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Dračí lodě závodily
na Berounce

9. května 2017 - 9 (698)

Cena výtisku 7 Kč

Vladimíra Hejmová
je Ženou regionu

Řevnice - Středočeskou Ženou regionu se stala řevnická lékařka, zakladatelka spolku Náruč a jednatelka sociální firmy Zelený ostrov Vladimíra Hejmová. O jejím vítězství ve
středočeském kole prestižní celonárodní soutěže rozhodlo hlasování
lidí na webových stránkách organizátorů. A bylo to vítězství přesvědčivé: První Hejmová dostala 466
hlasů, druhá Hana Kadlecová, zakladatelka Spolku Ichtyoza pomáhajícího dětem trpícím nevyléčitelnou
kožní nemocí, 405. Slavnostní galavečer s vyhlášením absolutní vítězky se uskuteční v červnu.
Soutěž Žena regionu je určena ženám, jež dosahují jedinečných výsledků ve své profesi, aktivně se podílejí na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či
zvířatům, přispívají ke zlepšení i
rozvoji svého regionu.
(mif)
POD MÁJÍ. Folklorní festival Staročeské máje začal v sobotu 6. května
hned na třech místech našeho kraje,
mj. v Hlásné Třebani (na snímku).
(Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Řevnice se chystají na kolaps

Ulicí běhala zmatená
žena v noční košili

Řevnice - Dopravní kolaps. Na ten
se pomalu chystají Řevnice v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
železničního mostu u čistírny odpadních vod. Kvůli ní totiž zůstane od 12. 6. uzavřena takzvaná objížďka. Všichni řidiči tak budou
muset přes železniční přejezd.
V případě toho řevnického je to ovšem hotová katastrofa: závory bývají někdy dole i více než deset minut.
Kam při uzavřené objížďce bude dosahovat kolona před šraňkami stojících aut, těžko odhadovat - z jedné
nejspíš až do Letů, z druhé na řev-

Černošice - Zmatená starší žena v
noční košili pobíhala 3. 5. brzy ráno
černošickou Komenského ulicí.
Na místo byli telefonicky přivoláni
místní městští policisté. „Paní se s
námi odmítala bavit,“ uvedl strážník
Otmar Klimsza s tím, že po příjezdu
záchranářů se hlídce povedlo zjistit,
kde žena bydlí a také, že trpí Alzhaimerovou chorobou. „Po ošetření
byla odvezena na psychiatrii do Bohnic,“ dodal Klimsza.
(mif)

OBJÍŽĎKA NA CESTĚ DO LETŮ BUDE UZAVŘENA OD 12. ČERVNA DO PŮLKY ŘÍJNA
nické náměstí. Navíc od 11. července přibude výluka na železniční trati,
během které bude mezi Řevnicemi a
Dobřichovicemi průjezdná jen jedna
kolej!
Původně měla rekonstrukce železničního viaduktu u řevnické čističky
začít již v dubnu. Investor - Správa
železniční dopravní cesty ji ale odložil, neboť v těchto dnech jsou na
trati další dvě výluky mezi Karlštejnem a Berounem i mezi Radotínem
a Smíchovem. „K uzavření objížďky
tak má dojít 12. června, kdy se začne
připravovat zařízení staveniště a

Ondřej Bábor zbožňuje adrenalin a dělá psí kusy
Dobřichovice - První červnový
víkend vstoupí na nádvoří zámku
v Dobřichovicích původní muzikál poberounských ochotníků i
profesionálů Noc na Karlštejně do
dvanácté sezony. Po Pavlovi Vítkovi a Lumíru Olšovském se letos
v roli Peška představí skvělý muzikálový herec a čerstvý ženáč
Ondřej BÁBOR.
Legendární filmovou veselohru
Zdeňka Podskalského Noc na
Karlštejně, předpokládám, znáte.
Znáte?
Ano, samozřejmě znám.
Kdo z té předlouhé řady skvělých

Ondřej Bábor.

Foto ARCHIV

herců, která v něm účinkovala, se
vám v příslušné »karlštejnské« roli
líbil nejvíc?
Líbí se mi Jaromír Hanzlík, jelikož
je jeho pojetí postavy přirozené, bez
nějaké nucené šarže, což se ve většině představení u postavy Peška nevidí. Naopak dochází k velkému
přehrávání a herci často z Peška dělají přehnaně komického klauna.
Dále si nedokážu film představit bez
Waldemara Matušky, jelikož ten
patří mezi mé oblíbence.
Napadlo vás někdy, že byste si roli
Peška taky mohl zahrát?
To tedy ne. (Dokončení na straně 3)

započne rekonstrukce,“ potvrdil řevnický starosta Tomáš Smrčka. Do
části Letů zvané Kanady se prý řidiči dostanou. Nejrychlejší způsob, jak
se dostat do Prahy ze Řevnic, je jet
přes Brdy směr Mníšek pod Brdy.
Do Mníšku doporučuje řevnický starosta směřovat i cesty za nákupy.
Výluky a uzavírka mají trvat do půlky října. „Původně měla uzavírka
objížďky trvat 10 měsíců, nakonec
byla zkrácena,“ řekla starostka Letů
Barbora Tesařová s tím, že pracovat
se bude nepřetržitě, o víkendech i
svátcích.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Stodevadesátikilového
muže přenášeli hasiči
Černošice - 189. Tolik kilogramů váží pacient, kterého 2. května převáželi z Černošic do pražské nemocnice řevničtí záchranáři. Na pomoc si
museli zavolat hasiče.
„Šedesátiletého pána jsme v plachtě
snesli po schodech a přes zahradu do
sanitky,“ uvedl profesionální hasič z
Řevnic Pavel Vintera. Podle černošického strážníka Otmara Klimszi trpěl muž 14 dnů silným průjmem a
byl zesláblý. „Speciální sanitkou
jsme ho převezli na infekční oddělení na Bulovce,“ řekl ředitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček.
(mif)
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Bály jsme se, ale dobře to dopadlo!
ČARODĚJNICKÉ VATRY VZPLÁLY 30. DUBNA PO CELÉM KRAJI - I V HLÁSNÉ TŘEBANI A VE SVINAŘÍCH
Lidová tradice pálení čarodějnic se poslední dubnový den poctivě dodržuje v Hlásné Třebani. Stejně jako loni i letos se místní hasičský sbor rozhodl uspořádat oslavy a s radostí upálit nějakou čarodějnici. Toho jsme se my, Holky v rozpuku, docela obávaly, ale dopadlo to dobře - přežily jsme!
Na stavbu hranice byl využit Bio odpad (dřevo,
větve apod.) dovezený hlásnotřebaňskými občany,
kteří využili velkého pálení, jež je pod kontrolou
hasičů. Teploměr ukazoval teplotu okolo 15 stupňů, a tak byla návštěvnost docela vysoká.
Vše bylo dle harmonogramu zahájeno odpoledním dětským programem. Děti mohly soutěžit v
různých disciplínách a vyhrát krásné ceny. Nejvíce
se však vyřádily v házení právě posečené trávy tam bylo opravdu veselo. Dospěláci zatím posedávali v připravených stanech, popíjeli a pojídali
dobroty, které hasiči připravili, např. výborné langoše nebo klobásky. I u piva byl výběr, o vínku ani
nemluvím, vše pěkně vychlazené, jak má být. Atmosféru ještě zpříjemňovala muzika. Po 20.00
hodině bylo zahájeno zapalování »vatry«. Hroma-

da byla opravdu veliká, hoši museli zapalovat ze
čtyř stran, ale nakonec to pěkně chytlo a návštěvníci se u ohně náramně bavili. Všem moc děkujeme, zvláště hlásnotřebaňským hasičům a jejich kamarádům i kamarádkám za bezva připravený program a postarání se o nás - bylo nám moc fajn. A
příští rok zase naviděnou u jezu.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

ČARODĚJNICE. Jitka Švecová na oslavách čarodějnic v Hlásné TŘEBANI.
Foto ARCHIV

Na Zelené hoře
I ve Svinařích jsme z neděle 30. 4. na pondělí 1. 5.
oslavili hned na několika místech Filipojakubskou
noc. Hlavní vatra vzplanula v půl deváté večer na
Zelené hoře. O její přípravu se postaral místní sbor
dobrovolných hasičů. Na vršku hranice se vyjímaly dvě čarodějnice, které ovšem brzy podlehly rozběsněným plamenům. U malého ohně si několik
desítek příchozích opeklo buřtíky a poklábosilo u
sklenky piva nebo vína. Vítání jara tak bylo učiněno zadost, tedy pevně doufejme, že už se »aprílové« počasí zklidní a užijeme si příjemného máje.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Řevnická hranice letos měřila jedenáct metrů
Nejvyšší čarodějnickou hranici v našem kraji už léta na kopci Vrážka stavějí Řevničtí. Rekordní vatra
v roce 2006 měřila 15,245 m, ta letošní »jenom«
10,80 m. „Stavěli jsme ji den před pálením v osmnácti lidech a zabralo nám to deset hodin,“ uvedl
jeden z tradičních »budovatelů« Pavel Jílek s tím,
že dostatek dřeva si přivezli v předstihu z řevnického lesa. Figurinu na vrchol vatry vyrobil Jan Slovenčík a měla podobu cyklistky. „Je to proto, že na
stavbě se podílelo osazenstvo, které vášnivě rádo
jezdí na kole, a taky jsme tím chtěli vzdát poctu našemu »cyklistickému« regionu,“ doplnil Jílek. „Podle pana Slovenčíka budeme v netradičních »bábách« pokračovat, tak se těšíme, co vymyslí příště.“ Foto Pavel JÍLEK a NN M. FRÝDL
(mif)

Májka v Hlásné padla dvakrát - poprvé ji v noci podřízli záškodníci
PRVNÍ KVĚTNOVOU SOBOTU ZAČAL POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE
Poberouní - Poberounský folklorní festival Staročeské máje začal první květnovou sobotu
hned na třech místech najednou: v Berouně,
Svinařích a Hlásné Třebani. Největší přehlídka
folkloru ve středních Čechách pokračuje dále
každý květnový víkend.
(mif)
V Hlásné Třebani program zahájila Domažlická
dudácká muzika. Ve 14.50 se sešli krojovaní účastníci u hospody Na Růžku a za doprovodu muziky
došli v průvodu na náves. Zde se ujala slova Jana
Pernecká, přivítala přítomné a předala slovo Holkám v rozpuku, mladé chase a dětem, kteří požádali starostu o udělení práva k pořádání oslav.
Rychtář jim ho předal a oslavy mohly začít. Nejprve vystoupily děti ze školky a malí sokolové.
Holky v rozpuku si připravily taneček na písničku
Komáři se ženili a dostalo se nám velkého uznání
a potlesku. Pak vystoupil Národopisný soubor Postřekov. Krásná muzika, krojovaní chasníci a děvčata - pěkná podívaná! Hasiči a malí sokolíci zatancovali českou besedu. Kdo měl zájem, mohl si
koupit lístek do slosování o májku - vyhrál ji Michal Snopek. V této době už přijela naše oblíbená
kapela Třehusk a za doprovodu její písničky byla

májka pokácena. Na tuto chvilku se těšily nejvíce
děti - hned po pádu májky se na ni všechny vrhly
a tahaly se o její výzdobu.
Hasiči se postarali o chutné pohoštění, diváci si
mohli také nakupovat ve stáncích šperky, koření,
květiny, balonky pro děti... Počasí nám tentokráte
přálo, nálada byla výborná, vystoupení moc pěkná. Radost nám nezkazilo ani to, že v noci z pátku
na sobotu nám nějací záškodníci májku podřízli,
Díky starostovi a pomoci hasičů byla májka opravena a ráno opět stála na svém místě. Děkuji členkám kulturního, sociálního a školského výboru za
organizační přípravu, starostovi V. Konvalinkovi a
jeho ženě za záchranu májky, za poskytnutí zázemí pro učinkující i za možnost připojit se do elektrické sítě a vůbec všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Díky a za rok zase nashledanou.
Ve Svinařích se Staročeské máje v rámci poberounského folklorního festivalu konaly vůbec poprvé. Nejprve několik hodin obcházeli vsí májovníci za doprovodu muzikantů a zvali místní na program pod májkou a tancovačku. Vpodvečer byli
obyvatelé Svinař premiérově svědky ceremoniálu
žádání o právo i vystoupení folklorních souborů -

dudácké muziky Praštěnka a Kominíčku z Malé
Bělé. Potěšilo je také vystoupení dětí z místní
školky a flétnového sboru Evy Kolandové.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň, (mif)

