
Poberouní - Velké komplikace če-
kají v následujících měsících ty,
kteří z našeho kraje cestují autem
do Berouna i do Prahy. Od 3. červ-
na je mimo provoz most nad be-
rounským nádražím na frekvento-
vaném tahu ve směru od Litně, 12.
června uzavřou i tzv. objížďku
mezi Řevnicemi a Lety.
Berounský most spojující centrum
se čtvrtí Zavadilka, Jarovem, Koně-
prusy a obcemi v  dolním Poberouní
i na Podbrdsku byl dosud průjezdný
jednosměrně, provoz řídily semafo-
ry. Od soboty 3. 6. už to neplatí.

„Musel jsem jet objížďkou přes Krá-
lův Dvůr a Bítov,“ potvrdil Řevničan
Miloš Chroust, který 3. června mířil
z Nižbora do Litně. „Naštěstí mě ka-
marád včas upozornil, takže jsem se
stihl vyhnout Berounu a tím i vel-
kým zácpám, které se ve městě tvo-
řily,“ dodal. Rekonstrukce mostu
přes železniční trať v Berouně měla
původně začít už loni. Po protestech
okolních obcí byl ale její začátek po-
sunut na letošní červen. Úplná uza-
vírka je naplánována do září.
Ještě déle bude mimo provoz hojně
využívaná objížďka mezi Řevnicemi

a Lety na hlavním tahu do Prahy:
zcela uzavřena má být od 12. 6. do
30. 11.! I v tomto případě je důvo-
dem oprava mostu, tentokrát želez-
ničního, který vede právě nad objí-
žďkou. Řidičům mířícím do metro-
pole, nebo třeba na nákup do letov-
ského obchodního centra, nezbyde,
než čekat před závorami. Ty jsou ov-
šem široko daleko nechvalně proslu-
lé tím, že zůstávají spuštěné dlouho
před příjezdem vlaku, resp. po jeho
odjezdu. Je tedy pravděpodobné, že
se zde v obou směrech budou tvořit
dlouhé kolony.      Miloslav FRÝDL

V tomto čísle Našich novin
* Dekujeme! zpívali Němci - strana 2
* K mání bylo 52 druhů piv - strana 3

Řevnice - Novinář, pěvec, mara-
tonský běžec, nadšený pivař, úča-
stník vědomostních soutěží. To vše
je Řevničan Jan FLEMR. A také
ochotnický divadelní režisér, kte-
rý má aktuálně před premiérou
veselohry Divotvorný hrnec.
Ještě běháš maratony?
V současnosti neběhám, bolí mě ko-
leno, takže se snažím moc ho ne-
mordovat. Ale jezdím na koloběžce
a moc rád si vyjdu s hůlkami do
kopce. Nedávno jsme byli v rakous-
kých Alpách a tam ten v současnos-
ti tolik populární nordic walking
měl fakt úroveň: spousta cestiček a

stezek, úžasné výhledy, skvělá in-
frastruktura...
Do Řevnic tě přivedla výhra v tele-
vizní soutěži Chcete být milioná-
řem? Pořád trvá tvá záliba ve vědo-
mostních soutěžích?
Se soutěžemi je to teď bída, konkur-
sy do Kde domov můj nejsou kom-
patibilní s mým kalendářem, takže
zatím klepu na dveře. Příští rok ale
zase zkusím AZ-kvíz, to je moje sr-
deční záležitost, i když v novém stu-
diu v Brně mě to nebaví tolik, jako
v tom starém. Taky jsem tam loni
prohrál hned v prvním kole.      (pef)
(Dokončení na straně 3)

VEZLI KLENOTY. Královský prů-
vod s korunovačními klenoty puto-
val první červnový víkend naším
krajem. (Viz str. 11) Foto NN. FRÝDL

Jan Flemr na řevnickém pivním
festivalu.     Foto Vladislav SKALA

Most je zavřený, objížďku to čeká
ŘIDIČI SMĚŘUJÍCÍ DO BEROUNA I PRAHY BY SE MĚLI OBRNIT TRPĚLIVOSTÍ

6. června 2017 - 11 (700) Cena výtisku 7 Kč

Dobřichovičtí hráli
ve Francii fotbal

Byly to nervy, ale všechno jsme snad zvládli! 

Hrozil výbuch, lidé
museli být evakuováni
Karlštejn - Hotové manévry hasičů z
Řevnic, Karlštejna a Berouna i poli-
cistů způsobil 26. 5. nález předmětu
připomínajícího výbušninu v kůlně u
rodinného domu v Karlštejně. 
„Z domu bylo evakuaováno šest lidí
a provedena další bezpečnostní opat-
ření,“ uvedl řevnický profesionální
hasič Pavel Vintera. Na místo byl
povolán policejní pyrotechnik.  „Ten
po ohledání zjistil, že se o výbušninu
nejedná a poplach může být odvo-
lán,“ dodal Vintera.                      (mif)

700
Psal se 15. prosinec 1989 a - kromě
jiných »světodějných« událostí, jež
se v té době valily ze všech stran -
mělo uzávěrku první číslo tištěných
Našich novin. Vyšlo o dva dny poz-
ději - přesně měsíc poté, co studenti
v centru Prahy odcinkali začátek
konce čtyřicet let trvající komunis-
tické zlovlády. Náklad byl »závrat-
ný«, celých 60 výtisků, a distribuo-
ván byl hned zatepla ve vlaku z Pra-
hy do Zadní Třebaně, následně pak
v Zadní Třebani samotné. Obsah
NN jsme tehdy, v době předpočíta-
čové, zaznamenávali na psacích st-
rojích a rozmnožovali na kopírkách
firem, které mj. tímto způsobem re-
voltující mládeži nezištně pomáhaly.
Třeba v pražské kanceláři německé
letecké společnosti Lufthansa. Vě-
děli jsme dobře, proč to děláme, ale
netušili jsme ani náhodou, jak dlou-
ho (a pro koho vlastně) to dělat bu-
deme. Teď už je celkem jasno: NN
vycházejí co čtrnáct dní nepřetržitě
dvacet osm let, vydání, které držíte v
ruce, má pořadové číslo 700. Díky!

Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Ženy se pohádaly, 
jednu vezli do Bohnic
Černošice - Spory matky s dcerou v
Černošicích skončily 1. června zása-
hem místních městských policistů a
převozem mladší z žen na psychia-
trickou kliniku.
„Protože se zdravotníci ze záchran-
ky báli o svou bezpečnost, požádali
nás o pomoc při převozu ženy na
psychiatrickou kliniku v Bohni-
cích,“ uvedl jeden ze strážníků Ot-
mar Klimsza s tím, že žena je psy-
chicky nemocná a dlouhodobě se
léčí. „Za naší asistence byla převe-
zena na kliniku a hospitalizována,“
dodal Klimsza. (mif)
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Dekujeme za hezky vikend! zpívali hosté z Německa

Poslední květnovou sobotu se sešly
děti na hřišti v Korně - maminky na
mateřské tu pro ně uspořádaly dětský
den. Organizátorky ovšem myslely
nejen na caparty - na začátku akce
byl naražen sud s pivem, aby si den
krásně užili i tatínkové a ostatní ná-
vštěvníci. Lukáš Vlček pak uvítal dě-
ti, rozdal jim kartičky, na které sbíra-
ly razítka za splněné disciplíny.
Sedmnáct dětí soutěžilo na třinácti
různorodých stanovištích, každý si
přišel na své. Po splnění úkolů byl
pro malé účastníky připravený raut a
dárek dle vlastního výběru. Po uvol-
nění hřiště si chlapi zahráli nohejbal.
Den si všichni moc užili a ještě do
pozdních hodin poseděli u táboráku,
kde se zpívalo za doprovodu kytary.

A ještě jednu akci korenské mamin-
ky zorganizovaly. V dnešní době,
kdy do malých vesnic jezdí autobus
minimálně, nejsou děti zvyklé cesto-
vat jinak, než autem. Proto jsme se
vydaly na výlet autobusem do Be-
rouna. Na zastávce jsme se sešly
čtyři mamky se třemi kočárky a pěti
dětmi. Jen nás pan řidič uviděl na za-
stávce, koulel očima, kde se nás tolik
vzalo. Děti byly nadšené z velkého
autobusu, jen Maruška se bála a ce-
lou cestu seděla jak zařezaná. V Be-
rouně jsme zašly do solné jeskyně,
děti si i pohrály na hřišti a výlet si
opravdu užily. My, dospělí, jsme za-
se zavzpomínali na doby, kdy jsme
autobusem jezdili denně. 

Kateřina Jíchová, Korno

Dobřichovičtí hráli ve Francii fotbal
ČTYŘI DESÍTKY OBYVATEL DOBŘICHOVIC NAVŠTÍVILY PARTNERSKÉ MĚSTO VILLIEU LOYES MOLLON
Ve dnech 24. až 27. května cestova-
lo 40 dobřichovických občanů na
návštěvu svého partnerského fran-
couzského města Villieu Loyes Mol-
lon do Francie. Městečko o asi 3500
obyvatelích se nachází 35 km seve-
ro-východně od druhého největšího
francouzského města Lyonu a řeší s
dojížděním do práce, do středních a
vysokých škol podobné problémy
jako obce a města kolem Prahy. 
Při letošním setkání si hostitelé i
hosté připomněli, že se poprvé set-
kali již před dvaceti roky. Styky se
začaly rozšiřovat a rozvíjet, a o pár
let později, v roce 2002, podepsali
oba tehdejší starostové Claude Mar-
cou a Václav Kratochvíl smlouvu o
spolupráci. Jeden rok jedou Fran-
couzi do Dobřichovic, další rok Češi
do Francie. Letos nás jelo 39, z toho
11 školních dětí. 
Program naší návštěvy byl velmi pe-
strý. Jeden den byl věnován sportu,
uskutečnila se dvě fotbalová utkání
Česká republika – Francie v malém
fotbalu. Hráli muži i ženy, ti, kteří
nehráli, fandili. Zápasy byly v dre-
sech se stulpnami (děkujeme fotba-
lovému oddílu Sokola Dobřichovice
za půjčení), s profesionálním roz-
hodčím, na travnatém hřišti s mnoha
diváky, s hymnami obou zemí před
zahájením zápasu, s vlajkami a fan-
děním. Ženy bohužel prohrály 0:1, i
když bojovaly jako lvice, ale muži
zvítězili 2:1. Obdržený gól byl dosa-
žen pouze za přispění nerovnosti te-

rénu: drn změnil směr střely a jinak
vynikající brankář Jiří Geissler již
nestačil zareagovat. 
Další den jsme absolvovali výlet do
40 km vzdálené oblasti Cerdon, kde
jsme navštívili nádherné krápníkové
jeskyně a u památníku padlých fran-
couzských partyzánů jsme si připo-
mněli náš společný boj proti nacis-
mu během 2. světové války. Odpo-
ledne jsme ochutnali v místním vi-
nařství cerdonská šumivá vína. 

