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Cena výtisku 7 Kč

Zapršelo, ale vody
je stále málo!
OBCE ZAKAZUJÍ ZALÉVÁNÍ A NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Poberouní - Ještě na počátku minulého týdne patřilo dolní Poberouní k nejsušším místům v Česku. Mnohé obce se potýkaly s nedostatkem vody. Vše změnil předposlední červnový den. Náš kraj se
na stránky novin a internetu dostal kvůli extrémním srážkám.
Některé obce již v červnu vydaly zákaz zalévání, napouštění bazénů či
mytí aut. Omezení platí v Karlštejně,
Dobřichovicích, Letech či Svinařích.
„Zákaz jsme vydali před dvěma týdny a také jsme vyzvali úřady, aby
vydaly zákaz užívání vody z potoků
a rybníků,“ uvedl svinařský starosta
Vladimír Roztočil s tím, že v Halounském potoce není voda již několik týdnů. Kvůli tomu není napájen

ani zdejší rybník Žába, kde je asi o
60 centimetrů nižší hladina. Obec
tak musela zrušit závody v přejíždění rybníka na neckách.
Omezení užívání vody z veřejného
vodovodu platí v Dobřichovicích.
„Dle správce našeho vodovodu není
situace úplně dobrá, nicméně vodu
zatím máme,“ sdělil starosta Dobřichovic Petr Hampl.
Stejně jsou na tom v sousedních
Letech. „Návrh dočasného omezení
užívání pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu je zdůvodněn dlouhodobým suchem, nedostatkem pitné vody v našem veřejném vodovodu a nárůstem spotřeby vody asi o
20 %,“ říká starostka Letů Barbora
Tesařová. (Dokončení na str. 11) (pan)

Lijáky zatopily sklepy, zastavily provoz vlaků
Poberouní - Zatopené sklepy, podemletá železniční trať a běsnící řeky
místo silnic. Tak vypadalo dolní Poberouní ve čtvrtek 29. 6. po extrémních lijácích. V Dobřichovicích
spadlo za pouhých šest hodin více
než 50 milimetrů srážek. Pro srovnání: loni spadlo v Dobřichovicích 62
milimetrů srážek za celý červen!
Déšť ochromil vlakovou dopravu.
Na kolej mezi mokropeským železničním mostem a nádražím v Mokropsech se sesunul svah, takže tudy
vlaky několik hodin nejezdily. Náhradily je autobusy, rychlíky jezdily
přes Rudnou. Během dne byla zprovozněna jedna kolej, omezení na trati
ovšem platilo ještě následující den.
Obtížně se lidé přepravovali i v autech, mnohé silnice připomínaly roz-

bouřené řeky. Voda se valila třeba
ulicí Tyršova pod Brunšovem v Dobřichovicích. „Půda byla tak vyprahlá,
že nedokázala nic vsáknout. Z lesa se
valilo kamení a písek, které mnohde
ucpalo vodoteče. Lidé měli zaplavené sklepy a garáže. Na čističce a několika přečerpávacích stanicích nám
přívaly zničily čerpadla,“ uvedl dobřichovický starosta Petr Hampl. Voda
byla také v suterénu zdejší školy.
Řeku připomínala i silnice z Řevnic
na Mníšek. V Řevnicích se ucpal kanál v Sádecké, odkud se voda valila
na Pražskou. Svízelná byla situace i
v dalších ulicích vedoucích od lesa, v
Kejné či Divadelní ulici.
V Černošicích evakuovali školu kvůli podezření, že voda narušila její statiku. (Dokončení na straně 11) (pan)

VOXEL NA PORTĚ. Jedenapadesátý ročník populárního festivalu Porta se
na konci června konal v řevnickém Lesním divadle. Zazpívali na něm Tomáš
Klus, Voxel (na snímku) či Petr Bende. (Viz strana 2) Foto Dáša BoRoVská

Na břehu Berounky bude sochat Japonka Nakagawa
Dobřichovice - Japonská sochařka Hiromi Nakagawa i jednadevadesátiletý uznávaný profesor Stanislav Kolíbal se zúčastní 7. ročníku sochařského symposia Cesta
mramoru v Dobřichovicích. To,
jak pod jejich rukama, frézami a
dláty budou vznikat sochy, mohou
lidé sledovat »v přímém přenosu«
od 16. července do 12. srpna.
„Zmiňovaní umělci a spolu s nimi i
figuralista Petr Novák budou sochat
na levém břehu řeky Berounky u dobřichovické lávky, ze které bude navíc na umělce krásný výhled,“ říká
zakladatel symposia, akademický

Japonská sochařka Hiroki Nakagawa.
Foto ARCHIV

sochař Petr Váňa z Karlíka. Poprvé
pozval umělce k Berounce v roce
2003. Od té doby vzniklo během uplynulých ročníků 25 soch, jež postupně lemují chodník spojující
Dobřichovice se sousedním Karlíkem. „Nyní jsme přibližně za polovinou. Odhaduji, že během dvanáctého ročníku bychom se měli dostat
až ke karlické rotundě svatého Martina,“ sdělil Váňa, jehož socha se v
tomto unikátním sochořadí nachází
mezi prvními. Na katastru Dobřichovic chybí podle jejich starosty
Petra Hampla asi 180 metrů chodníku. (Dokončení na straně 3)
(pan)

Syn zabil svoji matku

Dobřichovice - Tragická událost, nebo vražda? Nejspíš obojí. V každém
případě poslední červnový den v rodinném domě v Dobřichovicích zasahovala záchranka i kriminálka.
„Naše posádka s lékařem vyjížděla
dopoledne 30. 6. k ženě, která byla
bodnuta do krku,“ řekl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček s
tím, že zraněné už nebylo pomoci.
Podle policejního mluvčího Pavla
Truxi bodná poranění své matce nožem způsobil osmnáctiletý mladík.
„Po činu sám zavolal na tísňovou
linku 112,“ sdělil Truxa iDNES.cz.
Okolnosti tragického případu vyšetřuje kriminální policie.
(mif)
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Na Portě zpíval Nedvěd, Jahelka i Klus
ČASY, KDY BYLA NA FESTIVALU »POVOLENÁ« POUZE COUNTRY A FOLKOVÁ MUZIKA, JSOU PRYČ
Řevnice – Pryč jsou časy, kdy se na
Portě musel striktně dodržovat
žánr folk a country. Na letošním
51. ročníku festivalu poslední červnový víkend v řevnickém Lesním
divadle s legendami tohoto žánru
zazpívali Tomáš Klus, Voxel či Petr
Bende. Sošku Porty za vítězství v
soutěži si nakonec odnesl Aleš
Petržela.
Na druhém místě skončila kapela
Isara, na třetím Mike Fojtík a přátelé.
Autorskou Portu vyhrál Melda s písní O tramvajích. „Bylo to těsné. První dvě místa byla jasná, pak jsme se
radili o třetím. Na vítězi autorské písně jsme se jednomyslně shodli,“ řekl
předseda poroty Ondřej Paska. Další
ocenění získaly kapely McBerds
(Cena Českého rozhlasu), Isara (Cena SAI) a muzikant Melda (Cena
Country radia).
Kromě soutěžících se na pódiu vystřídala plejáda hudebních osobností,
které jsou už roky spjaté s Portou.
Diváky potěšil František Nedvěd,
který uzavřel první večer, Pavlína Jí-

MLÁDÍ VPŘED. Mladé interprety na letošní Portě reprezentovala třeba
kapela Light & Love.
Foto Dáša BOROVSKÁ

šová, Ivo Jahelka, Petr Kocman, Radek Tomášek i Věra Martinová, kapely Roháči, Poutníci, Spolektiv nebo Malina brothers. A na řadu přišlo
i mládí – kapely Light & Love a
Crossband či zpěváci Voxel a Petr
Bende s cimbálovkou Grajcar.
Vrcholem sobotního večera byl bezesporu koncert Tomáše Kluse, během
nějž se v Lesním divadle nedalo ani
hnout. „Mladá generace přichází po
loňském ohlédnutí 50 let zpátky. Už
to, že na Portě vystoupili vedle portovní klasiky třeba Tomáš Klus, Pavel Callta nebo Blue Effect, je ukázkou toho, že se nebojíme sahat za
domnělé žánrové hranice, které si
Porta v minulých dobách striktně
chránila. A tak letošek hlásí mládí
vpřed, to je nová krev Porty,“ řekl organizátor Jiří Vondráček.
Soudě podle spokojených návštěvníků se letošní Porta povedla. Oslavu
deseti let Porty v Řevnicích a padesáti let celkem zakončilo krájení dortu, který upekla Monika Kopecká z
Řevnic. Lucie HOCHMALOVÁ

Diváky zaujala africká kuchyně Je tu letní soutěž, těšíme se na fotky
Festival jídla Všechny chutě světa se
konal 17. června v areálu i okolí dobřichovického zámku. Vrtkavému
počasí navzdory přivítal více než tři
tisíce návštěvníků.
Dobřichovice jsou garantem kvalitních akcích, a tak stále více lidí cestuje na festival nejen z Prahy, ale i