NA ZDRAVÍ! Svinařští májovníci při obchůzce
vesnicí.
Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde se dále koná poberounský folklorní festival Staročeské máje
VINAŘICE, náves
PRAHA-KAMPA, náplavka
sobota 13. května od 17.00
u Hergetovy cihelny
* Od 13.00 průvod obcí
neděle 14. května od 12.00
* Klíček * Sedmihorka * Třehusk * Malý Handrláček * Lintavěnka
* Česká beseda
* Krušpánek * Rosénka * ChorMOKROPSY, Masopustní nám. vatský pěvecký sbor Klapa-Sv. Juneděle 14. května od 14.00 raj * Moravští Chorvaté * Třehusk
* Pramínek * Ladův národopisný * Chorvatská kapela Šomazguni
soubor * Vrbina * Klíček * Praš- * Projížďky po Vltavě na gondotěnka * Třehusk * Černošické děti lách a falužích

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves
sobota 20. května od 13.00
* Krušnohorská dudácká muzika *
Třebasbor * Netolička * Notičky *
Proměny * Třehusk * Česká beseda * Děti ze ZŠ i MŠ
VŠERADICE, u hospody
sobota 20. května od 12.00
* Třehusk * Skalanka * Krušnohorská dudácká muzika * Proměny

* Česká beseda * Moravská beseda
* Všeradické děti
* Od 20.00 taneční zábava v hostinci Na Růžku

Festival pokračuje:
- 28. května v Letech
- 29. května v Karlštejně

Podrobné info na:
http://majenasenoviny.net
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Zbožňuju adrenalin, dělám psí kusy!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Jaromír Hanzlík byl jako Pešek vynikající. Na to, že bych si tuto »jeho« roli mohl někdy zahrát, jsem
nikdy ani nepomyslel. Ale jsem velice rád, že se tak stalo, je to příjemná
role a už se na ni těším. Moc.
Na co nejvíc?
Hlavně na to, že si již podruhé zahraji milenecký pár se svojí ženou. Premiéru jsme si odbyli v Přízraku Londýna, který je k vidění v pražském
divadle Hybernia.
V roli císařského šenka se divákům
poprvé představíte v pátek 2. června
na nádvoří zámku v Dobřichovicích. Už víte, jaký »váš« Pešek bude? Podobný tomu Hanzlíkovu, nebo se publikum může těšit na nějaké překvapení?
Zatím jsem se úplně nedostal k práci
na roli, ale vím jistě, že se budu přiklánět právě ke zpracování Jaromíra
Hanzlíka. Takto si Peška představuji
i já, když čtu scénář.
Účinkujete či jste účinkoval ve slušné řádce muzikálů: Čas růží, Děti
ráje, Přízrak Londýna, Ať žijí duchové, Jekyll a Hyde, Funny Girl…
Ve kterém z nich hrajete či jste hrál
nejraději?
Nejraději mám muzikál Čas růží.
Písně Karla Gotta jsou pro mne balzámem na duši a nikdy jsem si účin-

Ondřej BÁBOR
- narodil se 28. 11. 1990, vyrůstal v
Blučině, vesničce nedaleko Brna
- v roce 2015 vystudoval Janáčkovu
akademii múzických umění, obor
muzikálové herectví
- účinkoval v Městském divadle Brno, v Divadle Husa na provázku i v
Národním divadle moravskoslezském v Ostravě
- v současné době hraje v několika
muzikálech v Praze
- jeho koníčkem je zpěv, akrobacie
a motorka

UŽ JSOU SVOJI. První květnový den se Ondřej Bábor na Srí Lance oženil s
muzikálovou kolegyní Michaelou Noskovou. Tajně - o plánované svatbě nevěděla dokonce ani nejbližší rodina. V létě si novomanželé spolu zahrají v »poberounské« Noci na Karlštejně.
Foto ARCHIV

Pohádkovým lesem prošlo 700 dětí

U PRINCEZNY. Na trase Pohádkového lesa plnily děti různé úkoly.
Foto Jitka NOSKOVÁ

Pohádkový les pořádalo rodinné
centrum Leťánek letos už poosmé.
Tentokrát ve spolupráci s nakladatelstvím Elmavia, za podpory obcí
Lety a Mořinka i nadačního fondu
Letorosty. Na start v Letech dorazilo přes sedm set dětí, zatímco v
předchozích letech se jich zúčastňovalo v průměru 350. Za každý
splněný úkol dostaly kresbu - výjev z některé pohádky - a když došly do cíle, svázaly si všechny listy
do desek, čímž vznikla krásná kniha - omalovánka. V cíli na Mořince
čekal jako vždy jarmark a spousta
zábavy pro děti včetně kejklíře.
Věříme, že odměny (i ty náhradní)
»na konečné« potěšily a nabízíme
všem zájemcům, aby si listy do
omalovánkové knížky stáhli z
www.letanek.cz. Podle ohlasů, které máme, se letošní ročník vydařil
a posunul akci zase o kousek dál.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli Pohádkový les opět zorganizovat
a přejme si do dalších ročníků nejen tak krásné počasí jako letos, ale
možná i více vzájemné ohleduplnosti, které je při akcích tohoto typu z podstaty potřeba, natož při
rekordním počtu návštěvníků.
Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

kování v muzikálu neužíval tak, jako
právě zde, za doprovodu těchto krásných melodií.
Máte nějakou vysněnou roli, kterou
byste si opravdu rád zahrál a zatím
vás míjí?
Ano, mám - je to role Jeana Valjeana
v Bídnících. Ale na tu si musím ještě
pár let počkat...
Co vás na muzikálovém herectví
nejvíc baví?
Baví mě být někým jiným. Baví mě
nahlížet na situace a řešit konflikty,
jako někdo jiný, jinak, než bych je
třeba řešil já sám. Někdy se díky tomu může člověk i lecčemu přiučit.
Také mě baví zpěv a vyjadřování
emocí právě prostřednictvím zpěvu.
Umíte si představit, že byste se živil
něčím jiným?
Ano, umím, ale to je tajné.
Vaší velkou vášní jsou motorky.
Nechtěl byste být třeba motocyklovým závodníkem?
Ne, to určitě ne. Motorka je sice mojí obrovskou vášní, ale nikoli kvůli
rychlosti. Miluji pocit prostoru a
volnosti, a to přesně mi motorka dává. Vlastně mě jízda na motorce uklidňuje a mnohokrát si na ní pročistím hlavu.
Jaký jste jezdec – klidný, nebo postrach silnic? Nemají o vás vaši
blízcí strach, nevidí ve vás jednoho
z potencionálních »dárců orgánů«?
Já se považuji za klidného jezdce,
někdy možná až příliš rozvážného,
což se právě na motorkách moc nevyplácí. Moji blízcí už si zvykli. Jestli ve mě vidí dárce orgánů, nevím,
ale pokud ano, tak to nebude kvůli
motorce. Zbožňuji totiž adrenalin a
dělám různé »psí kusy«.
Už víte, jak prožijete letošní léto?
Tedy kromě toho, že budete účinkovat v Noci na Karlštejně…
Ano, vím - plánuji nějakou krásnou
dovolenou se svojí ženou a nevlastní
dcerou.
Miloslav FRÝDL

Původní poberounský muzikál

Noc na Karlštejně
vstupuje do dvanácté sezony
Hrají a zpívají:
Václav VYDRA, Jan
RosÁk, ondřej BÁBoR,
Jan Matěj RAk, Monika
VAŇkoVÁ, karel kRÁL,
Pavla NoVÁČkoVÁ, Petr
ŘÍhA, Alena ŘÍhoVÁ,
Jiří oBeRfALzeR, Radan
ŠUBRT, Jan kUNA,
ondřej NoVÁČek, sbor
starostů, šermíři, metači
ohně, ženské, koně, koza...

Zámek DOBŘICHOVICE

pátek 2. a sobota 3. června od 21.00 hod.
Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice -724 339 732,
kultura@dobrichovice.cz; info: noc.nasenoviny.net
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Sezona »v lese« začne na konci května
PRVNÍ LETOŠNÍ AKCÍ ŘEVNICKÉHO LESNÍHO DIVADLA BUDE BLÁZNIVÁ KOMEDIE ZEMĚ JE PLACATÁ
Řevnice - Divadelní sezona v řevnickém lesním divadle začne letos
výjimečně brzy. První představení
se uskuteční již 29. května.
Crazy komedie Divadla Kampa Země je placatá nebo tě zabiju! s písničkami začíná v 10.30 dopoledne.
Půjde sice o školní představení, ale
pořadatel - Městské kulturní centrum Řevnice - na něj zve širokou
veřejnost. Občerstvení je zajištěno.
O den později, 30. 5., sem zamíří hudebníci. Řevnická základní umělec-

ká škola pořádá v rámci celorepublikové ZUŠ Open koncert s komorním

orchestrem Camerata Bohemica. Akce nazvaná Jak šly děti s Mozartem

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

10. 5. 20.00 NAPROSTÍ CIZINCI
12. 5. 17.30 STRÁŽCI GALAXIE VOL.2
12. 5. 20.00 LADY MACBETH
13. 5. 15.30 MIMIŠÉF
13. 5. 17.30 ŠPUNTI NA VODĚ
13. 5. 20.00 I DVA JSOU RODINA
17. 5. 20.00 KLIENT
19. 5. 17.30 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
19. 5. 20.00 KRÁL ARTUŠ
20. 5. 15.30 ŠPUNTI NA VODĚ
20. 5. 17.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
20. 5. 20.00 VETŘELEC: COVENANT

KINO LITEŇ
Kino promítá pouze pro školy. (vš)
KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
9. a 16. 5. 17.30 ZTRACENÉ MĚSTO Z
9. 5. 20.00 PO BOUŘI
10. 5. 17.30, 17. 5. 20.00 ŠPÍNA
10. 5. a 15. 5. 20.00 UTEČ
11. 5. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
11. 5., 13. 5., 15. 5., 19. 5. 17.30 (Čt
17.30, So 20.00) KRÁL ARTUŠ:
LEGENDA O MEČI (So+Po 3D)
12. 5. 20.15 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
12. 5., 20. 5. 17.30 STRÁŽCI GALAXIE
VOL. 2 (v Pá 3D)
13. 5. 15.30 MIMI ŠÉF
13. 5. 17.30 LOUPEŽ VE VELKÉM
STYLU
14. 5. 15.30 ŠPUNTI NA VODĚ
14. 5. 18.30 RYCHLE A ZBĚSILE 8
15., 17., 22., 24. 5. 13.45 LICHOŽROUTI
16. 5. 20.00 POSLEDNÍ RODINA
17. 5. 17.30 RANDE NA SLEPO
18. 5. 15.30 JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT
18. 5., 19. 5., 21. 5., 24. 5. 18.30 (Pá+St
20.00) VETŘELEC COVENANT
20. 5. 15.30 PŘÍŠERKY POD HLADINOU
20. 5. a 23. 5. 20.15 (Út 17.30) CUKY
LUKY FILM
21. 5. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
22. 5. 18.30 SIBIŘSKÝ DENÍK

Tipy NN
ZPÍVALI S KAPELOU. Lehce opožděná oslava čarodějnic se konala 4. 5. v
domě s pečovatelskou službou v Černošicích. Na šest desítek místních klientů, ale i obyvatel města - včetně mladých rodin s malými dětmi - si zazpívalo s kapelou Třehusk a opeklo si buřty.
Foto Miroslav STREJČEK

Vítěze soutěže vybere Hejma, Škoch a spol.

