
Poberouní - Sloup kouře, který se
v pátek 19. 8. večer valil z levého
břehu berounky mezi Hlásnou
Třebaní a Řevnicemi, byl vidět z
hodně velké dálky. Pak se rozhou-
kaly sirény. Hořela chata.

Pět sborů dobrovolných hasičů z
okolí plus řevničtí profesionálové
bojovali několik hodin s plameny
šlehajícími do obrovské výšky. Mar-
ně. „Vlivem požáru došlo k destruk-
ci objektu, jednu zeď jsme museli
kvůli bezpečnosti strhnout sami,“
řekl profesionální hasič Pavel Vinte-
ra. „Zásah byl ztížený úzkou příjez-
dovou cestou, špatným přístupem k
chatě i tím, že uvnitř bylo uloženo
několik tlakových lahví s propan-bu-
tanem,“ dodal. 
K ohni se hasičské jednotky sjely

před půl devátou, zpět na své základ-
ny se vrátily až po druhé hodině v
noci. „Celé následující dopoledne pak
ohledávali požářiště kriminalisté s
hasičským vyšetřovatelem,“ uvedl
Vintera, podle něhož příčina ani výše
škody nebyly dosud stanoveny.
„Snad to hořelo od grilování,“ dopl-
nil chatař Jiří Zika, který oheň pozo-
roval z druhého břehu Berounky.
V posledních dnech jezdili hasiči od
požáru k požáru. Hořel vagón vlaku
(viz Rychlík musel zastavit...), pole i
náklaďák. (Dokončení na straně 9)

Prase chytili, psa zachránili
Řevnice - Divoké prase naháněli 11. srpna do-
poledne v řevnické Raisově ulici zdejší městští
policisté a hasiči.
„Asi patnáctikilové sele jsme chytili ve strouze a
předali je strážníkům,“ potvrdil profesionální ha-
sič Pavel Vintera.
Den nato zachraňovali Řevničtí psa, který spadl
do přibližně sedmimetrové studny mezi Srbskem
a Tetínem. „Člen lezecké skupiny slanil dolů, zví-
ře vyprostil a nezraněné je předal majiteli,“ dopl-
nil Vintera. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Největší smích byl u krávy - strana 2
* Soustředění začalo bitvou - strana 3

Dobřichovice - Má rád francouz-
ské brambory a silné zážitky. V
Dobřichovicích, kde bydlí, ho pří-
liš často nepotkáte - dobrodruh a
»průzkumník« Roman GaRba je
pořád někde ve světě. Dvacet mi-
nut poté, co jsme dokončili tento
rozhovor, vyrážel do Kosova.
Ty jsi, původně, klasický »ajťák«.
Jak ses dostal k cestování, či jak pí-
šeš na svých webových stránkách,
k »dobrodružnému« cestování?
Vzdálené krajiny mě přitahovaly už
od dětství. Nejdřív to bylo Bulhar-
sko a když se otevřely hranice, vy-
razili jsme přes Rusko vlakem do
Číny. Pak jsem jezdil pět let na lo-

dích Československé námořní plav-
by, takže cestování bylo součástí

mého zaměstnání. No - a pak už se
to nedalo zastavit... 
Sám sebe označuješ za průzkumní-
ka. Co při svých cestách zkoumáš?
Je to různé a mění se to s časem.
Nejdřív šlo o poznání té které země,
místních památek. Pak jsem začal
hledat »vyšší« cíle, jako třeba zlézt
nejvyšší sopky všech kontinentů,
nebo prozkoumat celý arabský svět.
Obecně mě nejvíc lákají země i mís-
ta, kam se běžně nejezdí. Snažím se
lidi motivovat k navštěvě těchto ze-
mí, a tím nepřímo podpořit místní
turistiku a hlavně zdejší lidi, kteří
žijí na výrazně nižší úrovni, než my
tady, v Evropě. (Dokončení na str. 11)

POD MOSTEM. Dixielandové kapely vyhrávaly v Dobřichovicích. (Viz strana 4) Foto NN M. FRÝDL

Roman Garba.           Foto ARCHIV

Hořelo. Auto, chata, vlak, pole...
HASIČI V POSLEDNÍCH DNECH JEZDÍ OD POŽÁRU K POŽÁRU

23. srpna 2016 - 17 (680) Cena výtisku 7 Kč

Patronem platanu je
Karel Schwarzenberg

Vše pečlivě plánuji a připravuji. To je moje úchylka...

Neznámý »mstitel« zničil sto
buxusů a vymlátil tři okna
Zadní Třebaň - Msta? Nejspíš. Neznámý vandal
rozbil mezi 8. a 12. srpnem kameny tři okna rek-
reační stavby v zadnotřebaňské ulici Chatařská. A
kdyby jen to! 
„Na pozemku chaty zničil tři túje a sto buxusů -
polil je neznámou kapalinou,“ sdělil karlštejnský
policejní inspektor Martin Wiesner a dodal, že
majitelům tím způsobil osmitisícovou škodu. St-
rážci zákona se intenzivně snaží škůdce chytit.
„Žádáme veřejnost, aby nám jakékoliv informace
vedoucí k jeho ztotožnění, případně jiné poznat-
ky související s tímto případem, sdělila na tele-
fonní číslo 974 872 720,“ uzavřel Wiesner.   (mif)

Rychlík musel zastavit,
z vagónu stoupal dým
Dobřichovice - Ihned přijeďte, na
nádraží v Dobřichovicích hoří vlak!
Hlášení z tísňové linky zmobilizo-
valo 18. 8. řevnické i mokropeské
hasiče a černošické strážníky.
„Výpravčí viděl z předposledního
vagónu rychlíku stoupat hustý černý
dým, proto přivolal hasiče,“ uvedl
městský policista z Černošic Otmar
Klimsza. Strojvůdce strážníkům po-
tvrdil, že při zpomalování vlaku vz-
planul brzdový systém. „Po provi-
zorní opravě a kontrole termokame-
rou mohl vlak se zpožděním pokra-
čovat v jízdě,“ dodal Klimsza. (mif)

HOŘÍ! Plameny z hořící chaty šle-
haly do velké výšky.  Foto Jiří ZIKA
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Poberouní – Vážení čtenáři Našich novin. Prázdniny
dospěly ke svému konci a nastal čas navrhnout kan-
didáty letošní Ceny Našich novin – Ceny Arnošta
Tučka.
Cena NN - Cena Arnošta Tučka je pojmenovaná po jed-
nom z prvních členů redakční rady nezávislého pobe-
rounského občasníku a je udělována těm, kteří se nezišt-
ně zasluhují o rozvoj společenského i kulturního dění v
regionech Dolní Berounky a Podbrdska. Jako první ji v
roce 1999 obdrželi manželé Křivánkovi ze Řevnic. 
Jména, z nichž vzejde letošní laureát ceny, mohou navr-
hovat členové redakční rady, držitelé Ceny z let minu-
lých i všichni čtenáři nezávislého poberounského občas-
níku. Stačí, když jméno toho »svého« kandidáta zašlou
na adresu redakce@nasenoviny.net, případně klasickým
dopisem na Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň a stručně odůvodní, proč by se právě tento člověk
měl stát nositelem Ceny 2016. Z autorů čtenářských ná-
vrhů vylosujeme jednoho, který získá od redakce dárko-
vý balíček a finanční prémii od partnera Ceny NN, firmy
K&V Elektro. Více o minulých ročnících ceny si může-
te přečíst na stránkách http://cnn.nasenoviny.net.     (jok)

Největší smích byl u sudů a - u krávy
U JEZU V HLÁSNÉ TŘEBANI SE V PŮLCE SRPNA USKUTEČNIL DESÁTÝ ROČNÍK HASOFESTU

Již desátý ročník  hasičsko-hudební
akce Hasofest se uskutečnil  13. srp-
na u dolního jezu v Hlásné Třebani.
Zahájil ho, jako vždy, dětský pro-
gram. Náplň byla opravdu bohatá -
skok v pytli, různé prolézačky, malo-
vání na obličej, kuželky a mnoho
dalšího. Nejvíce  děti zaujal  skákací
hrad a kráva, která dojila vodu. U to-
ho byla obrovská legrace. Obě atrak-
ce  zapůjčil hasičům Bohumil Stibal,
který nad akcí převzal záštitu a byl
také osobně přítomen. Akce se mu

podle vlastních slov velice líbila. Ob-
rovský smích byl slyšet také u soutě-
že v hodu sudem, které se účastnily
ženy i muži. Výkony podávaly obdi-
vuhodné... 
Protože bylo velmi teplo, hodily se
stany s lavicemi, kterých tu bylo do-
statek, takže se mohl každý schovat
před sluníčkem. Na dobře vybraném
místě byly také dobře rozmístěny
stánky. Nový »langošovač« a pult na
výrobu bramborových spirál byl neu-
stále obležen, stejně jako stánek s pi-
vem, limonádami a jinými laskomin-
kami. Hasičům se vždy velmi daří
zajistit perfektní občerstvení. 
Během dne se střídaly kapely - Žena-

band, Vepřové komety, Nástroje Sna-
hy, SCB L 139, Maniac a Odečet ply-
nu. Dvě posledně jmenované se Ha-
sofestu účastní pravidelně a taky ma-
jí největší ohlas.
Na louku u jezu také dorazilo mnoho
hasičských sborů. Raritou byla vý-
suvná plošina, která dosáhla výšky
30 metrů. Hasiči ukazovali slanění
dolů, dokonce hlavou dolů a pak také
zásah u hasiče, kterému se udělalo v
této výšce nevolno. To se dětem i
nám, dospělákům moc líbilo. Bezva
ukázku s hašením ohně předvedli na-
ši malí hasiči z Plamínku. Jsou op-
ravdu šikovní. Velký potlesk patřil i
hasičům při likvidaci požáru auta. 

My, Holky v rozpuku, jsme jako kaž-
doročně zaujaly místo u vchodu a
vybíraly  vstupné.  Účast nebyla tak
hojná jako vloni, zato jsme napočíta-
ly 98 dětí, což je úžasné. Však si to
také dětičky  náramně užily.  Je vidět,
že o akce v Hlásné začíná být - ales-
poň mezi dětmi - zájem. Jelikož jsme
seděly a seděly a vybíraly a vybíraly,
měly jsme toho fakt dost a odcházely
kolem 21. hodiny. Ohňostroj, který
určitě byl famózním zakončením
akce, jsme tedy  neviděly,  jen trošič-
ku z dálky slyšely. Díky hasičům za
podařenou akci a příští rok zase navi-
děnou u dolního třebaňského jezu.
Už se moc těšíme. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Poberouní - Tradiční a oblíbenou soutěž o nejoriginálnější
fotku z dovolené či prázdnin vyhlásily - jako každoročně na
začátku léta - Naše noviny. Zajímavé či vtipné fotografie
nám až do 7. září můžete posílat na adresu redakce (Naše
noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či mailem
(frydl@centrum.cz). Pro autory originálních snímků, které
se budou hodnotící komisi v čele s Josefem Kozákem líbit
nejvíc, máme připravené zajímavé ceny: turistický batoh,
výpravnou cestopisnou knihu Leoše Šimánka Pobřeží Pa-
cifiku a lahev vína. 
První dnes otištěnou fotku nám poslal Richard Lukeš z Lit-
ně. Pořídil ji na výletě v jihočeské jaderné elektrárně Teme-
lín a doplnil tímto popiskem: „Romča a temelínský palivo-
vý článek. Doufejme, že není radioaktivní. V opačném pří-
padě se jedná o fotku poslední…“ 
Autorem druhého snímku nazvaného Vážka na rybníku je
Karel Ráž z Letů. (mif)

Kdo letos získá Cenu NN? Je to i na vás

Fotky z prázdnin můžete posílat až do 7. září

ZÁSAH. Ukázku zásahu na Hasofestu předvedli také nejmenší hlásnotře-
baňští hasiči. Foto Jitka ŠVECOVÁ

O prodej mezi vraty
je rekordní zájem
Řevnice - Rekordní počet účastníků
se přihlásil do prodeje mezi vraty,
který se v Řevnicích koná 10. září.
„Již nyní nám přislíbilo účast šest-
náct domácností, což je zatím re-
kord akce. Věřím ale, že další se ješ-
tě přidají,“ láká organizátorka Růže-
na Wildmanová s tím, že jde již o 4.
ročník tzv. Garage Sale. Podle poča-
sí se bude prodávat od 10 do 15.00.
Zájemci o prodej se mohou hlásit do
8. 9. večer na čísle 775 349 331, ne-
bo na e-mailu Wildmannova.R@se-
znam.cz. „Otevřete svá vrata a pro-
dejte, co již nepotřebujete. Jiným
třeba tyto věci ještě dobře poslouží,“
nabádá Wildmanová s tím, že může
jít o oblečení, hračky, boty, kola,
šperky, půdní harampádíčko... (pan)