SAMÉ DOBROTY. V Dobřichovicích diváci mohli ochutnat spoustu
laskomin.
Foto Štefan ORŠOŠ

celých středních Čech. A Všechny
chutě světa nejsou pouze pro gurmány a milovníky dobrého jídla i pití,
ale také pro rodiny s dětmi, které v
příjemném prostředí dobřichovického zámku tráví celý den. V dopoledních hodinách prostory festivalu
rozvířila brazilská bubenická show
Tam Tam Batucada, v latinskoamerické atmosféře se neslo i vystoupení mexických mariachi a o důstojné
zakončení dne se postarali skotští
dudáci. Z mostu se nad hlavami návštěvníků snášeli jejich potomci na
dvousetmetrové lanovce, hrálo se
divadlo, sportovalo. Více než sedmdesát stánků poskytovalo opravdu
pestrou paletu chutí. Zaujala africká
kuchyně, argentinské grily, na kterých se opékala hovězí žebra, nebo
sladký hit tohoto roku bubble wafle.
Příští rok chceme pokračovat v podobném duchu, tak aby nejen gastronomická část, ale i doprovodný program byl atraktivní a přilákal ještě
více spokojených návštěvníků. Děkujeme městu Dobřichovice za vstřícnou spolupráci a podporu festivalu.
Štefan ORŠOŠ, Řevnice

Poberouní - Tradiční a oblíbenou soutěž o nejoriginálnější fotku z dovole-

né či prázdnin vyhlášují - jako každoročně na začátku léta - Naše noviny. Zajímavé či vtipné fotografie nám až do 4. září můžete posílat na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či mailem
(frydl@centrum.cz). Pro autory originálních snímků, které se budou hodnotící komisi v čele s Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme připravené zajímavé ceny: trička, mikinu či knihu tipů na výlet. Dnes otištěnou fotku nám poslala Eva Jůnová z Karlštejna. Zachytila na ní hromadný start balonů z louky u karlštejnského mostu.
(mif)

Chyť a pusť! Všechny ulovené ryby byly vráceny řece
V ZADNÍ TŘEBANI SE USKUTEČNIL DESÁTÝ ROČNÍK RYBÁŘSKÉHO MEMORIÁLU JIŘÍHO KEBRDLEHO
V sobotu 17. června nahodilo v 8 hodin v Zadní
Třebani do řeky Berounky udice 27 mladých rybářů. Na zdejším Ostrově se konal jubilejní desátý ročník memoriálu Jiřího Kebrdleho.
Vítězem a lovcem největší ryby - kapra s mírou
50 cm a váhou 2,48 kg - se stal čtrnáctiletý Jan
Hornof z Mořiny (ulovil celkem 3,13 kg ryb). Jen
o maličko menší celkový úlovek měla dvanáctiletá Andrea Nachlingerová z Radotína. Osmiletý
Honza Bučinský ze Zadní Třebaně si vylovil 3.
místo, čtvrtou příčku obsadil Tomáš Flemr z Řevnic s úlovkem tří cejnů. Na pátém místě se umístil Luboš Halamka z Rosovic, za ním Daniel Záhora z Karlštejna, sedmá byla Dominika Müllerová z Prahy. Osmou pozici obsadil Pavel Pechan ze
Všenor, devátou Jan Křepinský z Prahy a desátou
Vladimír Vrátný z Haloun. Prvních 10 umístěných
bylo odměněno hodnotnými rybářskými cenami a
všichni další úspěšní i neúspěšní rybáři obdrželi

NEJLEPŠÍ LOVCI. Vítězové zadnotřebaňských
rybářských závodů.
Foto Adam TAFAT

drobný dárek. Rybářskou raritou byla slunečnice
pestrá ulovená sedmiletým Michalem Müllerem.
Z Kozolup přijelo šest rybářů – sourozenci Strnadovi, Stiborovi a Doleželovi. Zůstali sice bez
úlovku, ale dobrá nálada je neopouštěla. Nejlepší
lovkyní od téměř pravidelných účastníků závodů,
z rodiny Soukupových, byla Terezka (11. místo),
za ní se umístil Sebastien, Adélka na 15. místě,
hned za ní Štěpán a pětiletý Vojtěch na 17. místě.
Chytali jsme metodou Chyť a pusť!, takže všechny ulovené ryby byly vráceny řece. Než pořadatelé z MO ČRS Řevnice sečetli úlovky dle lovných
lístků, tak si závodníci tradičně opekli buřty, které
spolu s limonádou zajistil Martin Kodet. Díky!
Poděkování patří též panu Horákovi za přípravu
lovných míst i dříví na oheň a všem, kteří na závodech pomáhali. Užili jsme si moc pěkné rybářské
dopoledne. Tak zase příště. Petrův zdar!
Hana BUČINSKÁ, Zadní Třebaň
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U Berounky bude sochat Japonka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Následně by štafetu měl převzít Karlík. „Letos jsme v rozpočtu na symposium uvolnili 600 tisíc. Pe-níze
jsou určeny na technické zázemí, kámen, transport, asistenty, stipendia či
ubytování pro účastníky,“ vypočítává Hampl s tím, že podle něj dobřichovické sochořadí nemá jinde obdoby svou velikostí ani záběrem.
Jak Váňa účastníky symposia vybírá? „Mnoho se jich hlásí samo. Většinou se také radím s těmi, kdo už tu
byli. Rozhoduji se i podle toho, jakou sochu chtějí vytvářet, aby byly
různorodé. Pracujeme s naším sliveneckým mramorem - symposium má

Zastupitelé odvolali
ředitele školy
Zadní Třebaň - Tři dny před koncem školního roku se zadnotřebaňští zastupitelé rozhodli odvolat ředitele zdejší málotřídky Bohumila
Bulíře. Důvodem byla nepokojenost
s jeho prací a se stavem školy.
Náhradu za ředitele se zřizovatel
školy, jímž je místní obecní úřad,
bude snažit najít během prázdnin.
Vedením školy je dočasně pověřena
Bulířova předchůdkyně Pavlína
Fialová. Z osobních důvodů se také
rozhodla ukončit pracovní poměr v
MŠ a ZŠ Zadní Třebaň učitelka Helena Kopačková. Za její práci v místní škole, za milý a profesionální
přístup jí velice děkujeme a přejeme
hodně úspěchů jak v profesním, tak
osobním životě.
Kopačkovou ve školské radě za pedagogický sbor nahradí učitelka
Dominika Šusterová. Zvolena byla
ve stejný den, kdy byl odvolán ředitel Bulíř - 27. 6., členkou rady se
stane od 1. 8. Petra Frýdlová,
zastupitelka Zadní Třebaně, (mif)

U VLTAVY. Petr Váňa při představování své sochy sv. Jana Nepomuckého na
pražských barokních slavnostech Navalis.
Foto Zdeněk VALEŠ

ukázat krásu tohoto kamene, který je
naším nejdéle využívaným mramorem vůbec, v mnoha jeho podobách.
Jsem rád, když jsou zastoupeny i
ženy. Dalším kritériem je, aby se stihla socha během pouhého měsíce
dokončit,“ vysvětluje Váňa.
Novinkou letošního ročníku budou
páteční setkávání s účastníky symposia. „Lidé je sice mohou vidět při
práci, to ale nebývá mnoho času na
povídání. Proto jsme zorganizovali
na pátky 21. a 28. 7. a 4. 8. setkání s
jednotlivými umělci v dobřichovické Galerii Bím. Začátky budou vždy
v 19 hodin. Tam bude čas si popovídat, prohlédnout fotky, zafilosofovat,“ míní Váňa. Vernisáž nových
děl pro dobřichovické sochořadí se
uskuteční 13. 8. v 15 hodin u dobřichovické lávky.
V polovině července osadí Petr Váňa na chorvatském ostrově Vis svou
nejnovější sochu sv. Jana Nepomuckého. Vznikla jako dar chorvatským
námořníkům v rámci Svatojánských
slavností Navalis, jež v Praze organizuje Zdeněk Bergman. Sochu na
ostrově 18. 7. požehná kardinál Dominik Duka i jeho chorvatský protějšek, zahraje kapela Třehusk.
„V městečku Komiža na ostrově Vis
startuje tradiční závod chorvatských
plachetnic falkuší zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví.
Právě na místě startu bude socha
osazena,“ uvedl Váňa. Socha světce
je 120 centimetrů vysoká, stejně vysoký bude i její podstavec. Vytesaná
je symbolicky do českého pískovce.
Váňa je autorem již čtyř soch svatého Jana Nepomuckého. Socha na
ostrově Vis není jedinou jeho sochou
instalovanou v zahraničí, ale rozhodně bude jednou z nejdále umístěných. Další díla má Váňa v Německu a v Itálii. Pavla NováČKová
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Derniéra původního muzikálu, v němž hrají hlavní
roli pivo a krásné vlasy paní sládkové...

Hrají: Jan ROSÁK - Dr. Gruntorád,
Adéla ČERVENKOVÁ - Maryška, Ondřej BÁBOR - Francin, Karel KRÁL - Pepin,
Pavla NOVÁČKOVÁ - Dorotka, Petr ŘÍHA - Souhrada, Petr KAPLAN - Vilímek,
Alexandr SKUTIL - De Giorgi, Petr BENDL - Koloničný, Radek VYVADIL - Bóďa,
Ondřej NOVÁČEK - Myclík, Alena ŘÍHOVÁ - Koloničná, Jan KUNA - Václav...
A také: osovští hasiči, kapela Třehusk, koně, koza, motoveteráni, postřižinské pivo...

Zámek Svinaře - sobota 12. srpna od 20.00 hodin
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, děti do 15 let a senioři 150 Kč; na místě 200 Kč bez rozdílu věku.
Každý, kdo si koupí vstupenku v předprodeji, získá k ní jako bonus CD staropražské kapely Třehusk
Svinařskej zámek ZDARMA.