Řevnice - Soutěž kapel Rockový Slunovrat léčí bude součástí festivalu
Rockový slunovrat, který se koná 3. 6. v řevnickém Lesním divadle.
O tom, který z pěti finalistů zvítězí a získá nahrávání v profesionálním studiu, rozhodne odborná porota. Budou v ní známý rocker, Řevničan Ondřej
Hejma, Ondřej Škoch z Chinaski či publicista Antonín Kocábek. Info o festivalu najdete na www.rockovrat.cz nebo na facebooku.
(krch)

Notičky hrály na dvou folklorních festivalech

KINO RADOTÍN
9. 5. a 20. 5. 17.30 ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL
9. 5. a 18. 5. 20.00 (Čt 17.30) NAPROSTÍ CIZINCI
10. 5. 17.30 LADY MACBETH
10. 5. 20.00 BÁBA Z LEDU
11. 5. 17.30 MINISTRSTVO LÁSKY
11. 5. a 24. 5. 20.00 (St 17.30) STRÁŽCI
GALAXIE VOL.2
12. 5. 17.30 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ:
VOLÁNÍ OCEÁNU
12. 5. 20.00 MASARYK
13. 5. 16.00 PŘÍBĚHY CVRČKA A
ŠTĚŇÁTKA
13. 5. 17.30 LEONARDO NA VINCI:
GENIUS V MILÁNĚ – dokument
13. 5. 20.00 KRÁL ARTUŠ: LEGENDA
O MEČI
16. 5. 17.30 PERSONAL SHOPPER
16. 5. 20.00 NEZNÁMÁ DÍVKA
17. 5. 10.00 VŠECHNO NEBO NIC
17. 5. 17.30, 24. 5. 20.00 NA MLÉČNÉ
DRÁZE
17. 5. 20.00 PŘES KOSTI MRTVÝCH
18. 5. a 20. 5. 20.00 VETŘELEC: COVENANT
19. 5. 17.30 PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D
19. 5. 20.00 KLIENT
20. 5. 16.00 ROSA A DARA

do lesa začne v 18.00. Jako hlavní
sólistka se představí žačka školy, vynikající houslistka Magda Routová,
vítězka mnoha mezinárodních houslových soutěží, která kromě řady
ocenění získala i stipendium na
Houslové Akademii Václava Hudečka. Dalšími sólisty budou žáci
ZUŠ Kamila Kolářová a Vojtěch
Brenner, kteří spolu s M. Routovou a
komorním orchestrem zahrají 1. větu
Braniborského koncertu č. 4 J. S.
Bacha. Během koncertu vystoupí i
další žáci školy - houslisté Anežka
Krutská, Tereza Petrová, Marianna
Krutská, Tereza Koňasová, Anna
Pawlicová, Tereza Sokolová a kontrabasista Metoděj Hovorka, aby si s
profesionálními muzikanty zahráli I.
větu z Malé noční hudby W. A. Mozarta. Na závěr koncertu zazní symfonie, kterou zahraje komorní orchestr.
Pavla NoVÁČKoVÁ

Hned dvou festivalů se zúčastnila první květnový víkend dětská lidová muzika Notičky z Řevnic. Nejprve v sobotu 6. 5. zahrála na Koláčefestu v
Berouně (na snímku), který se koná jako součást poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Předpověď počasí sice nebyla nejlepší, ale
počasí se nakonec vydařilo a sluníčko svítilo - jak v Berouně, tak i v
Tuchlovicích, kam Notičky zavítaly o den později, v neděli 7. května. Na
středočeském folklorním festivalu Tuchlovická pouť se předvedly s pásmem Seifert a sklidily velký aplaus. Odpoledne si děti užily na kolotočích,
houpačkách i dalších atrakcích a k večeru se vydaly k domovu. Příští štaci
mají Notičky na poberounském folklorním festivalu 20.5. v Zadní Třebani
a 28.5. v Letech. Další dětský folklorní soubor z Řevnic Klíček se na Staročeských májích pro změnu představí 13. 5. ve Vinařicích a 14. 5. v Černošicích-Mokropsech.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

* Beseda z cyklu výtvarné umění a
my – Naivní umění a výtvarné techniky pro začátečníky se uskuteční 11.
5. od 19.00 v dobřichovickém ateliéru malířky Dany Puchnarové. Součástí besedy bude i projekce filmu o
malíři Henri Rousseauovi.
(ak)
* Skupiny Dirty Blondes, Easy Steps
a písničkář Lumík vystoupí 12. 5. od
18.00 na festivalu Rockový slunovrat
v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Koncert Pocta tvůrcům pořádá 12.
5. od 18.30 v Lidovém domě Řevnice
Unie českých pěveckých sborů.
Účinkují Canto Carso, Dvořákův komorní sbor, pražský Radhost a černošický Chorus Puellaris, zazní díla Z.
Lukáše, A. Dvořáka, B. Smetany a B.
Martinů. Jako host vystoupí profesor
Lubomír Mátl, laureát ceny Bedřicha
Smetany. Vstupné dobrovolné. (pan)
* Výstava Cesta Ludvíka Vaculíka z
Řehonůřky do Prahy je instalována v
zámku Dobřichovice. Fotografie ze
šuplíků Vaculíkovy rodiny i kresby
tu můžete vidět do 14. 5.
(ak)
* Koncert harfistky Hany Hrachovinové a houslisty Václava Polívky
hostí 16. 5. Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Černošicích. Sólisté
od 19.00 za doprovodu Černošické
komorní filharmonie přednesou díla
Bacha, Pescettiho, Corelliho, Händela a Vivaldiho. Vstupné 150/100
Kč.
Václav PolíVKa
* Jan Spálený trio zahraje 17. 5. od
19.30 v zámku Dobřichovice. (ak)
* Práce dětí z výtvarné školy Martiny Fojtů jsou od 19. do 28. 5. k vidění v zámku Dobřichovice.
(ak)
* Kresby Pavla Kantorka jsou pod
názvem Převážně, ale nejen o kočkách a lidech vystaveny v Holandském domě Beroun. Setkání s autorem se uskuteční na závěr výstavy,
20. 5. od 10.00.
(aš)
* Festival Jazz Černošice začne 24.
května od 18.00 koncertem Dixie
Road Pavla Kopačky v černošickém
IconiQ kafé. Program dalších dní
festivalu, který končí až 3. 6., zjistíte na www.jazzcernosice.cz.
(vš)
* Umělecký směr POP ART představuje až do 31. 5. Café galerie Bím
Dobřichovice.
(ak)
* Výstava fotografií Berounští fotorici 2017 - Voda je přístupná v muzeu Českého krasu Beroun do 11.
června.
Petra ZEIDlERoVÁ
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Zahrála Doubravanka

Poslední dubnovou neděli se v Zámeckém
dvoře Všeradice konalo třetí odpoledne s
dechovkou - k tanci i poslechu nám tentokrát
zahrála Doubravanka. Děkujeme kapele i
návštěvníkům za příjemně strávené odpoledne a budeme se těšit na setkání s Kladenskou
heligonkou 28. 5. od 15 hodin.
V sobotu 13. května se ve všeradické Galerii
M. D. Rettigové uskuteční vernisáž výstavy
obrazů Cesty 2017. Olga van Aanhold, Petra
Boukalová, Lenka Fryčová, Marie Sibaiová,
Marie Kovandová, Lenka Svobodová a Jitka
Tomešová svá díla vystavují do 11. června.
Barbora PisKÁčKOVÁ,
Zámecký dvůr Všeradice

KOS chystá procházku

Procházku po červené chystá na 13. 5. KOS
Osov. Pochod povede Červenou neboli Ptačí
stezkou z Vižiny do Osova, která je součástí
Podbrdského čtyřlístku pochodových stezek. Délka asi 6 km, na trase budou připraveny soutěže pro děti, výklady o historických i jiných zajímavostech a povídání ornitologa. Jako bonus instalovala Jana Fialová
a spol. ptačí budky. Start ve 13.30 hodin u
zastávky ČD ve Vižině. Všechny srdečně
zveme.
Marie PLECiTÁ, Osov

ŠUMAVÁCI. Malá dechovka Doubravanka z vesničky Jáma u Prachatic zahrála poslední dubnovou neděli
ve všeradickém Zámeckém dvoře.
Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Světlušky jely dabldekrem, pak si ho vyrobily
TMAŇSKÉ DĚTI SI UŽILY VELIKONOCE A ZKRAJE KVĚTNA SI UDĚLALY »HISTORICKÝ« VÝLET DO BEROUNA
Na Zelený čtvrtek se před sborem
Církve československé husitské ve
Tmani četlo z Bible, na Velký pátek
se konala pobožnost a vše vrcholilo
v neděli slavnostní bohoslužbou. V
pondělí byl sbor otevřen příchozím,
hlavně dětem, a mnozí jistě zaznamenali, že se tento den rozezvučel
zvon - zvonilo se poledne. Poslední
dubnový den se v tmaňském Sboru
Jiřího z Poděbrad konala slavnostní
poutní bohoslužba.
Velikonoce se Světluškami, dětskou
skupinou při Církvi československé
husitské ve Tmani, byly opravdu pe-

stré. Nevyráběli jsme jen velikonoční dekorace, které se nám opravdu
povedly, ale dokonce jsme se pustili
do výroby vlastních dřevěných hraček z odřezků dřeva, které zbyly po
rekonstrukci části střechy. Podařilo
se nám vyrobit krásné dřevěné autobusy »dabldekry«, se kterými jsme
se také hned pochlubili na FB
(@svetluskytman). Pro nás zvláštní
spojení: v Adventu jsme jeli opravdovým dabldekrem do Všeradic, o
Velikonocích jsme si jeho malou
verzi – funkční! (kolečka opravdu
jedou) vyrobili.

Děti se výborně zhostily Čtení bible,
bylo nás méně, ale o to větší dík patří
těmto odvážlivcům. Byli skvělí a
příští rok by si určitě zasloužili více
posluchačů. Neznamená to vyznávat
nějaké bludy, ale mít trochu kulturní
rozhled. A tyto děti jistě zvládnou
záludnosti maturitních otázek tohoto
druhu. Děkuji jim i rodičům!
V pondělí přišla do kostela (sboru)
spousta dětí a Světlušky samozřejmě
nesměly chybět. Bylo vyvěšeno i
připomínáno otevření od 9 do 10.30
a je pravda, že se končilo až po jedenácté hodině. To už ale byl spíš bo-

Kapitán Všeradic Sam Tomášek dostal cenu fair play
Druhý mistrovský turnaj mladších přípravek se odehrál
v pondělí 1. 5. na hřišti Hostomic. Původně se mělo hrát
v sobotu, ale kvůli deštivému počasí v předcházejícím
týdnu a podmáčenému hřišti se rozhodli pořadatelé pro

FINÁLE. Turnaj v Dobřichovicích, kterého se 8. 5. zúčastnily i Všeradice, vyhráli žáci Letů. Ve finále (na
snímku) porazili Hostouň 4:1.
Foto NN M. FRÝDL

pondělní termín. Počasí se na hru umoudřilo, dokonce i
na naše mladé borce vysvitlo sluníčko. Proti sobě stanula pětice ČL-U Beroun B, Loděnice B, Hostomice,
Rpety a Všeradice. V prvních dvou zápasech s Loděnicemi i Hostomicemi jsme remizovali shodně 2:2, když
jsme vždy inkasovali po vlastní chybě z rozehry od brány. Nad Berounem jsme vyhráli 3:1 a nad Rpety dokonce 4:1 Skončili jsme na druhé příčce, vítězem turnaje se
staly Loděnice. Naším nejlepším střelcem byl Martin
Pivoňka, který dal gól v každém zápase. Velmi nás potěšilo, že se pořadatelé turnaje rozhodli výjimečně vyhlásit cenu fair play - dostal ji náš kapitán Sam Tomášek
za přiznaný roh soupeři, který rozhodčí přehlédl.
Soutěže pro mladé všeradické fotbalisty pokračovaly i
uplynulý víkend. V sobotu 6. 5. ve Rpetech nastoupila
mladší přípravka, v neděli pak starší ve Zdicích a v pondělí se obě zúčastnily turnaje v Dobřichovicích. Mladší
v sobotu zaznamenali další úspěch - v turnaji si vybojovali druhé místo. Starší v neděli porazili jen jednoho
soupeře a skončili čtvrtí. Na stejném místě skončili malí
Všeraďáci i na pondělním turnaji v Dobřichovicích. Z
vítězství se radovali žáci Letů, kteří ve finále porazili
Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice
Hostouň 4:1.

nus před zvoněním poledne. V pondělí 8. 5. jsme si v rámci projektu
»100. výročí bitvy u Zborova a význam legionářů při budování československého státu i Církve československé husitské ve Tmani« udělali
výlet do Berouna a setkali se s předsedou berounské Legionářské obce
Janem Součkem. Prohlédni jsme si
předválečný bunkr (tzv. řopík), pan
Souček nás velmi zajímavou formou
seznámil s touto pro děti již vzdálenou historií, s dobovými zbraněmi,
uniformami atd. Ve škole se to při
vlastivědě bude velmi dobře hodit.
Vzali jsme si s sebou naši vlajku,
kterou pro nás nechal podle našeho
návrhu vyrobit grafik Martin Lišaník. Děkujeme! Děkujeme také obci
Tmaň za podporu našeho projektu, v
rámci kterého chystáme výstavu, divadelní představení i doprovodné
akce. Výsledek našeho snažení
budete moci zhlédnout 9. června od
17.00 při Noci kostelů. A chystáme i
další projekt - Martin Luther.
Jana Šmardová KOuLOVÁ, Tmaň

Děkujeme za dar!