K vzájemnému poznání přispívá i to,
že od počátku našich vzájemných
kontaktů bydlí Francouzi v českých
rodinách a naopak my v těch fran-
couzských. Poznáme, jakými pro-
blémy žijí, ochutnáme tak dobrou
francouzskou kuchyni. Část našeho
programu také organizovaly hostitel-
ské rodiny. Velmi pozitivní na našem
partnerství je, že se ho účastní i děti
ze Základní školy Dobřichovice, jež
se učí francouzsky. Pro mladé také

naši hostitelé upravili část programu. 
Na závěr našeho pobytu připravili
naši francouzští přátelé společný ve-
čer všech, kteří se na setkání podíle-
li. Večer se konal ve velkém spole-
čenském sále, který nejen u nás, ale
v celém Poberouní zatím chybí. Za-
hrál místní orchestr, zazpíval pěvec-
ký sbor, konala se společná večeře.
Tam jsme se i rozloučili a slíbili si,
že se nejpozději za rok opět sejdeme,
tentokrát u nás, v Dobřichovicích.
Shodli jsme se, že partnerské kon-
takty mezi obcemi a městy přispíva-
jí nejen k lepšímu poznávání obyva-
tel, ale naplňují i původní ideje Ev-
ropské unie. Naše setkávání nejsou
řízena ani Bruselem ani Prahou, vz-
nikla v podstatě spontánně a žijí
pouze aktivitou těch, kteří setkávání
organizují a účastní se jich. Tato sku-
pina je otevřená i dalším zájemcům -
ostatně letos s námi jeli poprvé čtyři
noví účastníci. Není třeba mluvit
perfektně francouzsky, stačí se ales-
poň trochu dorozumět, třeba i jen
anglicky, protože pokud si lidé chtě-
jí rozumět, tak se vždy dorozumí. 
Jedna perlička a pro Francouze pře-
kvapení. Od poloviny května stojí v
dobřichovické Krajníkově ulici pa-
mátník přátelství Villieu Loyes Mol-
lonu a Dobřichovic. Vytvořil ho mí-
stní sochař Jaroslav Řehna a byl vz-
tyčen vedle červeného javoru, který
obyvatelé obou obcí spolu zasadili v
roce 2000. václav KraTochvíl,

dobřichovice

Delegace ze spřátelené obce Steine-
roth v Německu vedená starostou
Theo Brennerem přijela 25. května
do Zadní Třebaně. 
Čtrnáct německých přátel a dva je-
jich psi bydleli v rodinách, kde o ně
bylo dobře postaráno. Program měli
pestrý, počasí přálo, a tak si mohli
užívat toulky Prahou, výlet na zá-
mek Zbiroh i do pivovarů Jince a
Hostomice. Všude se jim líbilo a byli
spokojeni. Večery trávili spolu s Tře-
baňskými v restauraci Mlýn, v hasi-
čárně - kde jim zazpíval Třebasbor -
či na zahradě Jiřího Nikodýma. 
Jako dar přivezli krmítko, budku pro
ptáky a pytel slunečnicových semí-
nek. Na oplátku dostali místní pivo
Bobr a cédéčka Třehusku. Nedělní
odjezd »zkomplikovala« neplánova-

ná událost. Starostka Zadní Třebaně
Markéta Simanová je velkou chova-
telkou výstavních a vzácných koček.
V době pobytu se její kočce narodila
koťátka a starosta Theo chtěl jedno z
nově narozených koťat pokřtít a
pojmenovat po sobě. Odjelo se proto
ještě do domu starostky, kde se us-
kutečnily »křtiny«. 
Před tím než Němci definitivně odje-
li zpět do Steinerothu,  zazpívali ješ-
tě německo-českou píseň, kterou
sami složili: Dekujeme za hezky vi-
kend, ahoj Zadni Treban, ahoj...
Díky Lubošovi Schneidrovi, který
nachystal program, těm, kteří pos-
kytli ubytování, Třebasboru a všem,
kteří se postarali o příjemný pobyt
našich přátel.    Petra Frýdlová,

zastupitelka Zadní Třebaně

Maminy uspořádaly dětský den i autobusový výlet

PŘED ZÁPASEM. České týmy před utkáním - nahoře uprostřed starosta
Petr Hampl, dole brankář Jiří Geissler. Foto Václav KRATOCHVÍL

PŘED ODJEZDEM. Výprava z německého Steinerothu a její zadnotřebaň-
ští hostitelé.    Foto Petra FRÝDLOVÁ

NA ZASTÁVCE. Maminky s dětmi vyrážejí z Korna na autobusový výlet do
Berouna. Foto ARCHIV
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Byly to nervy, ale snad jsme všechno...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Stojíš za pěveckým sborem Canto
Carso. Jak dlouho už fungujete, ko-
lik máte za sebou vystoupení, co
chystáte...? 
Já té své funkci říkám jednatel, pro-
tože to opravdu vyžaduje spoustu
jednání, aby sbor fungoval tak, jak
má. Přišel jsem k tomu jako slepý k
houslím: kdysi, v začátcích sboru
jsem poslal jakýsi mail s organizač-
ními pokyny a už mi to zůstalo. Ale
pomáhá mi spousta členů, všechno
bych sám určitě nezvládl. Máme za
sebou skoro šest let zpívání a celkem
103 vystoupení - stovku jsme oslavi-
li na Apríla, na řevnickém vynášení
Morany. Nejdál jsme zatím zpívali
ve Wroclawi v Polsku, tam jsme se v
roce 2015 zúčastnili soutěže. Příští
rok bychom to rádi trumfli výletem

do Paříže: na přelomu dubna a květ-
na jsme odzpívali dva společné kon-
certy s francouzským sborem Atout

Choeur, kterému dělá manažerku
dcera Pavla Tigrida, našeho porevo-
lučního ministra kultury. Napřesrok

bychom naopak v rámci výměny
měli my vyrazit do Francie.
V roli režiséra máš za sebou úspěš-
ná divadelní představení Nikola Šu-
haj loupežník a Ať žijí duchové,
teď chystáš divotvorný hnec. kdy
bude premiéra«?
Startujeme v řevnickém »lesňáku«
už 9. června. Zkoušeli jsme přes půl
roku a na závěr to byly docela slušné
nervy, ale všechno jsme snad zvlád-
li. Hrajeme 9. - 11. a 16. - 18. června
v už klasickém formátu - pátky a so-
boty od 19.00, neděle od 17.00. Po-
tom ještě chystáme další divadelní
víkend v půlce září.
Proč právě divotnorný hrnec?
S Notičkami, ale taky s Honzíkem
Martínkem a dalšími skvělými mu-
zikanty, nemůžeme snad dělat nic ji-
ného než muzikály. Divotvorný hr-
nec mě lákal fantastickou hudbou a
krásným příběhem. Zpracování scé-
náře proběhlo zcela standardně - v
rámci několika dovolených jsem se
trochu povrtal v předloze z pera Jana
Wericha a pak jsem ji předložil her-
cům. Příjemné bylo, že hned od za-
čátku jsem měl jasno o hlavních
rolích: Saša Skutil se představí jako
Čochtan, Roman Tichý jako Maršá-
lek a Dianka Šeplavá jako jeho dcera
Káča. Prvního milovníka Woodyho
hraje Ondřej Nováček.
Bude živý orchestr?
Orchestr bude, samozřejmě. Honzík
Martínek původně plánoval čtyř-
člennou kutálku, ale moc jsem mu to
nevěřil a dobře jsem udělal. Letos
tedy nakonec máme k dispozici dva-
náctihlavý orchestr, ve kterém za-
sedne několik Notiček. Další členo-
vé lidové muziky se představí v dět-
ských hereckých rolích.

Petra FRÝDLOVÁ

V LESŇÁKU. Jan Flemr s Romanem Tichým na prknech řevnického Lesního
divadla.     Foto ARCHIV

Ochutnat budete moci
květiny i žabí stehýnka
Pátý ročník festivalu Všechny chutě
světa se bude konat 17. června od
10.00 v areálu zámku v Dobřichovi-
cích. Nabídne nejen dobré jídlo, ale
také adrenalinové zážitky.
Návštěvníci si budou moci vybrat
mezi více než šedesáti prodejci nej-
různějších dobrot. Kromě osvědče-
ných laskomin, jako jsou švýcarské
sýry, gruzínské šašliky či argentin-
ské steaky, budou letos k ochutnání
třeba květiny na talíři nebo žabí ste-
hýnka. V adrenalinovém parku bude
připravena trampolína, obří houpač-
ka, lanovka přes řeku i lezecká stě-
na. O hudební doprovod se postara-
jí exotičtí bubeníci, skotští dudáci i
mexičtí Mariachi Azteka de Praga.
Víće informací na www.foode-
vent.cz.   Štefan ORŠOŠ, Řevnice

Jan FLEMR
sedmačtyřicetiletý vzděláním li-
terární historik živící se ovšem ja-
ko novinář a překladatel na otáz-
ku kým vším je? odpovídá takto:
- pražským zpravodajem francouz-
ské agentury AFP (což obnáší jed-
nak psaní, jednak - od loňského lis-
topadu, kdy jsem dostal kameru -
natáčení videoreportáží)
- děvčetem pro všechno u Notiček
- jednatelem sboru Canto Carso, ve
kterém taky zpívám 
- režisérem v příležitostném divadle
zastřešeném Notičkami a také v
pražské Divadelní sekci Osvětové-
ho spolku Jakuba Hrona. 
- příležitostným kytaristou
- vášnivým milovníkem piva - podí-
lím se také na pořádání Pivního fes-
tivalu Řevnice
- milujícím manželem a otcem 

Rybáři chystají závody
Rybářské závody dětí a mládeže do
15 let - memorial Jiřího Kebrdleho -
pořádá 17. 6. na ostrově v Zadní
Třebani místní organizace Českého
rybářského svazu (ČRS) Řevnice.
Prezence u rybářské chaty začne v
7.00, samotné závody o hodinu poz-
ději. Zúčastnit se mohou i nečlenové
ČRS s vlastním rybářským prutem a
kyblíkem na uchování ryb před vá-
žením! Deset nejlepších bude oce-
něno rybářskými cenami. 

Hana BuČiNsKÁ, Z. Třebaň

U zkoušek uspělo osm
psovodů z devíti
Zkoušky z výkonu pořádali 20. květ-
na na svém »cvičáku« letovští kyno-
logové. Účastnilo se jich devět pso-
vodů, úspěšných bylo osm. Trochu
jsme měli obavy z teplého počasí,
které panovalo v týdnu před akcí,
ale měli jsme štěstí - v sobotu se tro-
chu ochladilo, což je pro práci se
psy mnohem lepší. Bylo to znát i na
výkonech. Rozhodčí chválila orga-
nizaci zkoušek a pochválila také vět-
šinu výkonů. 
Léto se blíží »kosmickou« rychlostí;
v době prázdnin je na cvičáku pro-
voz omezen a nekonají se populární
kurzy pro štěňátka. 
V červnu nás ještě čekají jedny
zkoušky z výkonu - držte nám palce,
ať vše vyjde tak, jak má. Na přelomu
července a srpna se vydáme na kaž-
doroční letní výcvikový tábor aneb
na dovolenou se psy. Tentokrát nás
čeká úplně nová lokalita. Moc se tě-
šíme na nové zážitky a určitě se mů-
žete těšit i vy, protože vám o nich po
prázdninách napíšeme a o zážitky se
s vámi podělíme. Snad to není před-
časné popřát čtenářům krásné a
bezproblémové léto a užijte si odpo-
činek do sytosti. Září bude doslova
nabité akcemi. Ale nebudu předbí-
hat, protože je to ještě daleko a vy
byste to do té doby stejně zapomně-
li. Ale nebojte se, včas se vám při-
pomeneme.    Alena VANŽUROVá,

kynologický klub lety

Řevnice - Pět desítek rozličných
piv mohli ochutnat návštěvníci
druhého ročníku Pivního festiva-
lu, který se poslední květnovou so-
botu konal na řevnickém náměstí.
Náramně se vyvedl.
„Velice dobře od-
vedená práce,“
chválí organizáto-
ry Pavel Kubásek,
absolvent SPŠ
Podskalská, obor
pivovarnictví, a
jeden ze tří domo-
varníků, kteří na
úvod festivalu na-
bízeli svá piva.
Kromě něj tu byl
ještě karlštejnský
sládek Jiří Chyba
s pivem Karlíček
a Ondřej Nová-
ček, sládek-samo-
uk, který uvařil
lehký Summer
ALE. Podle Ku-
báska se podařilo
držet akci v reži-
mu »důstojného«
festivalu a ne »ožíračky«. A to i pře-
sto, že slunečné počasí s tropickými
teplotami bylo pro degustaci tolika
vzorků přinejmenším náročné.
Ochutnávat toho bylo opravdu dost:
Přítomno bylo 21 pivovarů, z píp

tekla široká škála 52 druhů piv:
ležáky, speciály, výčepní, piva svět-
lá, tmavá, svrchně i spodně kvašená,
domácí i zahraniční. Ochutnat bylo
možné pivo z Polska či Rakouska.
Atmosféra panovala skvělá na dvor-

ku Malé Moravy
pod ořechem, i na
náměstí u kašny,
kde se odbývaly
společenské pik-
niky. Poprvé se tu
čepovalo pivo, jež
se bude vařit v
ještě nestojícím
pivovaru. Zlatavý
mok uvařil sládek
Krýsl, který staví
nový pivovar v
Řevnicích v rám-
ci projektu Corso
Pod Lipami.
Oficiální konec
akce byl sice v 19
hodin, mnohým
se ale v tropickém
dni nechtělo do-
mů ani po setmě-
ní. Poslední od-

jížděl stánek Čerstvé pivo po 22.00.
„Bylo to super. Děkuji všem, kteří
se na akci podíleli. Technickým
službám, městu i kamarádům,“ shr-
nul hlavní organizátor František
Kotršal. Pavla NOVÁČKOVÁ

K mání bylo 52 druhů piv
V ŘEVNICÍCH SE KONAL II. ROČNÍK PIVNÍHO FESTIVALU

CHUTNALO. V horku pivo chutna-
lo všem. Foto Jaroslav Sedláček
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Koncert v »lesňáku« přerušil déšť
ŘEVNICKÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SE ZAPOJILA DO CELOSTÁTNÍHO PROJEKTU ZUŠ OPEN

Výchovný koncert pro žáky 1. a 2.
tříd se jako součást akce ZUŠ OPEN
uskutečnil 30. května v řevnickém
kině. Kromě řevnických se ho zúča-
stnili také školáci z Dobřichovic a
Zadní Třebaně.
Kapacita sálu - 200 míst - byla napl-
něna. Na koncertě vystoupili žáci ta-
nečního i dramatického oddělení
ZUŠ Řevnice a žáci hudebního od-
dělení ZUŠ Dobřichovice i ZUŠ
Řevnice. Hudební část programu se
skládala z komorních seskupení žá-
ků obou škol. Žáci oddělení filmová
tvorba řevnické »zušky« k této příle-
žitosti vytvořili krátký propagační
spot o obou školách, který se před
koncertem promítal.
Týž den odpoledne se v rámci celo-
státního happeningu ZUŠ OPEN ko-
naly otevřené hodiny v ZUŠ Řevni-

ce i Mníšek pod Brdy a večer se pak
uskutečnil koncert v Lesním divadle
nazvaný Jak šly děti s Mozartem do

lesa. Na úvod zazpívala mezzoso-
pranistka Ester Pavlů, která se stala
patronkou projektu.