Vstupenky jsou k dostání: Svinaře - koloniál pí Procházkové, v redakci NN (Zadní Třebaň, Třebaňská 96),
na tel. č.: 724 135 824 či prostřednictvím e-mailu frydl@centrum.cz.
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Divadelní slavnosti zahájil koncert
V DOBŘICHOVICÍCH TEĎ BUDOU K VIDĚNÍ HRY BROUK V HLAVĚ ČI PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
V pátek 23. 6. byl zahájen 9. ročník
Dobřichovických divadelních slavností. Po několika letech pořadatelé
postavili scénu v rohu nádvoří s hledištěm na trávníku podél severní zdi.
Vytvořili tak prostředí komornější,
než skýtal otevřený prostor uprostřed
nádvoří s jevištěm nad studnou. Připočte-li se k tomu elegantní zastřešení jeviště, mírná elevace a nová, pohodlná křesílka pro diváky, dá se říci,
že letos je letní scéna asi nejkrásnější ze všech ročníků.
I zahájení bylo trochu jiné. V pátek
večer se na podiu sešli žáci místní základní umělecké školy, dámská vokální skupina Cabinet a Jazz Tango
Band Saši Skutila, aby společně nadchli přítomné diváky, kteří dorazili v

hojném počtu. Tradiční hosté úvodních představení, kamarádi z Bakova
nad Jizerou, vystoupili s komedií
Modré z nebe následující sobotu a
opět před krásnou návštěvou. Radost
pořadatelů z toho, že se snad konečně podařilo zlomit diváckou nechuť
k návštěvám hostujících souborů po-

dtrhli diváci v neděli. Na vystoupení
sociálního divadla, spolku Rozkoš,
jež jako host doplnila Ester Kočičková, se jich sešlo více než sto a vytvořili účinkujícím báječnou kulisu.
Teď už je i po vystoupení divadla Ad
Hoc a čeká nás několik repríz Brouka
v hlavě v podání Dobřichovické di-

Tipy NN

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

4. 7. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU 5
5. 7. 20.00 ANDĚL PÁNĚ 2
7. 7. 20.00 V UTAJENÍ
8. 7. a 12. 7. 16.00 (St 20.00) SPIDER
MAN: HOMECOMING
8. 7. 20.00 I DVA JSOU RODINA
14. 7. 20.00 MILOVNÍK PO PŘECHODU
15. 7. 16.00 JÁ, PADOUCH 3
15. 7. 20.00 VÁLKA O PLANETU OPIC
19. 7. 20.00 OKLAMANÝ

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
4. 7. - 7. 7. 18.00 JÁ PADOUCH 3

LETNÍ KINO BEROUN
4. 7. 21.30 PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
5. 7. 21.30 ŠPUNTI NA VODĚ
6. 7., 9. 7., 12. 7. 21.30 SPIDER-MAN:
HOMECOMING
7. 7. a 10. 7. 21.30 V UTAJENÍ
8. 7. a 16. 7. 21.30 JÁ PADOUCH 3
11. 7. 21.30 AUTA 3
13. 7. a 17. 7. 21.30 OKLAMANÝ
14. 7. a 18. 7. 21.30 VÁLKA O PLANETU OPIC
15. a 19. 7. 21.30 DVOJITÝ MILENEC

vadelní společnosti (4., 5. a 6. července) i premiéra (13.7.) a několik
repríz (15., 16., 19., 20., 21. a 22.7.)
nově nastudované komedie Peklo v
hotelu Westminster, opět v podání
DDS. Slavnosti uzavře 23. 7. spolek
Vojan z Libice nad Cidlinou s komedií Nevěsta k pohledání a definitivní
tečku učiní koncert Circus Brothers v
pondělí 24. 7. Začátky představení
jsou ve 20.00, lístky jsou k mání v
Cafe Galerii Bím či na www.webticket.cz/program/dds.
Jiří GEiSSlER, Dobřichovice

ŠKOLNÍ AKADEMIE. Řevnické Lesní divadlo praskalo 27. 6. ve švech. Sešli se tu žáci místní školy se svými kantory, rodiči a příznivci školy. Každá
třída si připravila program - tančilo se a zpívalo. A bylo na co koukat! Učitelka Václava Hrochová s ředitelem Tomášem Řezníčkem předali ocenění
nejlepším žákům za sportovní úspěchy. Závěrem programu třídní učitelky
deváťáků Gabriela Galbavá a Marcela Bezděková ošerpovaly »své« žáky.
Jejich dojemné proslovy, děkování, závěrečný tanec (na snímku) a loučení
nenechaly oko suché. Pěkně prožitý podvečer proslovem zakončil ředitel
Řezníček.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Notičky netradičně hrály, zpívaly i tancovaly
Opět po roce se sešli členové folklorního souboru Notičky 21. 6. v řevnickém Zámečku, aby předvedly, co se za rok naučily. Děti hrály, zpívaly, některé dokonce i tančily. Závěrem vystoupil celý soubor a zahrál pár písní
společně. V těchto dnech se již všichni užívají prázdnin. Opět se sejdou 22.
srpna, kdy odjíždějí na soustředění do Pasek nad Jizerou. Tam se chystají
pilovat písně na nové cédéčko, které budou natáčet v říjnu.
(pef)
Foto NN M. FRÝDL

Jeden letňák promítá,
další začnou v srpnu

KINO RADOTÍN
4. 7. 17.30 KRÁL BELGIČANŮ
4. 7. 20.00 JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
5. 7. 17.30 NAPROSTÍ CIZINCI
5. 7. 20.00 VŠECHNO, ÚPLNĚ
VŠECHNO
6., 8., 12., 19. 7. 17.30 (So 20.00) SPIDER-MAN: HOMECOMING
6. 7. a 12. 7. 20.00 V UTAJENÍ
7. 7. a 18. 7. 17.30 JÁ PADOUCH 3 3D
7. 7. 20.00 MÍSTO U MOŘE
8. 7. 17.30 AUTA 3
11. 7. 17.30 KRÁSKA A ZVÍŘE 3D
11. 7. 20.00 MASARYK
13. 7. a 15. 7. 17.30 (So 20.00) OKLAMANÝ
13. 7. 20.00 VÁLKA O PLANETU OPIC
18. 7. 20.00 ÚKRYT V ZOO
19. 7. 20.00 MILOVNÍK PO PŘECHODU

Relax Trio z Finska přijede i s krásnou kontrabasistkou
Letošní ročník hudebního festivalu Rockabilly CZ Rumble se v řevnickém Lesním divadle uskuteční 29. července. Opět bude plný kvalitní hudby v podání domácích i
zahraničních kapel.
Na každém ročníku vystoupí někdo, kdo se této hudbě
věnoval už v dobách totality, a komu tedy patří dík za to,
že se nepodařilo zpřetrhat vazbu k rock´n´rollu a rockabilly. Letos uvítáme Vicky Parker Band (pamětníci si
možná budou pamatovat původní formaci Lemon Nashville and his Killers), z mladších kapel se můžete těšit již
tradičně na Slapdash rockabilly a velmi oblíbené Mordory z Plzně. Třešničkou na dortu pak bude velkolepá show
hudebního mini orchestru Gone Hepsville z Brna.
Zahraniční kapely dorazí letos dvě: The Brassbound

* Šansony, populární, jazzové, rockové i sprostonárodní písně budou
na programu Kabaretu Nekonečno,
který studenti HAMU uvedou 4. 7. od
19.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Obecní slavnost se koná 5. 7. na
hřišti v Hýskově. Od 14.30 do 23.00
vystoupí šermíři, Adéla Kamešová,
Bára Basiková, Třehusk aj.
(hp)
* Na klubovém večeru Modrýho
Berouna hrají 5. 7. od 19.00 v pivovaru Berounský medvěd v Berouně
kapely BePe, Lístek a Tukani. (kip)
* Skupina Studio R zahraje 5. 7. a
15. 7. od 20.00 v autokempu Karlštejn. Na stejném místě se bude 8. 7.
večer snažit diváky zaujmout D.J.
Machy.
Petr RAMPAS
* Hudební férii Zlatí cigáni uvede
soubor tvořený hlavně ochotníky z
Dobřichovic 8. a 9. 7. od 20.30 v
Lesním divadle Řevnice.
(pan)
* Dechové hudby Berouňačka a
Berounská šestka koncertují 8. a 15.
7., vždy od 9 do 11.00, na Husově
náměstí v Berouně.
(kip)
* Krajinomalby Bohuslava Kasala
z Dobřichovic jsou do 4. 8. k vidění
v dobřichovickém zámku.
(ak)
* Akty Jarmily Kubátové si do 30.
srpna můžete prohlédnout v Café
galerii Bím Dobřichovice.
(ak)

Rockets z Německa a mladí The Relax Trio s krásnou
kontrabasistkou z Finska. Doprovodný program bude
opět bohatý: kadeřnický salon, dětský minikoutek, stánky s oblečením a suvenýry, vystavené motorky a hotrody. Volné chvíle vyplní DJ Gargoil stylovou hudbou z
gramofonových desek. Můžete se těšit i na taneční vystoupení německého dua The Boogie Pistols.
Marně byste hledali podobnou akci. Rockabilly CZ
Rumble v Lesním divadle je jedinečné, hudbou nabité
odpoledne, které se vždy příjemně protáhne až do nočních hodin. Vládne tu téměř rodinná atmosféra, proto
sem rádi zavítají rodiče i s dětmi. Děkujeme městu Řevnice za podporu a městskému kulturnímu středisku za
spolupráci.
Zuzana ŽiDlicKá, Rockabilly cZ