Dětská skupina Světlušky při Církvi
československé husitské ve Tmani
srdečně děkuje majiteli Zámeckého
dvora Všeradice Bohumilu Stibalovi, který pro Světlušky nechal upravit štukováním, malováním a nátěrem vnitřních rámů oken 2 místnosti ve Sboru Jiřího z Poděbrad. Nyní
máme krásné zázemí pro naši činnost. Mnohokrát děkujeme za tento
dar. Jana Šmardová KOuLOVÁ,
kazatelka CčsH ve Tmani
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Liteňské aktuality
* Povinné očkování psů proti vzteklině se koná 17. 5. v Litni u kina
od 15.00 do 15.30, v Dolních Vlencích od 15.35 do 15.40, ve Bělči
od 15.50 do16.10 a v Leči od 16.20
do 16.35. Barbora cíSařová
* Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu organizuje Úřad
městyse Liteň 10. 6. Kontejnery budou přistaveny 9.00 - 10.30 v Litni
před kinem, 10.45 - 11.00 v Bělči a
11.15 - 11.40 v Leči. Přinést můžete rozpouštědla i ředidla, zářivky,
použitý olej a tuk, barvy, lepidla,
pryskyřice, nespotřebované léky,
baterie a články, vyřazenou elektroniku, brzdovou kapalinu, pneumatiky, hnojiva, lednice a chladničky,
akumulátory, televizory aj. Žádáme
občany, aby nebezpečný odpad na
svozových místech nehromadili
předem.
Barbora cíSařová
* Upozorňujeme obyvatele městyse Liteň, že poplatky za odpady
jsou splatné do 30. 6. Od 1. 7. se
poplatky navyšují o 50 %.
(bac)

Na soutěži uspěli muži i ženy
OBĚ DRUŽSTVA LITEŇSKÝCH »DOBRÁKŮ« POSTOUPILA DO OKRESNÍHO KOLA
Poslední dubnovou sobotu 29. 4. se
v Zadní Třebani uskutečnilo první
okrskové kolo požárního sportu.
Přes předchozí deštivé a chladné dny

VYHRÁLY. Liteňské ženy na okrskové soutěži, jež se konala v Zadní Třebani. Foto Lukáš Münzberger

se počasí vydařilo a na trávník po
několik dnech dopadly paprsky slunce, které dráhu alespoň částečně vysušily. První disciplínou byly štafety
žen - reprezentantky Litně obsadily
druhé místo. Ve štafetách mužů byli
favority Liteňští. Štafeta se nám opravdu vydařila - získali jsme první
místo.
Následovala disciplína Požární útok.
Zde se družstva prohodila. Muži obsadili i přes menší defekt hadice
krásné druhé místo. Naopak se zadařilo ženám, které tuto disciplínu vyhrály. V součtu všech získaných bodů skončila obě družstva celkově
první a postoupila na okresní kolo,
které se uskuteční 3. června v Chyňavě. Poděkování patří místnímu
sboru dobrovolných hasičů za dobře
připravenou soutěž, rozhodčím i
všem ostatním, kteří se na organizaci soutěže podíleli.

Následující den čekalo hasiče tradiční pálení čarodějnic. Opět jsme využili nádvoří liteňského zámku, kde
byla připravena velká hromada dřeva, na které seděly hned dvě čarodějnice. Návštěvníci si mohli prohlédnout hasičskou techniku, dát si
něco k pití či z grilu, nebo se zúčastnit několika sportovních disciplín,
které připravil Záskalák Liteň. Těsně
před setměním přišlo očekávané.
Hasiči pomocí loučí zapálili hranici
s čarodějnicemi. Ohniště následně
hlídali až do pozdních hodin. Všem
organizátorům i návštěvníkům děkujeme za účast.
Pro hasiče bylo důležité i zasedání
zastupitelstva městyse, které se konalo 3. 5. Bylo na něm odsouhlaseno
pojištění nové cisterny, přijetí daru
od HZS formou bezplatného převodu nosiče kontejnerů s hydraulickou
rukou.
Jiří HrácH, SDH liteň

POSTUP. Muži i ženy SDH Liteň vyhráli okrskovou soutěž v požárním
sportu a postoupili do okresního kola.
Foto ArCHIV

Předškoláci zažívali
noční dobrodružství
Andersenova noc se uskutečnila 31.
března v Mateřské škole Liteň.
Předškoláci zažívali dobrodružství s
hrdiny komiksového příběhu Čtyřlístek v knihovně. Vyráběli, kreslili
a hledali klobouk s úkoly, které plnili. Pomoci jim přijeli místní hasiči s plošinou, kteří sundali údajně
zmizelé klobouky ze špičky smrku
a ze střechy školky. Děti si vyzkoušely i hašení proudnicí, A. Hráchová ve slavnostní uniformě jim přečetla příběh z Hasičských pohádek.
Na kytaru předškolákům zahrál a
zazpíval L. Marcín. Celý den i noc
v MŠ měla u dětí velký úspěch, takže si přály noční spaní ve školce zopakovat. To jim učitelky splnily v
pátek, kdy se v MŠ konal čarodějnický den. (Dokončení na str. 8) (jah)

Chasa zatančí moravskou besedu, hasiči představí cisternu
Liteňská chasa všechny srdečně zve
na Staročeské máje v Litni, které se
konají - již po sedmé - v sobotu 13.
května. Průvod obcí vychází ve 14
hodin od restaurace Ve Stínu lípy.
Za doprovodu dechovky Berouňačky májovníci projdou Litní, aby
všechny pozvali od 19.00 na předtančení besedy pod májkou na místím náměstí, její vydražení a kácení.
Letos jsme po dlouhých letech opět
»oprášili« moravskou besedu. Od
20.00 se v sále restaurace uskuteční
diskotéka s písničkami z 80. - 90.
let. Hrát bude Mirek Kasan, vstupné
je 100 Kč.

Akci finančně podporuje městys Liteň.
Monika KliMentová,
liteň

Novou cisternu hasiči představí 13. května. Foto Lukáš Münzberger

Představí cisternu
V den liteňských májů 13. 5. bude v
17.30 před budovou hasičárny slavnostně představena nová hasičská
cisterna Tatra 815/7 CAS30 s kompletní zásahovou výbavou a příslušenstvím. Zástupce Římskokatolické farnosti Beroun požehná vozidlu
i praporu, který hasiči pořídili před
pěti roky za spolufinancování SDH
Liteň, Městyse Liteň a Středočeského kraje. Jiří HrácH, SDH liteň
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Školáci zvládli expedici Karakoram
ŽÁCI LITEŇSKÉ ZŠ F. J. ŘEZÁČE SE VYPRAVILI DO PRAŽSKÉHO LANOVÉHO CENTRA PROUD
V pátek 21. 4. vyrazila dvě družstva
liteňské základní školy na Expedici
Karakoram. Nečekala nás zase až
tak daleká cesta, jak to podle úvodní
věty vypadá. Jeli jsme do Prahy-Vysočan, akce s tímto názvem se konala v lanovém centru Proud.
Proč Expedice Karakoram? Karákóram je druhé nejvyšší pohoří na světě. Rozkládá se v pákistánském Kašmíru, Indii a Číně na ploše 90 000
km² a je součástí alpinsko – himalájské soustavy. Na pákistánsko-čínské
hranici se nachází čtveřice osmitisícovek: K2, Broad Peak, Gašerbrum I
i Gašerbrum II a deset sedmitisícových štítů. Organizátoři vymysleli
soutěž ve zdolávání výškových
metrů, lezci se snaží pokořit co nejvíce vrcholů.
Našim dvěma družstvům se dařilo,
soutěžící obou týmů »vylezli« po
jedné osmitisícovce a ještě stačili
našlápnout kus cesty na další. Proti
loňskému roku jsme si polepšili asi o
3000 výškových metrů, což je velmi

pěkný výsledek. Během soutěže mohli žáci plnit několik úkolů, díky
nimž si znásobili překonané metry.

Družstvo deváťáků ve složení –
Bedřich Exner, Natálie Talašová,
Eliška Řezáčová, Barbora Bučková,

NA VERNISÁŽI. Vernisáže výstavy svých výtvarných prací se ve všeradické
Galerii M. D. Rettigové zúčastnili žáci ZŠ Liteň. Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

Ondřej Štucbart a Břetislav Vlasák
získalo s 11850 metry první místo v
kategorii základních škol, na druhém
místě s 11650 nastoupanými výškovými metry skončili žáci 7. a 8. třídy: Eliška Exnerová, Karolína Hořejší, Matěj Slabihoudek, Matěj Smrčina, Lucie Vodičková a Šárka Beránková. Ondřej navíc v soutěžní euforii omylem vhodil svých 300 výškových metrů našemu druhém družstvu - ani to je ale o vítězství nepřipravilo. Hlavním cílem samozřejmě
nebylo »polykání« výškových metrů. Velkou radost jsme měli ze všech
výkonů - někdo pobíhal ve výšce
šesti metrů po lanech a tvářil se u toho spokojeně, pro jiného to byla
zkouška odvahy a překonání strachu
i úzkosti. Proto pochvala všem. Soutěžící zvládli individuální i týmové
překážky. Moc se mi líbilo, jak žáci
spolupracovali, hecovali se a povzbuzovali. Letošní ročník se nám moc
líbil a těšíme se na další expedici.
Hana HAveLKová, ZŠ Liteň

Liteňští vybíjenkáři přivezli z Hořovic bronzové medaile a - míč
Velký sportovní úspěch mají za sebou žáci čtvrtých a pátého ročníku
Základní školy v Litni.
Ve středu 5. 4. jsme vyrazili do Králova Dvora na okrskové kolo soutěže ve vybíjené. Když jsme vešli do
tělocvičny, která je asi pětkrát větší

