,
které měly podle náročnosti  jiné bo-
dové ohodnoceni (od 100 do 30 bo-
dů) . Povinné body šlo plnit dokonce
i z auta bez vystupovaní, ale dobro-
volné byly horší. Na některé, jako
byl třeba »jeepař Týřov« bylo potře-
ba dojit pěšky tři kilometry. Z dal-
ších zastavení zmíním ještě Libštejn,
Krakovec, Skryjská jezírka, Hasič-
ské muzeum Zbiroh, Lány, Svatý Jan
pod Skalou a další turistické zajíma-
vosti podél Berounky.
Kolik se vás letos sešlo a jak byste
sraz zhodnotil?
Nakonec dorazily dvě desítky aut a
počasí bylo opět krásné, takže se ak-
ce všem zúčastněným hodně líbila.
Pobavili se i děti, které na srazu ni-
kdy nechybí - plnily také  svoje úko-
ly na každém stanovišti. Těšíme se
na další setkání, třeba opět v Zadní
Třebani. Petra FrÝdLová

Majitelé jeepů jeli orientační závod, cíl byl v Zadní Třebani

Oslavy Karla IV.
Karlštejn, u mostu
Pátek 3. června
9.00 - Zahájení oslav 700 let naroze-
ní Karel IV., dětský průvod 
9.15 – Divadlo Koňmo: Vodnická
pohádka  
10.00 – Slavnostní vyhodnocení vý-
tvarné soutěže, předání cen 
10.30 – Kejklířské divadlo Vojty
Vrtka: Kabinet létajících úžasností 
11.15 – Žonglérská škola V. Vrtka 
12.00 – Uvítání družin Karla IV., vy-
hodnocení družin
12.30 – Dramaťák z Domečku: Ti-
ché šlapací království 
13.20 – Studenti SPgŠ Beroun: diva-
delní vystoupení 
14.20 – Vodnická pohádka
15.30 – Slavnostní ukončení akce
16.00 – start horkovzdušných balónů
18.00 – Tomáš Linka + Studio R

Sobota 4. června
12.00 – TŘEHUSK, staropražská
kapela od Berounky
13.05 – KEJKLÍŘ PET
13.35 – Aerobic, ukázka závodní se-
stavy AC Olympia Všenory
13.45 – STARCI NA CHMELU, Pl-
zeňský dětský sbor
14.30 – Ukázka zásahu profesionál-
ních záchranářů a hasičů
14.55 – Požární útok malých hasičů 
15.15 – Aerobic
15.25 – DĚTSKÁ SHOW s Veroni-
kou Spurnou
16.30 – Kouzelník
17.00 – KAPIČKY, country kapela
20.00 –  Královské hity

Neděle 5. června
11.00 – 17.00 – Historické hry
15.00 – Příchod krále Karla IV.
18.00 – CANTO CARSO, koncert
na nádvoří hradu

NA OSTROVĚ. Část z dvacítky jeepů, které se zúčastnily orientačního závo-
du, na zadnotřebaňském Ostrově.               Foto Radek STAROSTA

Za krásného, slunečného počasí se
21. května uskutečnil v Dobřichovi-
cích třetí ročník  Dobřichovické de-
gustační míle. Oblíbená akce byla
opět propojena s přehlídkou Corvet-
te Parade - viz výše. Celý den lidé
mohli navštěvovat třináct občerstvo-
vacích stanovišť, mezi které se letos
zařadily další nově vzniklé dobři-
chovické podniky. Rozlévala se
hlavně kvalitní vína, podávaly se
domácí koláče a další delikatesy,
kdo se chtěl zchladit kvalitním pi-
vem, měl také možnost. Účastníci
degustační míle sbírali razítka do
mapek, které byly k dispozici ve
všech podnicích. Po získání alespoň
7 razítek získali absolventskou pa-
mětní placku, která jim bude připo-
mínat tuto ojedinělou společenskou
událost.        Andrea Kudrnová,

dobřichovice   
NA MÍLI. Účastníci Dobřichovické degustační míle na jedné ze třinácti za-
stávek »běhu«. Foto Andrea KUDRNOVÁ

Dobřichovická degustační míle nabídla kvalitní vína

NA SRAZU. Někteří účastníci srazu korvet dorazili do Dobřichovic poněkud
extravagantně vymóděni.                                        Foto Jiří GEISSLER
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Z divadla se vytratili lesní duchové
ČTVRTÝ DÍL ANKETY K LETOŠNÍMU STÉMU VÝROČÍ LESNÍHO DIVADLA V ŘEVNICÍCH

Milý areále lesního divadla Řevnice,
gratulujeme! Máš stovku na krku, a
přesto žiješ jako mladík! Samá akti-
vita, kolem spousta lidí, sem tam
omlazení… Paráda. Proč? Protože
jsi fajn, a je v tobě dobře. To víme
my, ochotníci, přesně.
»Lesňáku«, promiň to familiární os-
lovení, moc rádi v tobě hrajeme!
Umíš udělat skvělou atmosféru, pod-
strčit nám zajímavé stíny, vůně, pře-
kvapení, otevřít netušená zákoutí.
Jednoduše, děláš skvělé scény!
Nakonec proto tu jsme a proto jsme
se před rokem a kus třeba podíleli
dobrovolně a zdarma na stavbě tvé-
ho nového jeviště. Vzpomínáš, jak
jsme od října o víkendech bourali
starou scénu? Jak tam někteří zůstá-
vali celé dny a pracovali, abys měl
prostor na nové pódium a zázemí?
Jak Tichý, bratři Cicvárkovi, Vitouš,
Šmejkal, Kirov… rvali ručně ty be-
tonové podlážky? A jak vám skvěle
Matoušek radil? 
Pamatuješ, jak jsme v lese pak až do
května pobíhali a budovali podlahu a
forbínu, nové boky, jak jsme uklíze-
li, natírali… Jak jsme zvali elektri-
káře, aby osadili nové jeviště, jak
jsme natahovali nové vykrývačky…
Hlavně, aby se vše stihlo do prvního
představení. Klaplo to. 
Jo, a stálo nás to přes 180 000 korun!

To bylo netaktní viď? Ale co, ať
všichni vědí, že ochotníkům na tobě
záleží, klidně na tobě zapracují a
když je třeba, i pustí chlup. Hlavně
když vědí, že ti to pomůže. A propos,
ty peníze jsme vydělali, nejsme do-
tovaní, ale do tebe jsme je investova-
li bez řečí. Národ sobě je v nás.
Tohle byly poslední větší práce, ale
my tě opečovávali vždy a co to šlo.
Společně i individuálně. Abys vypa-
dal hezky a lákal. To znamená shra-

bat listí, sesbírat papíry a nedopalky
po divácích, odklidit spadané větve,
natřít vrata, zábradlí, opravit okap,
vyměnit kliku… O těch de facto sa-
mozřejmých pracích moc nemluví-
me, to sám víš. 
Vzpomínáš, jak jsme v tobě před tře-
mi roky oslavili 90. let našeho sou-
boru? Byl jsi vyšperkovaný, dali
jsme si záležet. Vzpomínáš, jak o ně-
co později přestřihl nadšený divadel-
ník Josef Beneš pásku nového jeviš-

tě a oslavil na něm svých devadesát?
Bylo toho o mnoho víc. 
Je milé, že k tvé stovce se město
Řevnice, kterému lákáš návštěvníky
a jemuž i patříš, rozhodlo sehnat pe-
níze a zařídit ti novější kabát.
Všechna čest! Hlavně, aby měl krej-
čí dobré oko, rovný metr a kabát pa-
soval. My, ochotníci, ti ten slušivý
rádi pomůžeme postupně navlékat.
Je i v našem zájmu, abys byl šik a
aby se o tom vědělo.
A narozeninový dort? Jistě, že ti di-
vadelníci zadělávají na dort. Hned
na několik. Měly by být lehké šle-
hačkové, ale chutné. Prostě bude se
hrát. Větších oslav se ale chopil tvůj
majitel, čekají tě městské oslavy di-
vadla s řadou gratulantů. 
Že se najednou ke slavnému osla-
venci kdekdo hlásí, aby byl vidět a
slyšet? Bože, je ti sto, už bys měl
vědět, jak to chodí. Užívej si! Až ti
bude 102, ono to povolí…  
Škoda, že jako jubilant neříkáš, jak
to vidíš, jak se cítíš, co bys rád, co ne.
Jsi holt velmi, velmi taktní. My ti
přejeme, abys byl spokojený s herci,
diváky, počasím… a hlavně se moc
neměň, buď svůj. Na tvé lesní zdraví,
divadelní areále. Tvoji věrní ochot-
níci a       Michaela ŠMErgLoVá,

principálka Divadelního souboru
Řevnice 

Řevnice - Sto let už funguje v Řev-
nicích Lesní divadlo. U příležitosti
tohoto výročí jsme se rozhodli vy-
zpovídat jeho protagonisty. To, co
znamenal pro »lesňák« nejpilnější
režisér, dramaturg, herec a princi-
pál Josef Materna, představuje
mezi ženami Ludmila VaňkoVá.
Excelovala v desítkách představe-
ní, během čtyřiceti let navíc jako
režisérka uvedla dvě desítky her.  
Vaše první představení v Lesním
divadle?
V roce 1932 taneční role elfa ve hře
W. Shakespeare Sen noci svatoján-
ské. O tři roky později pak Hanička
v Jiráskově Lucerně.  
Vaše nejoblíbenější role?
Hippodamie, původní scénický me-
lodram Smrt Hippodamie. Části tri-
logie byly Námluvy Pelopovy (1951
a 1952), Tantalův smír (1952) a Smrt
Hippodamie (1953)
Vaše nejzápornější role? 
Pocitově Maryša ve hře bratří Mrští-
ků, charakterově nejspíš Runa v Ra-
dúzovi a Mahuleně, kterou jsme hrá-
li v roce 1963.
Počet rolí? 
Z hlavy to bohužel nespočítám. Po-
kud budeme mluvit přímo jen o Les-
ním divadle, tak jich odhadem bude
na sedm desítek. Možná, že za těch
skoro 40 let i o něco více.
Váš nejnáročnější text? 
Hlasově nejnáročnější byla Smrt
Hippodamie, kdy jsem musela pře-
konávat forte klavírního doprovodu.
Oblíbené představení? 
Všechna jsou má oblíbená.
Nezapomenutelný zážitek? 
Pocit absolutního vtělení do postavy.
Kdy Vám bylo na jevišti nejhůř? 
Jako Pivoňkové ve hře A nepřestal
chodit pěšky. Tam jsem kromě své
role zaskakovala za nemocnou pou-
liční zpěvačku a zůstala jsem v jejím

kostýmu do příštího výstupu. Ten
nejbližší výstup jsem ale měla mít
jako Pivoňková, takže jsem se na
jevišti nemohla ani objevit. Zachrá-
nil to Jirka Polesný jako můj diva-
delní manžel, který místo dialogu
předvedl skvěle improvizovaný mo-
nolog. Byl to nejděsivější okamžik
mé divadelní kariéry. Nikomu ten
pocit nepřeju.
Co jste si chtěla zahrát a nevyšlo to?
Lízu v Pygmalionu a Wildovu
Salome.
V čem je Lesní divadlo výjimečné? 
To je na dlouhou báseň, ale bohužel
jen v minulém čase. Mám pocit, že v
jeho nové podobě se z něho ztratil
jeho hlavní půvab v sepětí s lesními
duchy i s přírodou.
Kde se nejraději učíte scénář?
Všude, kde to jde, ale oáz klidu je
málo.            (pan)

Milý oslavenče, hodně sil a čistou mysl!