Karlštejn, Řevnice - Pod hvězdami,
v horším případě pod zataženou oblohou, můžete sledovat přes prázdniny filmy v Řevnicích a Karlštejně.
Karlštejnské letní kino zahájilo provoz 30. 6. pohádkou Anděl Páně 2.
V areálu úřadu městyse se promítá
každý prázdninový pátek od 21.00 a
za každého počasí - sezení pro diváky je kryté. Na následující červencové pátky je připraveno promítání filmů Doba ledová: Mamutí drcnutí,
Hledá se Dory, Špunti na vodě a Mimoni. V srpnu se můžete těšit na
snímky Bezva ženská na krku, Hodný dinosaurus, Kung Fu Panda 3,
Zpívej a Zootropolis. Vstupné je 80
korun pro dospělé, polovic pro děti.
Hned na dvou místech se bude v srpnu promítat v Řevnicích. Kromě náměstí Jiřího z Poděbrad i na plácku
Za Vodou. „Na náměstí jsou přichystány čtyři projekce - Pražská
Pětka, Big Lebowski, Pátrání po Suger Manovi a Happy end. Na plácku
Za Vodou uvedeme dva filmy La La
Land a Bezva ženská na krku,“ sdělil za pořadatele Michal Šára s tím,
že začátek promítání je ve 21.00. Pro
diváky bude k dispozici několik lavic, vstupné je stejně jako v minulých letech dobrovolné.
(pan)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

SOUTĚŽÍCÍ. Všeradičtí hasiči a hasičky se svými »profesními« kolegy z chorvatské obce Dolany.

13/2017 (231)

Foto ARCHIV

Hasiči změřili síly s chorvatskými kolegy
SOUTĚŽÍCÍ Z RUMUNSKÉHO GERNÍKU NEDORAZILI - NAHRADILI JE VŠERADICKÉ ŽENY
Všeradice se o posledním červnovém víkendu staly pořadateli již III.
ročníku mezinárodní hasičské soutěže. Pro zdejší jednotku se jednalo o
premiéru v pořádání této soutěže.
Díky tomu, že předchozí pořadatelé
z chorvatské obce Dolany a rumun-

Tmaní projde průvod

Dětská skupina Světušky, která vznikla při Církvi československé husitské (CČSH) v Tmani, nafotila
zdejší historické památky a zapojila
se do mezinárodního projetktu Dny
evropského dědictví 2017. Nejde
nám o výhru - chtěli jsme ukázat, že
je blízko Prahy i Berouna moc hezké místo k životu a také k návštěvě.
Je tu moc hezkých staveb, které by
si ovšem zasloužily víc péče a my si
přejeme, aby se jednou blýskly v
celé kráse. Na stránkách www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskehodedictvi v sekci Mladí fotografují
památky můžete najít třicet snímků
od Světlušek. Všechny fotky dětí
pak uvidíte na výstavě ve Sboru Jiřího z Poděbrad, kterou přichystáme u
příležitosti zmiňovaných Dnů evropského dědictví v září.
Několik akcí ale s námi můžete absolvovat už nyní. Ve středu 5. 7. zve
CČSH na hrad Krakovec, kde se od
15.00 koná slavnostní bohoslužba k
uctění památky Mistra Jana Husa.
Při této příležitosti budou vystaveny
práce dětí z různých škol, mezi nimi
i ze ZŠ a MŠ Tmaň a Světlušek.
V pátek 7. 7. se ve Tmani uskuteční
průvod na počest Mistra Jana Husa.
Ve Sboru Jiřího z Poděbrad bude
výstava dětských výtvarných prací k
projektu o legionářích i prací k projektu věnovanému Martinu Lutherovi. Sraz účastníků je v 17.00 před
sborem. Bohoslužby CČSH Tmaň
se konají 9. a 23. 7., vždy od 17.00.
Jana Šmardová KOuLOVÁ,
CČSH Tmaň

ského Gerniku nastavili laťku poměrně vysoko, nebyl to úkol jednoduchý. Ale vše se podařilo k plné
spokojenosti všech.
Přátelé z Dolan dorazili v páteční
podvečer. Po srdečném přivítání následovala společná večeře a družná
zábava do pozdních hodin. V sobotu
po snídani odjely jednotky na prohlídku hasičského muzea do Zbirohu
a část místního sboru připravovala
vše potřebné na odpolední soutěž.
Po návratu se konal společný oběd,
těsně následován ukázkou nového
zásahového vozidla SDH Liteň, za
což jim mnohokrát děkujeme. Aby
všem slehl vydatný oběd před náročnou soutěží, zahráli jsme si minigolf.
Přes naše očekávání alespoň mírného ochlazení sluneční svit nepolevoval, a tak jsme šli soutěžit. Jako první nastoupilo družstvo mužů Všeradice a za mohutného povzbuzování
absolvovalo soutěžní úkoly. Pokračovali Dolanští, kteří povzbuzováni
všemi účastníky dosáhli dokonce

lepšího výsledku, než domácí. Jelikož se letošního ročníku nezúčastnili Gerničtí, jejich místo v soutěži
převzaly hasičky ze Všeradic; i těm
se podařilo ve výsledku překonat své
mužské protějšky. Jedno je však jisté
- všechny soutěžní týmy daly do akce maximum, a tak to má být.
Bylo odsoutěženo, ale někteří měli
ještě dost energie na tenisový zápas,
který sice občas vypadal jak klasická
plácaná, ale všichni se dobře pobavili. Po večeři následovalo předání cen
a opět družná zábava až do pozdních
nočních hodin. V neděli jsme se loučili s tím, že příští rok se opět sejdeme v Dolanech na dalším ročníku.
Ten bude o to zajímavější, že místní
sbor bude slavit své 90. výročí.
Když hodnotím průběh a zajištění
akce, musím konstatovat, že jsme
obstáli minimálně stejně dobře jako
předcházející pořadatelské obce. Jedinou vadou na kráse byla neomluvená účast Gernických, ale jsem přesvědčen, že příští rok se zúčastní.

Veliké poděkování patří obci Všeradice, která tuto akci finančně podpořila, SDH Liteň za ukázku techniky a
hlavně všem členům, kteří se podíleli na přípravě a celkovém zajištění
soutěže. Takže: za rok nashledanou v
Dolanech!
Bohumil STIBAL,
starosta SDH Všeradice

Z podbrdského kraje
* Divadelní představení Jaroslava
Sypala Kšanda bude k vidění 21. 7.
od 20.00 v Zámeckém dvoře Všeradice. Účinkují Michaela Kuklová,
Miluše Bittnerová, Martin Maxa, Petr Jančařík... Vstupenky jsou k mání
v hostinci Zámeckého dvora. Vstupné v předprodeji 230 Kč, na místě
250 Kč. Barbora PISKÁČKOVÁ
* Díla, která vytvořili účastníci 12.
mezinárodního ART Sympozia ve
Všeradicích, jsou v místní Galerii M.
D. Rettigové vystavena do konce září.
Veronika ČERVENÁ

Všeradičtí fotbalisté navázali spolupráci se Slavií
FK Všeradice se staly partnerským klubem SK Slavia
Praha. O co jde? Předpokladem a pilířem spolupráce je
komunikace a spolupráce trenérů SK Slavia Praha s trenéry partnerských klubů za účelem společné metodiky
rozvoje hráčů. „Výběr klubů probíhá důkladně. Záleží
na mnoha atributech, hlavně na kvalitní práci s mládeží
a na sladění myšlenkových pochodů. Hledáme kluby,

které chtějí posunout úroveň českého fotbalu dál. Kluby, které hledí do budoucnosti, jsou otevřené a chtějí
pracovat,“ uvedl šéftrenér přípravek SK Slavia Praha
Jiří Janeček. Pro nás, trenéry, je odměna a pocta, že si
Slavia vybrala právě nás, přesto, že nejsme žádný velkoklub. V pátek 23. 6. se konal na domácím hřišti trénink pod vedením 4 trenérů Slavie, jehož se zúčastnila
naše školička, mladší a dvě starší přípravky. Kluci poslouchali jako hodinky a snažili se ukázat všechny dovednosti. Jsme rádi, že nám neudělali ostudu. Společný
trénink byl zakončen dokopnou, pekly se buřty, pojídaly koláče a různé dobroty, hrál se fotbal proti rodičům a
trenérům. Akce skončila o půl jedenácté, kdy nebylo
pomalu vidět na krok. Nyní si budeme užívat prázdnin
a sejdeme se až v půlce srpna k tréninkům. Na konci
srpna odjíždíme na soustředění, kde jsou domluvená
přátelská utkání s SK Kosmonosy a Mladou Boleslaví.
Všechny zveme na pouťový turnaj 26. 8., jehož se zúčastní přípravky Všeradic, Slavie a výběru okresu Beroun. Text a foto Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice
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Liteňské

OKÉNKO

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

7/2017 (70)