»Holky« okukovaly
Valdštejnský palác
Na přátelské setkání spojené s obě-
dem i s prohlídkou Valdštejnského
paláce pozval hlásnotřebaňské Hol-
ky v rozpuku senátor Jiří Oberfalzer.
I když jsme jednou už měli možnost
palác vidět, stejně jsme se těšili...
Na nádvoří nás čekala senátorova
asistentka Marta El Bournová. Pro-
šli jsme přísnou kontrolou, ujala se
nás průvodkyně a pak už jsme jen
žasli nad tou krásou. Zastavili jsme
se v Audienční síni s nejstaršími in-
tarzovanými dveřmi v paláci, obdi-
vovali jezdecký portrét Albrechta z
Valdštejna. Malý odpočinek byl v
jednací síni, kde dřív bývala konír-
na. Posadila jsem se na místo J.
Oberfalzera. Docela zvláštní pocit,
ale pohled do sálu byl okouzlující.
Při obědě v jídelně Senátu jsme se
senátorem probrali kde co. Pak na-
stalo loučení - na cestu jsme ještě
dostali vtipné dárky,  obromalován-
ky a pohádky o obrech. 
Zastavili jsme se i v zahradě, kde
nás nejvíce upoutala obrovská stěna
s krápníky. Tečku za naší exkurzí
obstaral výšlap na Svatomikuláš-
skou zvonici na Malostranském ná-
městí. Barokní  zvonice, která slou-
žila i jako požární hláska a sídlo po-
nocného, byla zvětší části postavena
až po dokončení chrámu. Vyšplhali
jsme se až nahoru, odkud špehovala
Státní bezpečnost okolní ambasády
západních států. Nelitovali jsme
těch 303 schodů nahoru - možná že
není nic krásnějšího, než pohled z
této výšky na stověžatou Prahu.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

VEDOUCÍ PRAMÍNKU. Loni se držiteli Ceny NN stali
vedoucí černošického folklorního souboru Pramínek,
manželé Marcela a Ivan Látalovi.   Foto NN M. FRÝDL



Chci pátou třídu! říká nový ředitel
ZADNOTŘEBAŇSKOU MÁLOTŘÍDKU POVEDE POPRVÉ V JEJÍ HISTORII MUŽ - BOHUMIL BULÍŘ
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Řevnice, Nová Paka - Pět prázdni-
nových táborů připravila v létě
řevnická základní umělecká škola
(ZUŠ) v kempu Pecka nedaleko
Nové Paky. Ten pátý, poslední, se
konal v týdnu od 13. do 20. srpna.
Tématem soustředění zaměřeného
na film, výtvarné umění, tanec a di-

vadlo bylo Řecko - mytologie,
olympiáda atd. 
Pobyt v moderním chatkovém areá-
lu s bazénem zahájili táborníci »bit-
vou šiškovou«, jak psali domů rodi-
čům. Počasí dětem přálo - užívaly si
i romantických západů slunce a ve-
černího nebe plného hvězd. Vedoucí

je postupně poučili o historii antic-
kého Řecka, každý dostal božské
jméno a seznámil se s jeho význa-
mem. Jeden večer se promítal film
Souboj Titánů z 1981.
Táborníky čekaly ranní rozcvičky,
vymýšleli scénáře, rekvizity, kuli-
sy... Odpoledne pak na táborových
divadelních prknech jednotlivé sku-
piny pomocí  básní a scének předsta-
vovaly svá božstva. „Vydařená první
akce,“ posílali malí účastníci zprávy
rodičům.  
Olympiáda začala slavnostním cere-
moniálem a zapálením olympijské-
ho ohně. Na to se museli všichni
»řecky« vystrojit, uplést vavřínové
věnce, každé družstvo si vyrobilo
vlajku. Oheň se rozhořel a začaly
první disciplíny - plavání, tj. plavba
ve dvou na lodích (nafukovací lehát-
ka), chůze přes bazén a vodní koně -
starší chlapci nesli na koni ty mlad-
ší. „Voda byla dnes trochu studená,"
psali ve svém deníčku táborníci.
Večer se repovalo na řecké básně,
které si party samy složily. Celý tý-
den byl nabitý programem, v němž
nechyběly hry, koupání, výlety, tá-
borák, a děti i vedoucí si ho náležitě
užily! Petra FRÝDLOVÁ

Zadní Třebaň - Zadnotřebaňská
základní i mateřská škola zahájí
školní rok s novým ředitelem. Bo-
humil BULÍŘ nahradil Pavlínu
Fialovou, která se rozhodla ze zd-
ravotních důvodů málotřídku opu-
stit a nastoupila jako »řadová«
kantorka do sousedních Řevnic.
Odkud, z jaké školy, do Zadní Tře-
baně přicházíte?    
Moje poslední místo bylo ve Vel-
kých Popovicích, kde jsem prožil
moc hezkých sedm školních let, jako
třídní učitel na 1. stupni. Je to také
vesnická škola, byť o »trochu« větší
- je plně organizovaná od 1. do 9.
ročníku, s počtem kolem 450 žáků.
Do Popovic jsem přestoupil po 19
letech, kdy jsem působil v Praze.
Kde také žijete...
Ano. Do Zadní Třebaně budu dojíž-
dět z Prahy 8, kde s manželkou a
dcerou již něco málo přes čtvrtstole-
tí přebýváme. Nejsem ale rodilý Pra-
žák, pocházím z menší vesničky v
Českém ráji.
O funkci ředitele málotřídky v Zad-
ní Třebani jste se neucházel poprvé.
Co se vám u nás tak líbí?
Jak už jsem se zmínil, že moje koře-
ny jsou vesnické. Proto je pro mne
velmi důležité prostředí, ve kterém
se škola, resp. místo mého působení,
nachází. A to nejen z mého osobního
pohledu, ale i z profesní stránky. Je
úžasné, když děti jsou uprostřed
krásné zahrady, obklopeny zelení.
Ono to totiž má, zcela samozřejmě,
vliv i na jejich vzdělávání. Druhým
podstatným důvodem je pro mne ve-
likost školy. Přesněji řečeno, je mi
blízké malé, rodinné prostředí. 
Máte praxi s vedením školy?
Ano, praxi mám. Řídil jsem 17 let
»malou« základní školu s prvním
stupněm, kterou jsem v polistopado-
vých dnech roku 1989 s několika
přáteli spoluzakládal a jejímž zřizo-
vatelem se posléze stala evangelická

církev. Měl jsem tedy možnost zrea-
lizovat školu podle své vize - malou,
»rodinnou«, postavenou na vzájem-
né důvěře a porozumění;  s malým
počtem žáků, kdy jsme přijímali i
žáky s různými hendikepy - chlapce
na vozíku, nevidomou dívku... Dom-
nívám se, že charakter školy v Zadní
Třebani je ve své podstatě velmi po-

dobný. Jinými slovy řečeno moji
představu prvostupňové školy, tj.
prostředí, velikost, zaměření... zad-
notřebaňská škola splňuje.
Jaké máte se zadnotřebaňskou má-
lotřídkou plány?
Ze své koncepce, kterou jsem před-
ložil při konkursu, bych zmínil dva
»body«. Prvním je slovo společně,

které je obsaženo v mottu koncepce:
Pojďme všichni společně – škola,
rodiče, zřizovatel. Toto slovo je pro
mne velmi důležité. Na základě
mých zkušeností je totiž stěžejní pro
fungování školy jako celku. A dru-
hým bodem je mnou zvolený cíl
koncepce: vytvořit celý 1. stupeň, tj.
první až pátý ročník. Domnívám se,
resp. jsem přesvědčen - a to opět i na
základě svých zkušeností - že by by-
lo nanejvýš dobré a vhodné, aby děti
nemusely během prvního stupně
dvakrát přestupovat a mohly jej za-
končit přímo v Zadní Třebani, tedy v
pátém ročníku. Uvědomuji si ale, že
uskutečnění tohoto cíle nemusí být
jednoduché. Každopádně bych se o
jeho naplnění chtěl alespoň pokusit.
Rodiče, jejichž děti navštěvují míst-
ní školu/školku mají rádi osobní
kontakt, chtějí být součástí této »ro-
dinné« školy. Jste na to připraven?
Jak jsem již uvedl, rodinné prostředí
je mi blízké. A zvláště osobní kon-
takt pro mne byl, a stále je, jeden ze
základních »stavebních kamenů«, či
jinými slovy předpokladů, pro dob-
rou spolupráci. Velmi proto vítám,
že se s tímto přístupem setkávám i
zde a současně jsem připraven toho
v nejlepším slova smyslu využít.
Co byste vzkázal žákům a rodičům,
s nimiž se 1. září poprvé ve škole
potkáte?
Předně posílám přání: dětem přeji
pěkný zbytek prázdnin, rodičům
klidný zbytek letních měsíců. Dou-
fám, že nám to od 1. září bude spo-
lečně »klapat«! Petra FRÝDLOVÁ

Soustředění zahájila »bitva šišková«
ŘEVNICKÁ »ZUŠKA« PŘIPRAVILA V LÉTĚ PĚT PRÁZDNINOVÝCH TÁBORŮ

ŘEDITEL. Nový ředitel ZŠ a MŠ Zadní Třebaň Bohumil Bulíř.  Foto ARCHIV

Novou ředitelku má
i řevnická školka
Řevnice - Novou ředitelkou Mateř-
ské školy v Řevnicích bude od září
sedmačtyřicetiletá Pavlína Neprašo-
vá. Výběrová komise ji v konkurzu
jednomyslně vybrala ze tří přihláše-
ných uchazeček.
„Přesvědčila všechny členy poroty
svou koncepcí, otevřeností a věc-
ností,“ uvedl starosta Řevnic Tomáš
Smrčka.
Pavlína Neprašová pracovala od ro-
ku 1994 do roku 2009  jako učitelka
v Mateřské škole Lety, od roku 2009
vykonávala funkci vedoucí učitelky
v zadnotřebaňské mateřince. Má
rovněž praxi jako pedagožka na 1.
stupni základní školy. Srovnávat
předchozí působiště s tím nadcháze-
jícím ale nechce. „Ani to dost dobře
nejde. Každá školka má svoje silněj-
ší a slabší stránky, každá je jiná i
skladbou zaměstnanců, dětí a rodi-
čů, má svoje podmínky a svá speci-
fika. Z předchozích působišť jsem
ale získala cenné zkušenosti,“ říká
Neprašová. A jaké chystá změny?
„Nastoupím 1. září do rozjetého
provozu, proto hned od začátku žád-
nou zásadní změnu neplánuji,“ při-
znává s tím, že každou případnou
změnu má v plánu konzultovat se
zaměstnanci, které chce aktivně za-
pojit do dění. Prvním úkolem bude
zpracování projektu vyhlášeného
ministerstvem školství na možnost
čerpání peněz formou Šablon pro
MŠ. „Podle mých dosavadních zjiš-
tění jsou děti v řevnické školce spo-
kojené a rády ji navštěvují. Toto
bych ráda udržela i nadále,“ přeje si
nová řevnická ředitelka.            (pan)V PRŮVODU. Malí »Řekové« na táboře řevnické ZUŠ.           Foto ARCHIV
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Festival začal vzpomínkou na kapelníka
NA BŘEHU BEROUNKY V DOBŘICHOVICÍCH SE POPÁTÉ KONALA PŘEHLÍDKA DIXIELANDOVÝCH SOUBORŮ
Přehlídka dixielandových kapel se
konala 13. srpna v Dobřichovicích.
Abychom přiblížili podtón festivalu,
musíme se vrátit zpět o několik dní.
Kapelník skupiny Steamboat Stom-
pers Jiří Kadlus rehabilitoval po ne-
dávné komplikaci se srdcem a těšil
se, jak si 6. 8. zahraje na dceřinné
akci dobřichovického festivalu v