MEZI STROMY. Ludmila Vaňková (vpravo) v představení Radúz a Mahulena,
které řevnické Lesní divadlo hostilo v roce 1963. Foto ARCHIV

Vaňková vydala...
(Dokončení ze strany 1)
„Ta postava v našich dějinách se mi
zdála příliš obrovská, než abych si
troufla pronikat do jejího osobního
života. Zdálo se mi, že musí být
nudný,“ říká spisovatelka. Osobnost
Karla ji ale při získávání podkladů
mile překvapila. „V mládí žil velmi
bujaře, to mi bylo sympatické,“ tvr-
dí s tím, že dnes by Evropa podob-
ného panovníka potřebovala.
Velkolepé dílo zdaleka nemá být po-
slední. Vaňková chystá vydání dal-
ších knih o Lucemburkách i knihu
svých vzpomínek. „Bude mít kolem
čtyř set stránek a mám už i název -
Život na rozhraní věků,“ říká něk-
dejší hvězda řevnického ochotnic-
kého souboru. Velkou část věnuje
právě vzpomínkám na léta strávená
v Lesním divadle, kde působila jako
herečka i režisérka. (pan)

PRINCIPÁLKA. Michaela Šmerglová (a František Zavadil) v jedné ze
svých her na prknech Lesního divadla. Foto ARCHIV
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Proč hraju s ochotníky? Baví mě to!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

váhal jsi před těmi čtyřmi roky
dlouho, zda nabídku přijmeš?
Ne. Soubor jsem znal, občas jsem se
kolem něj »šmrncul« s Petrm Bend-
lem, který je jeho členem už dlouho.
Přijeli jsme spolu do Dobřichovic na

koni, on šel hrát divadlo a já se vra-
cel domů. Když pak umřel původní
představitel císaře Vláďa Čech a já
dostal nabídku vzít roli po něm, i
kvůli němu jsem ji přijal. Bylo mi
tak nějak hloupé říct ne.
Teď, s odstupem let, lituješ toho?
Vůbec ne.
Po představení ve slovenských Jas-
lovských Bohunicích stály desítky
lidí frontu na tvůj podpis či fotogra-
fii s tebou. Které představení nejvíc
utkvělo v paměti tobě?
Jéje… Přesně tohle. Bylo tam příšer-
ně lidí, kolem dvanácti set diváků, to
je mazec. A pak tam na mě pořádali
skoro hon – samozřejmě  v dobrém
slova smyslu... 
A vzpomínám i na loňské představe-
ní přímo v Karlštejně. Sešli jsme se

v něm s Lumírem Olšovským ve
stejným kostýmu. Oba totiž hrajeme
Noc na Karlštejně i v Karlíně, alter-
nujeme spolu v roli Krále Petra a
máme tudíž i totožné kostýmy. A oba
jsme si je oblékli na karlštejnské
představení. Já dorazil až na svůj
první výstup v závěru prvního děj-
ství, takže jsme se poprvé potkali až
na scéně, to bylo vtipné. Ptal jsem se
ho, jestli šije u stejného krejčího…
Diváci se bavili...
Královsky! To jsou přesně věci, kte-
ré k divadlu tohoto typu patří.  Návš-
těvníkům to nevadí, naopak, mnozí
tyto situace vyhledávají. Pro mě je to
osvobozující hraní, těším se na ně.
Kdybych se ještě trochu líp naučil
text, tak si to budu moci i pořádně
užívat.

Začíná nová, už jedenáctá sezona
muzikálu. v Dobřichovicích ode-
hraješ obě letošní představení. Těšíš
se, nebo si drbeš hlavu, jak to zase
při svém zápřahu budeš stíhat?
Těším se, ale taky si trochu drbu hla-
vu. Kvůli představení v Jindřichově
Hradci ujedu z prázdnin. Máme koň-
ské putování, dorazíme na konec
etapy a já místo, abych si s ostatními
sednul k večeři, sednu do auta a po-
frčím  do Hradce. Ale já si nestěžu-
ju. Jsem zvyklý hrát i za nemožných
situací, v časově nezvladatelných
horizontech, a přesto to funguje.
Kdybych nechtěl, tak to samozřejmě
nedělám. Já se na ta představení fakt
těším... Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
1. 6. 20.00 HUMR
3. 6. 17.30 ŽELVY NINJA 2
3. 6. 20.00 NÁVŠTĚVNÍCI 3
4. 6. 15.30 DCERA ČARODĚJKY
4. 6. 20.00 DĚDA
8. 6. 20.00 MIKROB A GASOIL
10. 6. 17.30 WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
10. 6. 20.00 SPRÁVNÍ CHLAPI
11. 6. 15.30 ANGRY BIRDS
11. 6. 20.00 TEORIE TYGRA

KINO LITEŇ
10. 6. 18.00 TRABANTEM DO PO-
SLEDNÍHO DECHU

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
31. 5. 17.30 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA
ZRCADLEM
31. 5. 20.00 MLČENÍ JEHŇÁTEK
1. 6., 3. 6., 5. 6., 7. 6. 17.30 (Ne 15.30)
ŽELVY NINJA 3D (v Ne není 3D)
1. 6., 8. 6., 11. 6., 15. 6. 20.00 (8. 6.
17.30, 15. 6. 18.30) TEORIE TYGRA
2. 6. 15.30 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
2. 6. 18.30 CAPTAIN AMERICA: OB-
ČANSKÁ VÁLKA 3D
3. 6., 8. 6., 14. 6. 20.00 (Út 17.30)
SPRÁVNÍ CHLAPI
4. a 12. 6. 15.30 ANGRY BIRDS VE FILMU
4. 6. 17.30 NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVO-
LUCE
4. 6. a 6. 6. 20.00 (Po 18.30) DCERA
ČARODĚJKY
5. 6. 18.30 DĚDA
6., 8., 13. a 15. 6. 13.45 MALÝ PRINC
7. 6. 20.00 VZKAZ V LÁHVI
9. 6. 15.30 CAROL 
9. 6. - 12. 6. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
10. 6. 17.30 ASSASSIN
11. 6. 15.30 KNIHA DŽUNGLÍ

KINO RADOTÍN
31. 5. 20.00 NAŠE MALÁ SESTRA
1. 6. a 3. 6. 17.30 ANGRY BIRDS VE
FILMU (v Pá 3D)
1. 6. 20.00 CENA SLÁVY
2. 6., 4. 6., 7. 6. 17.30 (So 20.00) DĚDA
2. 6. a 9. 6. 20.00 (Čt 17.30) VZKAZ V
LÁHVI
3. 6. 20.00 BEN HUR (1959)
4. 6. 17.30 SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ
BAZILIKY ŘÍMA 3D - dokument
7. 6. 20.00 KOMUNA
8. 6. 17.30 DCERA ČARODĚJKY
9. 6. a 11. 6. 20.00 WARCRAFT: PRVNÍ
STŘET (v So 3D)
10. 6. 17.30 ŽELVY NINJA 2 3D
10. 6. a 15. 6. 20.00 (St 17.30) OSLNĚNI
SLUNCEM
11. 6. a 14. 6. 17.30 ALENKA V ŘÍŠI DI-
VŮ: ZA ZRCADLEM (v Út 3D)

KRÁLOVSKÝ PÁR. Václav Vydra a Monika Vaňková v původním muzikálu
Noc na Karlštejně. Foto Alena ŠuSTrová

Věrní posluchači
na koncert dorazili...
Autorské písně harfisty Seana Bar-
ryho i staré anglické a irské tradici-
onály s aranžemi Jana Hrubého za-
zněly na komorním Koncertu keltské
hudby, který se konal 22. 5. v řev-
nické čajovně Cherubín. Přestože
bylo hrozné, deštivé počasí, věrní
posluchači dorazili. Další podobný
koncert se v čajovně bude konat ješ-
tě letos. Andrea KuDrnová,

Dobřichovice 

Velkolepé oslavy letošních 700. na-
rozenin Karla IV. připravili na 4. 6.
Dobřichovice. Program se bude od-
bývat od 12.00 hodin pod zámkem i
za mostem podél cyklostezky a uza-
vře je původní muzikál Noc na Karl-
štejně, který bude k vidění od 21.00
na nádvoří zámku. Kromě osvědče-
ných profesionáků jako jsou Václav
Vydra, Jan Rosák, Pavel Vítek či Lu-
mír Olšovský se v něm letos poprvé
představí i známá muzikálová zpě-
vačka Michaela Nosková.
Jako každý rok, dorazí i letos první
červnovou sobotu do Dobřichovic
Královský průvod s císařskými

korunovačními klenoty. Letos se tato
akce koná už podesáté. Co tedy bude
na počest Karla IV. v okolí dobřicho-
vického zámku k vidění a slyšení?
Program zahájí v pravé poledne He-
rold Martin von Blaustadt. Po něm
se postupně představá dobová hudba
Bakchus, šermíři ze skupiny Allgor,
tanečnice Hannah, připraven bude
rytířský turnaj na koních v podání
skupiny Štvanci i Šavlový tanec. Po
příjezdu císaře v 18.00 ještě diváky
čeká od 19.00 ohňová show a od
19.30 koncert Jana Hrubého i skupi-
ny Kukulín. Andrea KUDRNOVÁ,

Dobřichovice

Zámek DOBŘICHOVICE, pátek 3. a sobota 4. června od 21.00 hod.
Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice -724 339 732, kultura@dobrichovice.cz

Tipy NN
* Výstava prací dětí z Černošické
výtvarné školy je v zámku Dobři-
chovice instalována do 31. 5.     (ak)
* Představení souboru Divadelní sek-
ce Praha s názvem Příběhy obyčej-
ného šílenství bude k vidění 3. 6. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Život Karla IV. připomíná od 3.
do 18. 6. výstava na zámku v Dobři-
chovicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Beseda s Alexandrem Hendrukem
o Sebepoznání se koná 10. 6. od
17.00 v Čajovně Cherubín Řevnice.
Vstupné 100 Kč. (jach)
* Noc kostelů v kapli sv. Judy Ta-
deáše Dobřichovice začne 10. 6. v
18.00 slavnostním vyzváněním zvo-
nů. Na programu pak až do 22.00
jsou modlitba za Dobřichovice, var-
hanní koncert, hudební vystoupení
ZUŠ, přednáška V. Kratochvíla Kři-
žovníci a Dobřichovice, vystoupení
Smíšeného pěveckého sboru IM-
BUS a koncert Jiřího Stivína.     (ak)
* Písničkář Petr Lutka zahraje v
rámci Noci kostelů 10. 6. od 19.20 v
kostele  sv. Mořice Řevnice. Od
21.00 pak bude na stejném místě
koncertovat pěvecký sbor Canto
Carso s varhanním doprovodem Iva-
ny Kylarové. (mif)
* Kapely 2x a dost i The Pepper-
Cubes se představí  10. 6. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Doprava. Výstavu Berounských
fotoriků můžete v Konírně Muzea
Českého krasu Beroun zhlédnout do
10. 6. Michal KOSPRD
* Komedii Manželství až za hrob
uvede Divadelní soubor Tyl z Bako-
va nad Jizerou 11. 6. od 20.00 na ná-
dvoří zámku v Dobřichovicích.  (ak)
* Pohádkový muzikálek pro děti
Brekeke aneb Hrátky v mokrém pa-
láci uvádí 15. 6. od 9.00 Club Kino
v Černošicích. (vš)
* Výstavu studentů Akademie vý-
tvarných umění v červnu hostí Ga-
lerie Bím Dobřichovice. (ak)

Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek, 
Lumír oLŠoVskÝ, Michaela NoskoVÁ, Jan Matěj RAk,
Monika VAŇkoVÁ, Pavla NoVÁČkoVÁ, karel kRÁL, 

Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHoVÁ, Jiří obeRfALzeR, 
Radan ŠUbRt, Jan kUNA, ondřej NoVÁČek, sbor starostů,

šermíři, metači ohně, ženské, kůň, koza...