Vodník nešetřil ani pedagogy
Ve čtvrtek 8. 6. se v Litni učily děti třídit odpad.
Městys Liteň, zdejší zámek i škola a odloučené
pracoviště Domečku Hořovice připravily zábavný a vzdělávací program. Startovalo se od školy,
kde deváťáci informovali spolužáky o květinové
trase, jež vedla do zámku. Každá třída si na startu vyzvedla květinu, která rozkvétala po přečtení
informací o třídění odpadu. Barva květiny byla
totožná s barvou popelnic na třídění odpadu. Děti
se dozvěděly, co do dané popelnice patří a co rozhodně ne. Na nádvoří zámku je čekala Šípková
Růženka, jež dohlížela na správné třídění odpadu
- za odměnu děti mohly vstoupit do pohádkového parku. Vstup nebyl snadný: Slunečník a Měsíčník je nechali prolézt strachovým pytlem. Děti
soutěžily u Ptačího krále, Pána lesa, Karlštejnské
bílé paní a Zeleného vodníka, který nešetřil ani
pedagogický dozor. U Moudrých rádců si vylosovaly drobné odměny. Ve stínu stromů pak čekala Kamila Kassová s ukázkou myslivecké činnosti a naučným stánkem o životě zvířat. Celé
dopoledne se děti učily žonglovat s kejklíři.
Díky deváté třídě, která na závěr studia předávala dovednosti mladším spolužákům, a díky i třídní učitelce Haně Havelkové, které podporovala
své žáky.
eva KNOPOVá, Domeček Liteň

Jedinečná akce potřebuje podporu
NÁVŠTĚVNOST TŘETÍHO SETKÁNÍ KOVÁŘŮ V LITNI BYLA ŽALOSTNĚ MALÁ
Setkání kovářů hostil zkraje června
areál bývalého učňovského střediska
v Litni. Už potřetí a letošní setkání
bylo ve srovnání s těmi předchozími
nejhodnotnější. Díky Společenstvu
kovářů, Městysi Liteň a firmě Arma-Epona se to prostě povedlo. Škoda, že veřejnost, přesto, že byla zvána, moc nadšení neukázala - návštěvnost byla žalostně malá.
Adepti kovářského řemesla ukázali,
v čem je síla »mládí«. Jejich nadšení
strhlo i přítomné starší kolegy. Přijely školy z pražského Zlíchova i Vysočan, z Turnova, Soběslavi, Světlé
nad Sázavou, Oselců a Hradce Králové. Protože některé s sebou přivezly i »prváky«, měli jsme možnost vidět něco v poslední době dost neobvyklého: mládí sršící nápady a odvahou násobené pracovními výkony.

Nejvíce mě uchvátila jejich zručnost. Nadarmo se neříká, že umění v
srdci musí ven přes šikovné ruce. A
tak vedle přivezených exponátů bylo
k vidění i dvoudenní tvoření přímo
na místě. Vznikala díla, za něž se nestydí ani zkušení umělečtí kováři a
pasíři. Pokud by se našli zájemci,
kteří je neviděli v Litni, mají možnost je zhlédnout při návštěvě Kovárny pro radost v Kytíně .
Tradičně velký zájem byl o koně,
resp. o ošetření kopyt koní s odborným komentářem. Práci několika
zkušených mistrů, kteří se ujali přivedených koní, komentoval Jiří Piskáček. Tradiční setkání dráteníků
bylo tentokrát věnováno památce
učitele a propagátora drátenického
řemesla Petra Musila. Přítomní dráteníci a drátenice ochotně asistovali

v dílničkách, kde se zájemci seznamovali s drátem a jeho možnostmi k
tvorbě dekorativní i užitné. A to že
se na místě i drátoval starobylý hrnec, byla samozřejmost.
Odborné přednášky byly na téma:
1) Problémy současného odborného
školství v přípravě žáků pro obory
umělecký kovář, umělecký zámečník a pasíř
2) Odborná údržba a záchrana historických kovářských prací + restaurování tzv. Norbertovy mříže
Kulturní program byl oba dva dny
podpořen produkcí populární kapely
Třehusk a řevnickými Pohodáři.
Že má setkání rostoucí úroveň, dokázala i trpělivost účastníků s počasím. Nic je neodradilo a při loučení
se hezky poslouchalo: Příští rok
jsme tu zase! (Dokončení na straně 8)

ŠKOLA ŽONGLOVÁNÍ. Kejklíři na
květinové trase učili děti žonglovat.
Foto DAgMAR KARLOVÁ

Na zámku čekala
hodovní síň a zábava
Děti z kroužků pokusů v Litni a Srbsku se sešly 9. června na zámku v
Králově Dvoře. Čekala na ně zámecká hodovní síň a spousta zábavy. U zámku se konal rytířský turnaj,
jehož se děti staly součástí. Měly
možnost poznat zákulisí života rytířů. Oblíbencem se stal princ William s krásným černým koněm.
Noční hledání pokladů děti potěšilo
a nalezená světýlka je doprovázela
až do spacáku. Sobota patřila hrám,
hádankám, kouzlům a pokusům. Rozešli jsme se v odpoledních hodinách s úsměvem i množstvím zážitků. Hry a zábava spojily děti v partu
správných kamarádů. Těšíme se na
další školní rok a nová setkání.
Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

Plány? Ty si zatím nechávám v záloze! říká nová ředitelka
Liteň - Novou ředitelkou základní školy v Litni se na základě výsledků konkurzu stane Iveta ČerNá, současná zástupkyně ředitele ZŠ
Řevnice. Do nové funkce nastoupí 1. srpna.
Můžeš nám popsat svou profesní kariéru?
Ve školství se pohybuji více než 23 let. Prošla
jsem všemi obory a stupni základní školy. Od
školní družiny až po výuku na 1. i 2. stupni ZŠ.
Ve svém současném postavení jsem měla možnost se seznámit i s vedením školy.
Co tě vedlo k tomu přihlásit se do konkurzu na
ředitelku školy právě do Litně?
Především spokojení rodiče, kteří si školu pochvalují. Také úžasná vstřícnost současné ředitelky
a velmi příjemné klima ve škole.
Na seznamování se s novou školou, učitelským
sborem a zaměstnanci budeš mít jen měsíc, od
září pak už pojede vše naostro. Nemáš strach?

OD 1. SRPNA. Nová ředitelka liteňské základní
školy Iveta Černá.
Foto ARCHIV

Se školou jsem měla možnost se seznámit ještě
před konkurzem. S ředitelkou jsme začaly spolupracovat krátce po vyhlášení jeho výsledků. Tímto bych chtěla paní ředitelce moc poděkovat, je
vidět, že jí opravdu moc záleží na škole a aby vše
i nadále dobře fungovalo. O strachu nemohu hovořit, ale samozřejmě mohou přijít chvíle, které
nebudou jednoduché, tak se je budu snažit řešit,
jak nejlépe to bude možné.
Už máš jasno, kdo ti bude zástupcovat?
Oslovila jsem současnou zástupkyni Emu Malou
a zůstává i nadále ve své funkci. Za to jí patří
veliké díky!
Máš plány, co bys ráda na chodu školy změnila?
Nebo se ti líbí její dosavadní fungování?
Moc se mi líbí rodinný přístup - k žákům, rodičům i mezi sebou. Plány, ty si zatím nechávám v
záloze. (Dokončení na straně 8)
(box)
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Pochod po Brdech začal u hospody
CELODENNÍ VÝPRAVU LITEŇSKÝCH DRUHÁKŮ ZAKONČILO SPOLEČNÉ NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE
Celodenním pochodem po Brdech
zahájili druháci z Litně poslední týden školního roku. Od hospody U
Zrzavého paviána v Halounech vyráželo 25 účastníků. Úkolem dětí
bylo najít na každém stanovišti dopis, v němž se dozvěděly další trasu.
První větší zastávkou bylo Jezírko,
kde většina výletníků slupla svačinu.
Přes Červený kříž jsme došli před
polednem na poutní místo Skalka,
kde jsme si opekli buřtíky. Po hodinové pauze a focení jsme popadli batůžky a vydali se dál. Začaly se projevovat rozdíly mezi těmi, kteří jsou
zvyklí chodit, a těmi, co leží doma u
počítačů. Po hodině chůze jsme sešli
kolem řevnického Lesního divadla k
místnímu dětskému hřišti. Zde ožili i
ti nejunavenější – kolotoče, houpačky, lanovka i zmrzlina daly zapomenout všem bolístkám.
„Původní plán byl, jet už z Řevnic
vlakem. Ale díky rekordnímu času,
ve kterém jsme ušli trasu, a elánu některých výletníků, jsme se rozhodli
jít pěšky až do Třebaně,“ říká třídní
učitelka Tereza Macourková. Podél
Berounky jsme došli na třebaňské
nádraží, kde si děti stihly nakoupit
pití a samé »zdravé« dobroty. Finále

rou jsem učila a která učila mne.
Různorodé složení dalo vzniknout
temperamentnímu kolektivu, na který budu ráda vzpomínat. Též na rodiče, kteří se nebáli netradičních akcí a
podporovali nápady, jež jsem s dětmi chtěla uskutečnit. Díky!“ dodává
Macourková, která od nového školního roku nastupuje k prvňáčkům.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Výlet se mi moc líbil,
nikdo nezlobil...

