
Řevnice - „Ten kostým je nějaký
malý. Vždyť mi to před čtyřiceti
lety ještě bylo,“ zahalekal při vstu-
pu na jeviště řevnického Lesního
divadla ochotník Petr Říha a hle-
diště zaburácelo smíchem. Říha se
svým hereckým kolegou Josefem
Benešem se totiž při oslavách 100
let Lesního divadla vrátili do roku
1978, kdy excelovali ve hře režisé-
ra richarda Kloučka Caesar. 
V Lesním divadle se vzpomínalo ce-
lý páteční večer 17. 6., kdy se tu ko-
nalo představení Slavíme 100! - hu-
debně dramatická koláž, kterou pro

tuto příležitost sepsala někdejší prin-
cipálka Alice Čermáková. Ta také
celým pořadem spolu s Janem Seid-
lem provázela. 
Během večera se na pódiu představi-
ly na čtyři desítky herců a muzikan-
tů. Diváci měli možnost vidět zakla-
datele divadla Václava Čekana, jak
se svými dětmi vybírá vhodné místo
pro divadlo. Setkali se s nejpilnějším
režisérem Josefem Maternou, ner-
vózním »rejžou« Richardem Klouč-
kem i pečlivým architektem Vladi-
mírem Weissem, kterému vděčí di-
vadlo za projekt rekonstrukce ze 70.

let. Nechyběla ani energická nápo-
věda Marie Křivánková.
Další osobnosti řevnického Lesňáku
seděly mezi pozvanými hosty v hle-
dišti. Čestné místo patřilo někdejší-
mu režisérovi a herci Františku Šedi-
vému, aktuálně nejstaršímu pamět-
níkovi. Byla zde další režisérka a
choreografka Dagmar Renertová a
dorazili i další bývalí protagonisté:
Eva Krejčoková, Jan Flemr z Vrch-
labí, manželé Fabiánovi, Jiřina
Cvancigerová... Kromě skutečných
postav se na jevišti objevily i ty di-
vadelní. (Dokončení na straně 3) (pan)

Lidem nejvíc chutnal
hmyz, ryby a hovězí
Dobřichovice - Čtvrtý  ročník festi-
valu jídel Všechny chutě světa, který
se konal 18. 6. v areálu dobřichovic-
kého zámku, navštívilo podle pořa-
datelů 3500 gurmánů a labužníků.
„Ochutnat dobroty bylo možné u ví-
ce než 70 stánků,“ sdělil organizátor
Štefan Oršoš s tím, že největší zájem
byl o argetinské hovězí, hmyzí i rybí
speciality, švýcarský sýr a nově také
o čínské knedlíčky. Obměny se doč-
kalo zámecké nádvoří, které patřilo
delikatesám a chuťovkám. Velký zá-
jem byl o nový doprovodný prog-
ram, který byl poskládán z adrenali-
nových atrakcí určených převážně
rodičům s dětmi. „Děkujeme městu
Dobřichovice za spolupráci na festi-
valu, který se tak může odehrávat v
jedné z nejhezčích  lokací středoče-
ského regionu. A děkujeme i návš-
těvníkům za přízeň a počasí za hez-
ký den,“ dodal Oršoš. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Pro vítěze máme batoh - strana 2
* Tajný závod vyhrála Klára - strana 14

Lety - Začínají prázdniny. Děti se
těší, rodiče stresují... Jak léto,
resp. dovolenou stráví moderátor
a DJ z Letů Olda BurDa?
Plánuješ dovolenou, nebo už je na-
plánovaná? 
Prázdniny miluji, i když už pár let
do školy nechodím. Dovolenou má-
me naplánovanou asi od února. Le-
tos budeme mít po letech změnu.
Nepojedu s pěti koly na střeše auta
na jih, ale s půjčeným obytňákem na
sever. Chceme se porozhlédnout ve
Švédsku a Norsku. 
Počkej, ty jsi rybář - že ty tam jedeš

ze zištných rybářských důvodů?
Rybářské pruty samozřejmě beru s
sebou, ale více budeme poznávat.
Už jsem naplánoval trasu - uvidíme,
jak moc se od ní odchýlíme. Rád
bych si udělal také pár dní čas a vy-
razil na kole po české krajině. Je
spousta míst, kam se chci podívat.  A
moje žena Kamila se rozhodla, že
lehce po prázdninách zorganizuje
zážitkový výlet pro větší skupinu na
nádherný řecký ostrov Santorini.
Ještě to nemá úplně plné, ale tak, jak
to vymyslela, vypadá to na skvělý
relax. (Dokončení na straně 2)       (pef)

LESNÍ OSLAVY. Petr Říha a Josef Beneš (zleva) na oslavách 100 let řevnického Lesního divadla. Foto Pavel JÍLEK

V PRÁCI. Moderátor Olda Burda. 
Foto ARCHIV

Ochotníci slavili sto let divadla
NA ŘEVNICKÉ SCÉNĚ SE PŘEDSTAVILY ČTYŘI DESÍTKY HERCŮ A MUZIKANTŮ

28. června 2016 - 13 (676) Cena výtisku 7 Kč

Řevnice ovládla Porta,
dorazil i Wabi Daněk

Nepojedeme s koly na jih, ale s obytňákem na sever

Cyklistu zranila větev,
stezka je uzavřená
Černošice - Větev ze stromu spadla
18. 6. odpoledne na kolaře, který
projížděl po cyklostezce mezi Čer-
nošicemi a Radotínem. Muž byl v
kritickém stavu transportován vrtul-
níkem do lékařského zařízení. 
„Cyklostezka byla okamžitě uzavře-
na, provoz byl sveden přes lávku v
Černošicích do Lipenců a dále do
Radotína,“ řekl velitel černošických
strážníků Gregor Dušička. „Nyní se
jedná o tom, jak naložit se stromy u
cyklostezky. Ta bude znovu otevře-
na až po zajištění bezpečnosti chod-
ců i cyklistů, což může trvat několik
měsíců,“ dodal. (mif)

Na oslavách 135. výročí dobrovol-
ných hasičů v Lánech se řevničtí zá-
chranáři setkali s arcibiskupem
pražským, kardinálem Dominikem
Dukou. Prohlédl si jejich techniku a
obojživelnému vozidlu BVP AMB-S
požehnal. (bob)          Foto ARCHIV

Řevničtí s kardinálem
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V minulém čísle NN jsme otiskli
otevřený dopis Pavla Černého tý-
kající se cyklostezky z Řevnic do
Letů. Řevnický starosta, kterému
byl dopis určen, nyní adresátovi
odpovídá. (NN)
Vážený pane Černý, investici do
cyklostezky na území  obcí Řevnice,
Lety, Dobřichovice realizoval před
mnoha roky svazek obcí Region Dol-
ní Berounka. Dotační prostředky po-
skytl ROP a také SFDI, menší díl
pak svazek obcí. Stavba byla dokon-
čena v roce 2009. 
Vlastníkem pozemku, na kterém je
cyklostezka postavena v úseku Řev-
nic, je stát, resp. Povodí Vltavy, vla-
stníkem stavby cyklostezky je sva-
zek obcí Region Dolní Berounka. 
Nebudu polemizovat o tom, co kdo
mohl či nemohl v roce 2009 a dříve

dojednat za úpravy  projektu či pod-
mínek dotace. U těchto jednání jsem
nebyl. Jednoznačně však považuji
snahu a dosažení cíle svých před-
chůdců za velmi prospěšný a chvály-
hodný čin.
S čím ovšem budu polemizovat, je
předestřená falešná představa o tom,
jak lze »dohodnout či ohnout« do-
tační podmínky. Není tomu tak a
dvojitě ne v dnešní době četných
kontrol, ať už z podnětu či bez pod-
nětu. Peníze, které poskytla Evrop-
ská unie a stát, jsou pod veřejnou
kontrolou a podmínky je nutné do-
držet, neboť  sankce bývají vysoké. 
Po skončení udržitelnosti dotované-
ho projektu  převezmou  stavbu cyk-
lostezky jednotlivé obce a až poté se
může objektivně otevřít diskuze o
případné úpravě podmínek provozu

na cyklostezce. Do té doby Vám do-
poručuji, pokud se cítíte ohrožován
cyklisty, k venčení  jiná krásná místa
Řevnic a okolí. Více opravdu nelze
ze strany města v tuto chvíli učinit.   
Děkuji za pochopení. 
Tomáš SMRČka, starosta Řevnic 

Letos nepojedeme na jih, ale na sever
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na co se o prázdninách nejvíc těšíš?
Já se těším na spoustu věcí. Rád bych
si užil hodně volna s rodinou, jak jen
to půjde. Těším se ale i na prázdni-
nové akce, které mají skvělou atmo-
sféru. Na 13. 8. se mi podařilo do-
mluvit dětskou párty ve velkém sta-
nu na nádvoří zámku v Králově Dvo-
ře. Přijedou i Spejbl s Hurvínkem.
Živou akci jsem s nimi ještě nedělal,
tak to bude premiéra. Dorazí také
pan Klásek, který dává oběma lout-
kám hlas. Měl jsem ho jako hosta v
rádiu a byl to jeden z nejpříjemněj-
ších rozhovorů.  
Kam v létě pojedeš, víš. A co bys na
prázdniny doporučil čtenářům?
Čtenářům čtení. Už na prvním kon-
kurzu v rozhlase, bylo  mi  osmnáct,
zasvěcení říkali, že si mám číst na-

hlas třeba i noviny. O prázdninách by
mohly číst děti rodičům. 
Co třeba, máš nějaký tip?
Třeba knížku pro děti Černošičáka
Miloše Kratochvíla Prázdniny blbce
číslo 13. Věnoval mi ji, když jsem ho

měl jako hosta v rádiu. Myslel jsem,
že to jen tak prohlídnu, abych si udě-
lal přehled, ale chytlo mě to natolik,
že jsem to během tří dnů přečetl celé.
Skvělá je i Marcela Remeňová. Je jí
teprve 17 let a už má za sebou tři vy-

dané sci - fi romány nejen pro nácti-
leté. Já osobně miluji Remarqua a
Chandlera. Mám je přečtené kom-
plet. To je můj tip pro dospěláky.  
Kde tě můžeme v nejbližší době pot-
kat - kam nás pozveš?
Rád pozvu děti i dospělé.  V červen-
ci budu po letech v Srbsku - 23. 7. v
místním kempu. Hned týden nato -
30. 7. - mám akci v Zadní Třebani. Je
to také po dlouhé pauze, tak snad nás
přijde hodně. V Králově Dvoře budu
nejen zmíněného 13. 8., ale také 2.
září večer, na kdy tu připravuji velké
loučení s prázdninami, tancem a sta-
rými peckami. Přijďte se pobavit!