Původní poberounský muzikál 

Noc na Karlštejně
zahajuje jedenáctou sezonu 

Císařské oslavy zahájí herold Martin
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Všeradův kurýr

Samotné přípravy ovšem začaly již ve čtvrtek, kdy má-
jovníci šli do lesa pro májku a májovnice mezitím při-
pravovaly sál na sobotní zábavu. V pátek jsme Krále
postavili před hospodou a šli rozvážet malé májky po
obci. Až do časných ranních hodin jsme pak krásně na-
zdobenou máj hlídali. 
V sobotu krátce po poledni všechno vypuklo. Na uvíta-
nou nám zahrála kapela Modřenec z Prahy. Poté vyrazil
průvod májovníků spolu s dětmi ze školky od zdejšího
kostela k hospodě. Na cestu nám vyhrávala, tak, jako
každý rok, kapela Skalanka. U hospody jsme požádali
starostu obce Romana Špalka o předání práva k májům.

Svůj program předvedly děti ze školky, omladina zatan-
čila besedu a pak všichni společně s kapelou vyrazili do
průvodu po obci. Počasí bylo příjemné, náramně jsme si
to užili. Na mnoha místech nás čekalo bohaté občerstve-
ní, zejména u paní Strnadové, které moc děkujeme. V
18.30 dorazila kapela s májovníky zpět k hospodě, kde
pokračoval večerní program. Zatančil nám soubor Klí-
ček, zahrála kapela Třehusk. Ještě jednou jsme zatančili
besedu a následovalo kácení Krále. Zábava pak pokra-
čovala v hostinci Na Růžku, kde nám až do ranních
hodin vyhrávala Skalanka. 
Velké poděkovaní patří obci Všeradice i všem, kdo se na
bohatém programu podíleli a pomohli s jeho přípravami.
Zejména májovníkům - odvedli kus poctivé práce. Dou-
fejme, že se na tuto tradici nezapomene a budeme mít za
pár let další nástupce, kteří tuto zkušenost budou předá-
vat dále.                                 Lukáš TeSAříK, Všeradice

Skalanka vyhrávala až do rána
STAROČESKÉ MÁJE VE VŠERADICÍCH SE VYDAŘILY SKVĚLE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 11/2016 (203)

MÁJOVNÍCI S DECHOVKOU. Všeradičtí májovníci s dechovkou Skalanka při obchůzce obcí. Foto ARCHIV

Svedou nelítostný boj
Jménem vlády Všeradovy země zvu
všechny naše občany a sousedy z
blízka i daleka na 5. ročník Všera-
dova dne, který se koná 11. června
od 14.00 hodin v areálu Višňovky ve
Vinařicích. 
Program bude jako vždy zajímavý a
pro všechny účastníky oddechový -
jeho garantem je letos obec Vinaři-
ce. Počasí je objednáno letní, tak
nám snad nic nebude bránit v tom,
abychom si užili příjemné odpoled-
ne. Kromě zajímavých vystoupení
našich spoluobčanů se můžete těšit
na nelítostný boj soutěžních druž-
stev Vinařic, Všeradic a Podbrd, ve-
dený ovšem v duchu Fair Play. Ce-
lým programem nás bude provázet
Karel Moravec, na závěr je nachys-
tána diskotéka.

Bohumil STIBAL, předseda 
vlády Všeradovy země, Všeradice

Na sympozium dorazí
malíři z celé Evropy
Letošní, již jedenáctý ročník malíř-
ského ART sympozia se povážlivě
blíží. Od 8. 6. se můžete ve Všeradi-
cích i jejich okolí setkat s malíři a
malířkami, kteří se snaží zachytit
krásy našeho venkova. Letos jich
bude čtrnáct a převažovat budou zá-
stupkyně něžného pohlaví - dorazí
jich osm. Sjedou se k nám z různých
koutů Evropy: ČR, Polska, Sloven-
ska a Švýcarska. Desetidenní akce
vyvrcholí slavnostní vernisáží 18. 6.
od 14.00 v Zámeckém dvoře. Pokud
vše dopadne dobře a podle našich
plánů, bude nám ctí přivítat na jejím
zahájení herečku a výtvarnici Janu
Krausovou.   Veronika ČerVenÁ,

Všeradice

Osovští ochotníci dostali pozvání na přehlídku
V pořadí třetí představení autorské
hry osovského Divadla ze stodoly
nazvané Kdyby tady bylo pivo se
konalo 21. května v sokolovně v
Cerhovicích. 
Cerhovický Sokol slaví letos 110 let
trvání a samo městečko Cerhovice
300. narozeniny. V 18 hodin se v so-
kolovně sešlo kolem sedmi desítek
diváků, kteří dali přednost kultuře
před rámusem kolotočů a střelnic na
místním náměstí. Po vydařeném
představení pozvala zástupkyně
ochotnického divadla z Chaloupek
soubor »ze stodoly« na tradiční pod-
zimní přehlídku ochotnických sou-
borů do Chaloupek u Hořovic. 
Další reprízu veselé hry se zpěvy
plánují Osovští 18. června do Niž-
bora. Josef KOZÁK 

Foto Jana MATĚJKOVÁ

V sobotu 14. května, na Bonifáce, se ve Všeradicích
uskutečnily tradiční Staročeské Máje. I letos byly
součástí XVII. ročníku poberounského stejnojmen-
ného folklorního festivalu a - vydařily se skvěle.
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Vážení občané, nejprve bych ráda poděkovala
těm z vás, kteří jsou závislí na obecním vodovo-
du a kterých se tím pádem nejvíce dotkly neplá-
nované odstávky vody zapříčiněné havárií, za tr-
pělivost a pochopení. Při havárii byla zajištěna
pitná voda, všechny rozbory byly řádně provede-
ny a díky skvělé spolupráci s firmou Aquaconsult,
i rychlosti jejích zaměstnanců byl únik za asisten-
ce současného vodovodu brzy nalezen a závada
odstraněna. V tuto chvíli je rozjednána smlouva o
technické pomoci odborné firmy, která by se hned
začala zabývat potřebnými změnami ve vodárně,
na vodovodu a možným posílením vodních zdro-
jů, abychom udělali maximum pro dostatek pitné
vody i během dalšího suchého léta. Zároveň vás
žádáme, abyste pitnou vodou, v rámci možností,
alespoň trochu šetřili. Jak víme, vody plošně ubý-
vá a většina z nás je zvyklá žít v luxusu moderní
doby, kdy skoro každý člověk využije denně oh-
romné množství pitné vody. Každou kapku, kte-
rou ušetříme dnes, budeme mít na zítra…
Minulý měsíc bylo vyhověno občanům Leče v
žádosti o kontejner na textil a hračky, který je ny-

ní součástí tamního sběrného místa. Máme v plá-
nu pokusit se všechna sběrná místa modernizovat,
zkvalitňovat a hlavně zlepšovat jejich vzhled i
estetické »zapadnutí« do krajiny.
Začíná červen, proto bych obyvatelům Litně ráda
připomněla, že zastupitelstvem určený nejzazší
termín pro připojení na kanalizaci je 30. 6. 2016.
Máte-li problémy s připojením vaší domácnosti,
obraťte se, prosím, na Úřad městyse Liteň, kde s
vámi probereme případné možnosti. Všem, kteří
mají plán se připojit, bych však doporučovala ur-
čený termín dodržet. Stejný termín platí i pro plat-
by za svoz komunálního odpadu. 
Na závěr bych vás ráda pozvala za červnovou kul-
turou, jež začne 4. a 5. 6. Kováři v Litni. Na ukáz-
ky řemesel a zajímavý doprovodný program se
můžete přijít podívat do bývalého areálu učiliště.
Dále 10. 6. vřele doporučuji návštěvu liteňského
kina, kde budeme od 18.00 filmem Dana Pribáně
Trabantem do posledního dechu zahajovat spolu-
práci s novými promítači. Všem přeji klidné pro-
žití snad teplého června a krásný začátek léta.

Šárka MarcínOVÁ, Úřad městyse Liteň

Boj o špičku májky 
skončil tentokrát remízou
Staročeské máje zorganizovala 14. května za fi-
nanční podpory městyse Liteň Liteňská chasa a
místní sbor dobrovolných hasičů.
Krátce po třetí hodině odpoledne vyšel průvod
dechovky s májovníky, kteří oděni ve středočes-
kých krojích a starých hasičských uniformách
poctivě obešli celou Liteň a pozvali spoluobčany
na podvečerní předtančení české besedy. Tradič-
ní salónní řadový tanec pro čtyři páry letos, opět
za zvuků živé hudby, zatančily tři »kolony«, čili
12 párů. Po předtančení byl vylosován výherce
májky, kterým se stal Vladimír Sopr. Májku, jako
ostatně všichni před ním, vyhrál bez špičky - o tu
byl letos sveden neuvěřitelný boj, který v podsta-
tě skončil »remízou« před hasičskou zbrojnicí.
Sobotní večer pak pokračoval večerní zábavou v
restauraci Ve Stínu lípy.
„Letos to pro mě byly asi nejhezčí máje. Viděla
jsem všechny tancovat a bylo to krásné - fakt
jsem si to tentokrát užila. I večerní zábava byla
super,“ prohlásila Monika Klimentová, neboli
»šéfová«, jak jí říkala krojovaná chasa. „Zapojilo
se docela dost lidí, každý něco dělal, a o to to by-
lo lepší. I na stavění májky bylo dost dobrovolní-
ků...“ dodala.               Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Pitné vody ubývá, šetřete!
MÍSTOSTAROSTKA LITNĚ ZVE NA ČERVNOVOU KULTURU

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       6/2016 (56)                

NA MÁJÍCH. Na první snímku nastupují tanečníci na českou besedu, na druhém krojovaná chasa odnáší poraženou májku.               Foto Hana LUKEŠOVÁ

Den plný vzpomínání a osvěty s
programem, který odkazoval k míst-
nímu židovskému dědictví z dob
před holocaustem, připravil spolek
Liteňský pupík. 
Pro společné čtení byly připraveny
seznamy z archivů Institutu Terezín-
ské iniciativy; četli jsme jména li-
teňských a regionálních obětí holo-
caustu. Lidé z Berounska odjížděli
do Terezína nejčastěji z Kladna, od-
kud byly vypraveny dva velké tran-
sporty s označením Y, Z. Bylo jimi
deportováno 1631 osob, konce vál-
ky se dožilo jen 123 z nich. Pozo-
rovat, jak se děti ze školy domácího
vzdělávání Evy Nolčové zhostily
pročítání jmen obětí, bylo pro pří-
tomné silným zážitkem. 
Dopoledne i odpoledne procházely

Litní třídy dětí mezi hasičskou zb-
rojnicí, bývalou synagogou, a židov-
ským hřbitovem, kde dvakrát před-
nesl PhDr. Vladimír Czumalo před-
nášku Smrt a pohřbívání v židovské
kultuře. Rádi jsme přivítali třídu ze
ZŠ Františka Josefa Řezáče i všech-
ny spoluobčany a návštěvníky akce.
Odpolední program s promítáním
nám ani příliš nezkomplikovala plá-
novaná celodenní odstávka elektric-
ké energie v Litni - agregát zapůjče-
ný hasiči nám vyráběl elektřinu vla-
stní. Po úvodním slově předsedy
spolku a skoro dvouhodinovém
nepřetržitém čtení jmen obětí jsme
si k tématu promítli film. Krátce by-
la dětem představena legenda o anti-
fašistickém hrdinovi Pérákovi.
(Dokončení na straně 8) (kat)
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Děti předčítaly jména regionálních obětí holocaustu
SPOLEK LITEŇSKÝ PUPÍK PŘIPRAVIL DEN PLNÝ VZPOMÍNÁNÍ A OSVĚTY



Naše noviny 11/16 LITEŇSKÉ OKÉNKO, Strana 8

Tradiční pálení čarodějnic na dvoře
zámeckého areálu v Litni se  usku-
tečnilo 30. dubna. Akci pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Liteň společně
s Českou tábornickou unií T. K. Zá-
skalák Liteň a Zámkem Liteň.