Křižanech u Liberce. Místo toho při-
šla nečekaná komplikace s fatálními
následky. Křižanský festival se tak
stal i místem rozloučení s tímto vy-
nikajícím muzikantem. Samozřejmě,
ani Dixieland v Dobřichovicích ne-
mohl začínat jinak, než bouřlivým
»standing ovation« na počest pravi-
delného účastníka našeho festivalu. 
Dixieland je však hudba optimistic-
ká, dynamická a strhující, tak, jak ji
Jiří Kadlus hrával. Tak k tomu při-
stoupili i muzikanti. Zahajující kape-
ly The Dixie Banjo Band zahrála di-
xielandové standardy v neobvyklé
úpravě se třemi banji. V téměř hodi-
nových blocích následovali další -
Swing Cheek se strhujícím vokálním
provedením skladeb, roudničtí Bo-
nus Orchestra i vynikající Brass-

Band.cz z Rakovníka. Pak přišel vel-
ký okamžik: na scénu nastoupili The
Dixieland Champions. Tento účelo-
vě složený soubor vznikl na popud
organizátora festivalu Jiřího Turka a
jeho kolegy banjisty Jana Kašpara.
Výběr muzikantů byl dán volbou
kvalitních hudebníků ve věku 70+,
kteří většinou nikdy nehráli. Muzi-
kantská esa Nikola Janev, Václav
Fiala, Bedřich Rehberger, Miroslav
Klimeš a Pavel Hradil to »dávali« ja-
ko zamlada. Jako vždy skvělí Steam-
boat Stompers se zastupujícím trum-
petistou Petrem Hasmanem dopro-
vodili hrdou maminku olympionika
Josefa Dostála, brilantně zpívající
Evu Emingerovou. Poslední z účin-
kujících, královéhradecká skupina
Nadoraz rozjásala diváky svým elek-

trizujícím podáním a veselými texty
Jiřího Petery. Pátý ročník Dixielandu
v Dobřichovicích pak vyvrcholil
malým ohňostrojem. 
Ani tentokrát se díky štědrým spon-
zorům neplatilo vstupné. Diváků při-
šel rekordní počet, navzdory tomu,
že plakáty moc nefungují - zakrátko
jsou přelepeny, strženy, nebo poško-
zeny. Nejlepším plakátem je však
kvalita. Jsou-li diváci spokojeni,
»rozkecají« to a příště jich je zase o
něco víc...
Krásný slunečný den, skvělá hudba,
laskavé průvodní slovo Tomáše Ve-
línského, orosené pivo a pohoda se
vzpomínkou na zesnulého muzikan-
ta, to byl letošní Dixieland v Dobři-
chovicích. Díky za milý zážitek.  

Jiří TURek, Praha

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
24. 8. 20.00 STAR TREK: DO NEZNÁMA
26. 8. a 2. 9. 20.00 BOŽSKÁ FLORENCE
27. 8. 15.30 MŮJ KAMARÁD DRAK
27. 8. 20.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN
31. 8. 20.00 UČITELKA
2. 9. 17.30 STRAŠIDLA
3. 9. 13.00-17.00 HRAVĚ ZDRAVĚ:
OZVĚNY FESTIVALU ANIMOVA-
NÝCH FILMŮ 2016
3. 9. 17.30 STAR TREK
3. 9. 20.00 MATKY NA TAHU

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
22. 8. - 24. 8., 26. 8. - 27. 8., 3. 9. 15.30
(Pá 17.30) STRAŠIDLA
22. 8., 26. 8., 27. 8. 18.30 (Pá 20.00, So
17.30 STAR TREK: DO NEZNÁMA 23.
8. 18.30 NEŽ JSEM TĚ POZNALA
24. 8. a 28. 8. 18.30 SEZN@MKA
25. a 28. 8. 15.30 MŮJ KAMARÁD DRAK
25. 8. a 30. 8. 18.30 (Út 20.00) BOŽSKÁ
FLORENCE
27. 8. a 30. 8. 20.00 BEN HUR (Út 3D)
29. 8. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
29. 8. 17.30 UČITELKA
29. 8. 20.00 MĚLČINY
31. 8. 18.30 TÝPCI A ZBRANĚ

LETNÍ KINO BEROUN
23. 8. 20.45 BARON PRÁŠIL
24. 8. 20.45 LEGENDA O TARZANOVI
25. 8. 20.45 BUCHTY A KLOBÁSY
22. 8. 20.45 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL

KINO ČERNOŠICE
27. 8. 20.00 BIG LEBOWSKI - letní kino

KINO RADOTÍN
23. 8. 17.30 KROTITELÉ DUCHŮ 3D
23. 8. 20.00 LILY LANE
24. 8. 17.30 HEIDI, DĚVČÁTKO Z
HOR
24. 8. 20.00 KOMORNÁ
25. 8., 27. 8. a 1. 9. 20.00 (Čt 17.30)
BOŽSKÁ FLORENCE
25. 8. 20.00 JASOUN BOURNE
26. 8., 27. 8., 31. 8. 17.30 STRAŠIDLA
26. 8. a 31. 8. 20.00 MĚLČINY
30. 8. 17.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
30. 8. 20.00 ZA LÁSKOU VZHŮRU
1., 3. a 7. 9. 20.00 (Čt 17.30) SEZN@MKA
2. 9. 17.30 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ
DRCNUTÍ 3D

HRDÁ MAMINKA. S kapelou Steamboat Stompers si v Dobřichovicích zaz-
pívala Eva Emingerová, hrdá maminka kajakáře Josefa Dostála, který na
olympiádě v Rio de Janeiro získal stříbrnou medaili. Foto Josef FÁRKA

Tečku za prázdninami udělají Letohrátky
Lety - Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím může-
me dělat. Prázdniny jsou u konce. V Letech za nimi symbolickou tečku
udělá v neděli 4. září zábavné rodinné odpoledne nazvané Letohrátky.
V režii Zámeckého dvora Všeradice se U Srubu na břehu Berounky bude
odbývat pestrý program, který by měl potěšit malé i velké návštěvníky. Od
14.00 zahraje country-rocková kapela Živá huba, připraveno je vystoupení
kejklíře i žongléra, krkolomné kousky předvedou koňští kaskadéři, Vero-
nika Spurná a její show potěší nejmenší návštěvníky. Těm bude celé odpo-
ledne k dispozici skákací hrad, žonglérský koutek i malování na obličej. Na
úplný závěr od 17.40 zahraje dívčí bigbeatová kapela Beat Sisters.        (mif)

Letní kino bude od 25. do 28. srpna promítat v Parku
Berounka Černošice. Na velkém plátně u řeky bude od
21.00 možné zhlédnout filmové zpracování Malého
prince, dokument o Andreji Babišovi Matrix AB, Kobry

a užovky či francouzskou komedii Co jsme komu uděla-
li? Každý večer navíc uvede jeden krátký předfilm pře-
devším studentské tvorby, vstupné je zdarma!
Letní kino v Černošicích má tradici od roku 2012, kdy v
parku organizátoři poprvé vztyčili plátno. Štvalo nás, že
se v Černošicích skoro nic neděje a lidi jezdí trávit volný
čas do Prahy. Přitom, jak se ukázalo, je zájem o místní
dění ohromný. Minulý ročník »letňák« za čtyři dny nav-
štívilo více než 1 000 diváků.
Program Letního Kina je postaven tak, aby si každý na-
šel to své. Proto je na programu animované zpracování
Exupéryho knihy Malý princ, vhodné pro celou rodinu,
dokumentární film Víta Klusáka Matrix AB o kontro-
verzním Andreji Babišovi, dramatický trhák Kobry a
užovky i úspěšná francouzská komedie Co jsme komu
udělali? Promítání začíná vždy ve 21.00 v Parku Be-
rounka (naproti Penny Marketu). Doporučujme teplé ob-
lečení, lehátka a další náčiní pro pohodlnější usazení ví-
tána. Na místě stánek s občerstvením, vstupné se nepla-
tí!      Jan Jelínek, iniciativa na nohou, Černošice

Tipy NN
* Výstava o stavebním vývoji dob-
řichovických domů bude zahájena
25. 8. v 18.00 v zámku Dobřichovi-
ce. Potrvá do 30. září.                   (ak)
* Výtvarníci manželé Trnkovi z
Řevnic oslaví společné sedmdesáté
narozeniny třídenní výstavou, jejíž
vernisáž se uskuteční 26. 8. od 18.00
v Dřeváku u řevnického nádraží.
Díla si budete moci prohlédnout jen
do 28. srpna.  (pan)
* Večerní festiválek kapel z Černo-
šic a okolí nazvaný LOKÁL FEST
se koná 26. 8. v Clubu Kino Černo-
šice. Od 19.00 zahrají skupiny Sec-
ret of Darkness, De Colt, Klika a
Daily Coffee. (vš)
* dívčí duo Kačka a Jana vystoupí
26. 8. od 19.30 v klubu U Emy ve
Lhotce mezi Zadní Třebaní  a Litní.
Za doprovodu kytary a hoboje usly-
šíte česky i anglicky směsku popu,
rocku, folku i retra. (ebu)
* Film Gangster Ka promítá 26. 8.
od 21.00 letní kino v areálu úřadu
městyse Karlštejn. Vstupné 80/40
korun, deky s sebou. (per)
* Vinařské slavnosti hostí 27. 8. od
11 do 24.00 areál zámku v Dobři-
chovicích. Kromě ochutnávky vín
přímo s vinaři je připraven bohatý
doprovodný program, v rámci které-
ho vystoupí šermířská skupina Alo-
trium, dámská vokální skupina Ca-
binet a kapely Brownies, Pražský
pouťový orchestr, Třehusk, The
Buffon´s Steam Engines, Ve čtvrtek
v pět a RH plus, Shum Davar, Mario
Bihary a Bachtale Apsa. Pro děti bu-
dou připraveny různé atrakce, tvůrčí
dílny i divadelní představení.     (ak)
* hradozámeckou noc pořádá 27.
8. zámek v Mníšku pod Brdy. K z-
ábavě přispěje hudba a občerstvení
na nádvoří, barevný ohňostroj v
parku i speciální Kouzelnické pro-
hlídky pro dospělé a děti.       (mach)
* Výstavu studentů AVU můžete do
31. 8. zhlédnout v Galerii Bím Dob-
řichovice. Andrea KUdRNoVá
* happening na téma Hra na cikány
nazvaný Zlatý cigáni uvede od 31.
8. do 3. 9. (vždy od 20.30) na nádvo-
ří zámku v Dobřichovicích divadel-
ní soubor Pro-Divadlo.                 (dil)
* Výstava obrazů podbrdského ma-
líře Václava Šestáka je v kavárně Ji-
ná káva Beroun instalována do kon-
ce srpna. (mav)
* Výstava Kámen a fotografie so-
chaře Jaroslava Řehny a fotografa
Jana Neuberta bude od 2. 9. k vidě-
ní v Galerii Bím Dobřichovice.  (ak)

U řeky promítnou Malého prince i Matrix AB
ČERNOŠICKÉ LETNÍ KINO NABÍDNE FILMY PRO MALÉ I VELKÉ DIVÁKY

Bukifest uctí Michala Bukoviče
Sedmý ročník Bukifestu, vzpomínkového večera na ús-
pěšného textaře, hudebníka, a černošického milovníka
dobré muziky Michala Bukoviče, se bude konat 2. září
od 19.00 hodin v Clubu Kino Černošice.
K nejznámějším textům Bukoviče patří píseň Karla Zi-
cha Paráda nebo Jiřího Korna Karel nese čaj. Psal i pro
Věru Martinovou, Petra Spáleného či skupinu Rangers.
Do historie Černošic se zapsal hospodou Tornado u
Pumpahony, kde často zněly jeho trampské písničky, či
hudební produkci na Mariánské pouti a v hotelu Kazín.
Letos na Bukifestu vystoupí Jitka Vrbová s kapelou, Jiří
Veisser a New Rangers i Pepa Pilař a Classic & Rock’
n’Roll Band.  Michaela VoldřichoVá, Černošice
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Všeradův kurýr

Čtrnáct dní příprav předcházelo us-
pořádání prvního ročníku výstavy
drobného zvířectva v Zámeckém
dvoře Všeradice. Tento nápad vznikl
spontánně po dohodě předsedy zá-
kladní organizace Českého svazu
chovatelů v Suchomastech Jaroslava
Petáka a majitele Zámeckého dvora