NA SKALCE. Liteňská výprava na poutním místě. Foto Lucie boxanová
bylo na dosah – lokálkou do Litně a
do školy. Sem se okolo půl šesté začali sjíždět rodiče se spacáky, karimatkami a spoustami dobrot. „Děti
byly fantastické, ušli jsme 17 km.
Obrovský dík patří paní Nejedlé,
Manglové, Boxanová a panu Jesenskému, kteří s námi výlet absolvovali. A také všem rodičům, kteří donesli něco na zub. Ve třídě to vypadalo
jako na svatební hostině,“ vzkazuje

Macourková. Po dobrém jídle a
chvíli odpočinku to vypadalo, že děti
zboří třídu. Takže se šlo ven - hrál se
fotbal, zpívalo se s kytarou, pojídalo... Pak už jen rychlá hygiena, do
spacáků a hurá na pohádku. V deset
večer to konečně ve škole jakž takž
utichlo. Noc byla klidná.
„Teď už je za námi i vysvědčení a
loučení se s třídami. Po dvou letech
se i já musím rozloučit s třídou, kte-

Učitelé pro nás připravili výlet na
zámek Orlík a Orlickou přehradu.
Hrad založil Karel IV. na skále vysoké 60 m. Teď je to zámek, který kouká jen 10 m nad vodní hladinu přehrady a patří rodu Schwarzenbergů. Nejzajímavější byla chodba s loveckými trofejemi a obrazy znázorňující štvanice, hlavně na jeleny. Ze
zámku jsme se přesunuli na loď a
projeli se po přehradě. Zadržuje
nejvíc vody v Čechách a má hloubku
až 74 m. Pak nás čekala cesta autobusem zpět do Litně. Výlet se mi moc
líbil, nikdo nezlobil, počasí nám
přálo, a tak jsme byli všichni spokojeni. Matěj boxan, 4. b ZŠ Liteň

Jedinečná akce potřebuje podporu Plány si zatím nechávám v záloze...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
A to by bylo, aby liteňská veřejnost
konečně nepochopila, že se u nich
děje něco, co není nikde ve světě!

Tato jedinečná a obdivovaná akce
potřebuje podporu veřejnosti, aby se
konečně dostalo i na možnost pozvat zahraniční kováře a nejen naše
osobní kamarády ze Slovenska, Ukrajiny, Německa či Francie. Poděkování patří malé skupince nadšenců,
kteří nemluví a konají. Nechci jmenovat - nejde o jména, ale o chuť něco vykonat pro naši světlou budoucnost. A pokud by někomu něco na
Setkání kovářů v Litni 2017 chybělo, nechť se k nám přidá a pomůže
nám setkání posunout zase o kousek
dál. Mé přání je Mezinárodní setkání kovářského mládí a zkušenosti v
Litni 201...
Zdeněk SLAVAtA,
Kovářské společenstvo, Kytín
Foto NN M. FRÝdL

DOKONČENÍ ZE STRANY 7

na konci školního roku odešli ze
školy tři učitelé 1. stupně. Už nějak
tento problém řešíte?
Se současnou ředitelkou se snažíme
situaci řešit. Byly podány inzeráty a
už se konaly pohovory se zájemci.
ve škole chybí školní psycholog.
Chystáš se tuto pozici naplnit?
I na toto jsme myslely. Od nového
školního roku bude na škole působit
školní psycholožka.
velkou bolestí je chybějící školní
hřiště. Stejně tak družina je dost
omezená, děti se nemohou provětrat ani o přestávkách. Jsou nějaké
vize v tomto směru?
Vizí by bylo, ale nejdříve se musí
vyřešit problém s pozemkem a sehnat finance. Věřím, že ve spolupráci se zřizovatelem se nám tento pro-

blém podaří brzy vyřešit. Určitě má
stejný zájem jako já - aby škola vzkvétala a byla plná spokojených žáků.
Školu trápí malá kapacita. Městys
má slíbenou dotaci na projekt nástavby tří tříd, přístavby šaten a
rozšíření jídelny. Dle aktuálních
informací chce starostka žádat ministerstvo financí o změnu projektu. Jak situaci vnímáš ty?
Ještě jsem neměla prostor se s tímto
záměrem plně seznámit. Škola rozšířit potřebuje. Naším úkolem je připravit žákům ty nejlepší podmínky:
dostatečný prostor pro výuku, odpočinek a relaxaci i prostornou jídelnu
a šatny. Nesmíme zapomenout na pedagogy a ostatní zaměstnance školy,
i ti si zaslouží důstojné podmínky ke
své práci.
Lucie BOXANOVÁ

Skončil trenér i tahouni, fotbalová Liteň začíná od nuly
Do uplynulé sezony vstupoval liteňský fotbalový
klub ve složité pozici, ale plný elánu. Po letech
fotbalového přežívání a spoustě zápasů v neúplné
sestavě se vedení klubu rozhodlo zakročit a před
zahájením soutěže angažovalo několik nových
hráčů i staronového trenéra.
Lavička se čtyřmi borci na střídání vypadala při
prvním mistráku nadějně, ale prohře 1:3 se Rpety
nezabránila. Zato proti Chyňavě B celek zahrál
výborně a porazil ji 4:2. Následoval debakl 2:8 na
Tetíně s tamním béčkem a morálka mužstva začala upadat. Pak ale tým mile překvapil a aspiranta
na postup Osov »přejel« 4:0. Trochu smůly si
hráči vybrali na Vižině, kde ve vyrovnaném utkání prohráli 1:2 brankami z trestných kopů. Domácí zápas s Osekem mužstvo po výborném výkonu v 1. poločase nezvládlo a prohrálo 1:4. Krize
se vystupňovala s Újezdem B, kde někteří hráči
nepříznivý vývoj »nevydýchali« a o poločase odjeli. Prohra 1:6 byla vysoká i zbytečná. Bez rebelů si nás doma vychutnalo i béčko Lochovic - 0:9!
Po hráčské schůzi se situace zklidnila, ale tým
přesto po slušném výkonu prohrál s Tlusticí B 1:3.
Vedoucí Libomyšl nám v Litni nedala šanci - 0:3.
S kvalitním mužstvem Tmaně jsme dokázali držet
krok asi 60 minut, pak se hra sesypala a výsled-

kem byla prohra 1:5. V posledním podzimním utkání se liteňští hráči vytáhli a po výborném výkonu dominovali 6:2 proti Drozdovu B. Tým tak
přezimoval na předposledním 12. místě.
Přes zimu celek v menším počtu trénoval na umělé trávě v Králově Dvoře a vyhlížel posily za hráče, kteří na podzim zcela přestali hrát. Forma viditelně rostla. První jarní zápas ve Rpetech s výsledkem 2:7 však byl doslova sprchou. Nepříznivý
vývoj, špatná hra a o poločase další rebelský odchod již zmiňovaných hráčů. Vedení klubu zareagovalo neplánovanými přestupy a posílilo kádr o
útočníka Simandla (Všeradice) i univerzála Weisse (Nižbor). V Chyňavě po divoké přestřelce Liteň prohrála nešťastně 4:5. Proti Tetínu B posílenému o 5 hráčů áčka se v posledních minutách vybojovaná remíza 2:2 zrodila po asi nejlepším výkonu v sezoně. Následující prohru 1:5 v Osově
ovlivnil chybějící rozhodčí a tendenční pískání domácího sudího. Velkým rozčarováním bylo domácí utkání s Vižinou 0:6. Obrovské potíže se sestavou před utkáním v Oseku vyústily do výhry 3:0
a nastartovaly tým do zbytku sezony. Zahazování
šancí se málem nevyplatilo proti Újezdu B, ale
branka v poslední minutě znamenala výhru 2:1.
Příští týden v Lochovicích to bylo - stejně jako v

celé sezoně - jako na houpačce. Suverénní výkon,
vedení 4:0, ale po vymyšlené penaltě a vyloučení
Simandla jsme byli rádi za výhru 5:3. Proti mladému béčku Tlustice hráči ukázali velkou morálku i sebevědomí a nepříznivý stav 0:2 dokázali
otočit na 4:2. Těžký zápas proti postupující Libomyšli byl dlouho vyrovnaný, ale stejně jako na
podzim nás soupeř nepouštěl do šancí a vyhrál
4:0. Na Tmani jsme vinou zranění, pracovních absencí a zbytečné neúčasti některých hráčů nastoupili pouze v osmi a prohráli 0:9. V závěrečném
kole byla naopak plná lavička, 5 lidí na střídání.
Zato soupeř přijel v deseti, a tak si naši hráči s
chutí zastříleli - 12:1. Liteň tedy nakonec skončila na 8. místě po 8 výhrách, 1 remíze a 15 prohrách. Na nastřílených 57 brankách se nejvíc podíleli Marcel Jílek 11, Jakub Simandl 10, Václav
Duha 10, Filip Weiss 9 a Ludvík Kináč 7.
Krátce po ukončení sezóny vedení klubu vyloučilo jednoho z hráčů a spolu s ním odcházejí z klubu
i další, povětšinou nejlepší střelci a tahouni týmu.
Skončil i trenér a fotbalovou Liteň tak čeká po roce opět tvorba nové sestavy. Příští ročník díky letošní reorganizaci soutěží přinese Liteňským
poněkud jiné soupeře. Nechme se tedy překvapit a
držme mužstvu palce.
Milan Kuděj, Liteň
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Velký úspěch měla Loupežnická píseň
DVĚ SKUPINY DĚTÍ SEHRÁLY V LITEŇSKÉM KINĚ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V liteňském kině se se svými inscenacemi společně představily děti z
dramatického kroužku Liteňského
pupíku a ze Školy domácího vzdělávání Evy Nolčové. Obě skupiny využily pro ztvárnění svého příběhu divadelní scénu vytvořenou pro kombinaci činohry, loutkoherecké scény
a tzv. černé, stínové divadlo.
Vystoupení dětí ze školy domácího
vzdělávání Evy Nolčové vznikalo
při výuce anglického jazyka, při
Tvořivé dramatice. Pod vedením
Hany Jůzlové se vyvíjelo představení na motivy dvou bajek Rudyarda
Kiplinga s názvem How the Whale
got his throat a How the Camel got
his Hump. Děti se rozdělily na vypravěče a ty, co ztvárnily jednotlivé
postavy zvířecí říše se všemi výraznými lidskými vlastnostmi, které autor bajek tak mistrně popsal. Mohli
jsme vidět, formou projekce, také
výtvarná pojetí témat obou příběhů,
na kterých děti při Tvořivé dramatice pracovaly. Své výkresy přidaly i
děti, které letos navštěvovaly Výtvarnou dílnu Liteňského pupíku.
Bylo to ve snu, je název hry, kterou
uvedl v premiéře dramaťák Liteňského pupíku. Pod režijním vedením
Hany Jůzlové vznikla volná adaptace povídky Josefa Čapka Můj tlustý
pradědeček a loupežníci, která byla
proložena básněmi Josefa Hiršala,
Radka Malého, Miroslava Holuba,
Josefa Čapka, Petra Křička. K tomu