Pálení čarodějnic bylo doplněno ne-
tradičním zábavným během pro děti
i dospělé. Nešlo jen o rychlost - zále-
želo také na zručnosti a obratnosti.
Jednotlivá stanoviště měla ověřit
zdatnost každého účastníka. Závod-
níci překonávali automobilové pneu-
matiky frekvenčním během, bariéru
70 cm vysokou, házeli tématicky
černým uhlím na cíl do pneumatiky,
dále zkusili běh na lyžích spojený se
střelbou – taková obdoba biatlonu.
Za nezasažení cíle místo trestného
kolečka dělali běžci dřepy, což dalo
dospělým nejvíce zabrat. Dále běže-
li přes kladinu a zkusili si zaskákat
klasického panáka. Závod dvojic byl
doplněn o slalom s kolečkem.
Celkem se do dětského běhu zapoji-

lo 25 dětí. Nejmladší závodnicí byla
dvouletá Adélka Veselá, nejlepšího
dětského výsledku dosáhl Ondra Kr-
tek v čase 3:21. Největší zájem byl o
běh dvojic, kde jednou z podmínek
bylo, aby běžel dospělý. Většinou se
hlásili rodiče se svými dětmi. Cel-
kem odstartovalo neuvěřitelných
dvacet dva dvojic. Zúčastnil se i ná-
čelník České tábornické unie Milan
Rychlý; se svým synem Markem
zvítězili v čase 3:44. 
Závod skončil v době, kdy už hořel
oheň, na který dohlíželi místní hasi-
či. U zapálené vatry se odehrálo vy-
hlášení vítězů, kdy se závodníci  po-
stavili na stupně vítězů a všichni do-
stali drobný dárek i čarodějnickou
medaili. Vítězové dvojic ještě obdr-

želi keramickou čarodějnici z místní
keramické dílny. 
Myslím, že se tato akce velmi poda-
řila. Děkujeme všem, kteří ji podpo-
řili jak pomocí, tak i účastí. 

Jana KRTKoVá, Liteň

Závodníci skákali panáka a házeli uhlím
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC BYLO LETOS DOPLNĚNO NETRADIČNÍM ZÁBAVNÝM BĚHEM

Přeměna bývalého učiliště v Litni v
moderní základní školu je v plném
proudu. Na konci dubna se zde konal
Den nanečisto za účasti asi 80 dětí a
mnoha rodičů, v provizorně uprave-
ných třídách se uskutečnila ukázko-
vá výuka několika učitelů, pak spo-
lečná hra v zahradě a beseda s rodi-
či. Některé nadšené rodiny přišly

hned druhý den k zápisu, jiné vyčká-
vají a další se rozhodly, že to není pro
ně. Málo platné, toto nebude škola,
jak ji každý zná, s dětmi pořád v la-
vicích, na něž učitel nepřetržitě útočí
svými znalostmi a pak je známkuje
podle toho, co nevědí. Zároveň to ale
nebude – jak si možná leckdo myslel
– kroužek neorganizované radosti ze

života, kde si děti dělají, co chtějí,
vybírají si jen úkoly, které jim jdou
samy, a věnují se vlastně pořád jen
svým koníčkům.  
Ano, děti se zde považují za osob-
nosti – ne ještě zralé, ale už svépráv-
né. Za plnohodnotné lidi, kteří mají
právo si zvolit téma a tempo výuky a
prožít každý školní den v radosti z
poznávání, nikoli ve stresu z toho, co
se zase objeví v žákajdě. Na druhou
stranu však praví J. A. Komenský:
„Škola bez kázně je jako mlýn bez
vody.“ A tak se nesmí stát, že by po-
díl dětí na rozhodování přerostl v
bezvládí. Škola s kasárenským reži-
mem je stejně zhoubná jako škola
založená na anarchii. Cílem není zří-
dit školu, která bude alternativní za
každou cenu, ve všem jiná či přímo
protikladná klasickému školství a je-
ho problémy bude pouze překlápět v
problémy s opačným znaménkem.
Hledání vyváženého středu je cestou
ke zdravé budoucnosti, a nemělo by
se omezovat jen na vzdělání. 
Jako budoucí ředitel sleduji postup
směrem k administrativní a legisla-
tivní připravenosti projektu, který
tlačí kupředu několik zakladatelek, i
stavy přihlášených dětí, našich ma-
lých »zákazníků“. První rok bude
ekonomicky více než napjatý a kaž-
dý Náš školák je pro nás cenným dů-
kazem důvěry rodičů i potřebnosti tak-
to pojaté vzdělávací alternativy. Za-

čínáme s měsíčním školným 3000
Kč/dítě a slevami na sourozence. 
Po více než deseti letech učení na
špičkovém gymnáziu mám jasnou
představu o tom, jací žáci by měli
Naši školu po deváté třídě opouštět:
Žáci nezdeptaní stresem, soutěže-
ním, negativním hodnocením, nezv-
ladatelným tempem výuky a penzem
učiva; žáci vědomí si svých hodnot a
své jedinečnosti, kteří dokážou rozli-
šovat důvěryhodné a falešné infor-
mace i lidi; současně ale také žáci
připravení na to, že svět mimo do-
mov a Naši školu je právě takový –
soutěživý, dravý a namnoze falešný.
Jen zdravě sebevědomý mladý člo-
věk je schopen s úspěchem a v du-
ševní pohodě obstát ve společnosti
zaměřené na úspěch, a to i v případě,
že jeho znalosti či schopnosti nejsou
vždy vysoce nadprůměrné. 
Doba se mění, skočila fáze neustálé-
ho zrychlování, zhušťování a zdra-
žování a s novým věkem – ať už vě-
říte na mayský kalendář, věk Vodná-
ře nebo třeba na »něco ve vzduchu«
– nadchází i potřeba novým způso-
bem vzdělávat naše děti. Ládovat je
informacemi nemá smysl, neboť v
konkurenci internetu vždycky pro-
hrají. Je načase začít jim nabízet
úplně jinou duševní stravu a nechat
je, aby si ji pěkně vychutnaly. Další
informace naleznete na www.nase-
skola.eu. Jan JÍCHa, Všeradice

Liteňské aktuality 
* Keramické tvoření se v keramic-
ké dílně pod poštou v Litni koná 31.
5. i 14. 6. od 15:00 pro děti a pro
dospělé 6. 6. i 24. 6. (jak)
* Výstava keramické tvorby dětí,
dospělých i seniorů se v dílně pod
liteňskou poštou uskuteční 10. 6. od
9:00 do 19:00, 12. 6. od 15:00 do
18:00 a 13. 6. od 9:00 do 16:00. Vs-
tupné dobrovolné, každý účastník si
odnese malý dárek a může si zakou-
pit keramické drobnosti. Info na:
603 536 700.         Jana KRTKoVá
* Představení s názvem Měsíc na
psa štěkal, klobouk hlavu smekal se-
hraje v kině Liteň dramatický krou-
žek Liteňského pupíku. Termín se
ladí, ale snad bude znám co nejdří-
ve. Je také možné, že divadelní hra
bude sehrána i 11. 6. na festiválku
Lhotecké předletí. Přišlo pozvání a
aktuálně se zjišťuje, zda mají všech-
ny děti volno.    Hana LUKEŠoVá
* K požáru zbytků chaty v Zadní
Třebani byly 14. 5. přivoláni spolu s
profesionály z Řevnic i dobrovolní
hasiči z Litně. Protože nad původně
řízeným pálením pozůstatků rekre-
ačního objektu ztratili jeho majitelé
kontrolu, povolali raději pomoc. Li-
teňští hasiči asistovali při přehazo-
vání ohořelých prken, aby se doha-
sila všechna ohniska. Hašení a do-
hašování obstarali Řevničtí.     (lum)

Děti nebudou známkovány podle toho, co nevědí!
BÝVALÉ LITEŇSKÉ UČILIŠTĚ SE PROMĚŇUJE NA MODERNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Četly jména obětí...
(Dokončení ze strany 7)
Pro příklad ztvárnění jeho podoby i
charakteristik byl s velkým úspě-
chem promítán animovaný film
Jiřího Trnky a Jiřího Brdečky z roku
1946 Pérák a SS. Následoval doku-
ment o tom, jak válku a holocaust
vnímala holčička, jež se na rozdíl od
její rodiny náhodou zachránila. By-
lo to působivé svědectví o křehkosti
lidského života i štěstí, které může
znenadání přerušit rasová nenávist
ústící v genocidu. Děti se setkaly s
novým tématem a zaujetí, s nímž
prošly - spolu s dalšími návštěvníky
- programem, je příslibem, že jim
určité základní lidské a humánní
hodnoty nebudou cizí.
Impuls k tomu, abychom se připoji-
li zorganizováním místní akce k uc-
tění památky obětí holocaustu, dala
zakládající členka Liteňského pupí-
ku Bára Freund. Jsme poctěni, že
nás Terezínská iniciativa integrova-
la do projektu Jom ha-Šoa a mohli
jsme dát najevo své občanské i lid-
ské postoje. Dali jsme najevo jasný
postoj k jedné z nejpalčivějších udá-
lostí našich dějin a zároveň vyjádři-
li solidaritu s dnešními vyhnanci i
utlačovanými, všemi, kteří bohužel
nemají pochopení a zastání většino-
vou společností. Děkujeme všem,
kdo přišli a zapojili se! 

Karel TůMa, Liteňský Pupík

Vícezáběrová pohlednice z období první republiky.