Petra FRÝDLOVÁ

Dotační podmínky ohnout nelze
STAROSTA ŘEVNIC REAGUJE NA PŘÍSPĚVEK TÝKAJÍCÍ SE CYKLOSTEZKY

RYBÁŘ. Olda Burda je vášnivý rybář. Však si také na letošní letní putová-
ní po severní Evropě nezapomene přibalit pruty.                        Foto ARCHIV

Nemyslete si, že jste
nedotknutelní...
Na příspěvek P. Černého z minu-
lého čísla zareagovala i další oby-
vatelka Řevnic. (NN)

Nechci se zabývat problémem, ko-
mu má cyklostezka sloužit. Přeju to
všem, kteří se chtějí projet nebo
projít a věřím, že se celá věc rozum-
ně vyřeší. Jde mi o chování někte-
rých účastníků provozu na této
cestě. Jsem už dost odrostlá a občas
jedu na kole do Dobřichovic k léka-
ři. Z vlastní zkušenosti tedy vím, že
někteří chodci se rozhodně necho-
vají tak, jak by podle mého názoru
měli. Maminka, která veze kočárek
s miminem a za sebou má na tříkol-
ce druhé dítě, na které se ani nepo-
dívá, ačkoliv vidí protijedoucího
kolaře, mě vlastně přinutila slézt z
kola a počkat, až přejdou. Právě tak
mě vynervoval pejskař, který sice
vedl psa na vodítku, ale tak dlou-
hém, že pes prakticky běžel jako
odvázaný. A že jsem se tam setkala
i s volně pobíhajícími psy, to je
bohužel pravda. Takže přeji všem,
ať si jízdu nebo chůzi po cyklostez-
ce užijí, ale chovají se při tom zod-
povědně, ohleduplně a nemyslí si o
sobě, že jsou nedotknutelní. 

Marie VESELÁ, Řevnice

Náměstí je nás všech!
V minulém čísle NN reagoval Jan
Schlindenbuch na článek Jarosla-
vy Vyletové o obnově řevnického
náměstí. Svůj názor nám nyní po-
slala Naďa Schneiderová.       (NN)
Bohužel, pane Schlindenbuchu, jste
nenapsal nic nového. Všem, kterým
osud našeho náměstí leží na srdci, je
popsaný vývoj dávno znám. Má-li
společnost udělující Ceny Petra
Parléře motto Vraťme městům pa-
měť, půvab a krásu, tak je to TO, oč
tu běží. Obnovme vykácené stromo-
řadí, odstraňme asfaltové plochy,
omezme možnost parkování. Navr-
hované vydláždění travnatých ploch
paměť, půvab i krásu přímo pohřbívá.
Není divu, že si architekti vybrali
Řevnice - od Radotína po Beroun
nikdo takový historický rynek ne-
má, i když hodně poničený brutální
»asfaltizací« a vykácením stromů.
Zelená oáza uprostřed města přilá-
kala k oslavám Karla IV. a Košíkář-
skému trhu velký počet návštěvníků
a zatravněné plochy, stromy i lid to
bez jakékoliv újmy přežily.
Velmi inspirativní je zrevitalizované
náměstí ve Valticích. Mezi nově za-
loženým trávníkem jsou cestičky
pískové, silnice, chodníky a parko-
viště vydlážděny v jedné rovině
kamennou dlažbou. Vydlážděné plo-
chy parkoviště jsou »rozbity« nově
vysázenými kaštany. Tam se poved-
lo vrátit městu paměť, krásu a pů-
vab. Přeji to i Řevnicím, vždyť i v
Istanbulu se lid postavil proti zniče-
ní parku Gezi a prosadil se proti dik-
tátorovi Erdoganovi. Uměli to v Tu-
recku, budeme to umět MY?
Zastupitelé budou muset rozhod-
nout o konečné podobě náměstí, ale
jak J. Vyletová podotkla, až po dis-
kusích se všemi občany. Neboť ná-
městí je chloubou nás všech, nejen
lidí, kteří tu žijí  a podnikají. To je
demokracie, pane Schlindenbuchu!
Naďa SCHNEIDEROVÁ, Řevnice

VELKÝ PROVOZ. Na cyklostezce z Řevnic do Letů je pořádně rušno. Zvláště
teď, v létě.    Foto NN M. FRÝDL

Třebaňští povezou
do Steinerothu minci
Zadní Třebaň - Na návštěvu part-
nerské obce Steineroth se 30. 6.
vydá výprava ze Zadní Třebaně.
Sedm Zadnotřebaňanů stráví v Ně-
mecku tři dny. V plánu mají návště-
vu koncertu v místním kostele i vý-
pravy po okolí. Jako dárek povezou
pamětní minci Karla IV., jež byla v
limitované edici vydána k 700. vý-
ročí jeho narození. (pef)

Těšíme se na fotky,
pro autory máme ceny
Tradiční a oblíbenou soutěž o nejori-
ginálnější fotku z dovolené či prázd-
nin vyhlašují - jako každoročně na
začátku léta - Naše noviny. Zajímavé
či vtipné snímky nám můžete posílat
do 7. září na adresu redakce (Naše
noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň) či mailem (frydl@cent-
rum.cz). Pro autory fotografií, které
se budou hodnotící komisi v čele s
Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme 
připravené ceny: turistický batoh,
výpravnou cestopisnou knihu Leoše
Šimánka Pobřeží Pacifiku a lahev
vína.  (mif)



První role Jirky Vitouše? Mravenec!
ŠESTÝ DÍL ANKETY K LETOŠNÍMU STÉMU VÝROČÍ LESNÍHO DIVADLA V ŘEVNICÍCH
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Publikum tak sledovalo například
vodníky z Lucerny, nezapomenutel-
ný dialog Matky a Otce Ubu či úry-
vek z nesmrtelné satirické hry Vos-
kovce a Wericha Caesar. Ve finále se
pak na scéně objevil i císař Karel IV.
na koni. Vlastně dva císaři - v podá-
ní Petra Říhy, který jej hrál v roce
1989, a Karla Krále, který jej v Les-
ním divadle představoval o třináct
let později.
Zazněly známé skladby z velmi ús-
pěšných představení řevnických
ochotníků Noc na Karlštejně, Limo-
nádový Joe, Postřižiny, Podskalák či
Někdo to rád horké. Během večera si
také odbyla premiéru skladba slože-
ná právě k jubileu Lesního divadla.
Přednesla ji staropražská kapela
Třehusk, se kterou v refrénu »... sej-
dem se tam, sejdem se tam...« zpíva-
lo celé hlediště. O živou muziku se
dále postarala dámská vokální sku-
pina Cabinet a Tango Jazz Band.   
V sobotu 18. června oslavy v »lesňá-
ku« pokračovaly uvedením kabaretu
Velvet Havel v podání pražského
divadla Na Zábradlí. Dětské publi-
kum zaplnilo Lesňák v neděli, kdy
se zde konalo představení Jiřího Je-
línka Mami, už tam budem? divadla
Minor i koncert kapely BomBarďák. 
Během tří večerů se v lese vystřída-
lo na osm stovek diváků. Podařilo se
utržit na 25 tisíc korun za prodej dár-
kových předmětů s logem oslav.
Tato částka poputuje na sbírku, kte-
rou Řevnice vyhlásily právě na re-
konstrukci Lesního divadla. Výraz-

ně do ní přispěli i další gratulanti.
Starosta Hořovic a náměstek středo-
českého hejtmana věnoval 100 000
korun, dalších 100 000 Kč věnoval
řevnický podnikatel a starosta zdej-
šího Sokola Petr Kozák. Stejnou čá-
stku na rekonstrukci »lesňáku« pří-
mo Divadelnímu souboru Řevnice
věnovala Blanka Matoušová z Mníš-

ku. Deset tisíc přidal senátor Jiří
Oberfalzer. O další velkorysý dar se
postaral Krajský úřad Středočeského
kraje, ze kterého do Řevnic doputo-
valo 500 000 korun určených na nut-
nou rekonstrukci Lesního divadla.
Dalších 120 tisíc pak kraj zaslal pří-
mo na zmiňované oslavy. 

Pavla NOVÁČKOVÁ

Řevnice - Sto let už funguje v Řev-
nicích Lesní divadlo. U příležitosti
výročí jsme se rozhodli vyzpovídat
jeho protagonisty. Třebaže se na
scéně »lesňáku« objevuje v někte-
rých představeních jen na pár mi-
nut, jeho výstupy bývají nezapo-
menutelné. Hubeňoučká postava,
rozevláté pohyby, jedinečné gri-
masy i nahodilé vtípky. I pro ty je
mezi diváky i kolegy Jiří VITOUš
velmi oblíben.
Tvoje první představení v Lesním
divadle?
První mluvenou roli ševce jsem měl
v pohádce O zapomenuté studánce,
kterou režíroval František Šedivý v
roce 1976. Vůbec první hranou roli
bez textu jsem měl ale už v roce
1972 ve hře Ze života hmyzu. Hrál
jsem mravence. Od roku 1974 jsem
se v Lesním divadle staral o osvětle-
ní. Poprvé jsem svítil z lávky při
představení Rozloučení v červnu.
Tvoje nejoblíbenější role? 
Ve hře režiséra Míly Šmejkala Raj-
čatům se letos nedaří. Hrál jsem tam
takového vesnického troubu, který
se zamiloval do spisovatelky.
Tvoje nejzápornější role? 
To jsem snad ani nikdy nehrál. Nebo
si na ni nepamatuji. Spíš jsem hrál
poskoky, blázny, vodníky a mrtvoly.
Počet rolí? 
Přesně to spočítané nemám, ale asi
kolem třiceti. Když do toho budu
počítat i roli figuríny v komedii Teta
z Bruselu, kde jsem se v první půl-
hodině představení takřka nehnul. A
přidám k tomu i účinkování v kaba-

retech staropražské kapely Třehusk.
Tam jsem měl i pět rolí v jednom
kuse...
Tvůj nejnáročnější text? 
V komedii Charleyova teta, kde
jsem byl na scéně takřka nepřetržitě.
Oblíbené představení? 
Mně se líbila Hra o vojákovi. Bylo
tam málo textu, hra byla krátká a
svižná, mohli jsme improvizovat.
Nezapomenutelný zážitek?
Nezapomenutelný zážitek mám z
představení Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku, které jsme uváděli v Dejvic-
kém divadle. Hrál jsem tam mrtvolu.
Když jsem se šel připravit za scénu,
šlápl jsem vedle a vypadl na jeviště.
Naštěstí byly přede mnou ještě jedny
kulisy. Málem jsem si ale přitom
zlomil ruku.
Kdy ti bylo na jevišti nejhůř?
Pokaždé, když si nemohu vybavit
text. Po zdravotní stránce pak při
jednom uvedení Noci na Karlštejně
v Dobřichovicích. Měl jsem naraže-
ná žebra. Hrál jsem zbrojnoše a ne-
mohl bolestí ani dýchat.
Co jsem si chtěl zahrát a nevyšlo to?
Nikdy jsem vlastně nechtěl hrát di-
vadlo, dostal jsem se k tomu náho-
dou. Takže vysněnou roli nemám.
V čem je Lesní divadlo výjimečné?
Pro mě je to zvláštní místo. Když
jsou diváci, ale i bez nich, dobíjím se
tam. Získávám energii, jsou to pro
mě lázně na duši.
Kde se nejraději učím scénář? 
Doma si ho jen pročítám. Většinou
se text učím až na jevišti při zkouš-
kách. (pan)

Ochotníci oslavili sto let divadla
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

VODNÍK. Jiří Vitouš jako Vodník v Lucerně při oslavách 100 let Lesního diva-
dla, které se konaly 17. června. Foto Pavel JÍLEK