Liteňské aktuality

* II. ročník festivalu Naší školy se
koná 13. 5. v areálu bývalého liteňského učiliště Od 13.00 se zde odehraje řada hudebních i jiných vystoupení - zahraje např. Honza Jícha
či irská kapela Veroniky Perglerové,
hasiči předvedou ukázku své práce s
technikou, připraveny budou dílny a
atrakce pro děti, malování na obličej
aj. Program je do 18.00, ale akce
může podle zájmu trvat do večera.
Výtěžek dobrovolného vstupného
bude použit na další zušlechtění prostorů Naší školy.
Jan JÍcHA
* Setkání s keramičkou Květoslavou Vondráčkovou pořádá 21. 5. od
10 do 17.00 v budově místního kina
Záskalák Liteň. Rezervace míst na:
603 536 700.
Jana KrTKová

než naše, pochybovali jsme o našich
možnostech. První zápas se Žebrákem to potvrdil - nešťastná prohra
6:7 nás mrzela. V dalším utkání jsme
narazili na domácí Králův Dvůr a po
úžasném výkonu byli odměněni remízou 9:9. Začátek třetího utkání s
družstvem Počapel byl vyrovnaný,
avšak ve druhé půli jsme získali na
jistotě a zvítězili 13:7.
Družstva se během turnaje zlepšovala, což dokázaly děti z Broum, které
zvítězily nad Žebrákem 10:9. Pochopili jsme, že máme šanci na postup
do okresního kola. Musíme porazit
Broumy! Kluci začali trochu nervózně, ale postupem času získávali bod
za bodem, a nakonec jich bylo dost zvítězili jsme 13:6. Po zápase všichni komentovali, jak je těžké vyhrát,
když se musí. V posledním zápase
turnaje nastoupili domácí proti Žebráku k boji o postup. V úchvatném
zápase potvrdili suverenitu domácí a
my jsme se tak mohli radovat z postupu ze druhého místa.
Ve středu 19. 4. jsme se vypravili do
Hořovic na okresní kolo. Počáteční
nerozehranost v úvodním zápase

proti ZŠ Králův Dvůr i specifika místní tělocvičny způsobily několik ztrát míče a prohru 7:11. Po delším odpočinku jsme nastoupili proti ZŠ
Wagnerova Beroun. Kluci se překonávali a vítězný pokřik mohl propuknout (9:8). Po překvapivém vítězství jsme začali snít o medaili.
Ještě nás ale čekaly tři překážky. Silné družstvo Komárova jsme soustředěnou hrou udolali 11:7. V utkání o
první místo jsme bojovali proti výbornému družstvu ZŠ Jungmannova
Beroun. Na silného soupeře nestačili a prohráli 6:10. Zanedlouho si náš
přemožitel poradil i se ZŠ Wágnerova a stal se suverénním vítězem bez
ztráty bodu. Nám se otevřela cesta k
medaili. Úkol byl jasný: vysoká výhra nad týmem Cerhovic. V první
půli jsme vedli těsně, ale druhá půle
nám vyšla skvěle. Výsledek - 13:4!
Turnaj byl zajímavý a napínavý.
Těsných vítězství bylo hned několik.
Nám chyběl jediný bod v celkovém
skóre ke druhému místu, které získala ZŠ Wágnerova. Za úžasné třetí
místo jsme obdrželi krásný míč, který nám bude připomínat tuto skvělou

partu kluků: Karel Rychtařík, Oliver
Plch, Kristián Komanec, Jára Čech,
Matyáš Buček, Pepa Blecha, Marek
Hrozek, Vašek Říha, Ondra Procházka, Zoltán Koky, Filip Honeš a Honza Macoun. Děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy.
Jiří HAveLKA, ZŠ Liteň

Předškoláci zažívali...
(Dokončení ze strany 7)
Konalo se opět plno her a soutěží v
kostýmech, nechyběl čarodějnický
rej, pokusy, opékání uzeniny a noční
stezka. Děti neodradil ani deštík,
všechny se statečně vydaly podle
světýlek pro stínový obrázek, aby
pak pomocí baterky ve tmě hledaly
příslušný obrázek. Činností bylo tolik, že do půlnoci najednou chyběly
jen 2 hodinky. Spánek děti zřejmě
doháněly až o víkendu - v sobotu se
probouzely už po 6. hodině ranní.
Poděkování za ochotu patří místním
hasičům, L. Marcínovi i správním
zaměstnankyním školky, které tento
čas trávily s dětmi a učitelkami.
Jaroslava HrácHová, MŠ Liteň

Fotbalisté chystají otevření hřiště na plážové sporty
Rušno je v těchto dnech v areálu fotbalového klubu FK Liteň. Areál využívají k tréninkům a zápasům nejen
fotbalisté, ale k hodinám tělesné výchovy i žáci základní školy, k volnočasovým aktivitám školní družina a
na travnaté ploše se konají pravidelné kynologické akce liteňské firmy
SAR-DOG.CZ. Před dokončením je
hřiště na plážové sporty (mj. volejbal, tenis, badminton, házená, fotbal...), které bude otevřeno k provozu od 1. 6. a jistě si najde řadu sportovců. Vysokou kvalitu provodínského písku oceňují již nyní hlavně malé děti k zajímavým »pískohrám«.
Naše fotbalová činnost pokračuje v
jarní sezoně kategorií mladších žáků, kteří hrají těžké zápasy v okresním přeboru. V tom zatím posledním
porazili Chrustenice 6:2 Branky stříleli Jelínek 3, Anyalai, Kučera a Jež.

Liteňští žáci po domácím zápase se Svatou.

Foto Lenka JELínkOVÁ

Kromě mistrovských utkáních se
mladší žáci 11. 6. zúčastní turnaje v
Drahelčicích. Dále se snažíme připravit do příští sezóny nejmenší kluky k zápasům přípravky. Děkuji za
velkou pomoc Lukáši Klimentovi,
Janě Anyalai a Lence Jelínkové.
Muži ve IV. třídě nám zatím moc radosti nepřipravili. Hra v některých
zápasech sice nebyla až tak špatná,
doplácíme ale na nepřesnost, proměňování šancí a individuální chyby.
Pozitivní v této sezoně ale je, že se
zlepšil přístup hráčů a daří se rozšiřovat hráčská soupiska. V přestupním termínu nás posílil útočník Jakub Simandl ze Všeradic a Filip
Weiss z Nižbora, po roční pauze zaviněné zraněním se vrátil Marek
Berka. Na 24. 6. připravujeme v
Litni turnaj o Brdský pohár.
Miloslav KLIMenT, FK Liteň
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Strážníci našli pohřešovaného mladíka
V ŘEVNICÍCH PŘIBÝVÁ ČERNÝCH SKLÁDEK A PŘÍPADŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Tak, jako každý rok, v tomto jarním
období se v Řevnicích množí případy zakládání černých skládek a znečišťování veřejných prostranství. Strážníkům Městské policie Řevnice v
boji s pachateli těchto přestupků pomáhají i záznamová zařízení instalována na místech, kde může ke znečišťování veřejného prostoru docházet. V sobotu 29. dubna odpoledne
byl zjištěn pachatel, který za řevnickým nákupním střediskem odložil
několik pytlů domácího netříděného
odpadu. Přesto, že odpad z místa nakonec uklidil, bude jeho jednání projednáno komisí veřejného pořádku
MěÚ Řevnice a hrozí mu za znečištění veřejného prostranství pokuta až
20.000 Kč a za založení černé skládky pokuta až 50.000 Kč.
V dubnu se řevničtí strážníci zaměřili také na kontrolu dlouhodobě od-

Pojedou na »kraj«
Okresního kola soutěže zdravotnických družstev se 4. 5. v areálu MET
Faktor v Praze zúčastnili malí hasiči z Letů. Obě letovská družstva mladší i starší - ve svých kategoriích vyhrála a postoupila do krajského kola, které se uskuteční 24. 5.
v Malostranské besedě. Text a foto
Martin RYŠAVÝ, SDH Lety

stavených aut. Na základě šetření se
podařilo odstranit nepojízdné vozidlo z nám. Krále Jiřího z Poděbrad,
druhé vozidlo, které je odstaveno
pod Lesním divadlem, by mělo být
odstraněno do 10. května. Třetí auto,
které stojí pod chodníkem vedoucím

z ulice Čs. armády ke hřbitovu, bude
z důvodu dlouhodobé nemoci majitele odstraněno začátkem června.
Poslední dubnový den strážníci zajišťovali hladký průběh pálení čarodějnic. Ve spolupráci s občany a Policií ČR se jim podařilo nalézt poh-

Malí hasiči na majálesu postříkali diváky

Oslava prvního máje se v Řevnicích konala pod taktovkou místních hasičů. Tradiční majáles se uskutečnil na náměstí Jiřího z Poděbrad – celým
dnem nás provázela živá hudba, k vidění byly hasičské vozy, jak historické, tak ze současnosti, i sanitky. Svůj um předvedla dvě dětská hasičská
družstva. Při útoku dokonce zkropila i přihlížející diváky, kteří se postavili proti proudnicím. Díky slunečnému počasí, dobrému pivu, opečeným
klobásám a spoustě dětských atrakcí trvaly oslavy do pozdního odpoledne. Děkujeme všem, kdo nám pomohli s organizací, městu Řevnice za podporu i všem , kteří se přišli podívat.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ,
SDH Řevnice

Řevnické školky pořádají v květnu zápisy

Na cyklostezku podél
řeky už se zase může

Srbsko - Až dosud se na oblíbenou
cyklostezku podél Berounky v úseku Srbsko – Beroun nesmělo. Nově by ale mělo být tam, kde hrozí
nebezpečí pádu kamení, umístěno
dopravní značení Vstup jen na
vlastní nebezpečí.
Představitelé Berouna jednali s vedením CHKO Český kras o spolupráci při vyklizení prostoru nad cyklostezkou a odstranění hrozby padajících kamenů. „Samozřejmě nedokážeme úplně zabránit tomu, aby
drobné částice nepadaly dolů, proto
cyklostezka bude po zajištění nejnutnějších úprav opět otevřena, ale na
vlastní nebezpečí,“ uvedl berounský
místostarosta Michal Mišina. Na padající kamení upozorní cyklisty i pěší turisty dopravní značky. Berounská radnice chce získat peníze na novou lávku a odklonění cyklostezky
na bezpečný pravý břeh.
(pan)

Řevnice - Zápis do řevnické mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek 11. 5. V
budově mateřinky v Mníšecké ulici bude trvat od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin. K zápisu by rodiče měli přinést vyplněnou žádost o přijetí, rodný list
dítěte a občanský průkaz.
Řevnická soukromá školka Pikolín si na květen naplánovala den otevřených
dveří. „Uskuteční se 16. 5., od kdy přijímáme přihlášky pro další školní rok.
Díky rozšíření a přestavbě prostor můžeme nabírat děti již od dvou let,“
uvedla Kateřina Šupáčková z Pikolínu. Další řevnická soukromá školka
Bambinárium zve k zápisu 30. 5. V budově v ulici Čs. armády se koná od
9.00 do 17.30 hodin.
(pan)

ZLATÁ SVATBA. V dubnu 1967 si na hradě Karlštejně řekli své Ano Daniela
a Jiří Roubalovi ze Zadní Třebaně. Přesně po padesáti letech se do hradní
obřadní síně vrátili, aby zde oslavili zlatou svatbu. Popřát jim kromě jiných
přišly jejich dcery Petra a Zdena se svými manžely.
Foto ARCHIV

řešovaného mladíka, který z akce
nedorazil zpět do místa svého trvalého bydliště. Městská policie Řevnice
se také podílela na zajištění bezpečnosti diváků a všech účastníků cyklistického maratonu Kolo pro život.
Jiří DLASK, mP policie Řevnice

Z našeho kraje

* Farmářské trhy se konají 13. 5.
od 8.00 do 12.00 u zámku v Dobřichovicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se před obecním
úřadem v Zadní Třebani uskuteční
13. 5. od 8 do 11.00. Přinést můžete
lednice, mrazáky, barvy i ředidla,
vyjeté oleje, zářivky, autobaterie,
pneumatiky, matrace, křesla, molitany, koberce, lina, lehátka, rákos...
Nebere se eternitová krytina, kov a
pneu s disky. Petra FRÝDLOVÁ
* Soutěže ve střílení z luku Skautská Lukoláda se můžete zúčastnit
13. 5. od 14 do 17.00 v areálu Sokola Dobřichovice. Pro děti budou
připraveny i hlavolamy, trampolína,
kreslení... Andrea KUDRNOVÁ
* Pátý prodej mezi vraty se v Řevnicích uskuteční 20. 5. od 10 do
15.00. Provětrejte šatníky, oprašte
půdní poklady a nabídněte je ostatním. Přihlásit k prodeji se můžete
přes on-line formulář na stránkách
garagesalecernosice.cz. Info na: 775
349 331. Růžena WiLDmANNOVÁ
* Dobřichovická degustační míle s
ochutnávkou (nejen) vín v místních
vinárnách se celý den a večer 20. 5.
koná v centru Dobřichovic. Od
17.30 ji navíc doplní Corvette Bohemia Rally v ul. 5. května.
(ak)
* Na Královský průvod, který se
každoročně koná v dolním Poberouní na počátku června, přispěje řevnická radnice částkou 15 000 Kč.
Částka poputuje dobřichovické radnici, která ve spolupráci se skupinou
historického šermu Alotrium tuto
akci pořádá. Letos se průvod uskuteční 3. a 4. června.
(pan)
* Dětská houpačka u hřiště s umělým povrchem v Letech, která je ve
velmi špatném stavu, bude do poloviny května demontována a nahrazena průlezkou s houpačkami. (bt)
* Na 1. máje dopoledne byli řevničtí záchranáři přivoláni k muži cizí
národnosti, jenž v Černošicích spadl
z lešení. Způsobil si poranění páteře,
se kterým ho vrtulník transportoval
do motolské nemocnice.
(bob)
* Auto nakloněné nad potokem v
Dobřichovicích a hrozící převrácením vytahovali 1. 5. pomocí jeřábu
profesionální hasiči z Řevnic. (pav)
* Strom, který spadl na silnici z
Karlíka do Dolního Roblína a bránil
provozu, odstraňovali 2. 5. řevničtí
profesionální a letovští dobrovolní
hasiči. Rozřezali ho motorovou pilou a odklidili z vozovky.
(pav)

Radotínské rodeo představí barelový dostih i nakládání telete
Rodeo v Radotíně slaví pětadvacetiny! Za čtvrt
století existence se stalo pevnou součástí nejen
rodeového kalendáře České republiky, ale i sportovně kulturního »cvrkotu« v této části hlavního
města a Poberouní. Je jediným rodeem, které v
Praze a Středočeském kraji »přežilo« do dnešních
dnů, a tradiční součástí mistrovství ČR, které vypisuje Rodeo Corral WI-CZ. Letos otevře své
brány 20. května v 9.30 dopoledne.