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

ČARODĚJNICE NA ZÁMKU. Čarodějnická vatra i letos vzplanula na dvoře
zámeckého areálu v Litni. Foto Karel TŮMA
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Předvedou se kováři, nožíři i cvokaři
V AREÁLU BÝVALÉHO UČILIŠTĚ SE POTŘETÍ BUDE KONAT SETKÁNÍ KOVÁŘŮ I DALŠÍCH ŘEMESLNÍKŮ

ZŠ v Litni navštívil Dominik Nekol-
ný, profesionální sportovec a mistr
světa BMX. Postupně se představil
žákům obou stupňů školy. Dominik
je nejen výborný sportovec, ale i lek-
tor protidrogových přednášek. Pro
větší školáky měl připravený prog-
ram, ve kterém kombinoval ukázky
jízdy na BMX kole s povídáním o
svém životě. I když sám nepije, ne-
kouří a nemá za sebou zkušenost s
drogami, nepřesvědčoval děti, aby
nikdy nepily alkohol a nekouřily. Jen
jim říkal, aby o těchto věcech pře-
mýšlely, ptaly se proč a rozhodovaly
se svobodně. K tomu, abychom byli
v životě úspěšní, stačí »jen« chtít,
stanovit si cíl a jít za ním. Štěstí, kte-
ré nám drogy poskytnou, je pouze
iluzí, za niž se platí. Ve své přednáš-
ce neříkal dětem, proč drogy ne, ale
ptal se, proč ano, z jakého důvodu,

co očekávají. Bylo to zajímavé a ins-
pirativní povídání - kombinace jeho
nekonvenčního vzhledu, sportovních
úspěchů a zdravého životního stylu
na nás zapůsobila velmi silně. 
Menší školáci si užili struhující po-
dívanou, triky na kole, akrobatickou

jízdu i trochu adrenalinu, když se sa-
mi stali součástí představení. Na zá-
věr vystoupení se Dominik ochotně
dětem podepisoval, vydržel nespočet
společných fotografií a průběžně od-
povídal na otázky. text a foto

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Setkání kovářů v Litni se - už potře-
tí - bude konat 4. a 5. června. 
Na různých místech se kováři schá-
zejí už 27 let. Vyměňují si zkušenos-
ti, zvyšují odbornost, sledují nové
trendy i technický pokrok a hlavně
umožňují mladým adeptům setkání
se svými staršími i zkušenějšími ko-
legy a firmami, do kterých by mohli
po zvládnutí učení nastoupit.
V minulých letech s kováři se svým
programem prezentovali na hradě
Krakovci, pak ve Svinařích a nyní v
areálu bývalého učiliště v Litni. Na
setkání letos přizvali cechy a spole-
čenstva zainteresované na projektu
Rok řemesel 2016. Nejen kováři bu-
dou předvádět a ukazovat, co vše
obnáší jejich řemeslo a jak je i v
dnešní době krásné. Bude se kovat,
podkovávat, ale i spolupracovat tře-
ba s nožíři či se vzkříšenými »histo-
rickými« řemesly, jakou jsou preglé-
ři či cvokaři. Chybět nebudou dráte-
níci, kteří vždy vzpomenou průkop-
níka novodobého drátování Petra
Musila. Zastoupena budou i další
příbuzná, kov zpracovávající řemes-

la: pasíři, cizeléři, rytci kovů, šper-
kaři, slévači... Budete se moci potkat
s keramiky, řezbáři i výtvarníky a je-
jich díly. Po minulých zkušenostech
se setkání neobejde bez hudebních a
kulturních produkcí zlepšujících ná-
ladu a navozující tu správnou uvol-
něnou atmosféru, kterou by mělo
každé setkání přátel a kamarádů mít.
Oba dny budou přítomni tvůrci a při-
spěvatelé časopisu Kovárna pro ra-
dost. O váš klid a pohodu se postara-
jí různé dílničky, které samozřejmě
nemusí být jen pro vaše děti. Dobré
jsou i nato, abyste si mohli v klidu
vychutnat třeba výstavu či některou
z odborných přednášek. 
Jako každá správná akce nemůže ani
toto naše setkání opomenout vaše
chuťové pohárky. Pokud by vás rušil
kručící žaludek či trápila žízeň, bude
k dispozici prodej nezbytných utišu-
jících prostředků ve stánku s občer-
stvením. Na setkání s vámi se těší
Společenstvo uměleckých kovářů a
zámečníků i kovářů-podkovářů Čech,
Moravy a Slezka a jeho hosté.

Zdeněk SLAVAtA, Kytín

Školáci si s Dominikem užili strhující podívanou

KLUCI V AKCI. Na liteňském setkání kovářů budete moci sledovat jejich
umění. Foto Zdeněk SLAVATA

Pocta Jarmile Novotné
Koncert Martiny Jankové s podtitu-
lem Pocta Jarmile Novotné se konal
20. 5. ve Dvořákově síni pražského
Rudolfina. Vystoupení známé sopra-
nistky se ukutečnilo v rámci festiva-
lu Pražské jaro a jeho partnerem byl
spolek Zámek Liteň. Nezisková or-
ganizace od roku 2012 oživuje a pe-
čuje o odkaz jedné z největších
operních pěvkyň 20. století Jarmily
Novotné. Martina Janková svým re-
citálem navázala na spolupráci se
Zámkem Liteň, který v srpnu 2014
uspořádal galakoncert Pocta Jarmile
Novotné v liteňském zámeckém
areálu, někdejším milovaném do-
mově slavné pěvkyně. Janková zde
tehdy zazářila a vzdala divě hold
před dvoutisícovým publikem. Kon-
cert v Rudolfinu je součástí 5. roční-
ku Festivalu Jarmily Novotné 2016.
Barbora DuŠKOVÁ, Zámek Liteň

Každý rok se v liteňské základní
škole věnujeme dopravní výchově.
Cílem je naučit děti správnému a
bezpečnému chování v silničním
provozu. Informace k tématu zařazu-
jeme do výuky v rámci různých
předmětů už od první třídy. Ve čtvrté
a páté třídě pak žáky čeká blok do-
pravní výchovy, který připravujeme
ve spolupráci s BESIP a autoškolou.
Soutěž mladých cyklistů, kterou
každoročně absolvujeme s žáky obou
stupňů, patří mezi oblíbené aktivity.
Program se skládá z několika částí:
teoretické znalosti pravidel silniční-
ho provozu (test), praktické uplatňo-
vání pravidel silničního provozu
(jízda podle pravidel silničního pro-
vozu), praktické zvládnutí techniky
jízdy na kole (jízda zručnosti), prak-
tické a teoretické zvládnutí zásad
první pomoci. 
I letos jsme vyrazili do Berouna,
abychom se zúčastnili okresního ko-
la dopravní soutěže. V kategorii
mladších reprezentovali školu Alice
Chlebounová, Zuzana Lukešová,
Marek Chleboun a Kristián Koma-

nec. Za žáky druhého stupně soutě-
žilo družstvo ve složení: Eliška Ex-
nerová, Karolína Hořejší, Bedřich
Exner a Břetislav Vlasák. Všichni
předvedli velmi dobré výkony, poch-
valu si zaslouží za snahu a příklad-

nou reprezentaci. Bedřich Exner se s
pouhými dvaceti trestnými body,
které »získal« jen v jedné z disciplín,
pravidlech silničního provozu, stal
absolutně nejlepším ze všech jednot-
livců obou kategorií. Jeho suverénní

jízda zručnosti motivovala dalšího z
našich jezdců - Břetislava Vlasáka -
k čisté nule. Oba kluci byli obdivo-
váni všemi přítomnými, jak diváky,
tak soutěžícími. Z mladšího družstva
zase svým výkonem zaujala Alice
Chlebounová, která nasbírala pou-
hých 32 trestných bodů, čímž se za-
řadila do desítky nejúspěšnějších
jednotlivců. Družstvo mladších bylo
navíc utvořeno s výjimkou jednoho
žáka páté třídy třemi čtvrťáky a pro
příští rok tak máme dobrý základ. 
Letošní ročník byl pro naše žáky vý-
jimečně úspěšný: družstvo starších
obsadilo 3. místo, naši benjamínci si
v konkurenci dvanácti škol z celého
okresu vybojovali stříbrnou příčku.
Obzvlášť družstvo mladších překva-
pilo, pro všechny to byla premiéra a
jejich výkony byly opravdu obdivu-
hodné. Všech osm účastníků se při
soutěži chovalo příkladně, dlouhé če-
kací pauzy zvládali dobře a s klidem.
A pak ještě tolik slávy při vyhlašo-
vání výsledků! Upřímně jsem si jako
pedagogický doprovod záviděla...

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňští vybojovali na dopravní soutěži stříbrno a bronz

STŘÍBRNÍ. Družstvo mladších žáků Litně, které získalo na okresní soutěži
mladých cyklistů stříbrnou příčku. Foto Hana HAVELKOVÁ 
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Mluvme o obnově náměstí, patří všem!
NÁVRHY NA REVITALIZACI NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD V ŘEVNICÍCH ÚDAJNĚ OMEZUJÍ ZDEJŠÍ ZELEŇ

Řevnická radnice má touhu oživit a
revitalizovat náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad. Nelze než tleskat! Cent-
rum města, které se rozrůstá a nabý-
vá na síle i počtem obyvatel, si vlíd-
né a hezké centrum zaslouží. Dobrý
počin. Jen…
Radnice - tedy momentálně zastupu-
jící radní - oslovila ty, kteří na ná-
městí žijí a podnikají, aby jim před-
nostně sdělila, že se chystá větší ob-
měna centra. A ukázala jim hotové
studie, které přicházejí jako náměty
v úvahu. Jde o ty, jež uspěly v archi-
tektonické soutěži Petra Parléře.
A je tu první háček. Tyto studie ne-
byly vypracovány zcela ad hoc, nebo
na základě námětů či přání oněch
zde bydlících či podnikajících – ale
zjevně na základě požadavků zada-
vatele. Tj. radnice, která za ně i za-
platila. Nebo ne? Nebyl vox populi
třeba dříve? Měl se cíleně dostat »k
mikrofonu« až ex post, když je skoro
hotovo? Ty myšlenky žel navozuje
slabá diskuse kolem strategie obno-
vy náměstí. Škoda, že možná něco
zajímavého musí začínat mlhou.   
Ať je to tak či onak, návrhy, které
byly představeny na schůzce zástup-
ců města s těmi, co na náměstí krále
Jiřího z Poděbrad podnikají či žijí,
vykazovaly svorně jednu překvapi-
vou věc: omezují zdejší zeleň. Niko-
li starou či bezpečnostně nevyhovu-
jící. Důvod? Těžko říci, a v době na-

stolování opačného trendu, dvojná-
sobně těžko. Nezajímavé zcela roz-
hodně ale nejsou…
Co je však v této situaci nejpodstat-
nější – náměstí není »věcí« jen těch,
kteří na něm bezprostředně »fungu-
jí«, ale všech, kteří v Řevnicích byd-
lí. Je reprezentuje, jim dělá atmosfé-
ru domova, je těší, láká, baví a mimo
to, udržuje jisté historické základy a

souvislosti. Proto by měli zastupitelé
města dát více na vědomí VŠEM, že
se chystá změna, že je k tomu právě
šance něco říci, že by k tomu měl
každý zaujmout stanovisko. Naznač-
te Řevnickým: teď máte příležitost
mluvit! 
Na webu města jsou ze zákona zve-
řejněny povinné kusé informace a
výzva občanů k mini-diskusi, ale ne-

ní to zřetelně. Navíc, ne každý má
čas na web města zabrousit. Zde by
měl zafungovat třeba místní časopis
Ruch a vyvolat maxi-debatu a anke-
tu. Není-li nevítána, což nepředpo-
kládáme.
Mluvme o obnově náměstí, mluvme
o tom, co ano, co ne, co zdejší lidé
ctí, co nikoli, kolik stály návrhy, ko-
lik má stát rekonstrukce, kdo ji bude
financovat, jak bude probíhat, co má
přinést… Je to oboustranně výhod-
né, férové a čisté. My o to zájem má-
me! Vždyť taková změna bude dar
pro další generace, tak ať to není dar
danajský.   Jaroslava VyLeTOVÁ, 
volné sdružení obyvatel a podni-
katelů působících a žijících na ná-
městí Jiřího z Poděbrad, Řevnice