Na koncetu, který bohužel přerušil
déšť, dále zahrál komorní orchestr
Camerata Bohemica pod taktovkou
vynikajícího dirigenta Gudni A.
Emilssona. Jako sólisté se představi-
li houslisté ZUŠ Řevnice, vítězka
mnoha mezinárodních soutěží Mag-
da Routová a flétnisté Kamila Kolá-
řová i Vojta Brenner. V orchestru se
zapojili další žáci ZUŠ: Anežka i
Marianna Krutských, Tereza Petro-
vá, Tereza Koňasová, Anna Pawlico-
vá, Tereza Sokolová a Metoděj Ho-
vorka. Na programu byla díla W. A.
Mozarta, J. S. Bacha a H. Vieux-
tempse. Petra FRÝDLOVÁ, 

Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
7. 6. 20.00 LADY MACBETH
9. 6. 17.30 MUMIE
9. 6. a 16. 6. 20.00 SMRTIHLAV
10. 6. 16.00 PŘÍŠERKY POD HLADI-
NOU
10. 6. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: SA-
LAZAROVA POMSTA
14. 6. 20.00 POLINA
16. 6. 17.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
17. 6. 16.00 AUTA 3
17. 6. 20.00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA

KINO LITEŇ
Kino promítá pouze pro školy.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
6. 6., 16. 6. 17.30 KRÁL ARTUŠ: LE-
GENDA O MEČI (Út 3D)
6. 6. 20.00 ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
7. 6., 12. 6., 14. 6., 19. 6., 21. 6. 13.45
BALERÍNA
7. 6. 17.30 TEHDY SPOLU
7. 6., 10. 6. 17.30 (St 20.00) WONDER
WOMAN (Po+So 3D)
8. 6. 15.30 RYCHLE A ZBĚSILE 8
8. 6., 10. 6., 13. 6., 16. 6., 21. 6. 20.00 (Čt
18.30, So 20.15, Út 17.30) MUMIE 
9. a 14. 6. 17.30 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
9. 6. a 21. 6. 20.00 (St 17.30) VETŘE-
LEC COVENANT
10. 6. 15.30 ŠMOULOVÉ: ZAPOME-
NUTÁ VESNICE
11. 6. 15.30 ŠPUNTI NA VODĚ
11. 6. 18.30 ZAHRADNICTVÍ: RODIN-
NÝ PŘÍTEL
12. 6. 17.30, 18. 6. 18.30 PIRÁTI Z KA-
RIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 
12. 6. 20.00 SMRTIHLAV
13. 6. 20.00 SKOKAN
14. 6. 20.00 STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
15. 6. 15.30 THE CIRCLE
15. 6., 17. 6., 19. 6. 18.30 (So 20.00, Po
17.30) POBŘEŽNÍ HLÍDKA
17. 6. a 18. 6. 15.30 AUTA 3 (v So 3D)
17. 6. a 19. 6. 17.30 (Po 20.00) EXT-
RÉMNÍ RYCHLOST

KINO RADOTÍN
6. 6. 17.30 TEHDY SPOLU
6. 6. a 15. 6. 20.00 (Čt 17.30) ZABIJÁCI
Z MALOMĚSTA
7. 6. 17.30 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
7. 6. a 16. 6. 20.00 ŠPUNTI NA VODĚ
8. a 13. 6. 17.30 (Út 20.00) SMRTIHLAV
8., 10. a 21. 6. 20.00 (St 17.30) MUMIE
9. 6. a 10. 6. 17.30 PŘÍŠERKY POD
HLADINOU (v Pá 3D)
9. 6. a 14. 6. 20.00 (St 17.30) SKOKAN
13. 6. 17.30 NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ
FILM
14. 6. 10.00 ŠPUNTI NA VODĚ
14. 6. 20.00 TEHDY SPOLU
15. 6. a 17. 6. 20.00 POBŘEŽNÍ
HLÍDKA
16. 6. a 17. 6. 17.30 AUTA 3 (v Pá 3D)

KINO CLUB ČERNOŠICE
20. 6. 19.00 NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ 
21. 6. 19.00 ZÁKON HELENA 
Obě představení završí beseda.   (vš)

MAGDA ROUTOVÁ. Jako sólistka se s komorním orchestrem Camerata
Bohemica v řevnickém Lesním divadle představila houslistka Magda Rou-
tová. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ

V sobotu 27. 5. od rána vrcholily v
Letech přípravy na jeden z největ-
ších svátků obce - připravovaly se
stánky pro trhy i ka-
plička k polední po-
božnosti. Staročeské
máje se letos nesly
ve znamení sluníčka,
pohody a příjemné
atmosféry.
S průvodem, jehož
tempo udávala de-
chovka Nektarka ze
Strakonic a na půva-
bu dodaly mažoretky ze souboru Sr-
díčko Kolín, na náves došly děti z
letovské i dobřichovické mateřské
školy a soubor Osminka. Koňské
spřežení dovezlo děti z hasičského
kroužku i starostku.
Program zahájilo tradiční předání
práva k pořádání májů, o které žáda-
ly děti i letovští hasiči. Se svým vy-
stoupením se představily děti ze
školky v Letech a Dobřichovicích i
ze školinky Nona. Výborný zásah
při likvidaci plamenů předvedli nej-
menší hasiči. Starší pak prezentovali

své dovednosti v ošetření zraněných
při fingované autonehodě. Po nich
tančily i hrály folklorní soubory Os-

minka, Krušpánek,
Proměny a Notičky,
představilo se také
místní pěvecké těle-
so Pňora Škluntuc.
Všeobecné veselí di-
váků vyvolala soutěž
v co nejrychlejším
spořádání kremrole.
Za odměnu vítězka
(na snímku) dostala

kremrolí hned pět.
O poražení májky, jejíž vybojovanou
kytici jsem odměnila (jak jinak než
kremrolemi), se postarali nejstarší
hasiči za doprovodu kapely Třehusk.
Následovalo vystoupení kapel Harry
Band a Running Sushi.
Letošní máje se vydařily. Kdo jste
neměl příležitost zastavit se 27. 5.
na letovské návsi, určitě se podívejte
do fotogalerie na obecních strán-
kách.     Barbora TESAŘOVÁ, 

starostka Letů
Foto Šárka LEINwEBEROVÁ

Tipy NN
* Běloruští, čeští, maďarští, polští,
rakouští, slovinští a ukrajinští básní-
ci vystoupí 7. 6. od 17.00 v rámci
mezinárodního literárního festivalu
Stranou – evropští básníci naživo v
Muzeu Českého krasu Beroun. K vi-
dění bude putovní výstava Záblesk
andělů polských výtvarníků Jana
Kaji i Jacka Solińského, zahraje vio-
loncellista Petr Hejný.                (pez)
* Varhanní koncert pořádá 7. 6. od
19.00 ZUŠ Klementa Slavického
Radotín. Dana RADOVÁ
* Přednáška Bitva u Zborova: vý-
znamné místo české historické pa-
měti?, jež připomene bitvu i její pře-
sahy, se koná 8. 6. od 18.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun.               (pez)
* Písničkář Jiří Pazdera a kapela
Původní Bureš v akustické variantě
zahrají 9. 6. od 19.30 v klubu U
Emy Lhotka.   Ema BURGETOVÁ
* Blues-rocková skupina After 40
koncertuje 10. 6.  od 20.00 ve lho-
teckém klubu U Emy.                 (ebu)
* Klavírista Jan Novotný zahraje
11. 6. od 19.00 hodin v kostele Čes-
kobratrské církve evangelické v Ra-
dotíně. Dana RADOVÁ
* Zpěvačka, herečka a šansoniérka
Jana Vaculíková pořádá koncert 16.
6. od 18.00 v areálu tenisových kur-
tů Svinaře. Hostem bude muzikálo-
vá zpěvačka Petra Jandíková. Těšit
se můžete na známé písně i songy z
připravovaného alba. (box)
* Václav Neckář se skupinou Baci-
ly vystoupí 16. 6. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Koncert houslového Dua ECO
(Eva a Pavla Franců) se sopranist-
kou Naděždou Chrobákovou  hostí
17. 6. od 18.00 kostel sv. Martina a
sv. Prokopa v Karlíku.                  (ak)
* Skupiny Neúspěšný atlet, DS3F,
Confluence a Vobezdud vystoupí
17. 6. od 16.00 na Lhoteckém před-
letí v klubu U Emy Lhotka.       (ebu)
* Koncert Jana Jíchy 18. 6. od
18.00 v Clubu Kino Černošice zahá-
jí filmovou přehlídku Krimifest
2017. Filmové projekce počínaje 20.
6. doprovodí besedy se specialistou
na prevenci kriminality J. Rancsem,
historikem policejního muzea R. Ga-
lašem a sexuologem R. Uzlem. Pod-
robnosti na www.clubkino.cz. (vš)
* Výstava fotografií Berounští foto-
rici 2017 - Voda je přístupná v mu-
zeu Českého krasu Beroun do 11.
června. Petra ZEIDLEROVÁ
* Výstava malíře a grafika Petra
Ptáčka je do 27. 6. instalována v
Café galerii Bím Dobřichovice. (ak)

Milé vystoupení si pro rodiče, ro-
dinné příslušníky, ale hlavně mami-
nky připravili žáci zadnotřebaňské
mateřské školy ke Dni matek. Do-
jemný program sestavený z recito-
vání básniček se těšil velkému záj-
mu přihlížejících. Učitelky udělaly
s dětmi obrovský kus práce a patří
jim za to poděkování. Závěrem vy-

stoupení dostala každá maminka
květinu z lásky.  Na závěr programu
se mohli všichni občerstvit dobrota-
mi, které donesli rodiče.
„Děkujeme rodičům za pohoštění a
spolupráci!“ vzkazují učitelky Míša
Voborníková a Míša Sedláčková. 

Petra FRÝDLOVÁ, 
Zadní Třebaň

Máje byly ve znamení sluníčka a pohody

PRO MAMINKY. Zadnotřebaňští předškoláci při vystoupení, které si při-
pravili ke Dni matek. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Caparti maminkám recitovali básničky
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Všeradův kurýr

Do celostátní akce Noc kostelů, kte-
rá se koná v pátek 9. června, se za-
pojili také v Osově. Program v míst-
ním svatostánku zahájí od 18.00 var-
hanní koncert, následovat bude po-
vídání o svatém Františku z Assisi a
jeho následovnících, úvaha o obsahu
oltářního obrazu Jana Heslera Ježí-
šův křest i úvaha  na téma středověk
a dnešek. Naplánováno je čtení z far-
ní kroniky z roku 1756, dozvíte se o
historii kostela či jeho opravě, insta-
lována budou tabla ze života místní
komunity, fotoalba i kroniky. Zájem-
cům bude umožněn výstup na věž a
připraveno bude i malé pohoštění.
Akce potrvá do 22.00 hodin.
Program k Noci kostelů 9. 6. připra-
vil také Sbor Jiřího z Poděbrad ve
Tmani, který spravuje Církev česko-

slovenská husitská ve Tmani. Od
17.00 se tu uskuteční premiéra hry
Se Světluškami za Husem, Luthe-
rem a legionáři - Cesta za světlem.
Nastudovala ji skupina dětí Světluš-
ky, která při tmaňském sboru působí,
v rámci projektu 100. výročí bitvy u
Zborova a význam legionářů při bu-
dování československého státu i
Církve československé husitské ve
Tmani. Představením chceme návš-
těvníkům přiblížit důležité historic-
ké etapy vývoje českého státu i je-
jich otisků v obci Tmaň a připome-
nout trvalé duchovní hodnoty. Po
skončení hry bude pro děti připraven
skákací hrad a pro všechny občer-
stvení na zahradě. 
Každoročně pořádaná Noc kostelů
má umožnit veřejnosti nezávazné
přiblížení se a setkání s křesťanst-
vím. Živo bude 9. 6. i ve svatostán-
cích kolem Berounky. V řevnickém

kostele sv. Mořice akce začne v
16.30 programem pro děti. Od 18.00
pak bude následovat přednáška Pav-
la Beneše Historie a kunsthistorie
řevnického kostela sv. Mořice a oltá-
ře Panny Marie Nanebevzaté, kon-
cert písničkáře Petr Lutka, Modlitba
za Řevnice a Prohlídka kostela s
výkladem. Od 20.00 přednese Hy-
nek Krämer Biblické písně Antonína
Dvořáka i oratorní skladby 19. stole-
tí a od 21.00 program uzavře koncert
Pražského hornového kvarteta.
V kapli sv. Judy Tadeáše, jež je sou-
částí zámku v Dobřichovicích, pro-
gram Noci kostelů potrvá od 18 do
22.00. Těšit se můžete na vystoupe-
ní dětí z místní ZUŠ, písničkáře Ja-
roslava Hutku, dámskou vokální
skupinu Cabinet, módní přehlídku či
prohlídky kaple s výkladem.     (mif)