Bohumila Stibala. A protože se v
obou případech jedná o muže činu,
šlo vše ráz naráz. 
První výstava Českého svazu chova-
telů Suchomasty ve Všeradicích se
uskutečnila předposlední srpnový
víkend - 20. a 21. 8. Do »akce« se
zapojilo na sedm desítek vystavova-
telů, kteří návštěvníkům předvedli
168 králíků, 96 holubů a 107 kusů
drůbeže. Odborní posuzovatelé udě-
lili celkem dvanáct čestných cen.  O
tom, že se jednalo opravdu o dobře
obsazenou výstavu, svědčí i množ-
ství prodaných zvířat, hlavně králíků
a drůbeže. Největší pozornost hlav-
ně u mladých návštěvníků upoutali
především zakrslí králíčci tříslaví.
Velký obdiv si také zaslouží cvičitel-

ky »králičího hopu«, které se svými
ušatými svěřenci předvedly krásnou
ukázku drezúry. Tak, jak se na správ-
nou výstavu sluší, nechybělo slav-
nostní zahájení. O úvodní slovo se
postarali zmínění pánové Stibal a
Peták, hodinu pak návštěvníky svý-
mi písničkami bavila staropražská
kapela Třehusk. 
„Myslím, že se jednalo o velmi
povedenou akci,“ zhodnotil premié-
rovou výstavu Bohumil Stibal. „A
protože stejného názoru byli organi-
zátoři i návštěvníci, dohodli jsme se,
že příští rok se výstava v Zámeckém
dvoře bude konat znovu. Datum její-
ho konání si můžete poznamenat už
nyní - 26. srpna 2017,“ uzavřel.
Barbora PISKÁČKOVÁ, Vinařice

Posuzovatelé předali tucet cen
V ZÁMECKÉM DVOŘE SE KONALA PRVNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 17/2016 (209)

NA VÝSTAVĚ. Návštěvníci si ve Všeradicích prohlíželi holuby, králíky a drůbež. Foto NN M. FRÝDL

Jak vypadá Všerad?
O tom rozhodnou děti
Podobu Krakonoše zná díky oblíbe-
nému večerníčku každý: dlouhý ze-
lený kabát, vousy a fajfka. Jak ale
vypadá Všerad, vládce Všeradovy
země vyhlášené v roce 2012 na ka-
tastru vsí Všeradice, Vinařice a Pod-
brdy? O jeho vzhledu mají rozhod-
nout děti v nové výtvarné soutěži.
„Vytvoření obrázku Všerada je
hlavním úkolem v naší výtvarné
soutěži, která je určena pro děti do
15 let. Soutěžit mohou jak jednot-
livci, tak i skupiny či třídy základ-
ních škol,“ uvedl vyhlašovatel sou-
těže, kandidát na senátora Bohumil
Stibal. Na vítěze čekají zajímavé ce-
ny: volné vstupenky na minigolf, do
muzea M. D. Rettigové i věcné dary.
Obrázek vytvořený volnou techni-
kou mohou děti do konce září zasí-
lat na adresu Zámecký dvůr, 267 26
Všeradice 1, nebo odevzdat v recep-
ci muzea. Z došlých děl bude v zá-
mecké galerii uspořádána výstava.
Jména vítězů budou vyhlášena 6.
10. na akci Farma v Berouně.  (pan)

Z podbrdského kraje
* Cyklistická soutěž pro celou
rodinu nebo čtyřčlenné týmy nazva-
ná Vižinský trotlík se uskuteční 3. 9.
od 15.00. Start je u hasičárny ve Vi-
žině, trasu po okolí obce a s plněním
týmových úkolů je možné absolvo-
vat i na odrážedlech, s kočárky nebo
pěšky. Jana FIALOVÁ
* Vižinský střik, II. ročník netra-
diční hasičské soutěže se uskuteční
v neděli 4. září od 10 hodin na hřiš-
ti TJ Vižina.             Jana FIALOVÁ
* Prodejní výstava fotografií Jiřího
Čermáka je v Galerii M. D. Rettigo-
vé Všeradice k vidění do 11. 9. (več)
* Řidiče Škody Felicia pod vlivem
omamných a psychotropních látek
zadrželi 15. 8. v noci u Svinař karlš-
tejnští policisté. Zakázali mu řídit a
převezli jej k lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického
materiálu. Jaroslav DOLEJŠÍ

Fotbalisté v přípravě jednou zvítězili, jednou prohráli

Zahráli si »na pohodu«

Všeradické fotbalové A-mužstvo
sestoupilo na jaře z berounského ok-
resního přeboru. V přípravě na pod-
zimní boje ve třetí třídě sehrálo dvě
přátelská utkání.
První přátelák jsme nezvládli - na
hřišti Žebráku jsme prohráli 1:2. Ne-
začali jsme úplně špatně a vytvořili
si pár příležitostí. Jenže soupeř byl
lépe připravený fyzicky, což se pro-
jevilo hlavně ve 2. půli, kdy se dostal
do dvougolového vedení a ještě za-
hodil dvě penalty. My jsme dokázali
5 minut před koncem jen snížit - tre-
fil se Martin Silbernágl. Hráli jsme v
sestavě: Nájemník - Silbernágl Ond-
ra, Kunc, Jakoubek Pavel, Suchý Ja-
kub - Vejvoda, Šebek, Lébr, Silber-
nágl Martin, Krejbich - Simandl +
Jakoubek Petr, Staněk.

Ve druhém a posledním přáteláku
před sezonou jsme si poradili s do-
rostem ČLU Beroun 7:2. O branky
se podělili Kuba Simandl (4) a Mar-
tin Silbernágl (3).
Do 70. minuty byl stav vyrovnaný.
Zatímco my jsme ale zahazovali jed-
nu šanci za druhou, Beroun nás do-
kázal dvakrát potrestat. Ve druhé pů-
li se hrálo skoro na jednu bránu a
konečně nám tam napadaly i góly.
Hra se oproti prvnímu přáteláku
hodně zlepšila, na mistrovskou sou-
těž by to ale asi pořád bylo málo...
Sestava: Nájemník - Silbernágl Ond-
ra, Jakoubek Pavel, Augusta, Suchý
Kuba - Vejvoda, Staněk, Jakoubek
Petr, Šebek - Silbernágl Martin, Si-
mandl + Linhart 
Po úvodním kole okresního poháru v

Osově nás už čeká první mistrák ve
třetí třídě - 27. 8. hostíme doma Mo-
řinu.     Michal VITNER, Všeradice

Nohejbalový turnaj nazvaný Cup
Vižina 2016 se uskutečnil 6. srpna
ve Vižině. Zúčastnilo se ho 14 hrá-
čů, kteří byli náhodně rozlosováni
a poměřili síly se soupeři. Turnaj,
jehož cílem bylo byl zahrát si no-
hejbal »na pohodu«, zorganizoval
trenér místních fotbalistů Pavel
Fiala (na snímku). Všichni účastní-
ci obdrželi malé odměny, týmy zís-
kaly diplomy. Nohejbalisté byli s
premiérovým turnajem velmi spo-
kojeni a shodli se na tom, že by se
měl brzy zopakovat. Text a foto

Jana FIALOVÁ, Vižina

Mistráky A-mužstva
27. 8. 17:00 Všeradice - Mořina 
4. 9. 17:00 Zdejcina - Všeradice 
10. 9. 17:00 Všeradice - V. Újezd 
18. 9. 10:15 Cembrit - Všeradice 
24. 9. 16:30 Všeradice - Svatá 
1. 10. 16:30 Chrustenice - Všeradice 
8. 10. 16:00 Všeradice - Chodouň 
15. 10. 16:00 Všeradice - Z. Třebaň 
22. 10. 14:00 Nižbor B - Všeradice 
29. 10. 14:30 Všeradice - Nový Já-
chymov 
6. 11. 14:00 Hudlice - Všeradice 
12. 11. 14:00 Všeradice - Srbsko 
20. 11. 13:30  Zdice B - Všeradice
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Džungle vytváří neprůhlednou clonu
ČTENÁŘ ZE ŘEVNIC REAGUJE NA ČLÁNKY TÝKAJÍCÍ SE POKÁCENÝCH VRB NA BŘEHU BEROUNKY

V předminulém čísle NN mne zaujal
dopis Aleše Hoznauera úřadujícímu
starostovi města Řevnic, v němž vy-
jadřuje svůj nesouhlas s pokácením
vrb na druhé straně Berounky. 
Ne že by i mně ty vrby při pohledu z
pravého břehu také nescházely, ale
považuji rozhodnutí o jejich pokáce-

ní při pohledu na zbytky pařezů asi
za správné. Zejména byla-li koruna
vrb značně proschlá, jak se vyjadřu-
je místostarostka Marie Reslová. Ra-
cionální důvod tady asi byl, potvrze-
ný navíc dendrologickým posud-
kem. Dopis však vyvolává obavy, že
bude-li kdy sáhnuto po pile, vynoří

se obhájci zeleně i divoce rostoucí.
Procházka po promenádě na Stránce
byla kdysi estetickým doplňkem ži-
vota v Řevnicích právě pro pohled,
který se odtud naskýtal na řeku a její
druhý břeh. Vrby vytvářely téměř po
celém levém břehu nahoru až k Čer-
né skále v jarních měsících dojem
jakéhosi vlajícího závoje, který kaž-
dým dnem měnil svoji zlatkavou
barvu až do úplné zeleně. Kochal
jsem se vždy tou krásou při západu
slunce na cestě z nádraží. Ten pohled
však nemaří ani tak ztráta dvou stro-
mů nad mostem, ale nemožnost po-
hledu ze Stránky na řeku vůbec.

Džungle, kterou tam nechali vyrůst
»hospodáři« druhé poloviny minulé-
ho století, táhnoucí se po pravém
břehu až do prostoru nad bývalou
plovárnou, vytváří neprůhledou clo-
nu, za kterou jen tušíme Berounku a
její levý břeh. Je to smutné. Některé
»keře« či stromy sice rostou na dráž-
ním náspu, ale je více těch na po-
zemku obce. Každý krok vedoucí k
nápravě této situace musí být vítán a
věřím, že bude hájen všemi rozum-
nými obyvateli tohoto města. K ta-
kovému rozhodnutí přeji panu staro-
stovi a zastupitelům mnoho zdaru. 

František Šedivý, Řevnice

www.anobudelip.cz | www.facebook.com/anobudelip | www.bohumilstibal.cz | www.facebook.com/BohumilStibal

Máme štěstí, že žijeme 

v krásné zemi plné šikovných lidí. 

Povinností politika by mělo být 

spravovat ji selským rozumem 

a s péčí řádného hospodáře…

„

“

Bohumil
STIBAL

VOLBY 
DO SENÁTU

OBVOD"í."16"
Beroun, Praha-západ

• absolvent Vysoké školy obchodní v Praze

• dlouholetý starosta obce Všeradice

• podnikatel

• lokální patriot

• ženatý otec dvou dcer

• podporovatel krajanů v Rumunsku a Chorvatsku

BUDU USILOVAT O:

• zdravý, klidný a příjemný venkov

• bezpečný, dostupný a moderní venkov

• výstavbu nové infrastruktury

• zachování typického rázu venkovské krajiny

• obnovení tradičních sousedských vztahů

• uchování lidových zvyků a obyčejů

Zoo Praha přivítala 16. srpna letošního miliontého návštěvníka – stala se
jím rodina manželů Omerových ze Všenor s osmiletými dvojčaty Eliášem a
Yoranem. Omerovi jsou v zoo pravidelnými návštěvníky, dvojčata mají nej-
raději lachtany, maminku Moniku doslova fascinují gaviálové. Rodina do-
stala mnoho dárků od zoo i jejích partnerů. Pražští radní v úterý také
schválili plán rozvoje pro zoo v Troji ve výši 840 milionů. Jeho součástí je
nový pavilon pro gorily, lední medvědy a areál pro australská zvířata. V
plánu je i investice na expozici pand velkých, od kterých si Praha slibuje
zvýšenou návštěvnost. Text a foto Václav ŠILHA, Zoo Praha