DEN DIVADLA. V liteňském kině se společně představily děti z dramatického kroužku Liteň̌ského pupíku a ze Školy
domácího vzdělávání Evy Nolčové.
Foto Karel TŮMA
všemu přispěly svými básněmi i sa- Slunce Filip Pýcha a kterou skvěle tivně myšlenku aktivní spolupráce
my děti. Veliký úspěch u diváků mě- interpretoval hudebník David Smrž. dětí a celých rodin, které by se jinak
la Loupežnická píseň, kterou přímo Celé odpoledne strávené společně s neměly možnost nejen seznámit, ale
pro představení složil i otextoval pís- dětmi a divadlem je pro nás všechny snad ani potkat, i když žijeme vlastničkář a frontman kapely Tajné důkazem, že je možné naplnit kolek- ně všichni kousek od sebe.
Poděkování patří aktivním rodičům,
i tolerantním divákům, těm,
Nejstarší obyvatelce blahopřála starostka milým
kdo přispěli k organizaci a produkci,
pomáhali spoluvytvářet technické
zázemí divadla a městysi Liteň za
podporu.
Karel TůMa, Liteň

Florbalisté na turnaji
předvedli, co umí

Liteňské aktuality

* Letní expedici Tajemný sever pořádá v Jizerských horách Středisko
volného času Domeček, jehož pobočka působí také v Litni. Pro účastníky je od 9. do 16. 7. připraven bohatý program. Informace na tel.: 725
482 037.
Eva KNOPOVÁ
* Mateřská škola v Litni je uzavřena od 1. 7. do 4. 9. Na veřejném zasedání zastupitelstva to oznámila
starostka Litně Šárka Marcínová s
tím, že rodičům byly nabízeny příměstské tábory i dětská centra. (mif)
* Strom, který spadl na silnici mezi
Litní a Karlštejnem, vyjeli 23. 6. ve
2.20 ráno odstranit řevničtí profesionální hasiči.
(pav)

Pětadevadesáté narozeniny oslavila 29. června Jarmila Svášková z Litně Leče. Nejstarší obyvatelce městyse přišla gratulovat starostka Litně Šárka
Marcínová a matrikářka Kateřina Nožinová. Oslavenkyně byla návštěvou
potěšena, hovořila o svém životě a vyptávala se na liteňské starousedlíky.
„Paní Svášková vypadá neuvěřitelně dobře, popovídali jsme si a těšíme se,
že se za rok zase shledáme,“ loučila se starostka. Oslavenkyně děkuje za
návštěvu, dárek i květinu! Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Začátkem června se sešly v liteňské
sokolovně více než dvě desítky dětí
z florbalového kroužku Domeček
Hořovice a TJ Sokol pod vedením
Tondy Fraňka, aby ukázaly, co umí.
Florbalisté byli na turnaj výborně
připraveni, procvičovali pravidla
hry, fauly i vhazování. Bylo připraveno občerstvení, děti dostaly sladké odměny a diplomy. Turnaj se povedl, dětičky odcházely nadšené a
bez úrazu domů. Velké díky patří
panu Noskovi a Tondovi Fraňkovi
za pomoc při organizaci turnaje, rodičům dětí za podporu svých dětí,
jak na turnaji, tak za to, že děti vedou ke sportu. Krásné léto a dětem
spoustu sportovních zážitků!
Romana BuRdOVÁ, Liteň

Malý rodinný festival si udržuje spontánní atmosféru
V KLUBU PŘÁTEL LHOTKY SE BAVILI PŘÍZNIVCI ALTERNATIVNÍCH I ETHNO SMĚRŮ
Pro letošní Lhotecké Předletí v Klubu přátel Lhotky byl připraven nový
zahradní amfiteátr, sezení pod netradičně pojatou pergolou a hlavně nová zastřešená scéna pro divadla, muzikanty a kapely. Díky profesionálnímu přístupu organizátorů k ozvučení si mohli účastníci festivalu vystoupení opravdu užít. Zaposlouchat
se do čistého zvuku a začít si popěvovat refrén písně dívčí folk-punkové kapely Vobezdud, vychutnat si jižanskou energii flamenca mistrně
zahraného uskupením DS3F, soustředěně rozmotávat melodické linky blues jazzové kapely Confluence,
a do tmy se bavit s alternative-rockovou parádou Neúspěšného atleta.
Malý rodinný festival, který si za pořádaných 8 ročníků vybudoval pověst zastánce a podporovatele alternativních i ethno směrů hudby, si
udržuje spontánní atmosféru. Ti, kte-

JIŽANSKÉ FLAMENCO. Na Předletí ve Lhotce zahrála také kapela DS3F
Flamenco Fusión.
Foto Karel TŮMA

ří přišli, jsou nadšenci a příznivci
podobných setkávání, mají si co vzájemně předat a - hlavně - jsou otevřeni dalším společným zážitkům.
Součástí festivalu jsou tvořivé dílny
pro děti, kde dostaly prostor všechny
věkové kategorie a každý si odnesl
vlastní umělecký předmět. Ve stínu
se hrály deskové hry a starší dívky
ze Střední umělecké školy textilních
řemesel se věnovaly všem, kdo si
přál nějakou tu kresbu na tělo nebo
barevné copánky. Kdo viděl divadelní představení pro děti i dospělé Sieřino tajemství, tomu jeho příběh
vnukl myšlenku, jaký že je ten jeho
osobní strom a zda ho již našel.
Klub přátel Lhotky pořádá další akce
během léta, v programu jsou koncerty a vystoupení, ale na Lhotecké
Předletí si počkáme zase až po dalším přírodním cyklu v roce 2018.
Karel TůMa, Liteň
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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
FARMÁŘSKÉ POTRAVINY (červenec)

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

se na Vaši návštěvu!

Siluet - OC Lety
Zveme Vás do nového obchodu se značkovou módou!

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
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Zapršelo, ale vody je stále nedostatek
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Obě obce proto zvažují propojení
svých vodovodů, což by pomohlo v
případě, že by jeden z těchto zdrojů
měl z nějakého důvodu výpadek.
„Letům by to pomohlo i z toho důvodu, že by nemuseli nakupovat drahou
vodu z Prahy,“ doplňuje Hampl.
Řevnice zatím omezení nevydaly.
Vody je podle starosty Tomáše Smrčky dostatek, situaci na zdrojích pravidelně monitorují. Přesto Smrčka
nabádá k šetření.
Stejně už koncem května apeloval na
obyvatele městyse starosta Karlštejna Petr Rampas. „Zveřejnili jsme na
webu a vývěskách, aby občané vodou zbytečně neplýtvali. Aktuálně
nedostatek vody nepociťujeme,“ potvrdil 27. června. Přes prázdniny ale
podle něj může při špičkových odběrech docházet k omezeným dodávkám vody ve vyšších místech obce.
Dolní Poberouní je na tom co do objemu srážek výrazně hůře, než zbytek republiky. Úhrn srážek ze stanice

Dobřichovice je srovnatelný například se situací v Jihomoravském
kraji, který si drží nejnižší dlouhodobý srážkový normál v rámci České
republiky. Mezi nejsušší v Dobřichovicích patřily roky 2003 a 2015.
Roční objem srážek v Dobřichovicích byl v roce 2015 jen 391 mm, zatímco celorepublikový průměr činil
532 mm a středočeský průměr 459
mm. I z toho důvodu se někteří obča-

né rozhodli využít dotační program
Ministerstva životního prostředí
Dešťovka. „Dlouho jsme uvažovali o
tom, že vodu ze střechy někam svedeme, abychom ji mohli využívat.
Uvědomujeme si, že vody bude stále
méně a bude vzácnější,“ uvedla Alena Váňová z Řevnic, která o příspěvek zažádala a uspěla.
Informace o aktuálním stavu sucha v
jednotlivých okresech ČR a další zp-

Po skončení slavnosti všichni objímali školu

Lijáky zatopily sklepy

(Dokončení ze strany 1)
Profesionální hasiči z řevnické stanice měli plné ruce práce již od 7. hodiny ranní. Zasahovali u více než
šesti desítek událostí na území obcí
Všenory, Černošice, Trnová, Mníšek
pod Brdy, Řevnice a Čisovice.
„Jednalo se o zatopené sklepy, garáže, sesuvy půdy, neprůchodná odvodňovací zařízení a stromy, které
spadly vlivem podmáčení na vozovku, nebo nakloněné ohrožovaly jiné
objekty,“ vyjmenoval Pavel Vintera
z HZS Středočeského kraje s tím, že
v průběhu dne a s přibývajícím počtem případů musely být povolávány
další profesionální i dobrovolné jednotky z okolí.
(pan)