Marie PLECitá, osov
Jana šmardová KoULová, tmaň

Noc kostelů zve - do kostelů
BOHATÝ PROGRAM JE PŘIPRAVEN V OSOVĚ, TMANI, ŘEVNICÍCH I DOBŘICHOVICÍCH

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 11/2017 (229)

HELIGONKÁŘI. V Zámeckém dvoře
vyhrával soubor Kladenská Heligon-
ka.     Foto barbora PisKáČKová

Zahrály heligonky
V neděli 28. května se v restauraci
Zámecký dvůr Všeradice uskutečni-
lo další odpoledne s dechovkou.
Tentokrát k tanci a k poslechu za-
hrála Kladenská Heligonka z Chy-
ňavy pod vedením kapelníka Stani-
slava Waise. V horkém odpoledni si
kapelu přišlo poslechnout 60 hostů,
kterým děkujeme za návštěvu. 
Rádi bychom vás pozvali na další
dechovkovou akci -  IV. setkání de-
chových kapel Křídlovky ve Viš-
ňovce -, která se bude konat 5. 8. od
14.00 v areálu Višňovky ve Vinaři-
cích. Můžete se těšit na Veselku pod
vedením Ladislava Kubeše, Libko-
vanku pod taktovkou Zdeňka Bene-
še a Jižany Milana Bašty. Na závěr
vystoupí krajanská kapela Bohemia
z Rumunska. Vstupné 120 Kč. Bu-
deme se těšit na vaši návštěvu.

barbora PiSKáČKová,
Zámecký dvůr všeradice

Umělci zachytí krásy
Všeradic i jejich okolí
Umělci z šesti evropských zemí se
zúčastní letošního 12. ročníku mezi-
národního výtvarného sympozia.
Svá díla budou ve Všeradicích tvo-
řit umělci ze Slovenska, Chorvat-
ska, Makedonie, Srbska, Švýcarska
a České republiky.  Potkat s výtvar-
níky se můžete od 7. 6. v různých
koutech a zákoutích Všeradic i je-
jich okolí, kde se budou snažit za-
chytit krásy našeho venkova. Ver-
nisáž výstavy děl vytvořených na
mezinárodním sympoziu se usku-
teční 17. 6. od 14.00 v galerii Mag-
daleny Dobromily Rettigové. Verni-
sáž doprovodí hudba Jakuba Duši. 
Ve Všeradicích se konají Art Sym-
pozia již od roku 2006. Za tu dobu
se vyhlášené mezinárodní akce zú-
častnila více než stovka malířů a so-
chařů z různých částí světa: Švéd-
ska, Polska, Slovenska, Německa,
Maďarska, Švýcarska, Ukrajiny,
Mongolska, Španělska či Kanady.

veronika ČERvENá,
Zámecký dvůr všeradice

Děti si zařádily s hasiči, obchodovaly na »burze«

Z podbrdského kraje
* oslavy Všeradovy země se konají
17. 6. od 14.00 na hřišti v Podbr-
dech. Nevážné klání družstev obcí
Všeradice, Vinařice a Podbrdy do-
provodí kapela Třehusk.            (mif)
* 1. ročník Osovského svatojánské-
ho akordu s večerní pouťovou zába-
vou se bude v Osově u staré školy
konat 17. 6. od 14.00. Vystoupí děti
ZŠ Osov, soubor žáků ZUŠ Rožmi-
tál p. Tř., Horband ZUŠ J. Slavíka
Hořovice, skupina Uvidíme a po ve-
černím táboráku pro děti zahrají
Braboux. Marie PLECitá
* Horské kolo zn. GHOST Tacana
2, černé barvy s bílými nápisy, ukra-
dl neznámý zloděj z nezamčené sto-
doly u rodinného domu v Obecní uli-
ci ve Svinařích. Majiteli způsobil ško-
du 14.000 Kč.   Jaroslav DoLEJší

V sobotu 3. 6. se ve Všeradicích na návsi u pošty slavil
Dětský den. O bohatý program se pod záštitou obce po-
starali rodiče a hasiči z místní zásahové jednotky. Zahá-
jen byl v 10.00, ale předcházely mu nutné přípravy. Děti
si mohly vyzkoušet mnoho soutěží o ceny, zařádit si na
skákacím hradě či podojit kravku, součástí byl i »těžký
byznys« na burze plyšových hraček. Velký zájem byl o
ukázku hasičské techniky a trochu vodní sprchy, která v
parném dnu byla velice příjemná. Obrovský ohlas skli-
dila návštěva příslušníků Policie ČR, pro všechny byl
zajištěn dostatek občerstvení. Když se všichni kolem
13.00 rozcházeli, byly děti i pořadatelé spokojeni. Vel-
ký dík patří organizátorům a pomocníkům, obci Všera-
dice i Obvodnímu oddělení Policie ČR Karlštejn, zkrát-
ka všem, již se na této bezvadné akci podíleli a zajistili
dětem krásný den.      Lenka StibaLová, všeradice

U »DĚLA«. Součástí dětského dne ve Všeradicích byla
i ukázka hasičské techniky.    Foto Lenka stibaLová
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Jsme demokraté a neměli jsme
proto po posledních komunál-
ních volbách v roce 2014 ani ten
nejmenší problém přijmout sku-
tečnost, že se starostou a místos-
tarostou stali zastupitelé z usku-
pení »Lepší Liteň«, totiž pan
Horák a paní Marcínová. To pat-
ří k demokracii. Soustředili
jsme se o to více na věcnou
stránku práce v zastupitelstvu.
Zjistili jsme, co všechno v Litni
nefunguje správně, a vypraco-
vali ke všemu detailní předlohu
pro rozhodnutí. Do dnešního
dne jsme tak předložili více než
100 návrhů, jak fungování obce
vylepšit. Mnoho z těchto návrhů
se nám i podařilo prosadit. Měly
totiž jednoznačně kladný vý-
znam pro nás pro všechny, a tak
se nám dařilo získávat v zastupi-
telstvu podporu.

Nešlo nám o výhody
Téměř dva a půl roku, až do
března 2017, jsme s uskupením
»Lepší Liteň« – panem Horá-
kem, paní Marcínovou, panem
Fiřtem a panem Slancem spolu-
pracovali. Byli jsme motorem
při poradách, přinášeli jsme ná-
pady, rady, zkušenosti. Nikdy
nám totiž nešlo o to, abychom
získávali nějaké osobní výhody.
Naopak. Chtěli jsme vždy obci
něco dát: naše bohaté zkušenos-
ti a naše znalosti z řídící práce.
Chtěli jsme vytvořit funkční sy-
stém, ve kterém by věci jako
získávání dotací, plánování sta-
veb či prostý úklid v obcích, ale
i například kontrola plnění roz-
hodnutí zastupitelstva, byly sa-
mozřejmostí. Na 27. zasedání
zastupitelstva 16. března 2017
se kolegové Horák, Marcínová,
Fiřt a Slanec dostali už do té po-
lohy, že začali rušit všechna roz-
hodnutí zastupitelstva, která si-
ce v minulosti odhlasovali, ale
pak je reálně nesplnili, ať již za
starosty pana Horáka, nebo sta-
rostky paní Marcínové. Spor-
tovní hřiště pro děti v Litni a v
Bělči, rekultivace pískovny v
Bělči, nová technologie do naší
vodárny ve Vlencích, atd…
Bohužel se věci v Litni vyvíjejí
stále horším směrem. Tak, jak se
díky naší mravenčí práci zužuje
prostor pro nefunkční a nero-
zumné jednání, přestává usku-
pení »Lepší Liteň« předstírat zá-
jem o obecní blaho a jejich agre-
sivní boj za vlastní prospěch je
už naprosto očividný.

Zákeřný boj »Lepší Litně« o po-
litické body – a to výslovně i na
úkor občanů – je vidět i na po-
sledním činu paní starostky: pa-
ní architektka, která na základě
rozhodnutí zastupitelstva zpra-
covává podklady pro stavební
povolení na hřiště v Bělči, do-
stala od starostky Marcínové
pokyn, aby svou práci ukončila,
že si paní starostka podání žá-
dosti o stavební povolení nepře-
je. To už je v podstatě sabotáž.
Hlavním důvodem, proč jsme
neuspěli s žádostí o dotaci na
hřiště v Bělči bylo, že za »spo-
lufinancování z obce« jsme dos-
tali nula bodů z deseti! V rozpo-
ru se skutečností se ale po Litni
vypráví, že cena hřiště je příliš
vysoká.

Přístavby jsou neestetické
Zastupitelé Hrách, Fiřt, Slanec i
Horák jsou ochotní krýt paní
Marcínovou i u zjevných průš-
vihů jako je studie na přístavbu
školy. Nejen, že starostka neda-
la projektantovi za úkol zpraco-
vat dvě alternativy řešení, jak
jsme v zastupitelstvu všichni
rozhodli, a že neproběhla archi-
tektonická soutěž. Navíc jsou
navržené přístavby neestetické a
v rozporu se stanoviskem
CHKO i majitelů sousedních
parcel. Nadto vydala paní Mar-
cínová nejspíš více jak půl mili-
onu korun za projekt, o kterém
na zasedání č. 26 v únoru 2017
jak ona, tak kolega Hrách tvrdi-

li, že „stejně se na to nedostane
stavební povolení, protože
CHKO je proti“. My dodáváme,
že tento projekt navíc neřeší
naši situaci s nedostatečnou
kapacitou školy.

Máme vážný problém
Máme v Litni vážný problém.
Zastupitelé z »Lepší Litně« dě-
lají právě čelem vzad a hodlají
se vrátit k nulové transparent-
nosti, k sladkému nicnedělání a
činí tak z pozice síly – arogance
moci. Udělali jsme přitom bě-
hem posledních dvou let prv-
ních pár nesmělých krůčků sp-
rávným směrem k otevřenému
funkčnímu a modernímu městy-
si Liteň. A to všechno má teď
přijít vniveč pro osobní výhody
skupinky lidí, kteří dostávají ně-
co peněz z obecní kasy a schop-
ných pro to dělat i věci proti záj-
mům spoluobčanů.
Jak my, tak lidé z našeho okolí,
posloucháme dva roky pomlu-
vy, jsme vystaveni osobním úto-
kům, které přešly dokonce ve
sprosté urážky. Dokud se to dalo
kompenzovat tím, že se alespoň
něco v obci zlepší, protože pro-
sadíme lepší fungování úřadu i
zastupitelstva, brali jsme to sice
jako nepříjemné, ale nejspíš nut-
né zlo komunální politiky. Tento
tvrdý a nevybíravý přístup vlád-
ní koalice už stačil zkonzumo-
vat tři zastupitele. Pánové No-
votný a Münzberger na nátlak
tvrdého jádra Lepší Litně raději

odstoupili a pan Havelka byl z
koalice ČSSD-Lepší Liteň bez
vysvětlení vyloučen. Lepší Li-
teň právě konzumuje zastupitele
Hrácha z Nezávislých, který si-
ce vidí neschopnost vedení dua
Horák-Marcínová, ale není
schopen odolat tlaku tvrdého
jádra (kvůli němuž odstoupili
zastupitelé Novotný a Münzber-
ger) »Lepší Litně« a jejích sym-
patizantů. Zastupitelé za Nezá-
vislé Vodička, Kaštánek a Kli-
ment odmítají vydat se spolu se
zastupiteli Horákem, Marcíno-
vou, Fiřtem, a Slancem na cestu
zpět do minulosti. Odmítáme
nést spoluodpovědnost za nevy-
konaná usnesení zastupitelstva,
odmítáme nést spoluodpověd-
nost za špatná a svévolná roz-
hodnutí starostky Marcínové.
Odvolávání společných rozhod-
nutí všech zastupitelů z posled-
ních dvou let je poslední kapkou
a my nemáme důvod se na cestě
zpět do minulosti podílet.