Miliontý návštěvník přijel do zoo ze Všenor



Strana 7, LITEŇSKÉ OKÉNKO  Naše noviny 17/16

V minulém vydání Liteškého okénka
jsme psali o tom, že liteňští dobro-
volní hasiči usilují o dotaci na novou
velkoobjemovou cisternu. Od té

doby žádost prošla veškerou kontro-
lou a veškerým hodnocením a byla
zařazena mezi ty úspěšné. Městys
Liteň tedy získá dostatek financí na
nákup zcela nové cisterny - 85% při-
spěje Evropská unie, 5 % Státní roz-
počet ČR a 10 % půjde z rozpočtu
městyse Liteň. S největší pravděpo-
dobností získáme vozidlo Tatra
815/7 CAS30 v provedení 6x6, které
uveze 9000 litrů vody, 540 litrů pě-
nidla, čtyřčlennou posádku a přede-
psanou požární i zásahovou výbavu,
včetně nového plovoucího čerpadla,
žebříků, vysílaček, hadic, lanového
navijáku, asanační lišty, lafetové
proudnice, vysokotlakého čerpadla s
proudnicí,atd. V terénu je bezkonku-
renční díky svému terénnímu pod-
vozku. Právě toto vozidlo se nám ja-
ko jediné svojí výškou vejde do stá-
vající garáže a už při průzkumu trhu

jsme na něj dostali několik nabídek.
Na dodání cisterny bude vyhlášeno
veřejné výběrové řízení. Záleží jen
na dodavateli, který zakázku vyhraje
a nabídne nejnižší cenu při dodržení
všech technických parametrů a pod-
mínek. Na přípravě výběrového říze-
ní se již začalo pracovat. 
Po podpisu smlouvy s výhercem
soutěže začne samotná výroba. Vo-
zidlo bychom tak měli převzít asi v
polovině příštího roku. Bude to náš
největší dárek ke 140. výročí od za-
ložení SDH Liteň, které příští rok
oslavíme. Začali jsme hezky od his-
torie. Před čtyřmi roky jsme zreno-
vovali historickou stříkačku R. A.
Smekal z roku 1935, pořídili slav-
nostní hasičský prapor a dobové ob-
leky, poté doplnili zásahové vybave-
ní, pomůcky, obleky apod. Ještě
letos dokoupíme zásahové přilby a

oděvy a budeme se těšit na příští rok.
Ani bych se nedivil, kdyby někteří v
kabině nového vozidla chtěli přespá-
vat, aby s ním nezmeškali výjezd k
mimořádné události...
S žádostí o dotaci z celé České re-
publiky uspělo asi jen 166 obcí a
měst. Proto jsme neskutečně rádi, že
jsme mezi nimi. Z okolí se zadařilo i
dalším. Dotaci na cisternu by měli
dostat také v Karlštejně, Ořechu,
Dobřichovicích a Chyňavě.
Více se o nás můžete dozvědět na
www.sdhliten.cz, nebo nás přímo
navštívit na akci Loučení s létem,
která se uskuteční 10. září v areálu
nádvoří Zámku Liteň. Vstupné bude
zdarma, doprovodný program zajiš-
těn. K poslechu zahraje kapela:
Brouci na zádech a Beat-out. Bu-
deme se těšit na shledání.

Jiří HrácH, velitel JSDH Liteň

Kurzy vyvrcholily koncertem
Potřetí v řadě uspořádala nezisková organiza-
ce Zámek Liteň pečující o odkaz světoznámé
pěvkyně Jarmily Novotné interpretační kurzy
zaměřené na zpěv klasického a tentokrát také
barokního repertoáru. Jejich dějištěm se stal
od 15. do 19. srpna zámecký areál v Litni. 
Podobně jako kdysi Novotná podporovala za-
čínající pěvce, předávaly v těchto dnech špič-
kové pěvkyně - sopranistka a sólistka Národ-
ního divadla Kateřina Kněžíková a znalkyně
zejména barokního oboru, mezzosopranistka
Markéta Cukrová - své dovednosti devíti fre-
kventantkám letošních kurzů. Mladé pěvkyně
na počátku kariéry čtyři dny studovaly v zá-
zemí historické budovy Čechovny svůj hlaso-
vý projev i pěveckou interpretaci a techniku.
Součástí hudebního vzdělávání byla trojice
přednášek o Jarmile Novotné.
Interpretační kurzy vyvrcholily 19. 8. závě-
rečným koncertem absolventek, za klavírního
doprovodu šéfkorepetitora Národního divadla
Zdeňka Klaudy. Program zahájily společným
vystoupením Kateřina Kněžíková s Markétou
Cukrovou. (Dokončení na straně 8)

Zámek v Litni navštívil před prázd-
ninami poslanec a čestný předseda
TOP 09 Karel Schwarzenberg. Pro-
hlédl si zámecký areál a s radostí
přijal patronát nad jedním z památ-
ných exemplářů zámeckého parku –
Platanem javorolistým. Na památku
této významné události byl strom
označen cedulkou s rytinou jména
patrona a datem. Na snímku je Sch-
warzenberg s ředitelkou neziskové
organizace Zámek Liteň Ivanou
Leidlovou. Patrony dřevin v zámec-
kém parku jsou známé osobnosti,
které v minulosti Liteň navštívili.
»Svůj« strom už tu má například
americký herec John Malkovich,
světoznámý dirigent Jiří Bělohlávek
či pěvci Martina Janková, Dagmar
Pecková, Štefan Margita a Adam
Plachetka.      Barbora DUšKoVÁ,
Foto ZÁMeK Liteň     Zámek Liteň

Patronem platanu je
Karel Schwarzenberg

Cisterna bude, úsilí se hasičům vyplatilo
JIŘÍ HRÁCH: „ANI BYCH SE NEDIVIL, KDYBY NĚKTEŘÍ V KABINĚ NOVÉHO VOZU CHTĚLI PŘESPÁVAT...“

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       9/2016 (59)                

ZÁVĚREČNÝ KONCERT. Interpretační kurzy vyvrcholily závěrčeným koncertem.      Foto Milan Mošna

Tři prázdninové týdny strávily děti
z Litně i okolí na táboře Zálesák v
údolí potoka Javornice u Zvíkovce.
Přesto, že letošní léto nebylo tak
horké, jako to předchozí, počasí
nám celkem přálo. Vyhnuly se nám
velké deště a bouřky. Škoda jen deš-
tivého návštěvního dne a předpo-
sledního dne tábora. Pršelo vydatně,
což způsobilo zvednutí hladiny po-
toka. Ale bát jsme se nemuseli -  sta-
ny i jídelna jsou v dostatečné výšce
od vody, tudíž nám žádné nebezpe-
čí nehrozilo. Naštěstí hladina vody
v potoce ještě před bouráním tábora
klesla a mohli jsme tedy v klidu do-
vést letošní, 45. ročník opět do zdár-
ného konce.  I tentokrát jsme muse-
li hodně investovat do táborového
vybavení. (Dokončení na straně 8)

LiteňskéOKÉNKO

PŘILÉTLI DRAVCI. Děti na táboře navštívil sokolník.   Foto Jiří HRÁCH

Počasí nám přálo, ale... pár ponožek na týden nestačí!
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Museli jsme opravit kuchyňská
kamna, postavit novou bránu, opra-
vit i rozšířit sklad potravin a dokou-
pit další stany. Proto děkujeme za
finanční podporu Středočeskému
kraji, městysi Liteň a městysi Karl-
štejn.
Během pobytu bylo pro děti připra-

veno mnoho zajímavých her a úkolů.
Nově jsme zajistili i večerní letní ki-
no s popcornem. Pozvali jsme si také
sokolníka s jeho dravci - těm men-
ším se líbily sovičky, větším zase
orel bělohlavý a sup. 
V podvečer jsme děti uváděli do děje
příběhu Rychlých šípů v podobě di-
vadelních her. Následující den muse-
ly děti plnit další etapy her, které by-
ly motivované předchozím divad-
lem. Celkem jsme měli na starosti
sedmdesát dětí a všechny jsme v po-
řádku vrátili jejich rodičům. Děti si
kromě trička s logem letošní celotá-
borové hry odvezly mnoho poznatků
a zkušeností do života a vznikla i no-
vá přátelství. 
Už teď víme, že se příští tábor bude
konat od 16. 7. do 5. 8. 2017. Snad

jsme letos rodiče nezklamali a nebu-
dou se tudíž napřesrok bát svěřit
nám  svoje »poklady«. Budeme rádi,
když nás rodiče opět osloví a chtěli
bychom je požádat, aby odevzdávali
vyplněné přihlášky včas. A také aby
dávali dětem dostatek oblečení i vý-
bavy, která je napsaná v přihlášce.
Jedna mikina, tepláky, tričko a jeden
pár ponožek na týden opravdu nesta-
čí. I to se nám po návštěvním dni s
rodiči stalo. Jsme v lese, v přírodě a
ještě když zaprší, stává se oblečení
dosti důležitou položkou v dětském
kufru. To byla ale jen drobná malič-
kost, oproti dobře zvládnutému celé-
mu táboru. Další podrobnosti a fotky
z letošního tábora naleznete na:
www.tkzalesakliten.cz
Během školního roku jsou v plánu i

další schůzky oddílu Zálesák Liteň.
Konat se budou v místní hasičárně. 

Jiří HRácH, Zálesák Liteň

Počasí přálo, ale pár ponožek nestačí!
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Doslova za několik dnů začíná liteň-
ským fotbalistům nová mistrovská
sezona 2016-2017.

Muži budou nastupovat k mistrov-
ským zápasům v nejnižší, IV. třídě
okresní soutěže. Jaké máme cíle?

Chceme především skončit lépe, než
v minulém ročníku a nejen se tzv.
odrazit ode dna, ale také zkonsolido-
vat mužstvo. To by měl být i hlavní
úkol pro nového trenéra Milana Ku-
děje. V posledních letech jsme se po-
týkali s úzkým hráčským kádrem,
který byl složený hlavně z hráčů Lit-
ně a blízkého okolí. Velký problém
nastával v průběhu soutěže se slože-
ním mužstva - vinou zranění, odcho-
dů a pracovní vytíženosti některých
hráčů byl většinou zázrak postavit
»fotbalovou jedenáctku«. Těmto ne-
příjemným situacím chceme přede-
jít, a proto bylo nutné posílení a ge-
nerační obměna hráčů.
Jsem rád, že se do mužstva vrací
Ludvík Kináč, dalšími posilami jsou
Michal Hejna (SK Tetín), Jakub
Smíšek a Jaroslav Prachař (Králův
Dvůr), Václav Duha, Dominik Jílek,
Filip Jílek (Č.L.-Union Beroun) a
Marcel Jílek (Sportovní škola
Plzeň). Zveme všechny naše přízniv-
ce - přijďte se na naše zápasy podí-
vat. Věříme, že vás potěšíme nejen
výsledky, ale hlavně předvedenou
hrou.
V mládežnických kategorií  máme

přihlášena družstva mladší příprav-
ky i mladších žáků a spojené druž-
stvo dorostu se Zadní Třebaní.
Tréninky dětí se budou konat počí-
naje 5. 9. každé pondělí od 17.00
hodin. Rádi bychom pozvali na fot-
balové hřiště děti ročníků 2004 -
2010, které mají rády nejen fotbal,
ale i jiné sportovní aktivity. K dispo-
zici bude začátkem září také nové
hřiště na plážové sporty. Přijďte si
zasportovat - budeme se na vás těšit!