Třetí květnová sobota patřila v Zadní
Třebani oslavám Staročeských májů.
Počasí nám přálo, hasiči brzy ráno
postavili máj a vyzdobili náves. Ve
13.00 začal skromný jarmark – k do-
stání byly květiny, cukrovinky, kolá-
če, lívance, klobásy, maso i pivo
Bobr z místního pivovaru. 
Muzicírovat se začalo ve 14.00, po
pobožnosti u kapličky, kterou vy-
zdobila Jana Petříšová. Na úvod si
diváci mohli poslechnout dudáckou
kapelu Hruška z Prahy. Kolem třetí
hodiny přišel průvod krojovaných s
prapory, májkou a několika koňmi.
Na jeho konci jela v bryčce Jany
Červené z Řevnic starostka obce
Markéta Simanová. Doprovod jí dě-
lal kandidát do Senátu Bohumil Sti-
bal ze Všeradic, který nad máji pře-
vzal záštitu. Do kroku vyhrávala de-
chovka Dupalka z Domažlic.
Starostka na žádost malých, větších i
dospělých udělila právo k pořádání

májů a veselí mohlo začít. Poslechli
jsme si třebaňský Třebasbor pod tak-
tovkou Václava Fürbacha, zhlédli
divadelní představení šermířské sku-
piny Fuente Ovejuna, poslechli si
dechovku, zapěli s Notičkami z Řev-
nic i místním Třehuskem. Cenu pro
nejhezčího krojovaného účastníka
věnovanou obcí si odnesly děti Sou-
kupovy, Kořínkovy a nedávno naro-
zený Antonín Tuček. Tečkou za od-
polednem bylo tančení  dětí z místní
školky a moravské besedy ve čtyřech
kolonách, od školáků po dospěláky.
Máj, kterou za doprovodu Třehusku
porazili hasiči, vyhrála přítelkyně
moderátora Jaroslava Matouška Yvet-
ta Federici. Na večerní zábavu dora-
zily asi čtyři desítky návštěvníků.
Velké poděkování dětem a učitelkám
ze školy a školky i všem, kteří přida-
li ruku k dílu a pomohli ke zdárnému
průběhu zadnotřebaňských májů.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Májku vyhrála Yvetta Federici, přítelkyně moderátora

Jste mým nepřítelem...
(Dokončení ze strany 1)
S pracovníky technických služeb
byl tento problém mnou již řešen,“
odpověděl na dotaz NN Tomáš Smrč-
ka s tím, že formu postihu nebude
sdělovat - je prý interní záležitostí
technických služeb. Město podle
Smrčky věnuje péči o zeleň značné
úsilí. „Řevnice požádaly o dotaci do
lesa v hodnotě asi tři miliony. Při-
pravují se podklady pro žádost o do-
tace na zeleň v lokalitách dětského
hřiště, školy, okolo obchodního stře-
diska a náměstí u hasičské zbrojni-
ce,“ uzavřel starosta.
O vyjádření jsme požádali i vedou-
cího Technických služeb Mojmíra
Mikulu. Doputovalo k nám prost-
řednictvím místostarostky Marie
Reslové. „Rád bych se obyvatelům
Řevnic omluvil za škodu, která vz-
nikla nesprávnou aplikací herbicidu
Roundup především Na Stránce a v
okolí Zámečku, výjimečně i jinde,“
píše Mikula. Přiznává, že zaměst-
nanci technických služeb nepoužili
při rozstřikování Roundapu tzv. pro-
tiúletový kornout na trysce rozstři-
kovače. „Se dvěma pracovníky, kte-
ří mají platné osvědčení pro zachá-
zení s těmito přípravky a přesto
postupovali chybně, je věc řešena.
Dohodli jsme se s vedením  města,
že do budoucna použití postřiku
omezíme,“ dodává Mikula.       (mif)

ŽÁDaLI O PrÁvO. O udělení práva k pořádání májů požádala starostku i
zadnotřebaňská omladina. Foto Petra FRÝDLOVÁ

V pátek 27. května se v sále barok-
ního areálu na Skalce u Mníšku pod
Brdy konal absolventský koncert
ZUŠ Řevnice. Tereza Sokolová, An-
na Břicháčková (obě housle), Tere-
zie Kovalová (zpěv) a Anna Sokolo-
vá (flétna) potěšily ohromnou porcí
hudby. Zazněly renesanční skladby,
klasická hudba, folklorní písně v ná-
ročnější úpravě i muzikálové písně.
Za klavírního doprovodu Pavly No-
vákové vystoupily absolventky ze
tříd Ivany Ferové, Terezy Bystřické
a Kristiny Němečkové. Tereza So-
kolová s klavírním doprovodem své
sestry zazpívala filmovou píseň Nel-
la Fantasia. Romana SOKOLOVÁ,

Zadní Třebaň
ZkOUŠka v ParkU. Na absolventský koncert se za slunečného počasí
zkoušelo i venku. Foto Romana SOKOLOVÁ

Řevničtí umělci absolvovali v barokním areálu Skalka

Originální kamenný váleček se objevil na travnaté ploše řevnického náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. Je na něm nápis: Nebrat! Ten je Dany za ty její dob-
roty. Určen je Daně Šupáčkové, která v Modrém domečku peče a na kontě
má spousty lahodných dortů. „Sama nevím, od koho to je,“ směje se Dana,
pro kterou je pečení velkým koníčkem.         Text a foto Pavla NOVÁČKOVÁ
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Svinařští stavějí lavičky k rozjímání
MÍSTNÍ OBYVATELÉ UŽ VYBUDOVALI DVĚ MÍSTA K SEZENÍ, PŘIDAT SE MOHOU I DALŠÍ 

Už jste se někdy v dnešní uspěchané
době posadili na lavičku buď ve
městě, nebo v krajině a zamysleli se
nad tím, proč ta lavička stojí právě
tady? Zkuste to - možná vycítíte,
proč zrovna zde někdo lavičku stlou-
kl, vyřezal a postavil. Rád se tu roz-
hlíží po kraji, pozoruje ruch velko-
města, schází se zde s přáteli či si jen
tak v klidu zapřemýšlí a odpočine si

od shonu každodenních povinností.
Tato myšlenka se rozvinula i ve Svi-
nařích. Jejím průkopníkem je Jan
Kurenda, který postavil dřevěnou la-
vičku u studánky směrem na Zele-
nou horu. „Babička sem chodí pravi-
delně pro vodu, tak jsem jí postavil
lavičku, aby si mohla odpočinout.
Občas se tam sejde i se sousedy a
povídají,“ říká Kurenda. 
Jeho následníkem je Petr Procházka,
který stloukl kruhovou lavičku se
stolkem přímo na návsi před míst-
ním krámkem. „Obec musela pod-
říznout dva stromy. Po nich zbyly na
místě pařezy, a tak mne napadlo

postavit sem lavičku se stolečkem.
Místo může sloužit k setkávání lidí,
anebo jako místo odpočinku. Lavič-
ka je velmi blízko autobusové zas-
távky, která není tímto směrem krytá
a nemá žádné sezení. Takže mohou
cestující využít toto místo,“ uvádí
Procházka. 
Byli bychom rádi, pokud by se tento
trend rozšířil dále a v obci i okolí vz-
nikaly další lavičky, které nabídnou
prostor k rozjímání. Pokud by někdo
opravdu chtěl lavičku postavit, pro-
síme, aby nejprve svůj záměr zkon-
zultoval s Obecním úřadem Svinaře.

lucie BOxANOVÁ, Svinaře

Řevnice - třebaže krupobití způ-
sobilo 23. května na mnoha mís-
tech Berounska doslova apokalyp-
su a mnohde voda zaplavila skle-
py, v okolí Řevnic neměli hasiči
žádné velké škody hlášeny.
V souvislosti s krupobitím a poča-
sím zasahovali profesionálové jen
jednou. „Byli jsme přivoláni k pada-
jícímu kamení ze skály u silnice me-
zi osadou Rovina a Hlásnou Tře-

baní,“ uvedl hasič Pavel Vintera s
tím, že vše se obešlo bez zranění a
škod na majetku.
Mnohde v Řevnicích ale silnice ten-
to den připomínaly po dešti spíše ře-
ku. „Při cestě z letovského mostu se
jelo jen po paměti. Na objížďku pod
viadukt jsem to ani nezkoušel,“ po-
tvrdil řidič, který se krátce po průtr-
ži vracel autem z Prahy do Řevnic. 

Pavla NOVÁČKOVÁ

Opilí Rusové jezdili
po Karlštejně
Karlštejn - Hlášení o Škodě Octavii s
ruskou poznávací značkou řízenou v
Karlštejně opilým mužem obdržel
operátor linky 158 21. 5. 
Hlídka karštejnské »státní« policie
auto zastavila poblíž restaurace U
Ezopa. Osádku tvořili čtyři Rusové,
jedenadvacetiletému řidiči bylo v
dechu naměřeno 1,90 a 1,86 promile
alkoholu. „Byl zadržen pro podezře-
ní z přečinu Ohrožení pod vlivem
návykové látky a v poutech převezen
na celu předběžného zadržení v Be-
rouně,“ uvedl policista M. Wiesner.
„Z cely byl 24. 5. eskortován k be-
rounskému soudu, kde si vyslechl
rozsudek a následně byl propuštěn
na svobodu,“ dodal. (mif)

Po rvačce policisté
odhalili zloděje
Dne 24. 5. v podvečerních hodinách
byla hlídce městské policie Černoši-
ce oznámena rvačka v místní Karlš-
tejnské ulici. Strážníci zjistili, že se
zde poprali dva muži - jeden byl
zraněn na hlavě, druhý z místa
utekl. Strážníci na místo přivolali
záchrannou službu a hlídku Policie
ČR a poskytli první pomoc zraněné-
mu. Tomu již pomáhal jeden z mok-
ropeských hasičů, který zde náho-
dou projížděl a rvačku viděl. Ná-
sledně strážníci zadrželi na nádraží
v Černošicích druhého účastníka
potyčky. Šetřením incidentu bylo
zjištěno, že zraněný muž má v bato-
hu čokolády, které krátce před tím
odcizil v prodejně Albert. Krádež
zaznamenal i kamerový systém v
prodejně. Gregor DUŠIČKA, 

Městská policie Černošice

Anička hrála skvěle, okouzlila celou porotu

Hasiči čtyři hodiny
likvidovali požár lesa
Řevnice - V nepřístupném terénu,
v kopci pod vysokým napětím a
navíc za silného větru likvidovali
řevničtí hasiči požár lesa. 
Stromy mezi Všenory a Černolicemi
začaly hořet 14. 5. před polednem.
Kromě profesionálů z Řevnic zde
zasahovali i dobrovolní hasiči z Jílo-
viště, Mníšku, Dobřichovic a Líšni-
ce. „Místo bylo opravdu velmi těžko
dostupné, a tak jsme zavedli dvojná-
sobnou kyvadlovou dopravu,“ uvedl
profesionální hasič Pavel Vintera s
tím, že nejprve velké cisterny při-
vezly vodu k lesu, následně ji menší
cisterny odvezly po lesní cestě a na-
konec ještě putovala tři sta metrů
hadicemi. Zásah trval přes 4 hodiny
a skončil kolem 16.00. Na místo byl
přivolán i vyšetřovatel. Podle svěd-
ků se totiž v těchto místech několik
dní před požárem kácelo a pálilo a je
možné, že spáleniště nebylo poté
dostatečně ohlídáno. (pan)

Diplom za skvělé 1. místo v soutěži Plzenecké housličky, jež se konala 21.
května ve Starém Plzenci, si přivezla houslistka ZUŠ Řevnice Anička Paw-
licová ze Zadní Třebaně (na snímku vlevo). Šestiletá Anička, žačka Lenky
Kolářové, soutěžila v kategorii nejmenších houslistů - ročníky 2009 a mlad-
ší. „Hrála opravdu skvěle, okouzlila celou porotu,“ sdělila Kristýna Kolá-
řová, která na soutěž Aničku doprovodila. Další soutěžící ze třídy Lenky
Kolářové, Klárka Brennnerová ze Všeradic, si ve stejné kategorii vyhrála
diplom za 3. místo. (pef) Foto Kristýna KOLÁřOVÁ

Silnice po lijáku připomínaly řeku

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 31. 5. od
18.00 v místním Společenském do-
mě. Markéta SIMANOVÁ
* Zážitkový seminář Agrese ano,
násilí ne se uskuteční 1. 6. od 17.00
v řevnickém Sokole. Rodiče i učite-
le má naučit pracovat s agresí a agre-
sivními projevy dětí.                     (jin)
* Dětský den, jehož součástí bude i
Královský průvod Karla IV. na
Karlštejn, organizuje 5. 6. od 9.00 na
návsi v Letech zdejší obecní úřad.
Na programu jsou netradiční spor-
tovní klání, poznávací i dovednostní
soutěže aj. Vstupné 20 Kč.            (bt)
* Rozloučení s předškoláky se bude
konat 8. 6. od 16.00 na Obecním
úřadu v Zadní Třebani.                (sim)
* Kadeřnickou show pořádá 10. 6.
od 17.00 na náměstí Jiřího z Podě-
brad v Řevnicích Salón Klementýna.
Můžete se těšit na novou kolekci
účesů jaro/léto 2016 i doprovodný
program. Kateřina KleMeNtOVÁ
* Vítání občánků se uskuteční 10.