Bohatý program je složen s disciplín rychlostních
a z »taháků« s telaty. Diváci se tak mohou těšit
např. na Barelový dostih (Barrel Race), Rančerské
lasování (Ranch Roping), Nakládání telete (Trailer Loading) a další. Zvláště upozorňujeme na superdisciplínu Steer Wrestling, která se pojede nejen o Vítězný štít starosty Prahy 16 Karla Hanzlíka, ale i o mimořádnou finanční prémii! Vítěz celého rodea pak obdrží sedlo a pohár, který věnuje

senátor Tomáš Grulich! Pro veřejnost bude samozřejmě připraveno bohaté občerstvení a prodej
atraktivního zboží v areálu! Nejmenší diváci si
mohou užít kvalitní dětské hřiště a ty větší se jistě
rády povozí v sedle huculských koníků. Celodenní program pak završí rovněž již tradiční country
bál pod širým nebem!
V sobotu 20. května nashledanou na Velkém radotínském rodeu!
Petr BiNhAcK, Radotín
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Nejenom byt,
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1+kk – 4+kk
YFHQWUXňHYQLF
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OBCHODNÍ CENTRUM LETY
centrum Vašeho regionu
Nově otevřeno:
LÉKÁRNA - U Sv. Anežky, tel.: 603 188 833
KAVÁRNA- J + E Café, tel.: 725 940 597
VINOTÉKA - LET’S WINE, tel.: 603 545 900
BUTIK - SILUET, tel.: 731 065 799
DĚTSKÝ TEXTIL - PEPCO (červen)
FARMÁŘSKÉ POTRAVINY (červen)

2 NP:
KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
Těšíme
MASÁŽE
TĚLOCVIČNA
LÉKAŘSKÉ ORDINACE
ODBĚROVÉ LABORATOŘE - PREVEDIG (červen)

se na Vaši návštěvu!

OC Lety
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Z podbrdského kraje

PŘED BOUDOU. Zapalování vatry před novou »boudou« v Halounech.

Foto Radek DuŠeK

* Krajská silnice z Hostomic do
Lochovic je v úseku mezi Radouší a
Bezdědicemi od 9. 5. do 8. 6. kvůli
asfaltování uzavřena. Objízdná trasa
vede přes Neumětely a Skřipel. (lh)
* Zápis do MŠ Svinaře se uskuteční
v pátek 12. 5. od 13.30 do 16.30 v
prostorách školky. Rodiče, kteří přivedou dítě, s sebou vezmou rodný
list dítěte, doklad o trvalém bydlišti
dítěte (OP žadatele), vyplněnou žádost o umístění dítěte do MŠ a potvrzení od lékaře. Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ od 7 do 16.15 ve třídě Rybiček v přízemí budovy nebo
ke stažení na webu školky www.mssvinare.cz.
Lucie BOXANOVÁ
* Obec Osov pořádá sbírku pro diakonii Broumov. Přinést můžete ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí
potřeby, přikrývky, polštáře a deky,
obuv, hračky, menší elektrospotřebiče (i nefunkční) a knihy. Věci do
sbírky můžete odevzdávat od 15. 5.
do 18. 6. na obecním úřadě v Osově.
Děkujeme!
Marie PLECITÁ

Halounští osadníci si postavili novou »boudu«
OBJEKT SLOUŽÍ JAKO ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ, POTKÁVAJÍ SE TU ČLENOVÉ SDRUŽENÍ HALESA I JEJICH KAMARÁDI
Jarní odemykání lesa se na začátku
dubna konalo v Halounech. Uspořádal je Dobrovolný spolek přátel lesa
a hub vedený Emilem Součkem. Početná skupina se vydala do brdského
hvozdu, kde se uskutečnila oficiální

Brigádníci vytahali
přes tři tuny »pokladů«

K tradičnímu jarnímu úklidu se 9. 4.
sešli dobrovolníci v Hatích. Teplé
počasí jich vylákalo na 40, plus 10
malých sběračů. Cílem byla likvidace letité »divoké« skládky pod lesem nad vsí. Toto místo sloužilo k
vyhazování jinak nezničitelného
odpadu celým generacím, takže i
když brigádníci vytahali zpod bujného porostu o tunu »pokladů« víc
než loni (asi 3,3 t), je to očista spíš
jen kosmetická. Zevrubná sanace by
potřebovala o dost těžší techniku a
účast vlastníka pozemku (České lesy) i obce. Také okolí fotbalového
hřiště i příkopy kolem vesnice prokoukly a vydaly svá tajemství. Nebyla nouze o sanitární techniku či
lahve. Je vidět, že turisté v našem
kraji poctivě dodržují pitný režim a
hřeší jen občasným potažením z cigarety, po čemž zůstávají mnohé pomačkané krabičky v jarně rozkvetlých keřích. Polední horko brigádníky neodradilo ani od opékání buřtů
a závěrečného posezení - letos poprvé mohli venku spolu se sousedy
probrat malé i velké události. Díky
organizátorům jarního úklidu –
SDH Hatě – i firmě JK-obchod, jež
půjčila nákladní automobil a zaplatila skládkovné. S technikou pomohli pánové Linhart a Krtek.
Jitka CHLEBOUNOVÁ, Hatě

část akce. Kdo byl poblíž, mohl zaslechnout zvonění zvonku, jež ohlašovalo proslov předsedy spolku. Poté se všichni přesunuli na hřiště v
Halounech, resp. do zázemí občanského sdružení HALESA, kde oslavy pokračovaly. Dorazili další kamarádi s hudebními nástroji, a protože
počasí přálo, mohli všichni zasednout venku a společně si zazpívat.
Nové zázemí sportoviště o. s. HALESA bylo vybudováno za podpory
MAS Karlštejnsko a starosty Svinař
v místě osadního hřiště. To vzniklo
po roce 1950, kdy se do Haloun začali stěhovat trempové a stavět si zde
chaty. Hřiště vždy sloužilo pro sportovní i společenské akce osadníků.
Pořádala se zde sportovní klání,
hlavně ve volejbale a nohejbale, i
dětské dny. Ty pak ale s dospíváním
dětí pomalu ustaly a hřiště sloužilo
jen pro sportovní vyžití. Po roce
2000 byla tradice dětských dní zásluhou potomků původních osadníků

obnovena. Z iniciativy mladé generace vzniklo i sdružení HALESA,
jež si dalo za cíl mj. obnovu hřiště i
jeho okolí. Odkoupilo od obce Svinaře pozemek hřiště a začalo s jeho
zvelebováním a pravidelnější údržbou. Jako zázemí pro skladování vybavení sportoviště a částečně pro zajištění základního občerstvení při
akcích sloužila plechová zahrádkářská garáž, která však již byla na pokraji životnosti. Zrodila se myšlenka
vybudovat nové zázemí, které by
splňovalo základní požadavky pro
užívání sportoviště. Sdružení HALESA oslovilo MAS Karlštejnsko,
jež v našem regionu zprostředkovávala dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, a podařilo
se nám získat 448 067 Kč na materiál pro výstavbu zázemí hřiště. Protože dotace byla pouze na materiál,
museli si členové sdružení zajistit
veškerou práci na výstavbě objektu
sami a víkend co víkend se scházeli,

aby se jim podařilo objekt vybudovat a zkolaudovat. Pořádání tradičních akcí je po dokončení stavby o
mnoho příjemnější - můžeme posedět v teple, umýt si ruce v teplé vodě, o sociálním vybavení nemluvě o tom si předešlé generace mohly jen
nechat zdát. Loni uspořádalo o. s.
HALESA oslavu 60. narozenin založení osady Halesa a nově vzniklý
objekt důstojně posloužil jako zázemí pro tuto oslavu. Její součástí byla
výstava dobových fotografií, při
jejichž prohlídce mnozí staroosadníci neskrývali dojetí.
»Bouda«, jak je s trochou nostalgie
po původní plechové boudě nazýváno nové zázemí, slouží pro potkávání členů sdružení i jejich kamarádů a
sportovních nadšenců. Přes spoustu
problémů při její výstavbě si členové
sdružení, tedy především potomci
původních osadníků, mohou říci:
Něco tady po nás zůstane!
Radek DUšEK, Halouny

Slétlo se patnáct vyzrálých matron a nespočet potěru
V neděli 30. dubna se určitě všechny hodné čarodějnice
zasloužily o to, že se počasí umoudřilo a ony se mohly
slétnout i v Hatích na hřišti. Bylo jich tam na patnáct
vyzrálých matron a nespočet malého potěru. Připravily
si pro všechny nebojsy spoustu úkolů; mezi nejzapeklitější patřilo lovení drobností, co napadaly do kotlíku s
nechutnými lektvary známé bábě z perníkové chaloupky.
Nechyběla projížďka na jistě začarovaných koních nebo
Irisin bar, kde se mohli vyčerpaní soutěžící občerstvit
nápoji s plovoucíma očima či pijavicemi. Odpoledne
uteklo jako voda v blízkém Vrahově potoce a po malých
bytostech se dostalo i na ty větší, když byl večer zapálen
velký oheň a nad menším už probublával poctivý guláš.
Nad vším dozírali haťští hasiči a hlavně hasičky, které
se jako každý rok nakonec vyklubaly zpod masek čaro-

dějnic. Patří jim dík, že pořádají program, na nějž se
těší nejen místní, ale sjíždějí se kvůli němu i mnozí z
Jitka Chlebounová, hatě
okolí a z Prahy.
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Na Berounce si to rozdaly dračí lodě
V DOBŘICHOVICÍCH SE PRVNÍ KVĚTNOVOU SOBOTU KONALY DVĚ VELKÉ SPORTOVNÍ AKCE
Uplynulá sobota patřila v Dobřichovicích opět sportu. Dva týdny po
cyklistickém závodě Trans Brdy si to
rozdali nejprve běžci a těsně po jejich startu i 29 dvacetičlenných posádek dračích lodí. Ty se letos jely
popáté a počet účastníků stále roste.
I proto byli pořadatelé nuceni otevřít
novou kategorii juniorů. Letos se jelo trochu jiným systémem - jezdí se
na proudící vodě a už se ví, že dráhy
u levého břehu jsou díky silnějšímu
proudu rychlejší. Proto pořadatelé
rozlosovali posádky do skupiny, a ty
si zazávodily dvakrát mezi sebou,
při druhé jízdě ale v protilehlých
drahách. Časy z obou jízd se sečetly
a součty daly vzniknout pořadí od 5.
do 17. místa. Posádky s nejlepšími
čtyřmi časy si pak zajely finále s nominací do drah podle dosažených
časů. A tak se stalo, že v kategorii
Open - tedy jakékoliv, i smíšené, posádky - brali »brambory« Karle makej, bronz Prague Dragons, stříbro
TORNADSO Futsal Dobřichovice a
zlato i putovní pohár si odvezli do
Solopisk místní hokejisté. Dámskou