Miloslav kLIMENT, Fk Liteň

Liteňské aktuality 
* Dovolenou má do 26. 8. liteňská
praktická lékařka pro děti a dorost
Mudr. Karlová. Zástupy jsou roze-
psány u vchodu do ordinace.       (lp)
* veřejné zasedání zastupitelstva
městysu Liteň se bude konat 8. září
od 19.00 hodin. Místo teprve bude
určeno. Lucie PaLková
* šedesáté narozeniny oslavil 20.
srpna známý statkář z Korna Bohu-
mil Čipera. Popřát mu dorazilo ně-
kolik desítek kamarádů, zahrála sta-
ropražská kapela Třehusk.         (mif)

Kdy a kde na podzim
hraje A-tým FK Liteň
28. 8. 17.00 FK Liteň – Rpety
11. 9. 17.00 FK Liteň – Chyňava B
18. 9. 17.00 Tetín B - FK Liteň
25. 9. 16.30 FK Liteň – Osov
1. 10. 13.30 Vižina - FK Liteň
9. 10. 16.00 FK Liteň – Osek B
16. 10. 16.00 Újezd B - FK Liteň
23. 10. 15.30 FK Liteň – Lochovice 
30. 10. 14.30 Tlustice B - FK Liteň
6. 11. 14.00 FK Liteň – Libomyšl
13. 11. 14.00 FK Liteň – Tmaň
20. 11. 13.30 Drozdov B - FK Liteň

Fotbalisté mají nového trenéra a spoustu posil
V PRVNÍM MISTROVSKÉM UTKÁNÍ NOVÉ SEZONY ZMĚŘÍ LITEŇŠTÍ BORCI 28. 8. SÍLY S MUŽSTVEM RPET

Kurzy vyvrcholily...
(Dokončení ze strany 7) 
Sopranistky Kateřina Kührová, Kri-
stýna Vylíčilová, Tereza Hořejšová,
Eva Kolková, Anita Jirovská, Mária
Havriľaková, Monika Sommerová,
Eva Kývalová a mezzosopranistka
Jarmila Balážová okouzlily publi-
kum zpěvem árií Morgany z opery
Alcina, Elviry z Dona Giovanniho,
Mimi z Bohémy, Julie z opery Ro-
meo a Julie nebo Violetty z La travi-
aty. Zaplněný sál Čechovny v závě-
ru účinkujícím upřímně aplaudoval.
K vynikajícím pěveckým výkonům,
jež jsou příslibem úspěšného startu
profesní dráhy absolventek, přispělo
i nezaměnitelné genius loci liteňské-
ho zámku, který jim byl celou dobu
kurzů tvůrčí oporou i inspirací.
Barbora Dušková, Zámek Liteň

BYL I POPCORN. V letním táboro-
vém kině měly děti k dispozici i pop-
corn. Foto Jiří HRÁCH

Liteňský zámek zachycený na snímku z počátku století. Pohlednice byla za-
slána 9. září 1903.

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

NA RANČI. U koní prožily část prázdnin přibližně dvě desítky dětí na rodinném »kaskadérském« ranči Orient manže-
lů Vlasákových v Leči. „Jezdilo se, plavilo se, učilo se,“ uvedl majitel ranče a profesionální kaskadérský jezdec Petr
Vlasák. „Nejmenší se naučili jezdit, pokročilí se zdokonalili a vedoucí lítali jako fretky,“ dodal s tím, že na táboře stih-
li jeho účastníci také trénovat na jezdeckou show triky tzv. Džigitovky. (mif) Foto ARCHIV
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Dočkají se Řevničtí nové silnice?
ZDEJŠÍ RADNICE NECHÁVÁ VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU STUDII PRO OBLAST ZA NÁDRAŽÍM
Řevnice - Vznikne za řevnickým
nádražím mezi tratí a Berounkou
nová silnice? Nebo jen cesta pro
pěší? 
Odpovědi mimo jiné i na tyto otázky
by měla dát architektonická studie,
kterou si právě pro tuto lokalitu ne-

chává zpracovat město Řevnice spo-
lu s novým majitelem areálu někdej-
ší Eurovie. Za 218 000 korun studii
vyhotoví zpracovatel nového územ-
ního plánu města Pavel Hnilička Ar-
chitekti. Z poloviny se na úhradě su-
my podílí soukromý majitel areálu,
společnost NS Řevnice a. s. 
„Chceme se dohodnout na některých
funkcích a využití, které by tato lo-
kalita pro město mohla v budoucnu
mít. Jde například o prostupnost k
řece, otevření prostoru, nové parko-

vací plochy. Chceme zjistit, zda by
zde například nemohla vést nová sil-
nice, která by na protější straně spo-
jovala závory u lávky s Pražskou uli-
cí,“ vyjmenoval řevnický starosta
Tomáš Smrčka s tím, že dotčené
území představuje pro Řevnice vý-
znamnou rozvojovou plochu, která
je však zároveň limitována, zejména
podmínkami vedení dráhy. Záměrem
radnice je proto stanovit pro tuto
krajinně i urbanisticky významnou
část území města podrobnější pod-

mínky a náležitosti využití a uspořá-
dání celého dotčeného území. Studie
by měla být hotova do konce listopa-
du. Pavla NOVÁČKOVÁ

Mořina - Chcete dostat pokutu? Pokud ano, pak si za-
parkujte auto u silnice vedoucí kolem známého lomu
Amerika. Pravděpodobnost, že vás to bude něco stát,
je poměrně velká.
Velká Amerika je lom populární po celé republice. Na-
táčel se tady nejeden film, vodní plocha na jeho dně pat-
řila svého času k nejznámějším »plážím« nudistů. Hlav-
ně o prázdninách sem míří desítky turistů a výletníků.
Jenže... Spousta z nich si příliš neláme hlavu s parková-
ním. A to se nelíbí policistům.
„Žádámě všechny místní obyvatele i výletníky, aby v

obou směrech silnice kolem lomu Velká Amerika dodr-
žovali zákaz zastavení a nenechávali stát svá auta na ok-
raji silnice, tak, jak se to nyní v letních měsících často
děje,“ vzkazuje  Martin Wiesner z karlštejnské služebny
Policie ČR. Dodává, že odstavená auta nezřídka znemož-
ňují bezpečný průjezd ostatním vozům. „Nehledě na to,
že se řidiči takto zaparkovaných aut dopouštějí přestup-
ku a dostávají pak za to pokuty,“ zdůrazňuje s tím, že pří-
mo v místě jsou dvě parkoviště, která však řidiči často
nevyužívají. V minulosti byla auta stojící v okolí Velké
Ameriky také častým cílem zlodějů.     Miloslav FRÝDL

Hořelo. Auto, chata...
(Dokončení ze strany 1)
Na dálnici u Jíloviště shořel 18. 8.
nákladní vůz značky Avia. Požár po-
dle vyšetřovatele zavinila izolace
motoru, která spadla na výfukové
potrubí. Hasiči z Řevnic a Radotína
požár zlikvidovali za necelou hodi-
nu, z auta ale zbyl jen ohořelý vrak.
Hned dva požáry pole likvidovaly
jednotky řevnických profesionálů a
dobrovolné sbory z okolí 16. 8. u Vo-
noklas. V akci bylo bezmála čtyřicet
mužů a jedenáct požárnických aut.
„Celková rozloha ohně byla více než
deset hektarů, příčinou obou požárů
byla technická závada na kombaj-
nu,“ sdělil hasič Pavel Vintera. Pla-
meny způsobily škodu 70 tisíc ko-
run. (mif)

Opilec křižoval silnici,
v dechu měl 2 promile
Černošice - Na opilce, který se
chystá u jedné z černošických res-
taurací usednout za volant, byli 17.
srpna večer upozorněni zdejší měst-
ští policisté. 
„Když hlídka dorazila na místo, uvi-
děla muže, který nasedl do vozidla a
začal od restaurace odjíždět,“ uvedl
strážník Otmar Klimsza. „Auto, kte-
ré najíždělo do protisměru a křižo-
valo silnici, jsme zastavili, řidič byl
podroben orientační dechové zkouš-
ce. Vzhledem k tomu, že jsme mu
naměřili přes 2 ‰ alkoholu, byl
hříšník předán »státním« policistům
k dalšímu šetření a opatření,“ uza-
vřel Klimsza. (mif)

Proměny se vrátily, Notičky odcestovaly

Město na Burešovku
dostalo přes milion
Řevnice - Po kdysi vyhledávané
promenádní cestě nad Řevnicemi
zvané Burešovka se budou moci
znovu procházet lidé. Město uspě-
lo s žádostí o dotaci a chystá její
rekonstrukci. 
Z ministerstva zemědělství se řev-
nické radnici podařilo před prázdni-
nami získat hned dvě dotace. „Jedna
je určena na odstranění únorové ka-
lamity, kdy pod těžkým sněhem
padly k zemi borovicové porosty,“
uvedl řevnický starosta Tomáš
Smrčka s tím, že na likvidaci získa-
lo město necelé 2 miliony. „Poško-
zené stromy jsou předběžně prodané
do papíren. Jde o stromy různého
stáří, plošně popadané, takže jiné
možnosti užití nebyly,“ řekl Smrčka.
Řevnice již vyhlásily výběrové říze-
ní na firmu, která práce zahrnující
odstranění padlých stromů a obnovu
lesních porostů provede. 
Vyhlášeno bylo i druhé výběrové ří-
zení na úpravu pěší stezky zvané
Burešovka. Na tento projekt se rad-
nici podařilo získat dotaci 1,2 milio-
nu korun. Řevnice přitom uspěly v
konkurenci 108 podaných žádostí.
Na promenádní cestě nad městem,
která byla vybudována na počest
někdejšího předsedy Okrašlovacího
spolku Tomáše Bureše, chce město
nechat opravit dřevěný mostek, roz-
šířit a zarovnat cestu, doplnit mobi-
liář. „Čekáme na nabídky. Rádi by-
chom na podzim začali s realizací,“
dodal Smrčka. (pan)

U Ameriky neparkovat! vzkazují policisté

Z našeho kraje 
* Zábavné odpoledne plné her pro
celou rodinu se bude konat 27. 8. od
15.00 na hřišti za sokolovnou v
Hlásné Třebani. Akci večer uzavře
opékání buřtů. (hlz)
* Použité ošacení, staré lůžkoviny,
deky, obuv, hračky a další podobné
věci můžete do 2. 9. odevzdávat na
OÚ v Zadní Třebani. (sih)
* Spanilou jízdu motocyklů do 50
ccm pořádají 3. 9. Mopeďáci Svina-
ře. Sraz je v 10.00 před místní hos-
podou U Lípy, spanilá jízda odstar-
tuje ve 12.00. (mik)
* Na farmářských trzích si můžete
nakoupit 3. 9. od 8 do 12.00 u zám-
ku v Dobřichovicích. (ak)
* 2. ročník rodinného festivalu Hra-
vě a zdravě se bude konat 3. 9. od
11.00 na náměstí v Řevnicích. Chy-
bět nebude pestrý jarmark, rodinná
hra o hodnotné ceny nebo premiéro-
vě tančírna a komunitní stůl.      (jin)
* Obecní ulice ve Svinařích, od
kaple směrem na Zadní Třebaň, je
uzavřena. Objízdná trasa vede přes
Hodyni. Frézování, úprava obrubní-
ků chodníku, vyrovnání poklopů ka-
nalizace a asfaltování by mělo skon-
čit 12. 9. Následně se bude pracovat
v ulici Řevnická - ve směru do Řev-
nic od 12. 9. do 3. 10. a ve směru do
Hodyně od 3. do 20. 10. (box)
* Dotaci z ministerstva zemědělství
na opravu kapličky se podařilo zís-
kat zastupitelstvu Zadní Třebaně. Z
nákladů ve výši 116.000 Kč, obdrží
obec 70 %, tj. asi 81 tisíc. Bude od-
straněna vlhkost za zdivem, kaple
dostane novou omítku, klempířské
prvky a zřejmě i krov. Zakázku je
třeba dokončit do 30. 9.              (pef)
* Nehoda mladého motorkáře u ob-
ce Roblín zaměstnala 14. 8. odpoled-
ne záchranáře z Řevnic. Mladík v za-
táčce nezvládl stroj a při pádu utrpěl
poranění kolene i páteře. Po ošetření
a zafixování ve vakuové matraci byl
transportován do nemocnice.    (bob)
* S transportem pacientky  z chaty
v Zadní Třebani pomáhali 10. 8. řev-
ničtí profesionální hasiči. Protože
byl na cestě k zásahu uzavřený že-
lezniční přejezd a záchranka se ne-
mohla dostat až k místu, bylo nutné
ženu přepravit asi 400 metrů na no-
sítkách.    Pavel VINTERA

Taneční skupina Proměny se vratila ze svého letního soustředění. Letos jsme
se vydali do Roudného u Turnova v Českém ráji. Nastoupila nám nová gene-
race tanečníků, kteří se pod vedením zakládající členky Proměn, nyní pro-
fesionální baletní tanečnice Elišky Kenclové naučili úžasné choreografie.
Ani malí tanečníci vedení Lenkou Zrostlíkovou nezaháleli a nacvičili dvě
taneční pásma. Hradní pán Biebrstejn z Frýdštejna a jeho tři družiny každý
den podnikli rytířské klání - rytířský pětiboj, vodní turnaj s dřevci, střelba
lukem.  Počasí si s námi hrálo. Chvilku vedro a hned zase déšť, ale nám to
nevadilo. Stihli jsme táborák, koupaní, výlet na hrad Frýdštejn i noční bo-
jovku, kterou pro nás připravili tanečníci velkých Proměn. Prožili jsme
hezký týden s prima partou lidí a budeme na to celý rok vzpomínat.   
Zatímco tanečníci z Proměn se ze soustředění vrátili 13. srpna, muzikanti z
dalšího řevnického souboru Notičky na to své odcestovali přesně o týden
později (viz druhé foto). V krkonošských Pasekách nad Jizerou budou nacvi-
čovat až do 31. srpna.       Ivana Zrostlíková, Proměny, Řevnice, (mif)