Jsme připraveni pokračovat
Jsme připraveni kdykoli pokra-
čovat v naší práci pro Liteň a
její vesnice. Nyní však opouští-
me jednací místnost a vyzýváme
všechny, kdož cítí situaci stejně
vážnou jako my, aby učinili to-
též a podpořili nás společným
odchodem. Děkujeme.

Miloslav KliMent, 
Jiří VodičKa, 

Filip KaštáneK,
nezávislí, liteň

PROHLÁŠENÍ NEZÁVISLÝCH

Žijeme pro Liteň, ne z Litně!
ANEB JSME TU ZÁSADNĚ PRO LIDI Z LITNĚ, BĚLČE, LEČE A VLENCŮ

Společné foto po úklidu nádraží v roce 2015. Po mnoha měsících usilovného snažení víme, že jen brigády nesta-
čí. Aby se běžný chod obce změnil k lepšímu, aby obecní úřad dokázal alespoň napsat korektně zápis z jednání,
nebo aby předložil podklady pro jednání zastupitelstva v souladu s metodikou Ministerstva vnitra, aby se připra-
vovaly (a také správně) tolik potřebné investice, zkrátka aby nejen základní věci fungovaly správně, bude zapo-
třebí na liteňském úřadě skutečně hlubokých personálních změn. Foto ARCHIV
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Přestože to v sobotu 13. 5. dopoled-
ne vypadalo, že se zcela jistě schylu-
je k dešti, nakonec májovníci, ani při
obchůzce, ani při tanci, nezmokli.

Den před májemi, v páteční podve-
čer, byla již tradičně za vydatné po-
moci místních hasičů vztyčena krás-
ně ozdobená májka. V sobotu po po-
ledni se pak májovníci sešli u restau-
race Ve Stínu lípy, odkud ve 14.00
za doprovodu dechové kapely Be-
rouňačka vyrazili zvát liteňské oby-
vatele na předtančení, kácení májky
i večerní zábavu. Během odpoledne
byla navíc před hasičárnou předsta-
vena nová cisterna se zásahovou vý-
bavou a příslušenstvím. V 19.00 pak
vyrazilo 12 párů májovníků, opět za
doprovodu Berouňačky, od školy na
náměstí, aby po letech divákům za-
tančili moravskou besedu, v níž bra-
vurně zvládli i ošemetné podtáčení s
mašlemi! Po besedě byl vylosován
výherce májky - letos se jí stala Ka-
teřina Kellerová, jíž májovníci done-

sli poraženou májku až před dům.
Od 20.00 se v sále restaurace Ve Stí-
nu lípy konala diskotéka - písničky
80. – 90. let hrál Mirek Kasan.
Akce se uskutečnila za podpory
městyse Liteň, nicméně poděkovat
je třeba i Monice Klimentové, která
si akci, včetně secvičení »nové« be-
sedy, vzala organizačně na starost a
obětovala přípravě májů nemálo ča-
su; dále Ivě Nedbalové, jež »došila«
kroje pro dětské májovnice, které
nám povyrostly; panu Durasovi za
májku z jeho lesa, liteňským hasi-
čům za veškerou podporu; májovní-
kům za čas, který tomuto dni oběto-
vali a liteňským obyvatelům za to,
že otevřením májovníkům přispěli
na akci a svou přítomností na ná-
městí podpořili zachování jedné z
tradic. Hana LuKešová, Liteň

Liteňské aktuality
* Svoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu organizuje Úřad
městyse Liteň 10. 6. Kontejnery bu-
dou přistaveny 9.00 - 10.30 v Litni
před kinem, 10.45 - 11.00 v Bělči a
11.15 - 11.40 v Leči. Přinést může-
te rozpouštědla i ředidla, zářivky,
použitý olej a tuk, barvy, lepidla,
pryskyřice, nespotřebované léky,
baterie a články, vyřazenou elektro-
niku, brzdovou kapalinu, pneumati-
ky, hnojiva, lednice a chladničky,
akumulátory, televizory aj.

Barbora CíSařová
* výstavu keramické tvorby dětí,
dospělých i seniorů pořádá Záska-
lák Liteň v místním kině 23. 6. od 9
do 19.00 a 25. 6. od 14 do 19.00.
Součástí výstavy je keramická sou-
těž pro děti na téma Pohádkové po-
stavy. Informace na tel.: 603 536
700.  Jana KRtKová
* upozorňujeme obyvatele městy-
se Liteň, že poplatky za odpady
jsou splatné do  30. 6. Od 1. 7. se
poplatky  navyšují o 50 %.       (bac) 

Narozeniny pěvkyně
připomenou koncerty
Zámecký areál v Litni v srpnu opět
rozezní hlasy mladých pěvců pod
vedením špičkové sopranistky Ka-
teřiny Kněžíkové a basbarytonisty
Adama Plachetky. Specializací 4.
ročníku interpretačních kurzů bude
studium skladeb světového i české-
ho repertoáru, jejich účastníky jako
každoročně na klavír doprovodí šéf-
korepetitor Národního divadla Zde-
něk Klauda. V závěru - 13. 8. od 18
hodin - se uskuteční společný kon-
cert absolventů s lektory, na který je
zvána i veřejnost. Koncert se koná v
historickém objektu Čechovny, kde
kdysi pěvkyně Jarmila Novotná st-
rávila s rodinou několik šťastných
let. (Dokončení na straně 8)          (bad)

Májovníci zvládli i podtáčení
NA LITEŇSKÝCH MÁJÍCH SE PO LETECH TANČILA MORAVSKÁ BESEDA

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      6/2017 (69)                

UŽ JDOU. Májovníci v čele s de-
chovkou přicházejí na náměstí tan-
čit besedu, letos moravskou.

Foto Hana LUKEŠOVÁ

Druhý Školní festival Naší základní
školy v Litni se uskutečnil 13. 5. v
areálu bývalého učiliště. I tentokrát
se nám kromě bouřky podařilo po-
zvat pár protagonistů v čele s naším
ředitelem Honzou Jíchou, který se
zpěvačkou Zuzanou Reinišovou
předvedl pár vtipných a velmi aktu-
álních textů.
Skvělou atmosféru se podařilo pod-
pořit i dalšími protagonisty - napří-
klad naší »vlajkovou« učitelkou z
prvního stupně Veronikou Perglero-
vou, jež s manželem Tomášem zaz-
pívala pár songů s irskými kořeny.
Nechyběla ani oblíbená kapela Les
Tambours, která vnesla do odpoled-
ne příjemné rytmické tempo tambu-

rín a djembe, či malování na obličej
(na snímku). O občerstvení se posta-
rali přátelé z Dobroshopu, manželé
Brennerovi. Ani letos nás nezklama-
li místní dobrovolní hasiči v čele s
Jiřím Hráchem, kteří přijeli se svojí
technikou potěšit děti, a navíc nám
řádně zalili parkovou zeleň. 
Moc děkujeme všem protagonistům
i hostům letošní akce a těšíme se na
příští rok. Další ročník festivalu bu-
de »oblečen« více do školního hávu.
Všechny zájemce o dění okolo škol-
ního festivalu, který je zatím v plen-
kách, budeme zase včas informovat.

Lenka KotKová, 
Naše škola, Liteň

Foto Zuzana tuNová

LiteňskéOKÉNKO

Foto Hana LUKEŠOVÁ

Na Školní festival - kromě bouřky - dorazili umělci a hasiči
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Narozeniny pěvkyně připomenou koncerty
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Kurz Kdo se skrývá pod maskou II.,
který se uskutečnil v liteňském kině,
programem navázal na první setkání
s neutrální divadelní maskou lidské-
ho obličeje v emocionální rovnová-
ze. Přivítali jsme i nové děti, přišly a
hned se po vyslechnutí krátkého po-
vídání na úvod, popsání pár základ-
ních pravidel práce s neutrální mas-
kou metodou J. Lecoqua, pustily do
úkolů i her společně s těmi již o jed-
no setkání zkušenějšími.
Ve druhém díle dílny Kdo se skrývá
pod maskou organizované spolkem
Liteňský pupík, jsme rozvíjeli a zp-
řesňovali cvičení z první dílny. Sou-
středili jsme se na propojení rytmu a
pohybu. Děti za použití neutrální
masky měly možnost se opět stát by-
tostí z jiného světa, tvorem, zvířetem
podle vlastní volby. Nasazením mas-
ky se navodí prakticky okamžitě fy-
zický pocit klidu a zároveň nás zba-
vuje běžných schémat pohybu a jed-
nání. Jejich fantazie dostala prostor
pro otevření se světu, děti se mohly
stát, čím opravdu chtěly. Nové bylo
to, že jsme se soustředili na rozvoj
kvality pohybu. Jeho rychlosti v zá-
vislosti na rychlosti udávaného ryt-
mu a jeho intenzity v závislosti na sí-

le úderu do rytmického nástroje. Dě-
ti tedy bez jakéhokoliv přemýšlení v
masce používaly výrazněji sluch a
měly možnost si uvědomit více stup-
ňů a odstínů pohybu. To využily při
zadání etud na hudbu, kdy se stávaly
živly, ohněm, vodou, větrem, zemí,

aby toto cvičení vyústilo stvořením
vesmíru. Nutno říci, že si to všechny
užívaly a bylo zajímavé i překvapivé
slyšet jejich reflexi po cvičení, kde
se ocitaly a co prožívaly během etud.
V rychlosti jsme se dotkli i základů
pantomimy, která umožňuje zkonk-
rétnit a zvýraznit scénické gesto, což
se bude dětem hodit ve třetím díle
dílny. V té se budeme věnovat práci

s tzv. expresivní, výrazovou maskou.
Na rozdíl od práce s neutrální mas-
kou už budou mít děti konkrétní za-
dání vycházející právě z charakteru
masky a úkol její charakter pohybo-
vě naplnit. 
V závěru druhého dílu kurzu děti
dostaly volný úkol, pokud chtějí si
nějakou charakterovou masku (libo-
volnou, zvíře, bytost, charakter člo-
věka) samy vytvořit s tím, že jí ve
třetí dílně použijeme. Všem šla prá-
ce velmi dobře. Kdo přišel poprvé až
do druhého dílu kurzu, velmi rychle
se zapojil a nebylo poznat rozdíl
mezi zkušenějšími a začátečníky. 
Třetí díl dílny otevře možnosti výra-
zové masky, zkusíme si masky z Co-
medie dell Arte, pracovní, sportovní
masky a doplňky (např. brýle) z reál-
ného života. Vyzkoušíme si i práci s
tzv. larvální maskou, jež nemá de-
tailní rysy, jsou u ní pouze naznače-
né a výraz se u ní teprve rodí.  Děku-
jeme všem za zájem, který je oceně-
ním naší práce na přípravách a těší-
me se na další setkání, jež bude opět
pro děti zdarma. Děkujeme městysi
Liteň za poskytnutí prostoru kina. Za
vedoucí dramatického kroužku Li-
teňského pupíku Hana Jůzlová i Mar-
cela Mourečková, lektor kurzu Vác-
lav Bejtler a spoluorganizátor Karel
Tůma.      václav BeJTLer, Praha

Děti se měnily v bytosti z jiného světa
V LITEŇSKÉM KINĚ SE KONAL DRUHÝ DÍL KURZU KDO SE SKRÝVÁ POD MASKOU

Od 18. do 21. května se v maďarské
Budapešti konal světový pohár v

kickboxu Hungary World Cup.
Zúčastnil se ho také dvanáctiletý
Matěj Vlasák z Leče. Po loňském 3.
místě z této soutěže si letos vylepšil
skóre - vybojoval stříbrnou medaili.
Porazil ho pouze spolubojovnik z
české reprezentace - první dvě místa
v kategorii ml. žáci do 37 kg obsa-
dili v silné konkurenci tří desítek zá-
vodníků čeští borci! Matěj se díky
skvělému výkonu nejen stal vice-
mistrem světového poháru, ale no-
minoval se i do SCM (Sportovní
centrum mládeže), kde bude tréno-
vat pod vedením reprezentačního
trenéra M. Zavorala na pravidelných
srazech - seminářích. Snad se nám
povede i blížící se Mistrovství ČR,
které se koná 17. - 18. června v Pra-
ze. Držte palce! Text a foto