»DRACI« V DOBŘICHOVICÍCH. Závody dračích lodí na Berounce.
Foto Radka ALEXY
kategorii ovládly Holky ze Západu, dobou byla zcela neprůchodná vinou
běhů - 10 km
když za svými kormidly nechaly na závodu dračích lodí a běžce směro- Výsledky
1. Daniel Kupidlovský 36:40
druhém místě Dračice, na třetím Yel- vali kolem dětského domova, což 2. Martin Vrba 40:11
low Qeens a na čtvrtém Černošický trať asi o 145 m protáhlo. Pěknou 3. David Gurin 40:26
fosilie. V juniorech premiérově zví- honičku pořadatelům připravila NiMagda Čípová 39:45
tězila posádka Tchoří dech před col Holečková, sotva odrostlá žába, 1.
2. Katarína Třísková 45:26
DAP DOBI-jun, třetí místo brali Hu- jež doběhla 3. v desítce. Připravenou 3. Nicol Holečková 45:58
jírci a čtvrté Tygři Černošice. Výs- láhev sektu sice nakonec dostala, ale
ledky včetně cílových fotografií vzhledem ke své nezletilosti dohléd- Půlmaraton
naleznete na http://www.dragonbo- li pořadatelé na její okamžité předá- 1. Jan Ďuk 1:21:02
Pavel Šimek 1:26:20
at.cz/zavod/129-draci-lode-v-dobri- ní rodičům. Se smutným pohledem 2.
3. Viktor Soukal 1:27:20
chovicich.
to komentoval jeden ze zakladatelů
O těchto umístěních se ale rozhodo- běhu a účastník desítky, dobřicho- 1. Andrea Frantová 1:37:25
valo až dávno po skončení běžec- vický starosta Petr Hampl, když se 2. Dana Jiřičná 1:41:40
kých závodů. Možná i díky konku- podivoval, že dospěláci dostávají na 3. Barbora Falisová 1:55:25
renci dračích lodí se na start letos frak od dětí. Sportovcem dne mohl Děti (kategorie 2006 - 2008)
postavilo méně vytrvalců, nicméně i být vyhlášen Martin Vrba z Jablon- 1. Zuzana Camphuijsen
jejich přesná stovka svědčí o popula- ce. Nejprve absolvoval rozjížďku na 2. Tereza Šimková
ritě běhu Dobřichovicemi a okolím. lodi, pak si doběhl na desítce pro 3. Jakub Cocula
Ještě než byly v 10,45 odstartovány druhé místo a hned z cíle pelášil zpět Děti (kategorie 2009 - 2012)
hlavní běhy, zazávodily si ve dvou k vodě, kde s pražskými Dragonáři 1. Jakub Zón
2. Vojtěch Kurel
věkových kategoriích na kilometro- získal ještě bronz v hlavní soutěži.
vé trati i děti, kterých přišlo 23. VítěJiří GEISSLER, Dobřichovice 3. Josefína Kočíková
zi se stali Zuzana Camphuijsen a Jakub Zón. Dospěláci měli výběr ze
dvou tratí, desítky a půlmaratonu,
který ale letos nebyl úplně přesným
Mladí běžci se starostou Petrem půlmaratonem - organizátoři se roz- CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 29)
Hamplem.
Foto Jiří GEISSLER hodli vyhnout ulici Na Víru, jež tou V cestovatelském seriálu Jiří Ma- Tohle u nás potkáte těžko, ve Francii
tějka z Dobřichovic osobitým způ- téměř na každém kroku. Člověka
sobem zachytil putování za vínem napadne, že když to Francouzům nedo jižní Francie.
(NN) zničilo několik revolucí provázeNa francouzských vinařstvích fasci- ných často krutými excesy a dokonnuje jejich tradice, často zahrnující ce ani okupace nacistickým Němecněkolik století. Moji hlavní alsaští kem, tak co bylo u nás navíc? Samopartneři Zusslinovi mají na etiketách zřejmě vláda komunistů. Jiná odponapsáno založeno 1691 a v jejich ca- věď se nenabízí.
ve de dégustation visí velká tabule s Vinařství Gaia mě fascinuje stejně
rodokmenem čítajícím tolik genera- mocně jako ta se staletou tradicí - v
cí, že je ani není potřeba počítat - zo- tomto případě ovšem svým mladistbrazení je působivé samo o sobě. vým duchem. Vždyť Sophie, která s
námi mluví příjemně zastřeným hlasem, a její manžel Guillame jsou zakladatelská generace, pramáti a praotec budoucího rodu, který na této
!!!!!
půdě, kterou oni obdělali jako první,
bude žít další staletí.
Na řadu přišlo další víno, odrůdově
to je čistý Merlot a jmenuje se Confidences. Český význam francouzského slova confident je důvěrník,
tak si ten název nějak přeberte. Zároveň Sophie otevřela Carpe Diem,
 Supervize, konzultace
což je pro změnu čistý Syrah a záro PravidHOQpVHNiQtDKQRMHQt
veň víno, které už se stalo tak trochu
 3RVWĜLNSURWLGYRXGČORåQtPURVWOLQiP KRXERYêPFKRUREiP
legendou. To nalila do dalších skle $HULILNDFHWUiYQtNX SURĜH]WUiYQtNX, SURþHViYiQtStVNRYiQt
niček a porovnávali jsme rozdílný
charakter obou vynikajících vín.
 3ĤGQtUR]ERU
Carpe diem je latinské rčení, jež po Realizace zahrad
prvé použil římský básník Horatius
 3RNOiGiQtWUDYQtFKGUQĤ
v první knize sbírky Carmina (Ódy).
 6HWtWUiYQtNĤ
Do češtiny jej lze přeložit jako
Užívej dne. Byl to vrchol degustace
 ÒNOLGOLVWt KUDEiQt odvoz
- Carpe Diem je velké víno. Roční
 6WĜtKiQtåLYêFKSORWĤ
produkce je pouhých 3000 lahví, po 3UiFHV NĜRYLQRĜHzem, motorovou pilou
tenciál archivace 15 let a v ceníku je
 Odvoz DOLNYLGDFHSRVHNDQpSRKUDEDQp hmoty
uvedeno pod trefným citátem z Apolinaira L' univers tout entier con3RNXG9iV ]DXMDODPiQDEtGNDQHYiKHMWHPČNRQWDNWRYDW:
centré dans ce vin - V tomhle víně je
celý vesmír. (Pokračování)
tel: 720 241 790, mail: cerveny.zahrady@seznam.cz, www.cervenyzahrady.webnode.cz
Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Víno, v němž je celý vesmír

Ô'5æ%$75É91Ì.ĩ
.¡¨Ĵ!
Æ.
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Je fajn chodit sám, samota mi neškodí
DRUHÁ ČÁST ROZHOVORU S JIŘÍM GEISSLEREM, KTERÝ PUTUJE PĚŠKY KOLEM HRANIC REPUBLIKY
Dobřichovice - Neobvyklou pěší
pouť kolem hranic České republiky podniká obyvatel Dobřichovic,
ochotnický herec a recesista Jiří
Geissler. Při letošní, druhé etapě našlapal přes 700 kilometrů.
Zveřejňujeme druhou část rozhovoru, který NN poskytl bezprostředně po návratu domů.
Jaký byl při letošním putování tvůj
nejsilnější zážitek?
Mezi strašidelné zážitky bych asi zařadil setkání s bouřkou, která mě zastihla mezi Velkým a Malým Javorníkem. Hromy i blesky mě doslova
stíhaly - měl jsem opravdu velký strach. Ve finále jsem musel pár desítek metrů seběhnout pod hřeben, kde
jsem se ukryl v díře po vyvráceném
stromu. Něco podobného jsem zažil
před dvěma roky nad Dolním Jiřetínem, letos to ale bylo strašidelnější a
troufám si říci i nebezpečnější. Naproti tomu jsme s kolegou, který mě
tradičně provází první tři dny, hned
druhý den zlezli Králický Sněžník.
Přišli jsme na něj z jarního údolí, ale
nahoře ještě vládla krutá zima. Výstup byl náročný, takže pocity na vrcholu slastné.
Taky jsem se setkal s lidskou neochotou - v hotelu Bahenec nad městečkem Bukovec, nedaleko Jablunkova. Vešel jsem dovnitř a dobrých
10 minut nikoho nenašel, přestože
recepce byla otevřená a v restauraci
pár stolků obsazených. Pak přišla otrávená ženská - co prý chci, že mají
zavřeno. Ukázal jsem na lidi v restauraci a aktuální jídelní lístek. „Máme zavřeno, nerozumíte? V restauraci jsou lidé ubytovaní v hotelu!“
Dobrá, budu bez polévky, stejně ji
měli za cenu degustačního menu v
hotelu Alkron. Žádám tedy alespoň o
pití. „Dojděte si na záchod natočit!“
- „Chtěl bych dva rájce, co máte za
sebou v lednici.“
- „Ta je ale zamčená!“
Nakonec jsem je z ní vyrazil, ale zážitek to byl nanejvýš odpudivý. A v
tomhle regionu vůbec ne ojedinělý.
Musel jsi překonávat nějakou krizi?
Přestože jsem byl rozbolavělý - během druhého týdne vrcholil souboj s
velkým puchýřem a otlaky - nepamatuji, že bych překonával krizi typu »vykašlu se na to«. Malé drobnosti jsem řešil každý den a od určité doby se těšil, až to budu mít za sebou, ale opravdu vážnou krizi jsem
překonávat nemusel.

NA CESTĚ. Jiří Geissler na hranicích Pardubického kraje. Foto ARCHIV
Nešvindloval jsi občas, nestopoval,
nevozil se autobusem či vlakem?
Častý dotaz, zejména v naší prolhané a na podvody a podvůdky zvyklé
společnosti. I právě proto ne. Neznamená to, že jsem občas nepoužil nějaký dopravní prostředek, aby mě
někdo nechytal za slovo. Musel jsem
tak učinit kvůli ubytování. Pokaždé
jsem se ale druhý den poctivě vrátil
na místo, kam jsem předtím došel,
tam vystoupil a pokračoval dál.
Kde jsi nocoval, pod širákem, v
hotelích…?
S ubytováním byly letos občas potí-

SVALOVCI. Na cestě dobřichovický poutník neodolal a zapózoval před billboardem litovelského pivovaru.
Foto ARCHIV

že, ale vždy vše nakonec dobře dopadlo, byť občas jsem v hlavě chaos
měl. Hned čtvrtý den jsem šel z
Ramzové přes Smrk do opuštěných
Rychlebských hor, kde jsem měl v
Travné domluven nocleh v penzionu. Bylo jasné, že tu vzdálenost musím ujít, protože cestou nic jiného
nebylo. Měl jsem z té túry obavu,
zvláště když ráno napadlo nových 5
cm sněhu a nahoře na Smrku zuřila
vánice. Za těch 31 km jsem nepotkal
živáčka, až úplně na konci. A když
jsem dorazil do Travné, za hluboké
tmy nalezl penzion, nikde nikdo,
všude temno. Bouchal jsem na dveře, na okno... Telefon je v těch místech zbytečný, není tam signál ani
český ani polský. Co teď, noc na krku. Jak jsem tam tak bezradně stál a
nevěděl, co bude, otevřely se dveře a
trochu přihluchlý majitel šel vyvenčit psíka. Prý už na mě čekají a proč
jsem nezazvonil?! Ukázal na zvonek
u dveří, v zahradě, kam bych musel
přelézt přes plot. Takže ani v Travné
jsem v krmelci spát nemusel.
Byl jsi ve spojení s okolním světem?
A nebo ses vědomě od okolního
světa odstřihl?
Ve spojení jsem byl prostřednictvím
telefonu, měl jsem ho ale na ticho,
takže spojení to bylo během dne jednosměrné. Večer jsem sepsal své zážitky na notebooku, který byl součástí mé výbavy, umístil je na fb a
prošel si maily. Je fajn chodit si sám.
Myslím, že jsem člověk veskrze společenský, milující zábavu a spousty