Po ochotnících teď
budou slavit i hasiči
Sto dvacet let od svého založení si
celý letošní rok připomínají hasiči v
Řevnicích. V únoru se konal karne-
val, jehož součástí bylo i vystoupení
hasičů v historických uniformách.
Scénka nesla název Tak šel čas. V
květnu následoval tradiční hasičský
Majáles. K vidění byla velká výsta-
va hasičské i záchranářské techniky,
návštěvníci měli možnost prohléd-
nout si speciální techniku hasičů
Českých drah i profesionálů z Jílo-
vého, Slaného, Kladna a Berouna.
Zastoupena byla i technika historic-
ká, předvedli se členové speciální
lezecké skupiny ze stanice Řevnice.
Obdiv diváků sklidili mladí hasiči
za zlikvidování skutečného požáru. 
Další významná událost se chystá
na 1. 7., kdy se uskuteční Valná hro-
mada za účasti spřáteleného sboru
hasičů z německého města Kayna.
Zároveň oslavíme 50 let spolupráce
s tímto sborem - po celý víkend bu-
de připraven bohatý program. V so-
botu navštívíme hlavní stanici HZS
Středočeského kraje v Kladně, od-
poledne je připravena soutěž v po-
žárním sportu na hřišti Za Vodou. V
neděli 3. 7. dopoledne ukážeme hos-
tům zrekonstruovanou hasičskou
zbrojnici, technické vybavení i his-
torické dokumenty a fotografie.
Na září v rámci oslav, nad kterými
převzal záštitu hejtman Středoče-
ského kraje Miloš Petera, plánujeme
výstavu o činnosti a historii Sboru
dobrovolných hasičů v Řevnicích
spojenou s prohlídkou hasičárny.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
KONFERENCIÉR A REJŽA. Moderátor slavnostního večera Jan Seidel
(vlevo) a Ondřej Nováček coby režisér Richard Klouček. Foto Pavel JÍLEK



Naše noviny 13/16 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Ochutnávali víno, poslouchali swing 
JEDENÁCTÝ ROČNÍK FESTIVALU VÍN U KÁJI MAŘÍKA ZAHÁJIL JEHO PREZIDENT JAN ROSÁK

Festival vína se 18. června už poje-
denácté konal v Mníšku pod Brdy. S
vynikajícím mokem se v restauraci
U Káji Maříka veselili nejen místní,
ale také návštěvníci z blízkého i da-
lekého okolí.
Poté, co jsem v roli prezidenta festi-
valu spolu se senátorem Jiřím Ober-

falzerem akci zahájil, nabídlo 33 vy-
stavovatelů, moravských a českých
vinařů i dovozců vína z ciziny své
produkty asi tisícovce návštěvníků.
Ti se procházeli se sklenkou v ruce
útulným areálem, pod konečně opra-
venou zámeckou zdí a za doprovodu
tónů skvělé kapely Swing Melody
Ostrov. Elegantní nálada ála »filmy
první republiky« vydržela až do
pozdních večerních hodin. A protože
festivalu přálo, kromě záštity minis-
tra zemědělství Mariana Jurečky, i
počasí, neměl jeho 11. ročník chybu!

Jan ROSÁK, Mníšek pod Brdy

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
29. 6. 15.00 DĚDA
29. 6. 20.00 NAŠE MALÁ SESTRA
1. 7. 20.00 TEORIE TYGRA
2. 7. a 9. 7. 15.30 HLEDÁ SE DORY
2. 7. 20.00 NEŽ JSEM TĚ POZNALA
6. 7. 20.00 PŘÍBĚH LESA
8. 7. 20.00 LEGENDA O TARZANOVI
9. 7. 20.00 LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ
KAPELY

KINO LITEŇ
Kino promítá až v červenci.         (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
28. 6. a 30. 6. 17.30 (Čt 20.00) DEN
NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
28. 6. 20.00 IKARIE XB1
29. 6. 17.30 OSLNĚNÍ SLUNCEM
29. 6. 20.00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
30. 6. 17.30 HRA PENĚZ

LETNÍ KINO BEROUN
1. 7. 21.30 HLEDÁ SE DORY
2. 7. 21.30 ŘACHANDA
3. 7. A 11. 7. 21.30 DEN NEZÁVIS-
LOSTI: NOVÝ ÚTOK
4. 7. 21.30 PADESÁTKA
5. 7. 21.30 HRA PENĚZ
6. 7. 21.30 LÍDA BAAROVÁ
7. 7. 21.30 OČISTA: VOLEBNÍ ROK
8. 7. 21.30 ALDABRA: BYL JEDNOU
JEDEN OSTROV
9. 7. 21.30 OSM HROZNÝCH
10. 7. 21.30 LEGENDA O TARZANOVI

KINO RADOTÍN
28. 6. 17.30 RATCHET & CLANK: ST-
RÁŽCI GALAXIE
28. 6. 20.00 LÉTO ALL EXCLUSIVE
29. 6. 17.30 ŽELVY NINJA 2 3D
29. 6. 20.00 TAJEMSTVÍ DIVADLA
SKLEP ANEB MANUÁL NA ZÁCH-
RANU SVĚTA
30. 6., 1. 7., 2. 7., 8. 7., 9. 7. 17.30
HLEDÁ SE DORY 3D
30. 6. a 2. 7. 20.00 HRA PENĚZ
1. 7., 5. 7., 7. 7. 20.00 (Út 17.30) NEŽ
JSEM TĚ POZNALA
5. 7. a 13. 7. 20.00 (St 17.30) PAŘBA V
PATTAYI
6. 7. 17.30 PŘÍBĚH LESA
6. 7. 20.00 DEN NEZÁVISLOSTI: NO-
VÝ ÚTOK 3D
7. 7. 17.30 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA
ZRCADLEM 3D
8. 7. a 12. 7. 20.00 (Út 17.30) MIKE A
DAVE SHÁNĚJ HOLKU
9. 7. 20.00 LEGENDA O TARZANOVI 
12. 7. 20.00 SAULŮV SYN

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

SWING Z OSTROVA. Na jedenáctém ročníku Festivalu vín zahrála a za-
zpívala kapela Swing Melody Ostrov. Foto Jan ROSÁK

Jedna z hvězd Porty, Wabi Daněk (vpravo).     Foto Lucie HOCHMALOVÁ

Na návsi zazpívají
Nosková i Traxleři
Hlásná Třebaň - Jedenácté Slavnosti
trubačů se budou konat v sobotu 23.
července v Hlásné Třebani.
Loni byla hlásnotřebaňská náves
rozkopaná, stavěla se kanalizace, a
tak se populární »trubači« nekonali.
O to bohatší program připravili orga-
nizátoři na letošek. Slavnosti zahájí
ve 14.30 staropražská kapela Tře-
husk. Před prvními fanfárami truba-
čů ještě v 15.00 zkříží meče šermíři
ze skupiny Fuente Ovejuna. V 15.15
ohlásí Karlštejnští pozounéři pří-
chod rychtáře a v 15.25 královského
průvodu v čele s Otcem vlasti Kar-
lem IV. Na jeho počest pak vystoupí
nejen šermíři, ale také muzikanti ze
skupiny Traxleři a Trio trubačů, zd-
ravici přednesou Holky v rozpuku.
Po odchodu císaře se pak od 17.00
bude konat populární soutěž O nej-
lepšího zpěváka písně Hlásná Tře-
baň je krásná. Ve večerní části pak
diváky pobaví písničkářka Jana
Rychterová, zpěváci Michaela Nos-
ková i Karel Bláha a country skupi-
na Brzdaři. (mif)

Řevnice – Poslední červnový ví-
kend byl potěšením pro všechny
milovníky folkové a country hud-
by. V řevnickém Lesním divadle se
konal 50. ročník festivalu Porta, na
kterém zazpívalo třicet vítězů up-
lynulé historie. Byli mezi nimi
Wabi Daněk, Robert Křesťan, Pa-
vel Žalman Lohonka, Kamelot,
Spirituál kvintet nebo Pacifik.
Během tří dnů se na pódiu Lesního
divadla i na semifinálové scéně pod
lesem vystřídali známí hosté se začí-
najícími muzikanty, soutěžícími o
sošku Porty. V neděli se z vítězství

radovala kapela Rendez-fou, která si
odnesla Interpretační Portu. Druhé
místo získala skupina Michal Willie
Sedláček a na třetím skončili Disney-
band. Zvláštní ocenění poroty dosta-
la kapela Anatoli a Jan Vytásek.
Letošní Porta byla slavnostnější než
obvykle, na každý den byl dokonce
připraven dort. Křtilo se také dvou-
cédéčko Porta 50, čehož se ujal Wabi
Daněk společně se senátorem za Be-
rounsko Jiřím Oberfalzerem. Ten
hned na pódiu poprosil Wabiho, aby
mu cédéčko podepsal a - dočkal se
stejné žádosti. Moderátor Zdenek

Schwager to okomentoval: „Přátelé,
to je poprvé v historii, kdy si senátor
se zpěvákem vzájemně podepisují
cédéčka a moderátor k tomu pije
šampaňské.“
Na Portu přišlo hodně diváků. Počasí
bylo krásné, až na pozdní sobotní ve-
čer, kdy před vystoupením Žalmana
začalo pršet a bouřit. I tak si ale lidé
počkali, až Žalman dozpívá, a až po-
tom šli domů. Hodně jich ovšem zů-
stalo v Lesním divadle až do rána…
Padesátá Porta se povedla. Zaplněné
Lesní divadlo zažilo krásný hudební
víkend.       Lucie HOCHMALOVÁ

Tipy NN
* Pohádka Byl jednou jeden král v
nastudování Dobřichovické divadel-
ní společnosti bude k vidění 30. 6. a
1. 7. od 20.00 na nádvoří zámku v
Dobřichovicích. (pan)
* Představení pro děti Pohádková
vzducholoď sehraje Divadlo Kukad-
lo Praha 1. 7. od 14.00 a 12. 7. od
17.00 na nádvoří dobřichovického
zámku.            (mif)
* Premiéra představení Brouk v
hlavě v podání herců Dobřichovické
divadelní společnosti se odehraje 6.
7. od 20.00 na nádvoří zámku v Do-
břichovicích. Další představení se
uskuteční 7., 8. a 10. 7., vždy od
20.00 hodin. (mif)
* Skladby H. Purcella, W. A. Mo-
zarta, J. Haydna, A. L. Webra a dal-
ších přednesou Eva Franců (housle)
Pavla Franců (viola) a Naděžda
Chrobáková (soprán) 9. 7. od 18.00
v kostele sv. Martina a sv. Prokopa v
Karlíku. Andrea KUDRNOVÁ
* Katrina Brunclíková vystavuje
své fotografie od 29. 6. do 29. 7. v
Městské galerii Beroun.               (ka)
* Výstavu studentů Akademie vý-
tvarných umění hostí v červnu Ga-
lerie Bím Dobřichovice. (ak)
* Grafiky letovského malíře Tomá-
še Bíma jsou vystaveny do 17. 7. v
pražské Galerii Hollar. Ve středu 29.
6. předvedou od 15.00 T. Bím a M.
Bouda ukázku tisku v litografické
dílně. (mif)

Ve středu  15. června se v řevnic-
kém Zámečku konala přehrávka
žáků dětské lidové muziky Notičky.
Na čtyři desítky žáků v rámci pro-
gramu nazvaného Notičky netra-
dičně předvedly to, co se naučily za
dobu působení v souboru, a jak se
opět za uplynulý rok  zlepšily.
Zazněly lidové písničky i složitější
kompozice v podání houslí, flétny,
kytary, trubky i klavíru. Bylo vidět,
že děti hra na hudební nástroj či
zpěv baví. Díky vedoucím Notiček
za jejich snahu děti něco naučit a k
něčemu správnému vést. Notičky se
opět sejdou v srpnu - čeká je dese-
tidenní soustředění, na kterém bu-
dou chystat další program. 