Foto Ivana Zrostlíková, Petra FrÝDlová
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Mnoho obyvatel našeho kraje možná ještě nikdy
neslyšela o tom, že žije na území, kterému se říká
Geopark Joachima Barranda. V posledních měsí-
cích se kolem geoparku zmobilizovala »realizační
skupina« a začíná s jeho popularizací.
Geopark se rozprostírá od západního okraje Prahy
až za město Zdice. Je často neoficiálně nazýván
Barrandien. Název dostal po věhlasném francouz-
ském badateli Joachimu Barrandovi. Mnozí znají
na tomto území spíše pojem CHKO Český kras,
které se pyšní označením největší vápencové úze-
mí v Čechách. Nicméně mnoho zajímavostí se na-
chází za hranicemi krasu. Celé území geoparku
nabízí nepřeberné množství výletů, kulturních akcí
a přírodních, geologických i kulturně-historických
zajímavostí. A nejedná se jen o Karlštejn či Koně-
pruské jeskyně. 
Území si zasluhuje označení geopark hned z něko-
lika důvodů. Mezi ty nejdůležitější patří přítom-
nost desítek významných geologických lokalit, ně-
kolika muzeí, venkovních geologických expozic,
jeskyní, důlních skanzenů, starých lomů a ohro-
mujícího množství kulturně-historických zajíma-
vostí. Oblast je protkána více než 200 kilometry
značených turistických stezek a asi čtyřicítkou ste-
zek naučných, koná se zde řada kulturních, spole-
čenských, sportovních a turistických akcí. 
Infrastruktura služeb a zajímavostí na území geo-
parku sice nemá vyvážené rozložení, ale služby a
turistické možnosti rostou téměř před očima. Tra-
diční každoroční akce se udržují, vznikají nové ex-

pozice, informační střediska, naučné stezky i ka-
várny, pozadu není ani kultura a sport. A území má
obrovský potenciál dále růst. Od roku 2015 lze no-
vě navštívit rozhlednu Máminku u Hudlic, Muz-
eum berounské keramiky v historické Zámečnické
uličce v Berouně či rodný dům spisovatele Františ-
ka Nepila a informační centrum v Hýskově. 
Mezi turisty i obyvateli je stále málo známý Du-
bový dvůr ve Lhotce u Berouna, ekocentrum s bio-
pekárnou Country Life v Nenačovicích nebo eko-
centrum Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou. Málo-
kdo ví, že sklářská huť Nenačovice nabízí bezplat-
né exkurze, že berounské občanské sdružení Bosá

turistika pořádá výlety na boso a že na bývalém
berounském autobusovém nádraží půjčuje mobilní
půjčovna kola a koloběžky. Na Tetínských vyhlíd-
kách bývá často úplně prázdno a lokální delikate-
su zvanou Tetinky, které jsou k dostání v tetínské
Vinotéce Hruška, ochutnalo zatím jen málo z nás.
Po návštěvě Koněpruských jeskyní se dá od pře-
míry turistů odpočinout na nedaleké dýňové farmě
v Bykoši, v Chyňavě můžete spatřit živého velb-
louda, lamu nebo klokana na statku U Merlina. 
Na začátku roku 2016 vyšel tištěný průvodce Ces-
ta do Barrandienu. Je vhodný zejména pro rodiny
s dětmi, ale inspiraci v něm mohou hledat i ostat-
ní. Průvodce seznamuje s tradičními místy, ale
ukáže i to, na co průvodci obvykle zapomínají.
Více informací na www.barrandien.cz/putovani. 
Lidé žijící na území geoparku mají často obavu, že
jeho vyhlášení znamená legislativní omezení.
Není tomu tak. Jedná se o druh chráněného území,
které legislativa nijak zvláštně neupravuje. Geo-
parky jsou novou variantou ochrany přírody, která
nemá za cíl přírodu od lidí sterilizovat, ale naopak
je propojit. Přirozená ochrana území má vycházet
přímo od obyvatel, kteří na daném území žijí.
Principem je snaha o nalezení rovnováhy mezi
ochranou životního prostředí a ekonomickou efek-
tivitou. Vedle ochrany geologického dědictví se
staví ochrana lokálních tradic, kultury, historické-
ho dědictví, tradičních řemesel, gastronomie a cel-
kového »ducha místa«. Romana ČERVINKOVÁ,

Geopark Joachima Barranda

Vše důkladně plánuji a připravuji...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Procestoval jsi 120 zemí na šesti
kontinentech. Mají tvé výpravy pře-
dem daný cíl, nebo prostě jedeš »jen
tak« a necháš na osudu, co zažiješ?
Každou výpravu velmi důkladně při-
pravuji a mám podrobný itinerář na
každý den. To je moje »úchylka«.
Už se těším, až někam vyrazím ne-
plánovaně a nechám to na osudu.  
Do jaké nejexotičtější »destinace«
ses dostal?
Asi nejexotičtější byl Somaliland -
jednostranně vyhlášený stát, který
má svou vládu, volby, armádu, mě-
nu... Musel jsem tam jet sám, proto-
že mi nikdo nevěřil, že je to bezpeč-
né. A bylo... 
o dobrodružné či dramatické zážit-
ky při cestách do Jemenu, Papui,
Somálska či Kambodže..., předpo-
kládám, nemáš nouzi. Bojíš se o
život často, měl už jsi někdy oprav-
du na kahánku?
I když destinace, kam jezdím, vypa-
dají na oko »nebezpečně«, snažím se
o minimalizaci rizik a situaci si peč-
livě předem prověřuji. Strach o život
je relativní pojem. Poslední dobou
může byt pocitově nebezpečněji ve
Francii, než třeba v Iránu nebo Omá-

nu. Krizové chvilky jsem měl na
poušti v Súdánu, během občanské
války v Alžírsku a nedávno v barm-
ských Himálajích. 
Na jaký zážitek naopak vzpomínáš
nejraději?
Mozaika pozitivních zážitků je ob-
rovská a je těžké vypíchnout ty nej.
Rád se vracím na místa, kde jsem
pobýval delší dobu - do Ománu, Bar-
my, Iránu či Indie. Zvlášť Omán mi
přirostl k srdci - tam také provádím
archeologický průzkum.

»Kutal« jsi ale nejen tam, že?
Archeologický průzkum jsem prová-
děl také v Makedonii a Uzbekistánu. 
Povedl se ti nějaký unikátní nález,
na který jsi pyšný?
Objevil jsem zdi a  pozůstatky věží v
jižním Ománu a měl o tom presenta-
ci na archeologické konferenci v
Britském muzeu.
Máš nějakou cestovatelskou či ar-
cheologickou metu, které bys chtěl
dosáhnout?
Určitě nechci procestovat všechny

země světa - nejsou na to peníze ani
motivace. Spíš naopak, chtěl bych
ukázat místa, která jsem si zamilo-
val, svému synovi Danielovi, který
je můj současný cestovatelský par-
ťák. V oblasti archeologie je to jed-
noznačně publikační činnost, tam je
potřeba psát a publikovat.
Píšeš i knihu. o čem bude a na kdy
případně chystáš její křest?
To je otázka do pranice. Na knize
pracuji už asi sedm let, ale pořád ne-
ní dost času dotáhnout to do konce.
Měla by být o Kadidlové stezce. 
Na cestách intenzivně fotografuješ.
Co tě s aparátem na krku zajímá
nejvíc?
Každý, kdo rád fotografuje, prochází
určitým vývojem. Já jsem začal s
krajinářskou fotografií a časem pře-
šel na portréty i textury, to mě v sou-
časné době zajímá nejvíc. 
Jakého fotografického »úlovku« si
opravdu hodně považuješ?
Jsou to překvapivě svatební fotogra-
fie. Byl jsem pozván dělat oficiální-
ho fotografa svatby princezny kme-
ne Rendile u jezera Turkana v sever-
ní Keni a na pohanskou svatbu v pří-
rodě na severním Islandu, kde ne-
věsta připlula za ženichem na dřevě-
né vikingské lodi. Cením si taky fo-
tek ze slavnosti v horách Papui Nové
Guiney, kde premiéra země nesli na
nosítkách a byl ozdobený peřím i ri-
tuálními náhrdelníky. S kamarádem
jsme tam byli jediní cizinci. Jsem ale
strašně rád i třeba za fotografie že-
lezných profilů v Bangkoku, to je
moje nejoblíbenější fotka z Thajska. 
Sotva dokončíme tento rozhovor,
odjedeš na další výpravu. Kam to
bude tentokrát?
Odjíždím do Kosova, procházet hory
na hranicích s Černou Horou a Albá-
nií. Za krásnými horami a přírodou
se nemusí daleko, i v Evropě se dají
najít atraktivní místa. Moldavsko,
Zakarpatská Ukrajina, celý Balkán...

Miloslav FRÝDL

Geopark nabízí nepřeberné množství tipů na výlet

V POUŠTI. Roman Garba na jedné ze svých cest.      Foto ARCHIV

Roman GARBA
+ narodil se 11. března 1966 ve
Frýdku-Místku 
+ absolvoval Vysokou námořní ško-
lu v polské Gdyni a bakalářská stu-
dia archeologie i historie v britském
Leicesteru
+ postupně byl (a je) námořníkem,
telekomunikačním expertem, arche-
ologem a turistickým průvodcem 
+ do Dobřichovic se přistěhoval v
roce 2002
+ ženatý, otec třináctiletého syna
Daniela 
+ jeho nejoblíbenějším jídlem je
lečo a francouzské brambory 
+ Životní krédo? „Zážitek nemusí
být pozitivní, ale silný...“           (mif)

Skály na Kotýzu. Foto Josef Mottl
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V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)

Sešli jsme zpátky na nádvoří a obje-
vili konečně, na takovém plastovém
sloupku proti bráně do dalšího, už
menšího dvora, zvonek. Po stisku
tlačítka se nic nedělo, tak jsme se od-
vážili projít branou a - z okna v prv-
ním patře se vynořila krásná tvář sta-
ré dámy lemovaná bohatou hřívou
šedivých vlasů. Její oči na nás zhlí-
žely vlídně, tak jsem se osmělil vy-
světlit svou nulovou francouzštinou,
že se zajímáme o francouzská vína,
speciálně v této chvíli o jurská, a že
bychom chtěli tady, v Chateau-de-
Chavanes, nějaká nakoupit. 
Už jsem si všiml, díky Alainovi de
Laguiche, že francouzská šlechta má
svatou trpělivost, silně vyvinutou
představivost o tom, co a v jakém
tempu řeči může cizinec pochopit, a
také vytříbenou výslovnost, které je,
zaplať pánbůh, dobře rozumět. Z od-
povědi jsme tedy poměrně snadno
pochopili, že tu je všechno v rekons-

trukci – zámek i vinařství, prodej je
přerušen a na zdejší vína bychom
mohli narazit v některém z okolních
obchodů. Tuto informaci dáma do-
provodila natolik rozmáchlým ges-
tem pravé ruky, až bylo jasné, že
myslí celý kraj Jura, ale zároveň že
čas, který nám chtěla věnovat, právě
vypršel. Srdečně jsme poděkovali,
rozloučili se a prošli vrátky ve zdi
zpět do ulice. Chlapík, který nám po-
mohl, byl už pryč, naše auto stálo na
plácku u jeho domu; cestou k němu
jsme se shodli, že hledat jehlu v kup-
ce sena nebudeme a nákup vín Cha-
teau-de-Chavanes oželíme. Beztak
už byl čas pomýšlet na oběd.
Jelikož rádi objevujeme půvaby
francouzské gastronomie, našel jsem
ještě před cestou pomocí internetu
restauraci se slibným názvem i vz-
hledem, velký a krásný kamenný
dům u vedlejší silnice, připomínající
starou poštovní přepřahací stanici.
Hostellerie des Monts Jura se ta hos-
poda jmenuje. Měli jsme představu,
že tam zastavíme na oběd, a když to
bude zajímavé, tak i na večeři. No a
cestou jsem ještě chtěl vyfotografo-