června od 17.00 na zámku v Dobři-
chovicích.     Andrea KUDRNOVÁ
* Farmářské trhy se konají 11. 6.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Přednáška o ADHD u dětí určená
pro rodiče a pedagogy MŠ i ZŠ se
uskuteční 13. 6. od 16.00 v ZŠ Kai-
ros Dobřichovice. Dozvíte se, jak
přistupovat k dětem, které jsou ne-
pozorné, hyperaktivní a impulzivní,
jak s nimi pracovat a jak je podpořit,
aby co nejlépe prospívaly. Info na
www.letanek.cz.  Jitka NOSKOVÁ
* Cenu čtenářů České knihy 2016
dostal Tomáš Šebek z Hatí. Člen Lé-
kařů bez hranic ocenění získal za
svoji knihu Mise Afghánistán - Čes-
ký chirurg v zemi lovců draků. (mif) 
* Na dva muže, kteří se pohybovali
v ulici Zdeňka Lhoty v Černošicích,
byla 18. 5. vpodvečer upozorněna
hlídka zdejší městské policie. Jeden
z mužů měl u sebe LCD televizor a
další zboží. Šetřením bylo zjištěno,
že zboží pochází z vykradených chat
v Černošicích. Oba putovali na slu-
žebnu Policie ČR v Řevnicích. (duš)
* Vůz zn. Deawoo Matiz zaparkova-
ný u bývalého učiliště v Litni vykra-
dl v noci z 19. na 20. 5. neznámý
zloděj. Odnesl satelitní navigaci s
příslušenstvím a autorádio. Majiteli
způsobil škodu 4.600 Kč.         (wies)

POD VĚŽÍ. Lavička, kterou na svi-
nařské návsi vyrobil Petr Procházka.

Foto Lucie BOXANOVÁ

VZDUCHOVKY V PODBRDECH. Krásnou výstavu vzduchových zbraní
představil 28. 5. v Podbrdech místní rodák a bývalý starosta Karel Šťastný.
Doprovodný program tvořila soutěž ve střelbě a bohaté občerstvení. Akce se
zúčastnilo kolem 80 návštěvníků.      Text a foto Bohumil STIBAL, Všeradice
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Hledáme spolehlivou 

PRODAVAČKU
pro prodejnu ŽABKA v Řevnicích.

Otevírací doba 6.00-23.00 hod. Pracovní doba: 2 dny ranní

(5.40 hod. - 14.30 hod.), dva dny odpolední (14.30 hod. -

23.00 hod.), dva dny volno. Mzda cca 16.000 Kč. 

Kontakt - tel.: 774 413 007
Mail: F1206@obchod.izabka.cz

MARTIN KAREŠ

724 322 483
m.kares@dumrealit.cz

SPECIALISTA NA 
BEROUNSKO, 

PRAHU-ZÁPAD A PRAHU

Jsem členem Realitní 
komory ČR, která je 

důležitým kontrolním 
orgánem činnosti
realitních makléřů

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
PRODEJE I NÁKUPU: 

BYTY, DOMY, POZEMKY,
CHATY, CHALUPY,

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
ZEMĚDĚLSKÉ AREÁLY

DOPROVODNÉ SLUŽBY:

ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE
MĚŘENÍ RADONU

ODHADY NEMOVITOSTÍ
PENB-ENERGETICKÉ 

ŠTÍTKY

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2016

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/16 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 

si ho znovu objednat. NN do prosince 2016 vyjdou 13x, výtisk
stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. 

Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musí připočíst poštovné 
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, že
nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci 

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat. 

Předplatné vybírají: 
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň) 
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 142616.)

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
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V novém cestovatelském seriálu
Jiří Matějka z Dobřichovic osobi-
tým způsobem zachytil putování za
vínem do jižní Francie.            (NN)
Crémant je ve Francii pojem pro
sekt udělaný tradiční metodou dru-
hotného kvašení v láhvi, tedy úplně
stejně jako šampaňské, ale v jiné ob-
lasti. Ten ročníkový od Pierre Ri-
charda předčí s přehledem všechna ta
trapně nezajímavá vína ze Šampaně,

jež se prodávají v každé velké samo-
obsluze po celém světě. Přitom v
mém krámku je k dostání za 360 Kč.
Od svých klientů jsem dostal objed-
návky na 150 lahví, Pierre Richard
měl kartony připravené a jako po-
zornost nám udělal prohlídku skle-
pa, kde jeho crémant zraje. Po opu-
lentní dopolední ochutnávce v Cha-
teau d´Arlay, s vědomím, že máme
před sebou kromě Pierre Richarda

ještě dvě vinařství, jsme byli opatrní
a ochutnali jen dvě vína, Trousseau a
Savagnin, která mě zajímají nejvíc. 
Trousseau je můj osobní šampion
jurských červených odrůd. Umí být
úžasně originální, je to víno, které si
bere charakter z prostředí lesa. Vi-
nařská oblast Jura, to je vlastně ryt-
mické střídání malých vinohradů,
pastvin se stračenami montbeliard-
ského plemene a lesa. Dobrá Trous-
seau jsou plná chutí vyzrálého až
přezrálého lesního ovoce a v jejich
aromatech najdete tóny kůže, někdy
tak výrazné, že to připomíná zpoce-
né sedlo, pach lesní zvěře a podobné
tóny.  Bohužel úrody posledních let
byly slabé, vína z této odrůdy je má-
lo a všeobecně je spíš průměrné. 
Savagnin je takové »malé Vin Jau-
ne«, zraje stejným tradičním způso-
bem, ale jen 3 roky. Obě odrůdy jsou
v podání Pierre Richarda zajímavé a
poctivě udělané, ovšem ten ročníko-
vý crémant je geniální. Kromě toho
je Richardovo vinařství oázou klidu.
Starý dům, vlastně malý zámek, stojí
uprostřed zahrady, která působí jako
park. Za vjezdovou bránou upoutá
vzrostlý bambusový háj o rozloze
jednoho aru. Richard je prošedivělý
pán po šedesátce oblečený v montér-
kách, moc řečí nenadělá, jeho degus-
tační místnost tone v přítmí. Po do-
poledním vzrušujícím zážitku je to
vítané zklidnění.             (Pokračování)

Jiří MatĚJKa, Dobřichovice

Vltava Run je štafetový běh pro 6 -
12 běžců, kteří si štafetový kolík ve
formě GPS předávají během dvou
dnů ve dne i v noci na trase 360 km
dlouhé. Běží se od pramenů Vltavy z
okolí Zadova do sportovního centra
Hamr v Praze. 
Parta běžců od Berounky se záze-
mím v Mořince po loňské úžasné
zkušenosti, že člověk je schopen bě-

žet, ačkoli je přesvědčen, že už nemá
nohy a najisto nemůže, věděla hned
po doběhu svého prvního VltavaRu-
nu, že příští rok nastoupí na start
znovu. Také modré zvlněné logo zá-
vodu, které čas od času můžete vídat
po okolí na autech (týmů od Be-
rounky bylo na »Vltavě« několik),
vzbuzovalo sounáležitost a připomí-
nání: „Jo, to jsem běžel, zažil a zvlá-
dl jsem to!“
Z důvodů různých rodinných dovo-
lených, úrazů a dalších kalamit bylo
nutné zajistit plnou týmovou sestavu
o dalších pět běžců. Po jistých kom-
plikacích nás nakonec bylo dvanáct,
a tak každý z nás opět průměrně
běžel 30 km.
Letošní Vltava Run byla masovější,
než ta loňská: účastnilo se 250 týmů.
Atmosféra se nám zdála také dravěj-
ší, chybělo to správně sportovní na-
ladění povzbuzovat sebe i ostatní -
alespoň na začátku to bylo hodně
soutěžní. Poté, co se síto běžců vyfil-
trovalo a zmizeli ti, kteří běželi na vý-
kon či dokonce za vítězstvím, opět
se dostavovaly zážitky s fanděním
při doběhu etapy nejen svým týmem,
povzbuzováním běžců na trati na-
vzájem, pomoci při bloudění…
První běžec vybíhal z celkem slun-
ného, ale chladného Zadova, o pár
kilometrů dál už ale sněžilo a pršelo.
Vše je ovšem relativní - potkali jsme
borce běžícího svlečeného do půli
těla a po doběhu se koupajícího ve
Vltavě...
Nejdůležitějším členem naší výpra-
vy byl Luboš Kozel, který ačkoli le-
tos neběžel kvůli operaci kolene, na-

plánoval sobě a své skvělé manželce
dovolenou na Zadově, aby byl s ná-
mi na sobotním startu. V neděli pak
na velkou předávku v Třebihošti,
kde se celý tým opět sešel, první po-
lovina měla již své úseky za sebou a
druhá nestačila dospat čas, který st-
rávila v pohybu přes noc ze soboty
na neděli, připravili výborný staro-
český oběd ve formě vepřové a krá-
ličí paštičky na čerstvém chlebu. Ani
si nedokážete představit, jaká je to
vítaná změna po všelijaké tyčinkové
a kašové stravě předešlého dne...
Poslední úseky VltavaRunu jsou vel-
mi rychlé a zejména ti poslední na
trati se snaží běžet co nejrychleji,
takže tým nemá moc času se přesu-
nout tak, aby závěrečné metry běželi

všichni do cíle společně. Na Hamru
se nám podařilo zaparkovat asi 500
metrů před cílem po troše bloudění.
Když jsme se dostali na trasu posled-
ního běžce, objevil se najednou v za-
táčce, samozřejmě v plné rychlosti.
Nám ostatním, ztuhlým po přede-
šlých úsecích, nedostatečně protaže-
ných cestou v autě a s batohem na
zádech nezbylo nic jiného než přinu-
tit nohy a celé tělo, které říkalo UŽ
NE, opět se a velmi rychle rozpohy-
bovat. První metry tělo vůbec nespo-
lupracovalo, ale síla kolektivu zvítě-
zila, psychika přemohla fyzickou
část těla a všichni jsme společně pro-
běhli cílem, šťastní, že to máme za
sebou. Tak za rok zase na startu
ahoj!    Barbora tESaŘoVÁ, lety

Od pramenů Vltavy běželi až do Prahy
PARTA POBEROUNSKÝCH BĚŽCŮ SE ZÁZEMÍM V MOŘINCE PODRUHÉ ABSOLVOVALA ZÁVOD VLTAVA RUN

V Trousseau cítíte pach lesní zvěře
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 9)

V CÍLI. Poberounský běžecký tým v pražském cíli závodu.       Foto ARCHIV

Přátelé přivezli růže
V pátek dne 13. 5. přijela autobusem
do Dobřichovic šestadvacetičlenná
skupina Francouzů z družebního
města Villiueu Loyes Mollon.  Uby-
továni byli v rodinách dobřichovic-
kých partnerů, ale  prožili zde s ná-
mi jen něco přes dva dny - v pondě-
lí dopoledne spěchali domů. 
V sobotu ráno jsme jim ukázali no-
vou přístavbu školní budovy. Jsme
na tuto budovu náležitě hrdí - víme,
že ve Villieu tak pěknou školu ne-
mají. Následně se vytvořilo asi pět
skupinek, které většinou vlakem od-
jely do Prahy. Hlavní město - pa-
mátky i obchody se sklem a se suve-
nýry - láká naše hosty při každé je-
jich návštěvě. Večer se odbýval v ro-
dinách, několik rodin se vždy spoji-
lo, grilovalo se, trochu i zpívalo, vy-
právěli jsme si novinky. 
Další den v neděli ráno jsme se au-
tobusem vydali na zámek Konopiš-
tě. I Francouzi znali historii a osud
Františka Ferdinanda a jeho manžel-
ky, který vedl k 1. světové válce. Po
prohlídce následoval oběd v zámec-
ké restauraci a procházka krásným
parkem s nádhernými pávy. 
Večer jsme prožili společně na zám-
ku. Dostali jsme od našich přátel
speciální dárek. Jeden z otců part-
nerství, Claude Valentin, daroval na-
šemu městu tři krásné keříky růží a
přítomným dětem medaile zahradní
výstavy. Zahrála hudební skupina
Alexandra Skutila. 
Naši přátelé také přivezli pozvání k
návštěvě Villieu Loyes Mollon v ro-
ce 2017.    Václav KratochVíl,

Dobřichovice

Pro prodejnu potravin přijmeme

prodavačku
Životopis můžete posílat na 

e-mail: pogrr.revnice@seznam.cz,
nebo sjednat osobní schůzku 

na tel.: 739 544 527.