Hezké prázdniny!             Text a foto 
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Na jubilejní Portě zazpívali držitelé prestižních sošek
NEJSTARŠÍ FESTIVAL NALÁKAL POSLEDNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND DO ŘEVNIC DAVY DIVÁKŮ

Notičky předvedly, co se v souboru naučily
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Všeradův kurýr

Do jarní části sezony vstupovalo fot-
balové A-mužstvo FK Všeradice s
pouhými 10 body z podzimu, skoro
na úplném dně tabulky. Přesto jsme
byli optimističtí - doufali jsme, že se
přes zimu dáme dohromady a boj o
udržení se v okresním přeboru zv-
ládneme…
Jenže přišla zimní příprava a s ní
žádné zlepšení. Tréninků se účastni-
lo stále těch samých pár lidí a na
přátelské zápasy jsme se tak tak sešli

- většinou - v jedenácti lidech.
Všechny přáteláky jsme prohráli vy-
sokými gólovými rozdíly, příprava
byla tedy nejhorší, jaká mohla být.
Začaly mistrovské zápasy a těžko se
dalo čekat výrazné zlepšení. V prv-
ním zápase na hřišti silného Trubína
jsme dlouho odolávali, ale nakonec
jsme prohráli 0:3.
Bylo nám jasné, že o důležité body
budeme hrát v příštích zápasech,
jenže jsme nevyhráli ani dalších

sedm kol! Při této naší »formě« už
byla záchrana poměrně nepravděpo-
dobná. Zbytek soutěže jsme chtěli
hlavně odehrát s radostí a důstojně,
nakonec jsme ale překvapili sami
sebe, když jsme vyhráli na hřišti Te-
tína, který nám dal v zimní přípravě
12 gólů (!), 0:4! 
Najednou ožila šance na záchranu,
museli jsme ale doma porazit »sou-
seda« z tabulky, Osek. Zápas jsme
zvládli a otočili na 2:1. Další kolo
jsme jeli s nadějí do Neumětel a…
prohráli po neškodném výkonu 0:2.
Týden nato jsme si doma uřízli ostu-
du - prohráli jsme s Chlumcem hro-
zivě 1:5! (Dokončení na straně 6)

Všeradice přebor nezachránily
SPOUSTA KLUKŮ SE NA NÁS VYKAŠLALA, KAŽDÝ VÍKEND BYL PLNÝ VÝMLUV

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 13/2016 (205)

PAL! Na dětském dnu si děti zastřílely ze vzduchovky i vodní pistole.                       Foto Petra KratOchVílOVÁ

Dětský den zakončila
tradiční vodní sprcha
z hasičského vozu
V krásném předprázdninovém čase
se ve Všeradicích konaly dvě akce.
Nejdřív dětský karneval Na Růžku,
kde bylo pro děti připraveno zábav-
né taneční odpoledne plné soutěží.
V sobotu 3. 6. jsme pak společně os-
lavili Den dětí, ve kterém si každý
mohl vyzkoušet spoustu zajímavých
aktivit, jako např. překážkovou drá-
hu, střelbu ze vzduchovky i vodní
pistole, úkoly na zručnost a spoustu
dalších, které tradičně zakončila
vodní sprcha z hasičského vozu.  
Odměnou dětem bylo tetování na
přání, dáreček a sladká odměna od
šikovných maminek.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do
příprav a organizace akce - obci,
všeradickým hasičům v čele s Luká-
šem Tesaříkem i rodinám, které
chtějí a umějí žít aktivně pro sebe a
pro své děti. Již teď se těšíme na
další společnou akci.

Petra KratochVíloVá,
Všeradice

Pochlubte se recepty!
Všeradice - Se svými recepty na
moučníky, dezerty či jiné pečené i
nepečené dobroty se můžete pochlu-
bit ve facebookové soutěži Vaříme s
Magdičkou. Vyhlásil ji Bohumil Sti-
bal, kandidát na senátora za obvod
Beroun a dlouholetý starosta Všera-
dic. „Ve Všeradicích jsme před lety
otevřeli expozici naší slavné rodač-
ky M. D. Rettigové, navíc jsme loni
vydali ve spolupráci s M. Hrubešo-
vou knihu Markéta vaří Rettigovou,
která obsahuje přes 80 receptů popu-
lární kuchařky. Napadlo nás, že by
bylo hezké expozici rozšířit o další
zajímavé recepty od našich návštěv-
níků,“ uvedl Stibal. Recepty na de-
zerty a moučníky je možné zasílat ve
zprávě na facebookový profil Bohu-
mila Stibala. (Dokončení na straně 6)POSTŘIŽINY

Muzikál, v němž hrají hlavní roli pivo a vlasy paní sládkové

V hlavních rolích Jan ROSÁK, Lumír OLŠOVSKÝ, 
Petr JANČAŘÍK, Adéla ČERVENKOVÁ, Pavla NOVÁČKOVÁ, 
Jiří PETŘÍŠ, Karel KRÁL, Petr BENDL, Alena ŘÍHOVÁ, Petr

ŘÍHA, Bohumil STIBAL, Ondřej NOVÁČEK, Miloš CHROUST...
A s nimi koza, sto let stará hasičká stříkačka, motocykl...

VŠERADICE, Zámecký dvůr
22. července od 20.30 hodin

Předprodej vstupenek: hadacova@some.cz, 720 247 919

Vernisáž zahájila operní pěvkyně

Vernisáž zahájila Gabriela Jelínko-
vá.    Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

V sobotu 18. června se v Zámec-
kém dvoře Všeradice uskutečnila
vernisáž děl vytvořených na 11.
ročníku mezinárodního výtvarného
sympozia. Navštívilo ji přibližně
sedm desítek hostů ze Všeradic i
širokého okolí.
Výstavu zahájila svým nádherným
zpěvem operní pěvkyně Gabriela
Jelínková. Poté promluvil majitel
Zámeckého dvora Bohumil Stibal,
který poděkoval čtrnácti malířům
za účast na sympoziu i za jimi vy-
tvořená díla zachycující krásy Vše-
radic a jejich okolí. »Vedoucí sku-
piny umělců« Eduard Milka před-
stavil všechny účastníky letošního
Art sympozia i obrazy, jež ve Vše-
radicích vytvořili. V podkroví gale-
rie si je můžete prohlédnout do 4. 9.
Veronika ČerVená, Všeradice
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Fotbalisté Všeradic přebor nezachránili
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

Záchrana byla ztracená.
Myslím, že při troše štěstí jsme to
zvládnout mohli, hodně mrzí domácí
ztráty. V paměti mi ale zůstanou
hlavně 4 zápasy – v Praskolesích
jsme bez vyloučeného hráče otočili
ze stavu 0:2 na 2:3, od výhry nás dě-
lila jen chyba rozhodčího, stejně ja-
ko doma proti Tlustici, kde jsme -
opět v oslabení - srovnali z 1:3 na
3:3. V Broumech jsme pak dokázali

ve druhé půli dokonce v devíti snížit
ze stavu 3:0 na rozdíl jediného gólu
a nebylo daleko k vyrovnání, dále již
zmíněný obrat s Osekem. Tyto zápa-
sy ukázaly, že umíme zabojovat, pře-
stože to moc nadějně nevypadá.
Hlavní důvod sestupu vidím v nezáj-
mu hráčů. Partu lidí, kteří to dělají
poctivě, máme dobrou, ale ne zrovna
početnou. Spousta kluků se na nás bo-
hužel vyloženě vykašlala a každý ví-

kend byl plný slibů, omluv, výmluv...
Krizí áčka trpělo i béčko. Celou se-
zonu se shánělo alespoň 7 lidí, aby-
chom odehráli zápas a neplatili po-
kutu. Naštěstí se to vždy podařilo,
ale hrát v sedmi nebo osmi nebylo
vůbec výjimečné. Výsledek je jasný
– béčko se ruší, dál už to bylo bohu-
žel neudržitelné.
V příští sezoně musíme hodně přidat
a také se musí změnit přístup někte-
rých hráčů, nebo hráči samotní, jinak
to dál asi nepůjde. Na závěr ještě ne-
smím opomenout našeho nejlepšího
střelce, Valdu Vynše se 7 góly.

Věřím, že v příští sezoně zabojujeme
o postup a snad se nám to i podaří.

Stanislav ŠEBEK, FK Všeradice

v pátek 24. června odpoledne se
místo posledního tréninku uskuteč-
nila dokopná přípravek FK všera-
dice. Hrály se netradiční sporty,
jako je americký fotbal a softbal, ze
kterých byli kluci i přes ukrutné
vedro nadšení. Nakonec se odehrál
sranda zápas ve fotbale mezi rodi-
či a dětmi, a to netradičně na čtyři
branky. Text a foto 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Pochlubte se recepty!
(Dokončení ze strany 5)
Zde budou zveřejněny a veřejnost
svým »likováním« vybere nejlepší
recepty. Jejich autoři se mohou těšit
na zajímavé ceny: večeři pro dva v
Zámeckém areálu Všeradice, zmi-
ňovanou kuchařku Markéty Hrube-
šové či všeradické likéry. Vítězové
budou vyhlášeni na jubilejním X.
ročníku soutěže Vaření se zámeckou
paní, který se v Zámeckém dvoře
Všeradice uskuteční 17. září.
Pokud se raději než u plotny pohy-
bujete v přírodě či po památkách,
můžete se zúčastnit soutěže Výlet za
humna na webových stránkách
www.bohumilstibal.cz. Stačí na ad-
resu soutez@bohumilstibal.cz zaslat
tip na zajímavý výlet. Jedinou pod-
mínkou je, aby se místo výletu na-
cházelo na území okresu Beroun a
Praha-západ.  (pan)