vat »ten strom« v Baume les Mes-
sieurs. To je jedno z nejkrásnějších
míst v kraji Jura. Na dně rozlehlé
hluboké prolákliny obklopené vyso-
kými skalami šedomodrého zbarvení
teče křišťálová řeka pramenící pod
krasovou jeskyní. U říčky stojí starý
klášter obklopený malou vesnicí.
Proti klášteru je kouzelná malá hos-
poda Le Grand Jardin, která, kromě
výborné kuchyně, disponuje i třemi
pokoji a lze se tam příjemně, přitom
nijak draze ubytovat a skvěle najíst.
Bydleli jsme tu už několikrát. Napo-
sledy předloni s mým bratrem a sy-
nem Vojtou. Můj bratr tehdy ráno
před poslední snídaní, příšerně čas-
nou kvůli jeho umanutí, že odjet se
musí co nejdříve, abychom stihli
volné dálnice dřív, než se začnou v
Německu ucpávat, couval z parko-
viště na zahradě restaurace, nevšiml
si čerstvě zasazeného javoru a napůl
ho vyvrátil. Narovnali jsme ho a za-
šlápli zpátky do země. Kuchař, který

ten strom vlastníma rukama sázel a
byl už předtím mírně rozladěný brat-
rovým požadavkem na nesmyslně
časnou snídani, teď už v duchu běs-
nil, i když navenek zachovával klid.
Uznali jsme, že pokud strom nevydr-
ží, bude na místě přivézt nový, nebo
poslat peníze na zakoupení stromu
číslo 2. Pilně jsem potom korespon-
doval s kuchařovou manželkou, kte-
rá podnik vede, o kondici stromu.
Nakonec to dobře dopadlo, javor se
vzpamatoval a vzájemné dopisování
ještě prohloubilo naše přátelství. 
Ulice mezi klášterem a Le Grand
Jardin byla plná zaparkovaných aut
lidí, kteří seděli na obědě v protější
klášterní restauraci, kde nebyla vol-
ná jediná židle. Nakonec jsme zapar-
kovali na místě pro invalidy u obec-
ní toalety, vedle sochy pohana Ver-
cingetorixe, a přitom lehce odřeli
blatník i kousek dveří o záludný ka-
menný schůdek.  (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Francouzská šlechta je velmi trpělivá
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 15)

www.syryodkarlštejna.cz

zrajÍcÍ, BalkÁnskÉ, ČerstVÉ a PaŘenÉ sÝry
(jemně solené - vhodné i pro děti),
BÍlÉ I ocHUcenÉ joGUrty, MĚkkÝ

tVaroH (zÍskal ocenĚnÍ
reGIonÁlnÍ stŘedoČeskÁ 

PotraVIna 2014)...

ČerstVÉ MlÉko z aUtoMatU

13 kč/l po celé prázdniny

FarMa HoMolka, BĚleČ,
tel. č.: 731 839 659

Prodejní doba: Po - Pa 8 - 20.00 h.
so a ne:  8 - 11.30 h.

naše sýry když si dáte,
náramně si pochutnáte!
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NÁBOR DĚTÍ DO TENISOVÉ AKADEMIE  
A SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ NA SEZONU 2016/17

NAUČÍME VÁS TENIS… 
… ale i jiné sporty

Sportclub Řevnice

www.sportclubrevnice.cz 
 

 info@sportclubrevnice.cz 
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Nový »kouč« zavedl pět tréninků týdně!
CÍLE DOBŘICHOVICKÝCH FOTBALISTŮ? PODÁVAT KVALITNÍ VÝKONY, BAVIT DIVÁKY A HRÁT NA ČELE TABULKY
Dobřichovice - Zatímco ligová
mužstva už mají za sebou několik
zápasů nové mistrovské sezony,
fotbalisté z našeho kraje své soutě-
že rozehrají poslední srpnový ví-
kend. Dobřichovice přivítají 27. 8.
na svém hřišti béčko Jíloviště.

Dobřichovičtí fotbalisté se na nový
soutěžní ročník 2016/2017 připravo-
vali opravdu usilovně. Koučování A-
týmu se totiž ujal bývalý ligový hráč
Bohemians a Dukly Praha Ladislav
Kocourek z Mokropes. Zkušený fot-
balový odborník svolal mužstvo už v

července a naordinoval mu trénink
5x v týdnu! Hráčům pak slíbil dřinu,
pot a zase dřinu, což je jediná cesta k
úspěchu. Kádr zůstal prakticky ne-
změněn, jedinými posilami by měli
být bratři Kryštůfkové z FC Jíloviš-
tě. V přípravným zápasech porazily

Dobřichovice nejprve Zadní Třebaň
2:0 (branky Smiovský, Kryštůfek) a
posléze i Lochkov 4:0. Mistrovská
sezona jim začne 27. srpna. Cílem je
podávat kvalitní výkony, bavit divá-
ky a držet se v horní části tabulky.
Miloslav oMáČKA, Dobřichovice

Na sezonu se pilně chystá i fotbalová
přípravka Letů. V přáteláku se minu-
lý týden utkala s fotbalovou akade-
mií z Chuchle. Foto NN M. FRÝDL

Rozpisy mistrovských zápasů Dobřichovic, Třebaně a Řevnic

Tak, jako každý rok, i letos přerušili
letovští kynologové o prázdninách

kurzy pro štěňata, aby si odpočinuli
a nabrali síly na podzimní akce.

Ani letos nevynechali členové Ky-
nologického klubu Lety čtrnáctiden-
ní pobyt na letním výcvikovém tábo-
ře v Městci Králové. Počasí nám
vcelku přálo, nebyla taková vedra ja-
ko loni, a tak jsme si užívali nejen
práce se psy, ale i výlety po okolních
památkách. Společnost byla příjem-
ná, užili jsme si spousty legrace a
oslavili společně dokonce dvě život-
ní jubilea. Tábor měl jen jednu nevý-
hodu - byl krátký! Prostředí městec-
kého cvičáku uprostřed polí, v blíz-
kosti rybníků a místního koupaliště
je pro nás přímo ideální. 

Říjen samá akce
První a zároveň jedinou sportovní
akcí v září bude 9. ročník podzimní-
ho obranářského závodu, který se
bude konat v sobotu 24. září. Zato
říjen máme přímo nabitý akcemi k
prasknutí. Hned 8. 10. budou první
podzimní zkoušky z výkonu, 15. 10.
budeme pořádat svod chovných psů
a fen Středočeské pobočky Českého
klubu německých ovčáků. A posled-
ní říjnovou sobotu, 29. 10., nás čeka-
jí další zkoušky z výkonu. Poslední
letošní zkoušky by se měly konat v
sobotu 19. 11. 
Oblíbené kurzy pro štěňátka zahaju-

jeme hned první neděli v září v ob-
vyklý čas. Jistě přijde spousty natě-
šených páníčků a ještě více natěše-
ných pejsků. Moc se na ně těšíme.

Alena vANŽUrová, KK Lety

Naše noviny - XXVII. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých
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Letní tábor kynologů měl jednu nevýhodu - byl krátký

Závodníci poběží
z kempu do kempu
Čtvrtý ročník běhu Eleven Karlš-
tejnská devítka, který se snaží na-
bídnout sportovní vyžití celé rodině,
se uskuteční 28. srpna v Karlštejně.
Na amatérské i profesionální běžce
a diváky se těšíme od 8.00 v míst-
ním kempu. Hlavní závod startuje v
10:00, účastníci poběží po silnici
podél Berounky k Výzkumnému
ústavu vinařství, vystoupají ke kříž-
ku, dále k hlavní bráně hradu a lesy
nad vinicí zpět do kempu. Zazávodit
si ale mohou všichni - od dětí nej-
mladšího věku, které samy chodí či
běží, až po nejstarší závodníky. Při-
praven bude běh pro zdraví, kde bu-
de vítěz vylosován, i doprovodný
program se sportovními stanovišti
pro mladší účastníky. Akci bude slo-
vem provázet komentátor Štěpán
Škorpil.     Jana KrtKová, Liteň

Od 14. 8. byli malí házenkáři z Řev-
nic na soustředění v Horní Malé
Úpě, v penzionu Černava. Zdokona-
lovali zde výdrž na nové soupeře,
součástí byl i dvojitý výstup na
Sněžku. Druhý výstup byl »záchran-
ný«, hledali jsme ztracený mobilní
telefon. Záchrana se bohužel nezda-
řila, telefon se nenašel. Nikdo jiný
už se neztratil, a tak jsme se v sobo-
tu 20. srpna vrátili vpořádku domů.
Některým se nechtělo, ale nedalo se
nic dělat - všechno jednou končí.
Všichni si soustředění užili, a tak
budeme doufat, že to příští se vyda-
ří minimálně jako to letošní. Děkuji
všem, kteří se podíleli na příjemném
prožití celého týdne a nenechali nás
zemřít hlady (Lucka, Dita a Patrik).
Bude na co vzpomínat.

Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice
Foto ARCHIV

Házenkáři se vrátili na Sněžku, telefon ale nenašli

Jeden z letovských kynologů na táboře v Městci.     Foto Alena VANŽUROVÁ 

DOBŘICHOVICE, III. třída
27. 8. 17:00 Dobřichovice - Jíloviště B
3. 9. 17:00 Dobřichovice - Vrané n/V
11. 9. 17:00 V. Přílepy - Dobřichovice
17. 9. 17:00 Dobřichovice - Vonoklasy
24.  9. 16:30 Třebotov - Dobřichovice
1. 10. 16:30 Dobřichovice - Čísovice
8. 10. 16:00 Jinočany - Dobřichovice
15. 10. 16:00 Dobřichovice - Nučice
23. 10. 15:30 Statenice - Dobřichovice
29. 10. 14:30 Dobřichovice - Kosoř B
5. 11. 14:00 Čer. Újezd - Dobřichovice
12. 11. 14:00 Dobřichovice - Kazín
20. 11. 13:30 Kněževes - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
27. 8. 17:00 OZT - Zdice B
4. 9. 17:00 Mořina - OZT
10. 9. 17:00 OZT - Zdejcina
18. 9. 17:00 Vysoký Újezd - OZT
24. 9. 16:30 OZT - Cembrit Beroun
2. 10. 16:30 Svatá - OZT
8. 10. 16:00 OZT - Chrustenice
15. 10. 16:00 Všeradice - OZT
22. 10. 2016 15:30 OZT - Chodouň
29. 10. 2016 14:30 OZT - Nižbor B
6. 11. 2016 14:00 N. Jáchymov - OZT
12. 11. 2016 14:00 OZT – Hudlice 
20. 11. 2016 13:30 Srbsko - OZT

ŘEVNICE, IV. třída
28. 8. 17:00 Zvole B - Řevnice
4. 9. 17:00 Řevnice - Průhonice B
11. 9. 17:00 Čisovice B - Řevnice
18. 9. 16:30 Řevnice - Klínec
25. 9. 16:30 Libeň - Řevnice
2. 10. 16:00 Řevnice - Pikovice
9. 10. 16:00 D. Břežany B - Řevnice
16. 10. 16:00 Mníšek B - Řevnice
23. 10. 15:30 Řevnice - Libeř B
30. 10. Řevnice mají volno
6. 11. 14:00 Řevnice - Zlatníky B
13. 11. 14:00 Bojanovice - Řevnice
20. 11. 13:30 Řevnice - Psáry B

Skvělý týden v Uppsale
Loni v září nás navštívili známí ze
Švédska, kteří mají soukromý cvičák
ve městě Uppsala. Přijeli se podívat,
jak pracujeme se psy při nácviku ob-
ran i na populární kurzy socializace
štěňat. Moc se jim u nás líbilo a na
oplátku jsme byli pozváni na návště-
vu do Švédska. Pozvání jsme brali
tak trochu s nadsázkou, nicméně by-
lo myšleno vážně, a tak jsme v lednu
doladili podrobnosti, v únoru zakou-
pili letenky a 30. června odlétli z
Prahy směr Stockholm. Ve Švédsku
jsme strávili šest fantastických dnů.
Kromě návštěvy cvičáku jsme absol-
vovali prohlídku Uppsaly, Stockhol-
mu i městečka Sigtuna. Byl to oprav-
du skvělý týden. Přivezli jsme si
spousty zážitků, fotografií a vzpomí-
nek, které bych ráda zvěčnila ve fo-
toknize, kterou snad vytvořím za
dlouhých zimních večerů...

Alena VANŽUROVÁ, KK Lety