Petr vLaSák, Leč

Také letos se starší žáci z prvního stupně (4. a 5.
třída) ZŠ Liteň těšili na školní fotbalový turnaj. A
to jsme ještě netušili, jaká milá překvapení nás
tentokrát čekají.
Na okrskové kolo jsme vyrazili do Berouna, na
Máchovnu. Kluci spřádali plány, že letos již roz-
hodně dáme aspoň jeden gól. Začali jsme s bojov-
ným a šikovným týmem ZŠ Hudlice. Utkání bylo
vyrovnané, avšak Karel Rychtařík proměnil dva
úniky a mohli jsme se radovat z vítězství. Po delší
přestávce jsme nastoupili proti ZŠ Závodí, které
mělo několik skvělých fotbalistů, ovšem náš tým
předvedl hezkou kombinační hru a vepředu řádili
Karel Rychtařík a Tomáš Kurenda, kteří zařídili
výhru 3:0, jež nás posunula do hry o postup. Ve
třetím utkání jsme toužili porazit družstvo ZŠ Po-
čáply, což se povedlo - 3:0! Branky vstřelili Karel
Rychtařík, Terezka Vinšová a Kristián Komanec z
penalty. Teď nás čekalo utkání se ZŠ Wagnerova
o přímý postup. V krásném utkání byli šťastnější
soupeři, kteří potrestali naše zaváhání a vyhráli
2:0. V rozhodujícím utkání o postup se ZŠ Karlštejn
byl soupeř fotbalovější, my jsme vsadili na týmo-
vého ducha a obětavost. S trochou štěstí, skvělým
brankářem Ondrou Procházkou a výbornou obra-
nou ve složení Kristián Komanec, Pepík Šebek a

Honzík Macoun jsme uhájili bezbrankovou remí-
zu. Došlo na pokutové kopy. S přehledem promě-
nili Honza Macoun, Karel Rychtařík, Kristián Ko-
manec. V poslední sérii bravurně chytil Ondra
Procházka; Tomáš Kurenda unesl tíhu okamžiku a
penaltu proměnil, načež se strhl oslavný pokřik.
Za výborný výkon zaslouží pochvalu i další čle-
nové týmu: Kája Šafner, Zachariáš Hovorka, Ma-
tyáš Buček, Oliver Plch, Vašek Říha, David No-
sek a David Duspiva. 
Na okresní kolo jsme po týdnu vyrazili na stejné
berounské hřiště. Po losování jsme zjistili, že má-
me pouze dva soupeře ve skupině - jedno družstvo
nedorazilo. ZŠ Wágnerova Beroun jsme chtěli op-
latit týden starou porážku 0:2. Zápas byl vyrovna-
ný, o naší prohře 0:1 rozhodla jedna vydařená ak-
ce soupeře. Vyrovnaný zápas proti 2. ZŠ Beroun
rozhodla šťastná branka, jež skončila v naší síti.
Tým ve složení Ondra Procházka, Kristián Ko-
manec, Pepa Šebek, Honza Macoun, Zachariáš
Hovorka, Karel Šafner, Tomáš Kurenda, Terezka
Vinšová, Karel Rychtařík, Tomáš Marek a David
Nosek zaslouží pochvalu za bojovnost. Škoda, že
jsme štěstí nechali doma. Slíbili jsme si, že bude-
me celý rok řádně trénovat a za rok se porveme o
medaili. Jiří HaveLka, Zš Liteň

Vstupenky za 300 Kč je možné za-
koupit na emailu tickets@zamekli-
ten.cz nebo na 724 880 826. Z důvo-
du omezené kapacity doporučují or-
ganizátoři včasnou rezervaci.
Závěrečný koncert Interpretačních
kurzů v Litni je součástí 6. ročníku
Festivalu Jarmily Novotné, který
pořádá nezisková organizace Zámek
Liteň. Leitmotivem letošního roční-
ku je 110. výročí narození legendár-
ní divy. Její nejslavnější role a hu-
dební odkaz připomene na podzim
operní galapředstavení Pocta Jarmi-
le Novotné 2017. Výběr z árií, které
byly pro kariéru pěvkyně ponejvíce
určující, přednesou 25. 9. od 20.00

ve Dvořákově síni pražského Ru-
dolfina české a zahraniční hvězdy:
Adam Plachetka, Kateřina Kněžíko-
vá, Aleš Briscein, Adriana Kohútko-
vá a Nina Tarandek. Hudební opo-
rou jim bude Symfonický orchestr
Českého rozhlasu s dirigentem
Ondrejem Lenárdem. Večerem pro-
vede Marek Eben, režii a organizaci
večera zaštítí tým bratrů Cabano-
vých. Na slavnostní večer zbývají
poslední vstupenky, jež je možné
zakoupit prostřednictvím webu za-
mekliten.cz, v síti Colosseum Ticket
či v pokladně Rudolfina. 
Více informací na zamekliten.cz. 
Barbora Dušková, Zámek Liteň

Liteňští fotbalisté zažili překvapení, štěstí, smůlu i slzy

Matěj z Budapešti přivezl stříbro

Školního fotbalového turnaje McDonald’s cup se
v Berouně zúčastnili i chlapci 1. - 3. třídy ZŠ F. J.
Řezáče Liteň. Okusili radost, štěstí, nadšení,
smůlu i slzy. První zápas jsme prohráli 0:1 gólem
z poslední minuty. Zato druhý zápas jsme vyhráli
3:0. Třetí utkání opět skončilo porážkou, takže v
tom posledním šlo o vše. Poločas skončil 1:1, ten
druhý byl plný infarktových situací. Bohužel jsme
nedokázali využít šance a prohráli 1:3. I když se
nám nepovedlo postoupit, za své výkony se nemu-
síme stydět.     text a foto

tereza macourKová, ZŠ Liteň

V MASKÁCH. Liteňské děti na druhém pokračování kurzu Kdo se skrývá pod
maskou. Foto Karel tůma
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Děti jsou nadšené z plavání i autobusu
zADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI ODJELI S PŘEDŠKOLÁKY DO ČESKÉHO LESA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Děti z Mateřské školy v Zadní Tře-
bani už mají za sebou přes polovinu
z deseti domluvených plaveckých
lekcí. Spolu s řevnickou  školkou Pi-
kolín jezdí autobusem do plavecké-
ho centra v Příbrami. 
„Děti jsou nadšené nejen z plavání,
ale i jízdy autobusem či seznámení
se s novými kamarády,“ sdělila uči-
telka Michala Voborníková. Se sku-
pinkou dětí, bez předškoláků, školka
vítala císaře Karla IV., který 4. 6. pu-
toval s Královským průvodem přes
Zadní Třebaň do Karlštejna. V červ-
nu děti ještě čeká pasování předško-
láků, výlety a zahradní slavnost. 
Předškolní děti odjely 3.6. společně
se školáky na  Školu v přírodě  do
Pece pod Čerchovem. Jedenačtyřicet
dětí bude týden pobývat v CHKO
Český les. V plánu mají nejen sezná-
mení s kamarády, kteří na ně v září
ve škole čekají, ale i výlety. „Pro-
gram ŠvP je připraven jako turistic-

ké a poznávací vycházky i výlety,
hry v přírodě, netradiční olympiáda

a z výuky téma les,“ sdělila učitelka
Helena Kopačková.

V rámci projektu  ZUŠ Open vystou-
pili někteří žáci zadnotřebaňské má-
lotřídky na Výchovném koncertě v
řevnickém kině. V roli diváků se ho
zúčastnila i celá ZŠ Zadní Třebaň. 
A co ji čeká do konce školního roku?
„Školní děti se mohou těšit na pro-
hlídku laboratoře a pokusy, koncert
hudebního kroužku při škole, na pro-
jektový den i zahradní slavnost - roz-
loučení se čtvrťáky, čtení prvňáčků a
různá vystoupení,“ vypočítává Ko-
pačková.            Petra FrÝDLoVá,

Zadní třebaň

Prvňáčkům ZŠ Řevnice se naskytla příležitost vi-
dět zblízka život včel, a to bez nebezpečí bodnutí
či složitého cestování. Do školy za námi přijely
dvě lektorky a přivezly s sebou prosklený úl. Doz-
věděli jsme se spoustu zajímavostí o tomto uži-
tečném hmyzu. Uvědomili jsme si, že nejdůleži-
tější včelí práce není výroba medu, ačkoliv si na
něm rádi pochutnáváme, ale opylování rostlin.
Bez přenášení pylu by na rostlinách nevyrostla se-
mena a ony by se nemohly rozmnožovat. Aby
včela přiletěla, musí ji květina nalákat. Proto se
barevně vystrojí, přidá trochu vůně a uvnitř květu
vytvoří malou kapku nektaru. Když včela kvítek
opyluje, rostlina přestane nektar vylučovat. Ka-
pičku sladkého nektaru včela dostane jako odmě-
nu za opylování květů. Včely krmí svá miminka
mateří kašičkou, ale podle potřeby dokážou změ-
nit její složení, a tak mohou místo dělnice nechat
vylíhnout včelí královnu. Díl úlu, který jsme vidě-
li, je součástí velkého úlu. Pokud by se včas ne-
vrátila královna, včely si začnou krmit novou. A
pak by se obě královny mohly spolu utkat, proto-
že v úlu může být jen jedna. Ve včelstvu je v létě
40 až 60 tisíc včel. 
Včely prochází kariérním postupem. Nejprve jsou
ve věku tří dnů po vylíhnutí čističkami, odstraňu-
jí z pláství nečistoty a připravují buňky, do nichž
bude včelí matka klást vajíčka. Od 4. do 10. dne

je krmičkou, pak stavitelkou šestibokých buněk
pláství. Krátce se stane i strážkyní bránící úl. Na
závěr života je létavkou, která sbírá pyl, saje nek-
tar a opyluje rostliny. Je tak pilná, že se upracuje
- v létě zpravidla létavka žije jen tři dny!
Kluci s nadšením pozorovali, jak se z pláství líhne
včelka. Dostali jsme poučení, že při tom vidíme
její hlavičku. Vidíme-li zadeček, včelka opravuje
plástve nebo krmí miminka. Zaujalo nás, že při
doteku byl úl v horní části teplejší. Prý je to tím,
jak včelky máchají křídly. Tam, kde byly zásoby,
byl úl chladnější. Zatímco si jedna skupinka pro-
hlížela úl, druhá zkoušela včelí smysly. Včela prý
má pět očí a abychom si představili, jak vidí, díva-
li jsme se přes krasohled s lomenými ploškami či
křištál. Bylo nám sympatické, že včelky se doro-
zumívají tancem. Hmat mají v tykadlech a my
jsme si hmat zkoušeli saháním do pytlíku s pří-
rodninami. Našli jsme tam třeba starou ulitu nebo
šišku. Zajímavá byla zkouška čichu se zavřenýma
očima. Heřmánek voněl všem příjemně, uschlá
houba už tak voňavá nebyla. 
Vrcholem bylo, když jsme se převlékali do vče-
lařského obleku, abychom si zatočili klikou u
medometu a odměnou nám bylo olíznutí vytoče-
ného medu. Na závěr jsme si vyplňovali pracovní
listy a ve skupinkách si sdělovali, co vše si pama-
tujeme.  Ludmila CHroustoVá, ZŠ Řevnice

Ve čtvrtek 25. května navštívili prvňáčci z liteňské zák-
ladní školy kamarády z mateřinky. Moc se těšili. Čeka-
lo je nejen setkání s bývalými a budoucími spolužáky,
ale hlavně divadelní představení. Společně zhlédli Ná-
mořnickou pohádku z Kampy v podání Divadélka Ro-
maneto. Jednalo se o dobrodružný příběh statečnosti,
lásky a  spravedlnosti, kde pouto opravdového přátel-
ství zvítězilo nad veškerým zlem. Děkujeme učitelkám
MŠ za pozvání a těšíme se na další setkání. 
O čtyři dny později, 29. 5., vyrazili žáci 1. A v doprovo-
du paní Kaasové do bažantnice. Dozvěděli jsme se, jak

se líhnou bažantí či koroptví kuřátka, a mohli jsme si je
i pochovat. Pak jsme pokračovali do Obory pana Fiřta.
Zvěř se před námi schovala, tak jsme šli posvačit. A na-
jednou - překvapení: Jelen Honzík i jeho dva kamarádi
nás přišli navštívit až ke stolu! Od dětí dostali jablíčko
i mrkev a za odměnu se nechali pohladit. Dále jsme po-
zorovali divoké kachny, ryby, volavku, husy. Společnost
nám dělali dva pejsci paní Kaasové. Bylo to skvělé do-
poledne, žáci získali plno zajímavých informací. Paní
Kaasové a panu Fiřtovi moc děkujeme. Text a foto

Dagmar KaRLOVÁ a Dagmar LinKOVÁ, ZŠ Liteň

ZŠ F. J. Řezáče Liteň
přijme od 1. 9. 2017

dva aprobované
UČITELE/KY 1. stupně a
VYCHOVATELE/KU ŠD.

Životopis zasílejte na
horka.vera@email.cz.