Hasiči v PodbrdecH. v Podbrdech se v 18. 6. konala hasičská soutěž
u příležitosti založení jejich hasičského sboru před 120 lety. Pozvání na
tyto oslavy přijali i vižiňáci. Zúčastnila se dvě družstva dětí, družstvo žen
i mužů. Po krátkém proslovu starosty Pavla Ševčíka, který svým uznáním
některé dámy dojal k slzám a předal Podbrďákům krásný hasičský prapor,
se utkali vižinští hasiči se svými soupeři ale zároveň přáteli z Podbrd a
drahlovic. celý den se odehrával v duchu oslav, vyhrávala kapela - byl to
velmi příjemně strávený den, ze kterého jsme si navíc do vižiny přivezli tři
poháry.  Již se těšíme na další společné hasičské klání, které se uskuteční
3. září u nás, ve vižině. Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Netradiční dokopná
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Víkend ve společnosti kovářů mohli zájemci pro-
žít 4. - 5. června v Litni. My, co se pokoušíme ov-
livnit kvalitu budoucích řemeslníků – adeptů ko-
vářského řemesla, jsme se sešli v Litni už den pře-
dem a zabydleli se v prostorách bývalého učiliště.
Ono to totiž není jednoduché. Kovář pokud chce
ukázat, co umí nebo co a jak se dá udělat, potře-
buje alespoň tři nejdůležitější věci: VÝHEŇ (to je
zařízení, které umožní železu »domluvit«, aby
bylo poddajné), KOVADLINU (věc, na které mů-
že železu domlouvat - tvarovat ho) a NÁŘADÍ
(nástroje, jimiž může železu dát tvar, jaký si pře-
je). Pokud by se někdo přišel podívat už ten pátek
večer, byl by asi hodně překvapen. Viděl by totiž,
jak už mladí budoucí kováři s elánem a nadšením
buší do železa. Světlo ohňů dodávalo atmosféru a
nás starší uvádělo v úžas, že jsou mladí tak zapá-
lení pro práci a že tvoří, aniž by je někdo nutil.
Pravda, sem tam se zablýsklo světlo od mobilu,
ale to jen když se domlouvali se svými bližními,
že jsou v pořádku...
Setkání kovářů v Litni, letos již třetí, představuje
snahu Společenstva uměleckých kovářů a zámeč-

níků i kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezka
předávat zkušenosti mezi staršími mistry řemesla
a mladými adepty kovařiny. V dnešní době je to
vzácná možnost, jak seznámit budoucí řemeslní-
ky se skutečnou kovařinou, umožňuje to dívat se
mistrům přímo pod ruce. Vidět, jak tvoří, jakým
stylem si umí poradit s materiálem a co vše se dá
z obyčejného železa vytvořit. A hlavně, mají mož-
nost přímo s nimi tvořit. Vyráběl se »Směrník«,
dar obci jako připomínka, že kováři byli v Litni.
A pokud se jim bude věnovat dostatečná pozor-
nost a podpora, bude to nejen ku prospěchu obce.
Městys Liteň by to určitě více než zviditelnilo.
Letos se sešlo opět o něco více zájemců o toto set-
kání než loni (65 kovářů a 1 kovářka) - před ro-
kem to bylo 52 kovářů a 2 kovářky). Dokonce se
letos přihlásili i dva zahraniční účastníci. 
Mrzí mě, že zastoupení škol, které tento obor vy-
učují, nebylo větší. Přijelo 6 škol oproti 4 loni, ale
některé školy, dokonce ty v minulosti nejprestiž-
nější (Jaroměř, Trutnov, Soběslav), nedokáží v
současném chaosu zorganizovat účast na tomto
setkání. (Dokončení na straně 8) (zds)

Kurzy vyvrcholí koncertem
Interpretační kurzy se letos potřetí budou konat v
liteňském zámeckém areálu, někdejším domově
nejvýznamnější české pěvkyně 20. století Jarmi-
ly Novotné. Na koncertu, kterým 19. 8. kurzy vy-
vrcholí, si od 18.00 v historické budově Čechov-
ny společně zahrají absolventi a lektorky - vyni-
kající sopranistka, sólistka Národního divadla
Kateřina Kněžíková a odbornice na barokní zpěv,
mezzosopranistka Markéta Cukrová. Koncert
bude mít reprízu 14. září od 18.00 na Hudební a
taneční fakultě Akademie múzických umění v
Praze.
Interpretační kurzy i závěrečný koncert jsou sou-
částí 5. ročníku Festivalu Jarmily Novotné. Po-
řadatel festivalu, nezisková organizace Zámek
Liteň, má kromě oživování jména J. Novotné na
zřeteli podporu mladých umělců. Vybraní úča-
stníci kurzů dostanou možnost strávit mezi 15. a
19. 8. čas ve společnosti osobností operního obo-
ru Kateřiny Kněžíkové, Markéty Cukrové i
Zdeňka Klaudy a studovat repertoár klasického
či barokního zpěvu. (Dokončení na straně 8)   (bad)

Školáci si hráli se smysly
Liteňskou základní školu navštívil Roman Lud-
vík a potěšil naše třeťáky pracovní dílnou Hra se
smysly. Program nabídl informace o smyslech:
zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti. Děti si poví-
daly o vadách zraku a sluchu i o možnostech ko-
rekce (brýle, znaková řeč, Braillovo písmo…).
Žáci si mohli smysly vyzkoušet bez těch ostat-
ních. Poznávali zvířata podle zvuků, předměty
podle hmatu, seznámili se s optickými klamy. Je-
den optický klam a rozkošnou berušku si dokon-
ce vytvořili. Zaujalo nás i povídání o chuti. Vedle
čtyř základních (sladká, hořká, slaná a kyselá)
jsme se seznámili s pátou chutí – umami. Chuť
umami, jejíž název pochází z japonštiny (česky
chutný, delikátní), je obsažena v potravinách, jež
konzumujeme běžně - maso, ryby, sýry, zelenina.
První potravina s chutí umami, se kterou se člo-
věk setká, je mateřské mléko. Podle nových vý-
zkumů existují také chuťové receptory vnímající
chutě vápníkové a tučné. Pracovní dílna plná kví-
zů i tvoření splnila naše očekávání a těšíme se na
příští setkání. Dagmar Karlová, 

Dagmar linKová, ZŠ liteň

Městysu vyrobili »směrník«
V LITNI SE USKUTEČNILO TŘETÍ SETKÁNÍ KOVÁŘŮ A PODKOVÁŘŮ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       7/2016 (57)                

VYRÁBĚLI BERUŠKY. Liteňští třeťáci s beruška-
mi, které si vyrobili při pracovní dílně Hra se
smysly. Foto Hana HAVELKOVÁ

V pondělí 13. 6. uvedl spolek Liteň-
ský pupík své první představení Mě-
síc na psa štěkal aneb Kouzlíř. Di-
vadélko nacvičily děti z kroužku
tvořivé dramatiky pod vedením Ha-
ny Jůzlové a Marcely Mourečkové. 
Ve večerních hodinách se začalo
liteňské kino pomalu plnit diváky.
Po chvilce sál potemněl a na podium
vstoupily děti, noční strážci snů. Z
herců překvapivě nebyla vůbec cítit
nervozita, naopak si každý okamžik
na pódiu jaksepatří užívali.
Navzdory tomu, že scénář z pera
Hany Jůzlové se jeví lehce nesrozu-
mitelným či dokonce zcestným, i
navzdory přiznání čtenářů scénáře,
kteří obsah díla nepochopili, děj na
jevišti byl jasně přítomný. Z dět-
ských pohybů lehkost sdělení vyply-

nula tak jasně, že obecenstvo všech
věkových kategorií se zaujetím jen
přihlíželo kouzelné hře poetiky a
jemnosti. Výborným článkem díla
byly bezesporu světelné efekty do-
provázené malebnými obrázky vý-
tvarníka Šimona Kubce, promítaný-
mi na filmové plátno kina, které po-
máhaly vpravit se do děje stejně do-
bře divákům v hledišti, jako dětem
na jevišti. 
Hra vypráví o strážcích, kteří hlídají
dětem sny a nedovolí, aby se jim do
nich  připletly ošklivé noční můry.
Skupinka strážců jezdí tajným noč-
ním autobusem, o kterém však spící
děti nemají tušení. Co se ale stane,
když do jejich každonočního příbě-
hu náhle vstoupí holčička Berta, jíž
se nechce spát? (Dokončení na str. 8)

LiteňskéOKÉNKO

Malí strážci snů si okamžiky na pódiu jaksepatří užívali
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Jezdit po poutích nebo jarmarcích je
totiž tak vyčerpá, že pak na kvalitu
nemají dostatečně zapálené mistry a

nebo dokonce nadšené žáky. Snad to
v příštím roce vedení škol pochopí a
včas si to zařadí do kalendáře akcí
propagující prestiž jejich školy.
Tato v zásadě smutná fakta překryla
výborná atmosféra akce. Každý ná-
vštěvník si mohl oba dny vybrat dle
svého zaměření. Třeba ze zajíma-
vých odborných programů - ukázky
podkování koní a ošetření jejich ko-
pyt či výstavy dovezených prací.
Mohl si vyzkoušet osobně práci u
kovadliny při výrobě historických
cvočků nebo jen něčeho ze železa
dle vlastní zručnosti. Mohl se také
poučit v ležení skupiny historického
šermu Viridis Milites o tom, jak se
žilo a bojovalo za třicetileté války.
Po předvedení ukázky se ještě věno-
vali dětem a dali jim okusit, jak že to
bylo doopravdy. Diváci se mohli po-
těšit pohledem na graciézní pohyby

břišních tanečnic ze skupiny Štěstí,
děti se zase rády nechaly pomalovat
do podoby svých oblýbených hrdinů
či zvířátek. Celou dobu se střídaly
hudební skupiny - Třehusk vyhrával
staropražské náladovky, Fajnbeat za-
se vlastní velmi zajímavou tvorbu.
Pohodáři navodili večer úžasnou
atmosféru country stylem. Nádher-
né, přímo ideální počasí umožnilo
uvolněnou náladu a když si ještě ná-
vštěvník dokázal vybrat z bohaté na-
bídky očerstvení, nemohl konstato-
vat nic jiného než Bylo nám fajn!
Jako partner se osvědčila Asociace
malých a středních podniků, která v
sobotu velmi dobře propagovala vý-
znam letošního Roku řemesel 2016 a
představovala své iniciativy pro zle-
pšení kvality řemesel a jejich dos-
tupnosti formou portálu www.mistri-
remesel.cz.

Takže za rok naviděnou i s vašimi
přáteli, kterým jste se jistě pochlubi-
li, kde že jste to letos byli. 
Za pořadatele Zdeněk SLavata,

kytín

Kováři městysu vyrobili »směrník«
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

To právě předvedly děti liteňského
dramaťáčku. 
Přestože celý scénář byl dlouhý přes
sedm stránek a divadélko trvalo bez-
mála 40 minut, dokázaly se jej děti
naučit zpaměti (vždyť při jeho tvor-
bě také z velké části Haně pomáha-
ly). Představení se tak obešlo bez ne-
rozhodného mlčení a popocházení z
místa na místo. Z hereckých výkonů
stojí za zmínku osobitý projev Fran-
tiška Skály, který svým kouzlířským
tanečkem na text Měsíc na psa štekal
nadšené publikum opakovaně bavil.

Svou roli bravurně ztvárnila teprve
šestiletá Bertička Rathousová, která
se do postavičky neposedné holčič-
ky Berty skvěle vžila a všechny její
pohyby působily vyrovnaně, přiro-
zeně. Anna Mourečková v roli šibal-
ské Aničky zase potvrzovala, že prá-
ce s hlasem a poctivá výslovnost je
pevným krokem na cestě k herecké-
mu úspěchu. Nepřehlédnutelné bylo
ztvárnění role Terezy, ušité na tělo
Marianně Krutské. Všichni herci
předvedly výkony na jedničku s
hvězdičkou. Zuzanka Lukešová v

roli přijemné, usměvavé Míny,  Ma-
rek Hrozek v rolích nočního strážce,
pasáčka Péti a zároveň vodiče okou-
zlující loutky Meduňky z dílny Zu-
zany Hilské, Dominika Soprová v
roli spontánní a veselé Kristýny, Zu-
za Nedvědová v roli sympatické po-
stavičky Zuzky, Liliana Burgetová v
roli tajemné černé vážky přinášející
štěstí, Dorota Tůmová v roli čarovné
Dorotky…, ti všichni dokázali, že
divadelní zpracování literární před-
lohy má smysl a drama má i dnes ne-
nahraditelné sdělovací možnosti.
Každé z dětí mělo v příběhu neza-
stupitelnou úlohu, a proto bylo vel-
kým štěstím, že se herecká sestava
sešla kompletní.
Závěrečné obdarování herců květi-
nami sladkostí, završené radostným
přípitkem rychlými špunty či kap-
kou dobrého vína (dospělí) po skon-
čení představení, umocnilo přátel-
skou a téměř domácí atmosféru.
Ovocný dortík od Bertiny maminky,
který přišel zejména dětem k chuti,
byl pravou třešničkou na dortu.
Divadélko se napoprvé krásně vyda-
řilo a Liteň  nechť se již nyní těší na
další představení nového dramaťáč-
ku. B. M., Liteň (14 let)
(Autorka si nepřála uvést celé jméno,
Liteňský Pupík je zná.)