lidí kolem, ale pár týdnů samoty mi
rozhodně neškodí. Občas jsem ale
měl z lidí nefalšovanou radost. Třeba při odchodu z Filipova. Mohl
jsem jít rovnou k hranici, nebo udělat smyčku přes obec, rozhlednu a ke
hranici dorazit kousek dále. Zvolil
jsem druhou variantu a radoval se z
každého vesničana, jehož jsem potkal. Lidé mi tou dobou již začínali
chybět. A taky mě hodně potěšilo
setkání s mými sousedy.
Povídej...
Manželé Ježkovi se před Velikonocemi vypravili do maďarských lázní.
Ten den jsem šlapal z Hodonína do
Břeclavi a jejich trasu proťal průchodem pod dálnicí D2. Když jsem si v
Lanžhotě před nádražím na chvíli
sundal boty, nalezl jsem od nich
zmeškané hovory a zavolal zpět.
Obědvali právě před Břeclaví a ptali
se, kde jsem - napadlo je osobně mě
pozdravit. Poděkoval jsem jim, ale
nápad na setkání rozmluvil. Popřáli
jsme si hezké svátky a já vyrazil do
posledního úseku. V nohách jsem
měl od rána už asi 26 km, mašíroval
se skloněnou hlavou a jen periferně
registroval auto, jež zastavilo u sjezdu na pole. Až když jsem byl pár
metrů od něj, vidím ruku s mobilem
z okénka a Ježci už se hrnuli z auta.
Pozdravili jsme se, dostal jsem nabídku tajné přepravy do Břeclavi,
kterou jsem odmítl a naše cesty se
opět rozešly. Možná pro někoho
hloupost, mě to ale šíleně potěšilo a
dodalo už valem ubývajících sil.
Kolik ti ještě zbývá do definitivního
cíle? Zvládneš to na jeden zátah?
Pokud se podívám do itineráře, chybí z Mikulova do Chebu asi 660 km,
takže vše nasvědčuje tomu, že by
třetí etapa mohla být poslední. Do
cíle zbývá právě tak daleko, abych to
mohl příští rok, opět na přelomu
března a dubna, dorazit. Pokud by se
to z nějakého důvodu nepodařilo,
klidně si dokážu představit i etapu
čtvrtou s kratší cestou do původního
cíle a prodloužením, třeba z Chebu
až do Dobřichovic.
A co až republiku obejdeš, půjdeš
zase někam jinam?
Na to teď neumím odpovědět. Rozhodně mi chození neškodí, spíše naopak. Uskutečnění nápadu obejít republiku mi přináší uspokojení. Dokážu si představit i putování křížem
krážem naší zemí. Zatím mi připadá
důležité soustředit se na cesty u nás
doma, v Česku. Je příjemné se zastavovat s lidmi, cítit místní atmosféru,
koukat na vše zajímavé. A pro mě jako dobřichovického patriota a hrdého Čecha skýtá naše domovina nespočet dalších cílů.
Chystáš se zážitky ze svého putování zvěčnit do knihy?
Vloni jsem se podobným úvahám
ještě smál. Nicméně každodenní zprávy z cesty začínají tvořit dobrý základ pro nějakou knižní podobu a
začínám přemýšlet, že bych se o to
mohl pokusit. Když si své poznámky
zpětně čtu, nacházím v nich řadu
chyb, stylistických, někdy i faktografických. Na druhou stranu z nich
dokážu i po měsících cítit tehdejší
atmosféru. Nechci ale teď dělat nějaké ukvapené závěry. Nejprve musím
vidět chebské nádraží a pak mohu
plánovat dále. Uvidíme, rozhodně
ale myšlenku na nějakou knihu zážitků nezatracuji. Miloslav FrÝDl
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Ostuda: Ostrovan prohrál doma 2:10!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA Z NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Ostudných deset branek schytala doma Zadní Třebaň
od Svaté. Liteň na svém hřišti prohrála v derby s Vižinou »jen« 0:6.
LETY, 1. B třída
FK Lety - Kosoř 3:1
Branky: Čermák 2, Jarolím
Nasazení a bojovnost domácího týmu předčila chvílemi profesorskou
hru hostů, kteří byli od počátku aktivnější. Vypracovali si několik šancí
a ve 41. minutě šli do vedení. I po
změně stran mohli skórovat nejprve
Kosořští. Radovaly se ale Lety - Jarolím v 67. minutě střelou z přímého
kopu na zadní tyč nachytal brankáře
hostů - 1:1. V 84. minutě si naběhl
na centr Rosenkranze aktivně hrající
Čermák a hlavičkou nedal brankáři
hostů šanci - 2:1. Skóre uzavřel v nastaveném čase Čermák, jenž po pasu
Jarolíma unikl obraně hostů a své
sólo zakončil gólem. Domácí podali
proti favorizovanému druhému týmu
tabulky nejlepší výkon jara.
(jik)
Komárov - FK Lety 2:2 (PK 4:1)
Branky: Jarolím, Nejepsa
Cenný bod ze hřiště favorita. Ve 3.
minutě doběhl domácí útočník nepovedený odkop Sňozíka a skóroval.
Hosté kontrovali ve 14. minutě, po
křídle unikl Nejepsa, jeho zpětná
přihrávka našla nabíhajícího Jarolíma, který nezaváhal - 1:1. Ve 27. minutě si naběhl domácí hráč na rohový kop a hlavička si našla cestu do
sítě. Ve 35. minutě nařídil rozhodčí
penaltu - domácí hráč upadl po kontaktu s Kischerem. Střela ze značky

Sport po okolí

* Nejbližší zápasy odehrají řevničtí
»národní« házenkáři 13. 5. v Modřanech, kde se představí muži, koeduci i starší žáci.
(pef)
* 36. ročník turistického pochodu
Kudy uháněl Šemík pořádá TJ Čechie Karlín Praha 27. 5. Start tras v
délce 17, 28, 35 (cyklistická) a 48
km je mezi 6.45 a 10.30 na nádraží
v Zadní Třebani, cíl na fotbalovém
hřišti v Neumětelích.
(szi)

MARNÝ BOJ. Jeden ze třebaňských fotbalistů se pokouší obejít obránce Svaté v zápase, který Ostrovan prohrál 2:10.
Foto NN M. FRÝDL
pokutového kopu ale skončila na docházet síly a Dobřichovice získaly
tyči. Ve 40. minutě si na pas Baubína výraznou převahu. Několikrát mohly
naběhl Nejepsa - 2:2. V 73. minutě skórovat, jenže gólman domácích
unikal Nejepsa, byl stažen za dres a byl ve formě a přálo mu i štěstí. Gólu
k překvapení všech dostal domácí jsme se však přeci jen dočkali. Po
stoper jen žlutou kartu. Druhý bod vtipném uvolnění rozhodl v 80. miza lepší proměňování pokutových nutě pěknou střelou o zisku tří bodů
(oma)
kopů získali domácí. Jiří KÁRNÍK Pavel Krištůfek.
Dobřichovice - Jinočany 1:1
KARLŠTEJN, okresní přebor
Branka: Skučko
Karlštejn - Stašov 2:2
Utkání mělo značný emotivní náboj
Branky: Šperl, Bassem
mezinárodní účast k tomu. V dresu
V první části se Karlštejn dostal do aJinočan
čtyři Italové, Rus
vedení po dorážce Šperla, ve druhém a Slováknastoupili
- trenér se s nimi domloudějství zahodil několik tutovek, pře- val anglicky.
jimž
sto po úniku na 2:0 zvýšil Bassem. chybělo několikDobřichovice,
opor, si nevytvořily
Jenže Stašov čtvrt hodiny před kon- tolik šancí jako jindy,
z gólu se
cem dvěma slepenými brankami v radovaly jako první. Veale30.
podstatě »z ničeho« vyrovnal. Vz- po zdařilé kombinaci zakončilminutě
z blízhledem k průběhu a počtu šancí je ka Skučko. Ve 43. minutě si zaběhl
bod pro Karlštejnské ztráta.
(miš) Šlapák do ulice, utekl obráncům, šel
Loděnice B - Karlštejn 4:1
sám na brankáře a těsně před vápBranka: Šaman
nem byl zezadu podražen. Hříšník
DOBŘICHOVICE, III. třída
uviděl červenou kartu, ale domácí
Čísovice - Dobřichovice 0:1
početní převahu nevyužili. Naopak,
Branka: Krištůfek
v 76. minutě hosté vyrovnali z peUtkání se hrálo ve vysokém tempu, nalty po nedorozumění v obraně a
hráči obou mužstev bojovali o každý srážce domácího gólmana s protihrámetr hrací plochy, ale vstřelit branku čem. Dobřichovice dál vedou tabulse dlouho nikomu nedařilo. V závě- ku o 7 bodů, právě před druhými Jirečné čtvrthodince začaly domácím nočany.
Miloslav OMÁČKA

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Svatá 2:10
Branky: Bacílek, D. Neubauer
Hráči Ostrovanu na vlastním hřišti
utrpěli potupný debakl a už nyní je
de facto jasné, že se neumístí na takové příčce, která by jim zaručovala
příslušnost ve III. třídě okresní soutěže i příští rok. Zápas byl rozhodnut
za necelých čtyřicet minut, kdy soupeř nasázel domácím čtyři branky a
v bezstarostné jízdě pokračoval i po
změně stran.
(Mák)
Chrustenice - OZT 1:1
Branka: Martínek
ŘEVNICE, IV. třída
Pikovice - Řevnice 4:7
Branky: Dohnalík 3, Pitauer L. 2,
Wrobel, vlastní
Už v šestnácté minutě byl stav 3:2
pro hosty. Do kabin se šlo za stavu
3:4 a vypadalo to na drama, ale Řevnice je nepřipustily.
(Mák)
Řevnice - Dolní Břežany B 1:3
Branka: Matoušek
FK LITEŇ, IV. třída
Liteň - Vižina 0:6
Osek B - Liteň 0:3
Branky: Kináč 2, Weiss

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída

13. 5. 10:15 FK Dobříč - FK Lety
20. 5. 17:00 FK Lety - SK Petrovice

KARLŠTEJN, okresní přebor

13. 5. 17:00 Karlštejn - Hořovicko B
20. 5. 17:00 Králův Dvůr B - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, III. třída

10. 5. 17:30 Kněževes - Dobřichovice
20. 5. 17:00 Dobřichovice - Nučice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
13. 5. 17:00 OZT - Všeradice
21. 5. 17:00 Chodouň - OZT

ŘEVNICE, IV. třída

14. 5. 17:00 Řevnice - Mníšek B
21. 5. 17:00 Libeř B - Řevnice

FK LITEŇ, IV. třída

14. 5. 17:00 Liteň - Újezd B
21. 5. 17:00 Lochovice B - Liteň

Řevnický turnaj »starých pánů« opanovali Španělé
Řevnice - Týmy až z daleké Brazílie či Španělska se zúčastnily fotbalového turnaje starých gard,
který se konal poslední dubnový
den v Řevnicích.
„Podobný turnaj jsme pořádali už asi
podvanácté, začínali jsme tím, že
jsme připravovali turnaje pro žáky a
dorostence z USA a Kanady,“ uvedl
jeden z organizátorů akce Miroslav
Kratochvíl z SK Řevnice, který část
zápasů také odřídil v roli rozhodčího. Řevnická akce je podle něj zařazena do světového kalendáře turnajů
starých gard. „Pro dobré reference

od mužstev, která se našeho turnaje
zúčasnila v předchozích ročnících,
se letos přihlásily týmy ze Španělska
a Brazílie,“ uvedl Kratochvíl. „Řevnický oddíl kopané organizuje účastníkům pouze turnaj. Veškeré další
aktivity na území ČR zajišťuje anglicko-česká rodina, která je součástí
organizace, jež tyto turnaje pořádá
po celém světě. Mužstvo Řevnic dostalo loni možnost zúčasnit se turnajů v tréninkovém centru slavné Barcelony, nebo FC Brugy. Bohužel ani
jednu nabídku náš tým z různých
důvodů nepřijal,“ dodal.
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A jak to dopadlo v Řevnicích? Z vítězství se radovali Španělé před Brazilci, třetí příčku obsadil celek Dobříše, Řevnice skončily čtvrté.
„V současné době připravujeme turnaj v malé kopané Dragoun Cup,
který se bude konat 5. 7. Snažíme se
na něj opět přilákat nějakého zahraničního účastníka,“ doplnil Kratochvíl a zdůraznil, že turnaje nepořádají kvůli »exotickým« celkům, ale

hlavně kvůli hráčům, kteří si i ve vyšším věku jdou zahrát a dělají sportem radost sobě i divákům. „Za
všechny budu jmenovat třeba Martina Maštalíře, Marka Nikla (dříve
Bohemka či Norimberk) nebo Ondru
Lercha (Řevnice, Bohemka, rozhodčí v první lize), ale týká se to i všech
ostatních, které potkáváme na hřištích při krásné hře jménem fotbal,“
uzavřel.
Miloslav FRÝDL

Řevničtí borci v zápase s celkem Dobříše (0:3).

Foto NN M. FRÝDL