Potraviny POGRR s. r. o.
Komenského 880, 252 30 Řevnice

Čtyři desítky druhů piv mohli
ochutnat návštěvníci premiérového
Pivního festivalu v Řevnicích. Bě-
hem poslední květnové soboty na
festival pořádaný vinárnou Malá
Morava dorazilo asi tisíc lidí. Ty
nejvytrvalejší neodradila ani od-
polední bouřka a vydrželi u píp až
do večerních hodin.        Text a foto

Pavla NOVÁČKOVÁ

První pivní slavnosti
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»Zlatý« gól padl v poslední minutě
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Už jen tři kola zbýva-
jí do konce mistrovských fotbalo-
vých soutěží. Zatímco Karlštejn
má našlápnuto k postupu do ok-
resního přeboru, s další existencí
FK Lety v krajské 1. A třídě to vy-
padá bledě.
FK LETY, krajská I. A třída
Jesenice - FK Lety 4:0
Totální výbuch v první půli. Úvodní
branka padla v 8. minutě po chybě
gólmana Váchy, jenž nedosáhl na roh
a domácí hráč hlavičkoval z několika
metrů do sítě. Při dalších třech bran-
ky mezi 27. a 40. minutou domácí
vždy přečíslili otevřenou obranu Le-
tů. Druhý poločas se dohrával jen z
povinnosti - hosté podali nejslabší
výkon sezony! Letovští byli po tom-
to zápase na posledním místě soutě-
že, s bodovou ztrátou na předposled-
ní Jílové.                         Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Mníšek pod Brdy 2:6
Branky: Čermák, Kalivoda

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Kazín 3:2
Branky: Větrovec 3

Domácí začali náporem, jenže z prv-
ního protiútoku v 10. minutě skóro-
vali hosté. Ti pak byli celý zápas ve-
lice nebezpeční. Naštěstí se střelecky
dařilo Pavlu Větrovcovi. Nejprve ve
42. minutě vyrovnal střelou z trestné-
ho kopu do šibenice. Ve druhém po-
ločase pak přidal ještě další dva góly
a otočil skóre na 3:1. Kazín v závěru
snížil na rozdíl jediné branky a usilo-
val o vyrovnání. Dobřichovičtí však
vítězství se štěstím ubránili. (oma)
Červený Újezd - Dobřichovice 2:3
Góly: Větrovec, Šlapák, Křivánek
Zatímco v minulém kole Dobřicho-
vičtí vítězství spíše utrpěli, v Červe-
ném Újezdě předváděli velmi dobrý
fotbal a zaslouženě zvítězili. Vyjím-
kou byl začátek utkání, když si ne-
chali dát gól hned v 8. minutě zápa-
su. Potom už vládli na hřišti oni, do-

mácí upravili na konečných 2:3, až v
závěru pohledného utkání.      (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Cembrit Beroun - OZT 0:2 
Branky: Horváth, Čermák
Bezmála stovka diváků sledovala ví-
tězství hostů ze Zadní Třebaně. Ti o
svém vítězství rozhodli dvěma bran-
kami po změně stran. (mif)
OZT - Svatá
Branky: Fojt, Palička, Szabo
Zasloužené vítězství domácích, kteří
byli střelecky efektivnější.       (Mák)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Karlštejn - Nový Jáchymov 1:0
Branka: Šaman
Šlágr prvního s druhým předčil svojí
kvalitou úroveň 3. třídy. Klíčové
okamžiky se odehrály v závěrečné
půlhodince. Hosté šli po červené kar-

tě do deseti, i tak se ale snažili urvat
vítězství na svoji stranu. Klid mohl
přidat domácí Klusák, ale netrefil
prázdnou branku. Hosté pak nastřeli-
li břevno a v 86. minutě zahrávali pe-
naltu, kterou ale gólman Humpolík
chytil. »Zlatý« gól přišel v 91. minu-
tě, kdy po centru Kučery usměrnil
míč do šibenice Šaman - 1:0. Karlš-
tejn je tak blízko postupu do okresní-
ho přeboru.               Michal ŠAMAN
Nižbor B - Karlštejn 0:4
Branky: Zajíc 2, P. Kučera 2 
Lídr z podhradí si z Nižboru zaslou-
ženě odvezl všechny body. Převahu
dal najevo od začátku a už v 15. min.
vedl 3:0. Ve druhé části vinou laxní
koncovky zaznamenal jedinou bran-
ku, ale soupeře jasně přehrál a poo-
tevřel tak bránu do okresního přebo-
ru. Michal ŠAMAN

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - D. Břežany B 7:1
Branky: Wrobel 6, Maštalíř
Neuvěřitelné »představení« superka-
konýra Řevnic Romana Wrobela -
postaral se o šest »zářezů« svého tý-
mu. »One man show« mu překazil
autor poslední branky domácích, ve-
terán Martin Maštalíř. Utkání rozho-
dovala žena Hana Marešová.      (mif)
Velké Přílepy B - Řevnice 1:2 
Branky: Wrobel, Hruška
Domácí šli rychle do vedení, ale hos-
té v závěru výsledek otočili.       (mif)
Nučice - Řevnice 2:0

Klub Orient Fighting Club vznikl v
září 2014 pod Sokolem Lety ze záj-
mového kroužku sebeobrany. Začali
jsme se zaměřovat na karate, potaž-
mo pak závodně na Kickbox. Klub
vedu já, Petr Vlasák, s trénováním
mi vydatně pomáhají Lukáš Calda a
Tomáš Martínek.
Necelý rok nato začal náš první zá-
vodník, můj syn Matěj Vlasák, star-
tovat v kategorii Mladší žáci. Sice
několik prvních zápasů prohrál, ale
všechny nás nadchnul bojovným vý-
konem - soupeři se často po jeho ra-
nách odporoučeli na zem. Ve druhé
polovině sezony 2015 už vyhrál své
první zápasy a koncem roku na 4.
kole SAP ligy (jediná soutěž pro za-
čínající, ale i pokročilé závodníky v
polokontaktních disciplínách) už
slavil vítězství a dokonce získal 2
zlaté medaile. Od té doby málokdy
prohrál. Na 1. kole SAP ligy 2016
získal 3 zlaté medaile a k tomu jednu

bronzovou. Ve dvou váhových kate-
goriích všechny své dřívější přemo-
žitele deklasoval v disciplínách
Lightcontact a Kicklight.
Následovala první zahraniční zkouš-
ka - Slovak Open v Banské Bystrici.
Na mezinárodním turnaji v kickboxu
získal ve dvou disciplínách stříbro a
bronz. Zde jsme se poprvé setkali s
nepřízní rozhodčích, když po jasně

vyhraných zápasech zvedli ruku
soupeřům. I to se ve sportu stává...
Poté přišlo 2. kolo SAP ligy na praž-
ském Strahově, do kterého už jsme
nasadili další závodníky - jedenácti-
letý Standa Jelínek při svém debutu
vyhrál první zápas v kategorii ml.
žáci +47 kg. Zaválel i Matěj: přivezl
opět dvě zlaté medaile v kategorii
ml. žáci -32 kg! Petr VLASÁK, Leč
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Bronz ze Světového poháru se »přestěhoval« do Letů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Žáci rozstříleli Spoje
V sobotu 28. 5. se hrálo poslední  ko-
lo oblastního přeboru národní háze-
né. Do Řevnic přijely Spoje Praha.
Řevnice ml. žáci - Spoje 30:19
Branky: Zavadil 13, Palička 10, Ko-
lomazník Jiří 4, Kočí 2, Pokorný
Po zápase byli dekorováni žáci za
vítězství ve své kategorii zlatými
medailemi! Koncem června pojedou
na mistrovství republiky do Žatce!
Řevnice st. žáci - Spoje 30:17
Branky: Adamec 13, Palička 11,
Hochmal 3, Zavadil 3 
Kluci si pěkně zastříleli; hlavně, aby
jim to takhle šlo i na mistrovství!  
Řevnice B - Spoje 10:17
Branky: Veselý P. 5, Jelínek 5
Spojům se ve velmi tvrdém utkání
dařila přesnější střelba; k našim dvě-
ma se nikdo jiný nepřidal.

TJ Litohlavy - NH Řevnice 18:18
Druholigoví házenkáři si na západě
Čech vyválčili bod za remízu.

Petr HOLÝ, Řevnice

První ročník akce Buď Fit rodino se konal 15. 5. v letovské sokolovně i je-
jím okolí. Třináct rodin si svoji zdatnost otestovalo na deseti stanovištích:
Běhu pro pivo, Skoku do dálky, Trefě na cíl, Tahu na branku, Kolo-běžení,
Skok na ušákovi, Test ohebnosti, Skok pro něco… Jako bonus svezl děti
Maxipes Fík - Bony (na snímku). Za své výkony si účastníci vybrali dárky
od sponzorů, kterým děkujeme. Největší dík ale patří všem, kteří pomáha-
li s přípravou a na stanovištích, i všem účastníkům, kteří tím přispěli na
vybavení letovské sokolovny.            Text a foto Hana Hříbalová, lety

Rodiny běhaly pro pivo a skákaly »pro něco«

KICKBOXEŘI. Jedenáctiletí letovští
borci Matěj Vlasák (vpravo) a Stan-
da Jelínek na 2. kole SAP ligy v Pra-
ze. Foto Petr vlasák

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
4. 6. 10:15 SK Zbuzany - FK Lety
11. 6. 17:00 Nespeky - FK Lety

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
4. 6. 17:00  Dobřichovice - Jinočany
11. 6. 17:00  Dobrovíz - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
5. 6. 17:00 Hudlice - OZT 
11. 6. 17:00 OZT - Chodouň 

KARLŠTEJN, okresní III. třída
4. 6. 17:00 Karlštejn - Zdice B 
11. 6. 13:00 Karlštejn - Tmaň

ŘEVNICE, okresní IV. třída
5. 6. 17:00 Řevnice - Černošice 
12. 6. 17:00 Řevnice - Středokluky