Liteňské aktuality 
* Na letní tábor Záskalák v Mrtní-
ku u Komárova pojedou liteň̌ské dě-
ti od 2. do 16. 7. Bydlet budou ve
stanech s podsadou, čekají je hry v
přírodě všeho druhu, vycházky po
okolí (Komárov, zřícenina hradu
Valdeka, aquapark Hořovice) i celo-
táborova hra Cesta kolem světa.
Hlavním vedoucím je Martin Šinágl,
administrativu a přihlášky zajišťuje
Jana Krtková - tel: 311 684 553, 603
536 700. Jana krtková
* Den mazlíčků si uspořádali 21.
června druhou vyučovací hodinu ve
třídě páťáci liteňské základní školy.
K vidění byli křečci, morčata, králí-
ci, nechyběl ani šnek. Vzájemně
jsme si zvířátka představili, popoví-
dali si o nich, pozorovali je, hráli si
s nimi. Dokonce tu bylo i morče,
které umí matematiku a jeden kře-
ček ve své plastové kouli opustil na-
ši třídu a vydal se na exkurzi po
chodbě školy. Moc jsme si to užili.
František SkáLa, 5. tř. Zš Liteň

František Skála se svým mazlíčkem.
Foto Hana HAveLKová

Malí strážci snů si okamžiky na pódiu jaksepatří užívali
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Potlesk nebral konce
Děkujeme všem, kdo jste si udělali
na děti z liteňského dramaťáku čas a
přišli se podívat na první představe-
ní Měsíc na psa štěkal aneb Kouzlíř
a ocenit tak dlouhodobou společnou
práci. Myslím, že můžeme za vedení
dramaťáku říct neskromně: Byl to
úspěch, potlesk nebral konce a hlav-
ně to diváky v sále bavilo. Reakce
byly spontánní, po konci jakoby ne-
chtěl nikdo ani odcházet. Za vybra-
né dobrovolné vstupné půjdeme v
září čerpat inspiraci k opravdovým 
hercům a herečkám do pražského
divadla Minor, děti si vyberou před-
stavení samy. 
Děkujem za spolupráci pánům z Li-
teňského pupíku - Šimonovi Kubcovi
za přípravu promítaných grafik i za 
zpracování plakátu, Karlu Tůmovi
za tematické koláže na plakát, za os-
větlování scény a za fotografování.
Dále děkujeme výtvarnici Zuzaně
Novák Hilské za krásnou loutku,
kterou pro nás vytvořila, byla nám
průvodcem při představení i při set-
káních dramaťáku. Hru budeme re-
prízovat začátkem školního roku,
včas dáme vědět, kdy a kde.

Hana JŮzLová, 
Marcela MouRečKová, Liteň

Kurzy uzavře koncert
(Dokončení ze strany 7)
Vedení kurzů si po loňském ročníku,
jenž se konal rovněž pod dohledem
Adama Plachetky, zopakuje skvělá
sopranistka Kateřina Kněžíková, jež
je pravidelnou účinkující, lektorkou
i účastnicí Festivalu Jarmily Novot-
né: „Zámek Liteň se věnuje velice
bohabojné činnosti,“ uvedla Kněží-
ková. „Je mi ctí, že mohu i já svou
troškou přispět do mlýna a v prosto-
rách zámku, kde Jarmila Novotná
žila, vést interpretační kurzy. Je to
pro mne nejen velká radost, ale ze-
jména obrovská zodpovědnost. Ne-
ní nic krásnějšího, než když »pod
svýma rukama« slyšíte pokroky a
jásot nad vyřešeným zádrhelem.
Mým přáním je a stále bude, aby v
naší malé zemi bylo mnoho dobrých
pěvců, kteří nám budou dělat čest
nejen doma, ale také za hranicemi
republiky, stejně jako kdysi Jarmila
Novotná.“ 
Znalosti a hlasovou doménu Kněží-
kové tentokrát doplní vyhledávaná
specialistka na barokní zpěv, mez-
zosopranistka Markéta Cukrová,
pěvecké lekce se odehrají za zvuku
klavíru, který rozezní šéfkorepetitor
Národního divadla Zdeněk Klauda.
Vstupenky na Závěrečný koncert in-
terpretačních kurzů v ceně 300 Kč
je možné rezervovat a koupit na
emailu tickets@zamekliten.cz nebo
na čísle 724 880 826. Z důvodu
omezené kapacity míst doporučuje-
me včasnou rezervaci.  
Barbora Dušková, Zámek Liteň

NA SCÉNĚ. Děti v představení liteňského dramaťáčku.    Foto Karel TŮMA

KOVÁŘI V LITNI. Návštěvníci mohli v areálu bývalého liteňského učiliště
pozorovat kováře při práci. Foto NN M. FRÝDL
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První místo vylovil jedenáctiletý Jan 
V ZADNÍ TŘEBANI SE USKUTEČNIL DEVÁTÝ ROČNÍK RYBÁŘSKÉHO MEMORIÁLU JIŘÍHO KEBRDLEHO
Devatenáct mladých rybářů se sešlo
u Berounky v Zadní Třebani na 9.
ročníku memoriálu Jiřího Kebrdleho.
První místo si s úlovkem o hmotnos-
ti 4,13 kg vylovil jedenáctiletý Jan
Křepinský z Prahy. Byl též lovcem
největší ryby - plotice o délce 33 cm.
Jednu ouklejku za druhou chytal
sedmiletý Jan Bučinský ze Zadní
Třebaně, který s úlovkem 2,35 kg
skončil druhý, stejně jako minulý
rok. Loňskou třetí pozici obhájila je-
denáctiletá Zadnotřebaňanka Zuzana
Partajová s úlovkem 2,18 kg a potvr-
dila, že nezapře rybářské geny. Vítěz
minulého ročníku Tomáš Partaj letos
skončil čtvrtý. Nejmladším účastní-
kem byl čtyřletý Dominik Toth z
Prahy, který ale zůstal bez úlovku. 

Někdy bylo pro dospělý doprovod
těžké neskočit po prutu se záběrem,
ale všechny ryby si děti ulovily sa-
my, dospělí pomáhali jen s nandá-
ním návnady nebo sundáním ryby z
háčku. Velice šetrné vyháčkování ryb
předvedla veselá skupinka sourozen-
ců Klimtových z Podbrd a Fousko-
vých z Vižiny. Závod se uskutečnil
metodou Chyť a pusť - všechny ulo-
vené ryby byly po zvážení vráceny

zpět řece Berounce. Vážní se měli co
ohánět, protože mladí rybáři nachy-
tali celkem 18,5 kg ryb. Všichni si
užili u vody moc pěkné dopoledne,
které bylo zakončeno opékáním buř-
tů a předáním rybářských cen od Mí-
stní organizace ČRS Řevnice. Od-
měněni byli i ti, co zůstali bez úlov-
ku. Děkujeme Martinovi Kodetovi za
občerstvení, panu Horákovi za upra-
vení lovných míst i přípravu dříví a

všem, kteří při závodech pomáhali.
Petrův zdar!        Hana BuČiNsKÁ,

Zadní Třebaň

Oblíbená letní akce s názvem Čoch-
tan aneb Přejezd rybníku Žába ve
Svinařích na kole a trakaři po velmi
úzké lávce byl poslední roky rušen
pro nedostatek vody. Ani aktivních
soutěžících nebylo moc, zato radilů a
přihlížejících s kelímkem dobře vy-
chlazeného piva mnoho. Na druhou
stranu, vize krkolomného pádu přes
řidítka kola, náraz do lávky a ještě
rána kolem ve vodě, to nesnese jen
tak někdo. A tak se místní rozhodli
akci pozměnit. Kolo a trakař vystří-

dají ručně vyrobené necky z dílny
Petra Procházky. 
„Rádi bychom vás pozvali na první
ročník Svinařské neckyády, která se
bude konat 2. 7. od 14.00, uvedl sta-
rosta obce Vladimír Roztočil s tím,
že registrační poplatek za dvoučlen-
nou posádku činí 100 Kč, k dispozi-
ci budou dvoje identické necky a 4
pádla. „Vstupné pro diváky je dobro-
volné, občerstvení bude zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni,“ dodal.

Lucie BOXaNOVÁ, svinaře

Starší ženu na nádraží
v Řevnicích srazil vlak
Řevnice - V pondělí 13. června zasa-
hovali řevničtí hasiči na zdejším ná-
draží, kde rychlík usmrtil starší ženu
přecházející koleje. 
„Lékař konstatoval, že žena utrpěla
těžká poranění neslučitelná se živo-
tem,“ uvedl ředitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček s tím, že ry-
chlík musel na několik hodin přeru-
šit jízdu. „My jsme asistovali při pře-
stupování lidí mimo nádraží do pen-
dolina, které zde mimořádně zastavi-
lo,“ dodal hasič Jakub Jakupaj. Ne-
štěstí vyšetřuje policie.               (pan)

Čtvrťáci se rozloučili s třebaňskou školou

Muže piknik nepřilákal
Experimentální pánský Fashion Pik-
nik v Mokropsech, kde se měl rozjet
koloběh oblečení, jehož mají muži
doma víc, než potřebují, poukázal
na zajímavou skutečnost. Když se
prodává dámské či dětské oblečení,
všichni horlivě nakupují i prodávají.
Když se ale jedná o pánskou módu,
nezajímá to muže, ženy ani děti. V
neděli 19. 6. odpoledne se za námi
před mokropeské nádraží vydala jen
jedna prodávající a postupně šest
nakupujících plus děti, které si vyro-
bily přání ke Dni otců. Nový domov
našlo několik svetrů, džíny a pár tri-
ček. Čím to je? Je už toho v okolí
moc? Muže móda nezajímá nebo
potřebují mít vše nové? Holky se o
šatník svého muže nestarají? 
Společně s domácími klobásami,
uzeným bůčkem, delikátní bábov-
kou a čokoládovými muffiny jsme si
nakonec piknikové odpoledne užili i
bez návštěvníků. Bohatou tombolu
plnou voucherů schováváme do kra-
bice a neztrácíme naděje ani iluze.
Osvědčený dámský Fashion Piknik
už připravujeme.     Bára VEsELÁ,