Novou ředitelkou zŠ
Liteň bude Iveta Černá
Liteň - Na místo ředitelky nastou-
pí, s největší pravděpodobností od
1. srpna, Iveta Černá z Haloun.
Vystřídá Věru Horkou, která od-
chází do důchodu.
Černá byla v konkurzním řízení, jež
se konalo 24. 4. a 18. 5. 2017, vy-
brána na základě doporučení kon-
kurzní komise. „Výběrové řízení by-
lo výborné v tom, že obě uchazečky
jsou kvalitní, v oboru znalé a vzdě-
lané, navíc obě velmi sympatické,
plné nápadů i energie,“ uvedla sta-
rostka městyse Šárka Marcínová. „Z
téhož důvodu ovšem bylo rozhodo-
vání konkurzní komise velmi složité
a výsledky »o fous«,“ dodala s tím,
že Iveta Černá nyní pracuje v ZŠ
Řevnice. Nové funkce by se měla
ujmout 1. 8. a připravit s V. Horkou
nový školní rok. (mif)

V OBLEKU. Řevničtí prvňáci si při »včelím pro-
gramu« vyzkoušeli také včelařský oblek.

Foto Ludmila CHROUSTOVÁ

Kluci nadšeně pozorovali, jak se z pláství líhne včelka...
PRVNÍ STUPEŇ ŘEVNICKÉ ŠKOLY NAVŠTÍVILY LEKTORKY S PROSKLENÝM ÚLEM

A JEDEME! Děti ze zadnotřebaňské málotřídky při odjezdu na školu v pří-
rodě v sobotu 3. června. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Prvňáci ve školce »zkoukli« pohádku a vyrazili do bažantnice
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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
MASÁŽE
TĚLOCVIČNA
LÉKAŘSKÉ ORDINACE
ODBĚROVÉ LABORATOŘE - PREVEDIG (červen)

Zastoupené značky:
Kenny S.

Zerres

Bianca

Gatta

Navigazione

Campione

Linia - dámské spodní prádlo

Otevírací doba: Po - Ne: 10:00 - 18:00

Adresa: Pražská 559, Lety 252 29

tel. 731 065 799

OBCHODNÍ CENTRUM LETY
centrum Vašeho regionu

Siluet - OC Lety

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zveme Vás do nového obchodu se značkovou módou!
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Pětadvacáté rodeo završil ohňostroj
V RADOTÍNĚ BYLO K VIDĚNÍ ODDĚLOVÁNÍ DOBYTČAT, SLALOM KOLEM TYČÍ I LASOVÁNÍ

V sobotu 20. 5. vstoupilo Velké rado-
tínské rodeo do 25. roku existence!
Hned v první disciplíně, kterou byl
Team Penning (Oddělování dobyt-
čat), dal o sobě vědět v Radotíně ne-
příliš známý P. Řeháček, který s part-
nery J. Fialou a I. Kovářovou vytřídi-
li jeden kus za báječných 0:23:25. 
V rychlostní disciplíně Pole Bending
(Slalom kolem tyčí) zvítězila stejně
jako loni A. Takácsová (kůň Lenka)
před K. Matějkovou (Try My Best
Dunnit). V lasařské disciplíně Ranch
Roping se prosadil dvojnásobný ex-
mistr ČR P. Urban, druhý byl R. San-
tana, třetí P. Řeháček. 
V odpoledním programu, který začal
po slavnostním nástupu, se jel atrak-
tivní Trailer Loading. V dospělých
nejrychleji naložila tele dvojice J.
Stejskal a K. Matějková, v juniorech
B. Vondroušová s K. Lencovou.
Druhá »rychlostka« Barrel Race při-
nesla vítězku M. Vrublovou (Štěpán-

ka), K. Matějková pak brala 2. a 3.
místo s klisnami Try My Best Dunnit
a One Time Fox. Steer Wrestling, pa-
rádní disciplína, se jela o Vítězný štít
starosty Prahy 16 Karla Hanzlíka a
finanční prémii. Diváci viděli 5 ús-
pěšných pokusů o položení telete,

»na bednu« se dostali 1. J. Fiala, 2.
M. Kraus a J. Kolář! V přehánění te-
lat dala běhavá a svěží telata soutěží-
cím pěkně zabrat! První místo vydo-
lovali zkušení dobytkáři R. Santana,
R. Paul a M. Cejp. Při závěrečném
nástupu byla nejlepší dámou rodea

vyhlášena loňská šampionka Kristý-
na Matějková, celkovým vítězem se
stal Přemek Řeháček, který si z Ra-
dotína odvezl Senátorský pohár i zb-
rusu nové westernové sedlo. Pro-
gram uzavřela country kapela a oh-
ňostroj!    Petr BiNHACK, Radotín

Poberouní - Velká vedra, jež panovala na konci květ-
na, přidělala mnoho práce řevnickým profesionálním
hasičům. Vyjížděli k požárům suché trávy i lesa.
Požár trávy a odpadu u železniční trati v Karlštejně
spolu s Řevnickými likvidovali 25. 5. večer i jejich karl-
štejnští dobrovolní kolegové. „V těsné blízkosti se na-
cházely tlakové láhve řezací soupravy firmy, která tady
prováděla opravy. K jejich zasažení ohněm ale naštěstí
nedošlo,“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera. Předpo-

slední květnový den ráno se vzňala hrabanka v lese mezi
Řevnicemi a Mníškem pod Brdy. Řevnickým profesio-
nálům ji pomáhali uhasit dobrovolní hasiči z Mníšku.
S podezřením, že hoří v lese nad Karlíkem, se 26. 5. na
černošickou městskou policii obrátil starší muž. „Při
prověřování jsme zjistili, že v daném prostoru natáčejí
filmaři a vypouštějí umělý dým,“ řekl strážník Otmar
Klimsza. „Štáb byl poučen, že příště musí podobné situ-
ace hlásit hasičům Středočeského kraje,“ dodal.       (mif)

Vítání císaře přerušil
v Zadní Třebani déšť
Zadní Třebaň - Královský průvod
procházel první červnový víkend z
Radotína do Karlštejna.
Karel IV. s chotí a družinou opět  po
roce zavítal i do Zadní Třebaně. Prů-
vodu se i letos dostalo hojného ob-
čerstvení od místních hospodyň.
Program připravil Třebasbor a ko-
morní obsazení dětí z místní školky.
I když program přerušil déšť, moc
jsme si tu chvíli s císařem užili. Díky
všem, kteří pomohli a přispěli něčím
dobrým na císařskou tabuli...     (pef)

Aerobičky z AC Olympia Všenory
se sestavou Sedm statečných první
červnový víkend suverénně vyhrály
Kralupský pohár v Odolena Vodě.
O týden dříve byly na Chodovských
Beruškách stříbrné, z ligové soutě-
že Žij pohybem v Praze-Modřanech
přivezly bronz. V neděli 11. 6. je v
pražské Aréně Sparta čeká finále li-
gy Žij pohybem. Text a foto 

katka ČERNá, všenory

Capriccio předvedlo vynikající výkony

Starostka převzala ve sněmovně dekret o vlajce
Lety - Dekret o udělení obecní vlajky předal starostce Letů Barboře Tesa-
řové 31. 5. v Poslanecké sněmovně její předseda Jan Hamáček.
„Znak máme již 23 let, ale vlajka chyběla,“ zdůvodnila Tesařová, proč se
rozhodli o udělení »praporu« zažádat. Přípravy prací začaly loni na jaře.
„Vybrali jsme úžasného heraldika - grafika, který přes léto zpracoval návrh.
Následoval proces schvalování v zastupitelstvu a heraldické komisi Parla-
mentu,“ dodala s tím, že vlajka, na níž jsou - stejně jako ve znaku - dva zlaté
klíče v modrém poli a modré i bílé pruhy symbolizují spojení Letů s Ber-
ounkou, bude využívána při slavnostech a fotbalových zápasech. (mif)

Neurvalé chataře 
zklidňovali strážníci
Hlásná Třebaň - Hlasitou hudbou
obtěžovala 27. 5. odpoledne skupi-
na podnapilých mužů na chatě v
Hlásné Třebani své sousedy.
Protože na žádost o ztlumení rádia
nereagovali, chovali se agresivně a
vulgárně, zavolali sousedé Městskou
policii Černošice. „Podnapilí muži
se nejdřív odmítali se strážníky ba-
vit,“ sdělil strážník Otmar Klimsza.
„Po chvíli se je ale podařilo zklidnit
a přestali se chovat hlučně. Věc byla
protentokrát vyřešena pouze domlu-
vou,“ dodal. (mif)

SUVERÉNI. Mladší žáci FK Lety ovládli mezinárodní turnaj, který se konal
3. 6. v areálu Sparty  na pražském Strahově. Na cestě za vítězstvím porazili
i 4 týmy z Německa a s 18 body a skóre 26:0 turnaj vyhráli. Foto ARCHIv

* Sbírka použitého ošacení se koná
v Zadní Třebani. Použité ošacení,
staré lůžkoviny, deky, obuv, hračky
aj. můžete do 9. 6. odevzdávat na
místním obecním úřadu.              (sih) 
* Nový jez s protipovodňovou och-
ranou a průplavem pro vodáky i pro
ryby byl 29. 5. slavnostně zprovoz-
něn v Černošicích. (pce)
* Na jednom z prvních tří míst celo-
státní soutěže ve sběru separovaného
odpadu nazvané Křišťálová popelni-
ce skončila obec Lety. Které z míst
to je a jak velkou prémii získá (70 -
150.000 Kč), to se starostka Barbora
Tesařová dozví 14. 6. při předávání
cen v Hradci Králové. (mif)

KOVÁŘI V LITNI. Setkání kovářů,
podkovářů i dalších »kovořemeslní-
ků« se konalo první červnový víkend
v Litni.   Foto NN M. FRÝDl

Udeřila vedra, hořela tráva i hrabanka v lese

Z našeho kraje 
* Přednášky na téma Alzheimerova
nemoc a jiné typy demence – péče o
člověka s demencí se můžete zúčast-
nit 7. 6. od 17.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Farmářské trhy se konají 10. 6.
od 8.00 do 12.00 u zámku v Dobři-
chovicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Den s integrovaným záchranným
systémem pro veřejnost pořádají 17.
6. od 12.00 na louce u lávky v Dob-
řichovicích místní dobrovolní hasiči.
Kromě nich se tu budou prezentovat
i policisté a záchranáři.                (ak)
* »Cvičení na tribuně« organizuje
Xenia Paličková z Rovin. „Od květ-
na do října se sice pravidelné cviče-
ní v Zadní Třebani nekoná, ale zvu
všechny na fotbalové hřiště do Řev-
nic,“ láká Paličková. „Každé úterý a
čtvrtek vedu kruhový trénink pro
maminky fotbalistů Řevnic od 17 do
18.00, tedy v čase, kdy kluci trénují
a matky by seděly na tribuně,“ dodá-
vá. Více info na 739 048 492.    (pef)

V neděli 28. 5. zněla z Fürstova sálu v Dobřichovicích hudba v podání žáků
Hudebního studia Capriccio Martiny Klimtové ze Řevnic. Střídaly se děti z
klavírní třídy a ze třídy sólového zpěvu, doplňoval je přípravný sbor Sbo-
reček. Czardas V. Montiho v klavírním podání Veroniky Polanecké byl
famózní, Let it go skvěle zazpívala Tereza Valešová, Kateřina Poláková zá-
řila se Skyfall a Titanikem, Sonáta F dur W. A. Mozarta v klavírním podá-
ní Terezy Sokolové a Canzzonetta J. L. Dusíka v podání Terezy Polanecké
sklidily ohromný potlesk. Program ukončil vynikajícím výkonem pěvecký
sbor Capriccio. Text a foto Romana Sokolová, Zadní Třebaň

Vyhrály, co se dalo
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MELODY
MAKERS

5. 7.