Černošice

Rozloučení s dvanácti čtvrťáky se těsně před začátkem prázdnin - 21. červ-
na - konalo v zadnotřebaňské málotřídce. Pozvání přijali i žáci nižších roč-
níků a jejich rodiče.  Žáci 4. ročníku se rozloučili nejen s kamarády (napsa-
li jim dopisy), ale také se svými učitelkami - třídní Dominikou Šusterovou i
ředitelkou Pavlínou Fialovou. Dali medaile a též letní klobouk na prázdni-
ny se svými podpisy, přidali kytičku. Na oplátku děti dostaly plakát se  svý-
mi fotografiemi a od starostky pamětní listy. Loučení bylo zvláštní tím, že
po několika letech ve funkci odchází i ředitelka Pavlína Fialová. Starostka
Markéta Simanová přišla s květinou, aby se za obec rozloučila a poděko-
vala za práci pro místní školu i za to, že škole vrátila dobré jméno. Na pro-
gramu bylo také pasování prvňáků na čtenáře a předvedení činnosti krouž-
ků působících při ZŠ. Pak byli všichni pozváni na pohošťění. Krásné prázd-
niny plné skvělých zážitků a prožité ve zdraví! Text a foto 

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

DRŽÍ. Kvalitu necek vyzkoušeli Vla-
dimír Roztočil (vlevo) a Martin Zí-
ma.             Foto Lucie BOXANOVÁ

Čochtan nebude, vystřídá jej premiérová neckyáda

Z našeho kraje 
* Konkursní řízení na ředitele ZŠ a
MŠ Zadní Třebaň bylo dokončeno.
Výběrová komise přednese 28. 6.
návrh na obsazení pozice ředitele/ky
a zastupitelstvo rozhodne o novém
vedení místní málotřídky. (pef)
* Veřejné zasedání městysu Karlš-
tejn se koná 28. 6. od 19.00 v místní
restauraci Koruna. (per)
* Provoz v ulici K Nádraží (od ulice
Na Návsi k přejezdu lokálky) v Zad-
ní Třebani bude kvůli úpravám povr-
chu vozovky od 28. 6. do 30. 6. ome-
zen. Zároveň budou opravovány po-
vrchy v ulici Školní, K Potoku, Na
Vrážku, Na Vyhlídce a Na Kaplanci.
Od 30. 7. do 1. 8. a od 9. 8. do 11. 8.
budou kvůli opravám pro veškerou
dopravu uzavřeny železniční přejez-
dy Pod Chybou a U Mlýna.         (sih)
* Mateřská škola v Zadní Třebani
má o prázdninách otevřeno ve dnech
1. - 8. 7. a 25. - 31. 8. (sih)
* Obecní úřad Lety bude 4. 7. pro
veřejnost uzavřen. (ime)
* Zadnotřebaňský obecní úřad bu-
de z důvodu vybírání řádné dovole-
né uzavřen od  4. 7. do 8. 7.        (pef) 
* Z důvodu výstavby vodovodu a
kanalizace je uzavřena silnice ve
Svinařích - od návsi do Hodyně. Ob-
jížďka vede ze Svinař ulicí Obecní
do Vinice a dále do Hodyně. Uzavír-
ka platí obousměrně do 31. 7. Infor-
mace a plán objízdné trasy najdete
na www.svinare.cz. (box)
* Pátí skončili na mistrovství ČR v
české házené, jež se konalo od 22.
do 26. 6. v Žatci, mladší žáci Řevnic.
Nejužitečnějším hráčem turnaje byl
vyhlášen Vojta Palička. (peh, šj)
* Pětačtyřicetiletého muže ze Zad-
ní Třebaně, který za nákupním stře-
diskem v Řevnicích vyhazoval ulo-
žený odpad z kontejnerů, přistihli
místní strážníci. Po jejich zákroku
hříšník všechen nepořádek uklidil
zpět do nádob na odpad. Přestupek
byl vyřešen domluvou. Jiří DLasK
* Kanystry s neznámými chemiká-
liemi nalezli lidé u silnice mezi Mo-
řinou a Karlštejnem. Na místo byli
přivoláni řevničtí profesionální hasi-
či. „Byl to již druhý podobný případ
v poslední době,“ potvrdil profesio-
nální hasič Jakub Jakupaj. „Ukázalo
se, že jde o chemický odpad z varny
drog,“ dodal. Případ si proto převza-
la Policie ČR. (pan)
* Zastřelení páva ve Vižině bylo
karlštejnským policistům nahlášeno
14. 6. Majitelé nejprve zaslechli tři
výstřely a vzápětí nalezli zastřelené-
ho jednoho ze svých pávů. Podle na-
lezené střely pachatel zřejmě použil
vzduchovou či plynovou pistoli. (jd)
* K ostré hádce muže se ženou byli
18. 6. do Dobřichovic přivoláni čer-
nošičtí městští policisté. Žena údajně
poškodila lak auta, plot a hodila pro-
dlužovací kabel do bazénu. Událost
byla předána k prošetření řevnickým
»státním« policistům. (duš)
* Nepřítomnosti pracovníků stav-
by na pozemku ve Svinařích využil
mezi 17. a 18. 6. neznámý zloděj a
ukradl nezajištěné mobilní WC. Ma-
jitelům tím způsobil škodu ve výši
15.000 Kč Jaroslav DOLEJŠÍ

S CENAMI. Vítězové rybářských závodů, zleva Zuzana Partajová (3. místo),
Jan Křepinský (1. místo), Jan Bučinský (2. místo). Foto Hana BUČINSKÁ
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LESNÍ
Slavnosti
Divadla

PUedprodej

vstupenek:
Ticketstream

Dejvické divadlo

MEstské kulturní stUedisko 

Tevnice

MMC Praha

Vstupné 350,- K7

www.divadlovlese.cz

Lesní divadlo Tevnice 29.8. - 2.9.2016 
za7átky pUedstavení vždy od 20:00

po 29. 8. 2016   Rokoko / Kancl

st 31. 8. 2016   DD / Dealer‘s Choice 

9t 1. 9. 2016   DD / Brian

pá 2. 9. 2016  DD / Zimní pohádka

2016

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 toto číslo je poslední, které
mají předplacené. 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.)
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V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)
V Chateau Guinand jsme ochutnali i
víno ročníku 2006, které je těžší, za-
oblenější, nebojím se říct »mastněj-
ší«, což přispívá k tomu, že v závěru
jeho chuť doznívá v ústech opravdu
dlouho. Řekl bych, že jurská gastro-
nomická specialita, kuře z Bresse na
Vin Jaune se smrži, bude s ročníkem
2006 v omáčce i na stole vrcholným
gurmánským zážitkem. Po srdečném
rozloučení, jemuž předcházelo nalo-
žení poněkud nedbale vyhlížejících
kartonů, jsme se ještě na chvíli snivě
zahleděli na Chateau Chalon s vini-
cemi rozloženými na svazích pod
vsí, které se nám stalo od první návš-
těvy v kraji Jura jakýmsi kultovním
symbolem láskyplného vztahu k to-
muto koutu Francie. Pak jsme odjeli
do Poligny nakoupit něco k večeři. 

Zatímco Arbois je tady »hlavní měs-
to« vína, Poligny zase sýrů. Také up-
rostřed velkého kruhového objezdu
na hranici města je velký nápis PO-
LIGNY CAPITALE DU COMTÉ -
Poligny, hlavní město Comté. Comté
je horský sýr, vyráběný z kravského
mléka. Nejmladší zraje šest měsíců a
z druhé strany stupnice zralosti ob-
čas narazíte i na tříletý. Sýrové ob-
chody (fromagerie) jsou v Poligny
jen na malebném hlavním náměstí
čtyři a pár dalších najdete i v okol-
ních ulicích. Já jsem si oblíbil fro-
magerii Arnaud... 
Obchod sídlí ve velkém domě zabí-
rajícím jednu stranu nepravidelného
půdorysu náměstí a dominuje mu
pult s vyloženými bochníky Comté.
Takový bochník má v průměru 60
cm a váží desítky kil. V nabídce je 6
stupňů zralosti, od vláčného šestimě-
síčního po lámavý skvost, který zrál
víc než 2 roky. Koupili jsme si kou-

sek ve zralosti juraflore, což je 18
měsíců a pak ten nejstarší. Když se
řekne v případě Comté kousek, tak
je to na váhu kousek pořádný, proto-
že se to nedá jinak ukrojit. Dalším
naším nákupem byl Saucisse de
Morteau, který jsme si vybrali jako
hlavní chod naší pondělní večeře.
Sausisse de Morteau je větší klobá-
sa, která se vyrábí jen v několika
vesnicích horní Jury. To je tam, kde
už nejsou vinice ale jen pastviny a
les. Je to, pokud vím, jediná uzenina
na světě uzená v kouři z dřeva jeh-
ličnatých stromů. K uzení slouží vel-
ké stodoly, kde klobásy visí pod st-
ropem a na podlaze pomalu doutnají
smrková, borová a jalovcová polena.
Studená, nakrájená na tenké plátky,

je to lahůdka. Ovšem teplá, ohřívaná
půl hodiny ve vodě, která jen tak
mírně probublává – to je teprve to
pravé! V kraji Jura se podává s čoč-
kou, ale může být i s pečivem. Takže
jsme po srdečném rozloučení ve fro-
magerii přešli náměstí, v boulange-
rie koupili bagetu a slastně se usadi-
li do plastových křesílek Baru du
Centre na espreso a sklenku pálenky
Marc du Jura. Vysedávat před bary,
kam chodí místní lidé, je naše potě-
šení. Poligny je živé pulzující malé
město, zřejmě i díky lyceu a jeho
studentům. Naproti tomu Arbois vz-
dálené odsud 10 km, kam jsme měli
po kávě namířeno, je velmi poklidné
až lehce dřímající. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Prázdniny jsou za dveřmi a volna od
výchovy a výcviku štěňátek si užije-
me i na cvičáku Kynologického klu-
bu Lety. Má to svoje důvody. V létě
jsou všichni na dovolených, a tak by
na populárních kurzech, které jinak
doslova praskají ve švech, byla malá
účast. Dalším důvodem je letní po-
časí - úmorná vedra nejsou to pravé
ořechové pro malá štěňátka ani pro
výcvik. A za třetí: i my si potřebuje-
me odpočinout a užít si trochu volna.
Věnujeme ho nejen sobě, ale také
svým pejskům, kteří v době, kdy se
věnujeme ostatním, odpočívají v
kotcích. To je tedy odpověď na časté
dotazy, proč nefungujeme také o
prázdninách. 
Poslední sportovní akcí v prvním po-

loletí letošního roku byly zkoušky z
výkonu, které se konaly v sobotu 18.
června. Byly to zkoušky pohodové, z
devíti účastníků bylo šest úspěšných,
vyšlo i počasí, atmosféra byla pří-
jemná. Co víc si přát...
Víkend 18. a 19. června byl ale zají-
mavý a úspěšný i dalšími akcemi. V
německém městě Paderborn se ko-
nal závod WUSV 6. Universalsieger,
kterého se účastnila naše členka,
Petra Fürstová se svým celočerným
německým ovčákem Ackey Leve-
mar. Universalsieger je mezinárodní
závod pro německé ovčáky podle
nejvyšší všestranné zkoušky z výko-
nu mezinárodního zkušebního řádu
IPO, tedy IPO3. Účastnit se mohou
psi a feny s rodokmenem, kteří spl-
nili podmínky chovnosti a mají spl-
něnou zkoušku z výkonu IPO3 s

ohodnocením nejméně 260 bodů z
celkových 300. Součástí »siegeru«
je také výstava. Českou republiku
reprezentovalo tříčlenné družstvo,
které vybíral a delegoval Český klub
německých ovčáků. Celkem bylo na
tomto závodu přihlášeno šedesát
závodníků ze sedmnácti zemí. 
Jak to dopadlo? 
Naše členka předvedla se svým
psem výborný výkon ohodnocený
264 body a umístila se tak ve spor-
tovní části na krásném 8. místě. Na
výstavě obsadila 22. místo, takže v
celkovém pořadí závodu byla na vy-
nikajícím 11. místě! Další naše rep-
rezentantka se umístila ve středu zá-
vodního pole, na krásném 24. místě.
Poslední závodnici z našeho druž-
stva se sice už tolik nedařilo, ale i tak
je potřeba ohodnotit obrovskou

odvahu jít tak zvaně se svojí kůží na
trh. Všem našim reprezentantkám
gratulujeme k účasti na tomto mezi-
národním závodu a Petře Fürstové
blahopřejeme obzvlášť k vynikající-
mu výsledku a reprezentaci České
republiky a zároveň i naší základní
kynologické organizace.

Moc emotivní chvíle

Posledním střípkem tohoto úspěšné-
ho víkendu bylo ocenění pro mne
bronzovou plaketou za zásluhy u pří-
ležitosti mého letošního životního
jubilea. Ocenění za více než dvaceti-
letou činnost v kynologii bylo předá-
no na slavnostním ceremoniálu Mi-
strovství republiky v Roudnici nad
Labem vedením Českého kynologic-
kého svazu. Byla to moc emotivní
chvíle, protože po předání ocenění (i
dalším oceněným, kterých bylo cel-
kem pět) se uskutečnilo vyhlášení
vítězů mistrovství v IPO3 a zároveň
výběru reprezentantů na letošní Mi-
strovství světa v IPO3, které se bude
konat ve Slovinsku. Dekorování ví-
tězů bylo zakončeno státní hymnou.
Skvělý zážitek. 
Jak sami můžete posoudit, červen
byl pro naši organizaci velmi úspěš-
ným měsícem. Teď můžeme jet na
prázdniny spokojení a odpočinout si,
užít si naše chlupaté kamarády, v po-
hodě dál trénovat a připravovat další
sportovní i společenské akce, které
nás budou čekat po prázdninách. 
Přejeme všem čtenářům hezké prá-
zdniny i dovolené a těšíme se na sh-
ledání první neděli v září na dalších
setkáních majitelů štěňátek. 

Alena VANŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety

Kynologové prožili úspěšný víkend
PETRA FÜRSTOVÁ USPĚLA NA ZÁVODĚ V NĚMECKU, ALENA VANŽUROVÁ DOSTALA PLAKETU ZA ZÁSLUHY

Vysedávat před bary, kam chodí místní, je potěšení...
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 11)

SKVĚLÝ ZÁŽITEK. Alena Vanžurová byla v Roudnici nad Labem oceněna
za svoji více než dvacetiletou činnost v kynologii. Foto Karel RÁŽ

Hledáme dlouhodobý pronájem 

menšího domku či chaty 
v okolí Zadní Třebaně. Tel.: 728 987 970

Zn. Slušnost a spolehlivost.

Petra Fürstová se svým psem na zá-
vodech v Německu.    Foto ARCHIV

Jedna z vyhledávaných fromagerií v Poligny.                   Foto Jiří MATĚJKA
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Karlštejn se raduje, Letovští smutní 
FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE UZAVŘELA MISTROVSKÝ ROČNÍK 2015/2016

Poberouní - Dohráno. Mistrovský
fotbalový ročník 2015/2016 patří
minulosti. Zatímco Karlštejn se už
v předstihu radoval z postupu do
okresního přeboru, Letovští nao-
pak sestupují do 1. B třídy.      (mif)

FK LETY, krajská I. A třída
Lety - Zavidov 3:2 (penalty 9:8) 
Branky: Moravec, Turek
Lety vedly 2:1, hostům se v poslední
minutě podařilo vyrovnat. Po deváté
sérii penalt se sice z vítězství radova-
li domácí, ovšem od sestupu z 1. A
třídy je to nezachránilo. (mif)

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - horoměřice 5:1
Branky: císař 2, Křivánek, větro-
vec, Kratina
Poslední zápas se hrál v pohodě, bez
karet a ve vlažném tempu - oba týmy
byly dávno zachráněny a před bouř-

kou bylo vedro... Hostů dorazilo de-
set a vzdorovali jen prvních 20 mi-
nut.  Miloslav OMáČKa

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
vysoký Újezd - OZT 4:1
Branka: Kapoun

Do 70. minuty se hrálo vyrovnané
utkání, ale pak domácí dvěma rych-
lými brankami rozhodli o zaslouže-
ném vítězství. (Mák)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
cembrit Beroun - Karlštejn 0:2
Branky: Zajíc 2
Na hřišti třetího Cembritu byl k vidě-
ní svižný fotbal. V první půli zbyteč-
ně plály emoce na obou stranách,
přesto se Karlštejn dostal do vedení.
Ve druhé části se hra přelévala naho-
ru dolů, domácí si vytvořili o několik
šancí víc, ale brankově byli úspěšněj-
ší hosté, kteří přidali pojišťovací dru-
hý gól a ukončili tak rekordní sezonu
bez porážky. Michal ŠaMan

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Kazín B - Řevnice 1:2
Branky: Škvor, Wrobel 
Řevnice si vítězstvím v poberoun-
ském derby zajistily osmou příčku v
tabulce. (mif)

ÚSPěŠNé AERoBIČKY! Úspěšnou sezonu ukončily aerobičky AC olympia
Všenory. Nejprve se sestavou A zase jedna Popelka vyhrály soutěž Poupata,
pak na závodě Chodovské Berušky vybojovaly 3. místo a na závěrečném li-
govém závodě Žij pohybem získaly třetí místo v soutěži i v celkovém součtu.
Mladší tým byl na soutěži Žij pohybem třetí, celkově druhý. Duo Let´s go by-
lo na Chodovských Beruškách zlaté!           Text a foto Katka ČeRNá, Klínec

Třetí ročník tajného cyklistického
závodu se konal 11. června v Zadní
Třebani. Po Babiččině údolí a Tře-
boni tak pozvaní účastníci plnili ná-
ročné úkoly v krásné poberounské
krajině. Na sedm soutěžních dvojic
čekalo na trati dlouhé 20 km dvacet
úkolů od poznávání ryb a stromů po-
dle listů, přes kvíz znalostí života
Karla IV., po prověrku základních
pohybových dovedností. Lékařka,

notář, obchodník i bankéř, žena v
domácnosti, novinářka i internetová
podnikatelka, prostě všichni závod-
níci museli prokázat, že dokáží i v
pokročilejším věku udělat kotrme-
lec, hvězdu, kliky, dřepy nebo stoj
na hlavě.  Mezi úkoly patřilo i zjiš-
ťování zajímavostí z regionu. Nejví-
ce nelibě nesla dotaz, kolik že mají v
muzeu voskových figurín paní z
Muzea voskových figurín v předhra-

dí Karlštejna - pro jistotu tento údaj
vylepila před vchod na sloup. Zá-
vodníci šli až na samé ostří správné
odpovědi. V testu znalosti z jízdních
řádů například zjistili, že poslední
osobní vlak z Prahy do Berouna v
roce 2015 vyjížděl s několikaminu-
tovým zpožděním. Informaci ochot-
ně poskytla obsluha karlštejnské vla-
kové stanice...  
Že závod nebyl lehký a úkoly nároč-
né, dosvědčuje i vítězný čas 3:48:53.
O triumfu však nerozhodovala jen
rychlost, ale i vědomostní test a pl-
nění úkolů. Celkovými vítězi se na-
konec stala internetová podnikatelka
a zadnotřebaňská chalupářka Klára
Křížová ve dvojici s notářem Petrem
Dudou. Vyhráli ale všichni, kteří zá-
vod dokončili. Hrábli si totiž až na
dno fyzických a psychických sil. A i
když někteří neměli mouchy mezi
zuby, protože před cílem měli rty se-
vřené sveřepým úsilím, vše dopadlo,
jak mělo. Protože v tomto závodu

nešlo jen o branky, body a sekundy,
ale o zábavu a pobyt na čerstvém vz-
duchu. radek KŘíž, Praha
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Zadnotřebaňský tajný závod vyhrála Klára s Petrem

Lety se loučí s 1. A
třídou, nezvládly jaro
Druhá sezona fotbalového A-týmu
FK Lety v krajské 1. A třídě skonči-
la nevalně. Po povedeném podzimu
tým jarní část nezvládl a sestupuje
do krajské 1. B třídy. Celková bilan-
ce: 16. místo, 25 bodů. V loňské se-
zoně byl bodový zisk totožný, tento-
krát to ale na záchranu nestačilo. V
létě nás čeká obměna kádru.
Dorost odehrál 8. sezonu v krajské
1. A třídě a skončil třetí. V možnos-
tech týmu bylo svou skupinu vyhrát,
ale nevalná docházka a přístup k tré-
ninkům i utkáním na jaře tuto šanci
zhatila. Pozitivním jevem jsou star-
ty několika dorostenců za A-tým.
Starší žáci se stali přeborníky okre-
su Praha-západ a poprvé v historii
postoupili do krajské 1. A třídy.
Mladší žáci se umístili na 2. příčce
okresního přeboru, stejně jako starší
přípravka. Mladší přípravka obsadi-
la 1. místo ve skupině D. Finále s ví-
tězi ostatních skupin zvládli hoši
bravurně a stali se bez ztráty bodu
přeborníky okresu Praha-západ!

Jiří KárníK, FK Lety

Řevnice - Zlín je šťastným místem
pro sedmnáctiletého tenistu Antoní-
na Štěpánka ze Řevnic - vyhrál zde
nejdůležitější turnaj v kariéře. Ve fi-
nále si poradil se silným větrem i
soupeřem, Adama Blechu z pražské-
ho Hamru porazil 6:2, 6:2.
Šlo o turnaj nejvyšší kategorie, takz-
vané áčko, jichž se během sezony
hraje jen pět. Jezdí na něj nejlepší
dorostenci z celé republiky, vítěz zí-
ská velký pohár. Štěpánek je odcho-
vancem řevnického Sportclubu, ny-
ní hraje za I. ČLTK Praha a pohybu-
je se kolem desátého místa celostát-
ního žebříčku dorostenců. Nejtěžší z
turnaje pro něj bylo semifinále proti
Evženu Holišovi z Agrofertu Prostě-
jov. Po dvou setech nervózního boje
byl stav 1:1 a rozhodovala třetí sada.
V ní Štěpánek konečně zabral, jeho
údery byly o stupeň rychlejší a po-
měrem 6:1 Holiše převálcoval.   (šv)

Foto archiv Sportclubu

Řevničan porazil vítr
i soupeře a má pohár SUVERéNI. Letovští starší žáci suverénně ovládli svoji soutěž a postupují

do krajské 1. A třídy.  Foto Adam JeŽeK

VítězoVé. Klára Křížová a Petr
Duda. Foto Radek KŘÍŽ