Šermířská vystoupení

Sedm rytířských ctností
- hry a soutěže

Pohádkové dobrodružství
s princeznou Aničkou

Prohlídky Kouzelného sklepení

Panenky v historických kostýmech

Výtvarný ateliér

Prohlídky I. a II. trasy

19:00 hodin
Zámecká zahrada

Předprodej
mnisek@npu.cz,

nebo na pokladně
zámku

ZÁBAVA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
NA ZÁMKU V MNÍŠKU POD BRDY

10. 6. OD 10:00

www.zamek-mnisek.cz

Zcela poprvé - Papírová bitva
o hrad

Turnaj pro královnu

Historický středověký vojenský
tábor

DĚTSKÝ DEN S BITVOU O HRAD
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Již pojedenácté jsme vyjeli se zah-
rádkáři ze Zadní Třebaně poznávat
naši krásnou zemi. Nejprve jsme do-
razili do Chlumce nad Cidlinou a
prohlédli si skvostný zámek. Dal ho
postavit jako své reprezentační sídlo
hrabě František Ferdinand Kinský.
Na počest návštěvy císaře Karla IV.
dostal zámek jméno Karlova Koru-
na. V roce 1992 byl majetek vrácen
rodině Kinských, kteří zde vytvořili
expozici, jež se zabývá rodem Kin-
ských a hlavně chovem koní na
Chlumecku. Dozvěděli jsme se
např., že vznik Velké pardubické byl
dán vzorem koňských závodů rodiny
Kinských v Chlumci. Po zajímavé
prohlídce jsme se stačili naobědvat v
country restauraci a naše cesta pok-
račovala dál směr obec Štít. Zde se
nachází soukromá ZOO. Viděli jsme
krásného malého lvíčka, dvouleté
tygry usurijské, lvici a lva, pumy,
opice a mnoho dalších zajímavých
zvířat. Děti mohly krmit malé opič-
ky, u čehož byla velká legrace.  
Pak pokračovala naše cesta do Byd-
žovské Lhoty, kde jsme navštívili
soukromé zahradnictví manželů Vá-
ňových. Na rozloze asi 7 ha jsme vi-
děli neskutečný sortiment jehlična-

nů, semenáčů, zakrslých kultivarů
dřevin i listnáčů. Pan Váňa nás pro-
vázel a vyprávěl tak nadšeně i od-
borně, že jsme ani nedutali. Oprav-
dový znalec a milovník čarovějníků.
Taky jsme si skoro všichni něco na
památku a pro okrasu svých zahrá-
dek nakoupili. 
Pokračovalo se směr Hrádek u Ne-

chanic. Zdejší zámek byl postaven v
letech 1839 - 1854 jako sídlo hrabat
z Harrachu. V roce 1945 byl znárod-
něn, od roku 1953 je přístupný veřej-
nosti a v roce 2001 byl prohlášen ná-
rodní kulturní památkou. Reprezen-
tační interiéry jsou vybaveny množ-
stvím soudobého nábytku, ale i řa-
dou starožitných prvků - portály, vy-
řezávanými stropy, nábytkem i mno-
ha vzácnými obrazy. Velmi zasvěce-
ně nám o všem vyprávěl sám pan
kastelán Petr Nosek. Děkuji Ríšovi
Votíkovi za svěle připravený a zor-
ganizovaný zájezd. Byli jsme všich-
ni velmi spokojeni a již se těšíme na
další výpravu.      Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Nejenom byt,  

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! projekt

702 170 526

Viděli jsme tygry, pumy i lvíčka
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI PUTOVALI PO VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

NA ZÁMKU. Zadnotřebaňská výprava před zámkem v Hrádku u Nechanic.
Foto ARCHIV

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2017

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 12/17 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 

si ho znovu objednat. NN do prosince 2017 vyjdou 13x, výtisk
stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. 

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

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

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

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

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 132517.)

Školáci se vypravili
za Bedřichem k Vltavě
Zadnotřebaňská málotřídka si v rám-
ci výuky naplánovala výlet do Prahy.
Žákyně 4. ročníku Hana Marešová
jej popsala v příspěvku nazvaném Za
Bedřichem k Vltavě. (doš)

My, třeťáci a čtvrťáci ze třebaňské
školy, jsme se vypravili do Prahy, do
Muzea Bedřicha Smetany. Muzeum
stojí na Novotného lávce vedle Kar-
lova mostu na Starém Městě.
Paní průvodkyně nám řekla mnoho
zajímavých věcí: že Bedřich Smeta-
na asi v padesáti letech zcela oh-
luchl, ale přesto skládal dál a že ve
škole byl jeden z nejhorších žáků a
vůbec nenosil úkoly.
Ukázala nám skladatelovy brýle a
klavír, na který sám hrál. Viděli jsme
také šperky, které dal Bedřich své
nevěstě Kateřině Kolářové. Jedna
místnost byla plná dřevěných stoja-
nů s notovými zápisy oper, a každý
stojan měl tvar připomínající tuto
operu.
Poslouchali jsme Vltavu a kreslili
jsme řeku od pramínků až do Prahy
podle skladby. Při poslechu jsme
měli za úkol rozpoznat veselou melo-
dii Kočka leze dírou. Ti, kdo to po-
znali jako první, si mohli zkusit diri-
govat zvolenou operu: podle toho,
na který stojan jsme taktovkou uká-
zali, ta opera začala hrát.
Cestou zpátky nejezdily ze Smíchov-
ského nádraží vlaky, proto jsme mu-
seli jet až do Radotína autobusem.
Domů jsme dojeli s velkým zpoždě-
ním. Výlet se moc líbil skoro všem
holkám i většině kluků.

Hana Marešová, 
Zš Zadní Třebaň
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Lety vyrovnaly minutu před koncem
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA Z NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Šťastná tentokrát by-
la 89.  minuta hned pro dva fotba-
lové týmy z našeho kraje. Bod si
díky vyrovnání v samotném závě-
ru utkání připsaly Lety i Karlštejn.
LETY, 1. B třída
Sedlčany B - FK Lety 2:2 (PK 4:3)
Branky: Janich, Jarolím (pen.)
Domácí s několika hráči z divizního
áčka začali zhurta. Mezi 14. a 17.
minutou si tři velké šance vypraco-
vali i hosté, ale gól dát nedokázali.
Ve 27. minutě se Sedlčany ujaly ve-
dení. Lety vyrovnaly asi dvacet mi-
nut před koncem: po centru Čermáka
střídající Janich z voleje nechytatel-
ně skóroval. V 79. minutě domácí
Kvěch obešel dva obránce a jeho
křižná střela se odrazila od tyče do
sítě - 2:1. Minutu před koncem uvol-
nil Jarolím Nejepsu, jehož v pokuto-
vém území fauloval domácí brankář
a Jarolím z penalty vyrovnal. Pro-
měňování pokutových kopů není le-
tovská silná disciplína - popáté při ní
v této sezóně selhali.                 (jik)
Lety - Tochovice 0:3

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Beroun B 1:1
Branka: Bassem
Už po deseti minutách odstoupil zra-
něný kapitán Berouna Kraus, a pro-
tože hosté neměli nikoho na střídání,
dohrávali utkání v deseti. Ve 12. mi-
nutě přišel problém i pro domácí:,
centr si Zbudil srazil do vlastní bran-
ky. Karlštejn se přes zhuštěnou de-
fenzivu nemohl prosadit. V posled-
ních dvaceti minutách přišel zdrcují-
cí tlak a domácím se nakonec poda-
řilo přetíženou obranu soupeře v 89.
minutě překonat.    Michal ŠAMAN
Tlustice - Karlštejn 2:0
Tlustice už v 7. minutě vedla 2:0.
Karlštejn se pak herně zvedl a přede-
vším ve 2. půli si vypracoval několik
slibných šancí. Kontaktní gól, který
by zápas zdramatizoval, borci z pod-
hradí ale vstřelit nedokázali.      (miš)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Horoměřice 2:2
Branky: Šlapák 2
Hosté hráli ze zabezpečené obrany a
z protiútoků byli produktivní: dva-
krát vystřelili na branku a byly z to-
ho dva góly. Dobřichovice si vypra-
covaly několikanásobně více šancí,
využít se jim ale podařilo jen dvě. Po
přestávce se Horoměřice jen bránily,
domácí se ale dostali do křeče a už
nedokázali skórovat. (oma)

Statenice - Dobřichovice 0:1
Branky: Kratina
V tropickém vedru lépe kombinova-
li hosté a několikrát ohrozili branku
domácích. Dobřichovického gólma-
na soupeř prakticky neprověřil. Ve 2.
poločase se obraz hry nezměnil, ale
až v 69. minutě se podařilo několika
rychlými přihrávkami vyšachovat
domácí obranu a Kratina z malého
vápna doklepával do sítě. V 74. mi-
nutě byl v pokutovém území pod-
ražen Větrovec, jenže technicky kop-
nutou penaltu statenický gólman po-
lapil. Hosté si udrželi pětibodový ná-
skok na čele tabulky.                  (oma)
Dobřichovice - Kosoř B 7:0
Branky: Větrovec, Kratina David,
Kratina Tomáš, Skučko, Štědroň-
ský, Janouš, Smiovský
Hosté, kteří přijeli bez posil z áčka,
nebyli rovnocenným soupeřem.
Prakticky celý zápas jen odkopávali
míče, kam se dalo. Za stavu 3:0 si
dal z penalty za sražení Janouše gól i
gólman Skučko. Nejhezčí branku za-
znamenal Smiovský, jehož prudká
střela se odrazila od břevna na zem,
zpět do břevna a do sítě.            (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
V sobotu 28. 5. měl Ostrovan volno.
OZT - Nový Jáchymov 1:5
Branka: Šlégr
Vzhledem k výkonu v 1. poločase je

výsledek pro Ostrovan krutý. S líd-
rem tabulky hrál otevřenou partii,
ale ve 2. půli mu došly síly.     (Mák)

ŘEVNICE, IV. třída
V sobotu 28. 5. měly Řevnice volno.
Zlatníky B - Řevnice 1:1
Branka: Vaňásek

FK LITEŇ, IV. třída 
FK Liteň - SK Tlustice B 4:2
Branky: Weiss 3, Duha
Liteň prohrávala už 0:2, ale těsně
před přestávkou snížil z penalty Filip
Weiss. O zisku tří bodů domácí roz-
hodli v poslední čtvrthodině zápasu,
kdy soupeři nasázeli zbylé tři své
branky. (mif)
Libomyšl - Liteň 4:0

Poslední květnový víkend hráli řev-
ničtí »národní« házenkáři na Spo-
jích, 3. 6. pak k poslednímu kolu ob-
lastního přeboru do Řevnic přijely
Čakovice. Dařilo se nám skvěle!
Koedekovanou soutěž vyhrály Řev-
nice, stejně jako soutěž mladších žá-

ků. Ti se tak mohou těšit na Mist-
rovství ČR, které se koná 23. - 25.
června v Žatci. Starší žáci skončili
třetí, ale protože se druhé Podlázky
vzdaly pohárové účasti, budou naši
kluci bojovat 16. - 18. června v praž-
ských Modřanech o Pohár ČR.

Mužům nakonec patří druhá příčka.
Řevnice koeduk. - Spoje 17:4
Řevnice - Spoje st. žáci 32:11
Řevnice muži - Spoje 20:16 
Řevnice - Čakovice koeduk. 13:4
Branky: Zavadil 6, Šupáček 3,
Hochmal 3, Kolomazník
Řevnice - Čakovice st. žáci 30:4
Branky: Adamec 13, Huml 11,
Hochmal 3, Palička 3
Řevnice muži - Čakovice 18:17
Branky: Štech 5, Zavadil 5, Hart-
mann 4, Edl 3, Jech

Petr HOLÝ, Řevnice
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Mladší žáci pojedou na »republiku«, starší čeká pohár

Utopenci byli skvělí...
Zadní Třebaň - Devatenáctého roč-
níku závodů na kolech do vrchu, je-
jichž pořadateli jsou Helena a Zde-
nek Patočkovi, se 3. 6. v Zadní Tře-
bani zúčastnilo 26 cyklistů. Soutěžilo
se v kategoriích  děti (jízda na odrá-
žedle či kole), veteráni,  muži a ženy.
Z diplomů a cen se radovali všichni,
občerstvení - zvláště utopenci paní
domácí - bylo skvělé. Díky za vyda-
řenou akci! (pef)

Dva tisíce dospělých a 300 dětí ab-
solvovalo 28. 5. běžecký závod Bě-
hej lesy Karlštejn. Devatenáctikilo-
metrovou trasu vedoucí mj. dnem
lomu Amerika (na snímku) a kolem
hradu Karlštejna nejrychleji zvládl
Jan Mrázek, mezi ženami zvítězila
Marcela Rambová. Na kratší trati
měřící 12 km vyhrály Jana Gryga-
rová a Zbyšek Lhota. Text a foto
Aneta GRAbMüLLeRoVá, Praha

Závod vedl Amerikou

DOMÁCÍ PROHRA. V sobotu 3. 6. Lety na domácím hřišti prohrály s lídrem
tabulky skupiny E krajské 1. B třídy 0:3. Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
10. 6. 17:00 SK Březnice - FK Lety
17. 6. 17:00 FK Lety - Olympie Zdice

KARLŠTEJN, okresní přebor
10. 6. 17:00 Karlštejn - Nižbor                 
17. 6. 17:00 Žebrák - Karlštejn 

DOBŘICHOVICE, III. třída
10. 6. 17:00 Č. Újezd - Dobřichovice
17. 6. 17:00  Dobřichovice - Kazín               

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
10. 6. 10:15 Hudlice - OZT 
17. 6. 17:00 OZT - Srbsko  

ŘEVNICE, IV. třída
11. 6. 17:00 Řevnice - Bojanovice 
18. 6. 17:00 Psáry B - Řevnice  

FK LITEŇ, IV. třída 
10. 6. 14:00 Tmaň - Liteň 
18. 6. 17:00 Liteň - Drozdov B 

Starší žáci 3. 6. po převzetí medailí za třetí místo v oblastním přeboru. Na
menším snímku mladší žáci s medailemi zlatými.   Foto František ZAVADIL