Vůz »vletěl« do stromu

Do stromu u silnice mezi Černošicemi a Radotínem naboural 25. 6.
vůz, v němž cestovalo sedm lidí.
Všichni byli s různě závažnými zraněními převezeni do pražských
nemocnic. Na místě zasahovalo několik záchranných služeb, profesionální hasiči z Řevnic jednu ze zaklíněných osob vyprostili pomocí hydraulického zařízení.
(bob, pav)
Foto Bořek BuLíčeK

Zadnotřebaňská málotřídka uspořádala na konci školního roku Zahradní
slavnost. Na programu bylo kulturní vystoupení dětí MŠ a ZŠ i pasování
předškoláčků na školáky, kterých je letos deset. Dostali dárky a balíčky s
pomůckami do školy od starostky obce Markéty Simanové. Čtvrťáci, kteří
se se školou loučili, dostali od starostky pamětní list a originální přání do
dalšího studia v Řevnicích. Prvňáčci byli pasováni na čtenáře. Součástí
zahradní slavnosti byla výstava z projektového dne Zadní Třebaň. Žáci
projekt pojali jako vědeckou konferenci na téma Tady žijeme. Závěrem
všichni přítomní na vyzvání odcházející kantorky Heleny Kopačkové objali školu. Pak se už jen bavilo a hodovalo do pozdních odpoledních hodin.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Chcete hájovnu? Ta řevnická je na prodej

Řevnice - Řevničtí zastupitelé schválili záměr prodat někdejší budovu hájovny s pozemkem v Mníšecké ulici.
Nemovitost nabídne radnice obálkovou metodou s tím, že nejnižší akceptovatelná cena je 3 660 000 Kč. Ta se rovná odhadní ceně, kterou stanovil
soudní znalec. Město původně vlastnilo jen pozemky pod touto stavbou.
Objekt odkoupilo od státního podniku Lesy ČR právě se záměrem vše společně následně prodat a pokusit se tak získat další prostředky na plánované
investice. Zájemci si budou moci objekt prohlédnout dvakrát během srpna,
nabídky pak budou moci odevzdávat na řevnický úřad do 11. 9., následující den budou obálky otevřeny. Podrobnosti k prodeji budou zveřejněny na
webu města.
(pan)

rávy týkající se tohoto problému najdete na webu www.intersucho.cz.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Z našeho kraje

* Do 7. 7. je z důvodu vybírání dovolené uzavřen Obecní úřad v Zadní
Třebani.
Markéta SIMANOVÁ
* Dovolenou si do 7. 7. vybírají také
Úřad městyse Karlštejn a karlštejnská matrika. První červencový týden
jsou uzavřené.
Petr RAMPAS
* Uzavřen pro veřejnost bude 7. 7. i
Obecní úřad Lety. Jana ŠIlhAVÁ
* Farmářské trhy se konají 8. 7. od
8.00 do 12.00 u zámku v Dobřichovicích.
Andrea KUDRNOVÁ
* Dvě stě tisíc korun poskytlo město
Řevnice řevnické farnosti na dokončení opravy fasády kostela sv. Mořice. „Loni jsme uvolnili pro tyto účely sto tisíc, které se ale farnosti nepodařilo vyčerpat. Letos jsme přidali dalších sto tisíc,“ uvedl starosta
Řevnic Tomáš Smrčka.
(pan)
* U dopravní nehody v Černošicích
zasahovali 26. 6. řevničtí záchranáři.
Staršímu řidiči se za jízdy udělalo
nevolno a narazil do zaparkovaného
vozu s elektrikáři. S podezřením na
cévní mozkovou příhodu byl převezen do motolské nemocnice. (bob)
* Patnáct beranů ukradl neznámý
zloděj 26. 6. z ohrady v Trněném
Újezdu. Majitelce způsobil škodu
100.000 Kč.
Jaroslav DOlEJŠÍ
* Požár lesa o rozloze 20 x 15m nad
Skuhrovem likvidovali 20. 6. profesionální hasiči z Řevnic i jejich dobrovolní kolegové z Litně, Drahlovic
a Všeradic. Škoda na lesním porostu
a oplocení je 20 000 Kč.
(pav)
* Fotoaparát zn. Nikon i s pouzdrem odnesl neznámý zloděj 19. 6. v
noci ze stanu v autokempu na zadnotřebaňském Ostrově. Okradený
muž, který v době loupeže ve stanu
spal, má škodu 15.600 Kč.
(jad)
* Z kola v lesích nad Karlštejnem
spadl 27. 6. mladý cyklista. Řevničtí
záchranáři jej se zlomenou rukou a
mnoha odřeninami převezli do hořovické nemocnice.
(bob)
***
* Devadesáté narozeniny oslaví 10.
července Jindra Novák ze Řevnic.
Pevné zdraví do dalších let mu přeje
Líba NOVÁKOVÁ s rodinou

Překvapení policisté v Řevnicích nechytili jediného hříšníka
V místech schválených Policií ČR měřila na konci června preventivně rychlost Městská policie Řevnice.
V Letech jsme na žádost obecního úřadu měřili 26. 6. od
8 do 10.00 v ulici K Lesíku, kde je umístěn zpomalovací retardér. Ani ten ale dvěma hříšníkům nezabránil překročit povolenou 40 kilometrovou rychlost. Jednomu byla naměřena rychlost 50 km/h, druhému 59km/h.
Ve Všenorech jsme týž den od 12 do 13.00 hodin měřili
v ulici Květoslava Mašity. Překročení rychlosti bylo zjiš-

těno u čtyř řidičů - jednomu z nich byla naměřena rychlost 65 km/h v místě, kde je rychlost omezena na
40km/h. Byla mu uložena bloková pokuta 1 000 Kč a příslušným městským úřadem mu budou odebrány tři body
z bodového systému.
Závěr akce patřil Řevnicím, kde jsme od 13.30 do 15.00
měřili v ulici Čs. armády. K našemu překvapení jsme za
celou dobu nezjistili jediného řidiče, který by překročil
povolenou rychlost.
Jiří DlASK, MP Řevnice

V létě cestující »potěší« další dvě výluky na trati z Prahy do Berouna
Dobřichovice - Další komplikace na trati z Prahy do Berouna! Od 5. do 10. 7. je výluka mezi
stanicemi Praha Radotín a Dobřichovice.
Ve směru z Prahy jede velká část vlaků mezi čtvrtou a osmou hodinou ráno v jiných časech, případně jsou zkráceny do úseku Praha hl. n. - Praha
Radotín nebo nejedou vůbec. Od 8.33 pokračují z
Radotína jen spoje s odjezdem v 17. minutu z Prahy hl. n. (25. minuta ze Smíchova), počínaje 15.47
(z Prahy hl. n.) už vlaky jezdí v půlhodinových
intervalech. Ponechány byly i tři spoje v 17.57,

18.27 a 18.57 z Prahy hl. n. do Řevnic.
V opačném směru během ranní špičky mezi 5.15
(z Berouna) a 7.15 jedou tři vlaky o 6 minut později v celé trase Beroun - Praha, velká část vlaků
Řevnice - Praha je zkrácena o úsek Řevnice Radotín. Mezi 9.15 a 15.15 (z Berouna) pojedou
vlaky mezi Řevnicemi a Radotínem v 60-ti minutovém intervalu. V pracovní den bude hodinový
interval zachován až do 17.45, tři vlaky ale jedou
ve výrazně změněných časech. Od 18.00 pojedou
vlaky téměř beze změn oproti normálnímu stavu.

Rozsáhlé jsou i změny na trati Lochovice - Zadní
Třebaň - většina vlaků je posunuta.
Výluka naplánovaná na 11. 7. - 26. 7. a 15. 8. - 26.
10. přináší pouze malá omezení. Ve stručnosti lze
opatření popsat jako zkrácení vlaků Řevnice Praha hl. n. počínaje 6.51 a konče 8.51 (z Řevnic)
o úsek Řevnice - Dobřichovice. Stejná opatření se
týkají i 11 spojů mezi 14.51 a 19.51, zůstane tedy
zachován alespoň třicetiminutový interval.
Výlukové jízdní řády najdete na www.cd.cz.
Jan SUP, Praha
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Po zkouškách bouchli šampus, dětský
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ VYHLAŠUJÍ PRÁZDNINY - DALŠÍ KURZY PRO ŠTĚŇATA SE USKUTEČNÍ 3. ZÁŘÍ
Dlouho jsme si stěžovali na chladné
počasí, teď zase máme na programu
stížnosti na úmorná vedra. Ale zima
nezima, horko nehorko, letovští kynologové cvičí pořád...
V neděli 11. 6. se konaly »klubové
zkoušky« pro kurzisty, kteří navštěvují lekce základní ovladatelnosti.
Instruktorka Gábina Stará totiž přišla s nápadem uspořádat zkoušky,
aby si frekventanti kurzů vyzkoušeli,
jak jsou na tom s výcvikem ovladatelnosti, čili poslušnosti svých psích
kamarádů. Pět odvážných se v úmorném vedru pralo se cviky poslušnosti a zažívalo poprvé atmosféru zkoušek s opravdovým rozhodčím. Tréma byla na psovodech i na výkonech
jejich psů velmi znát. Některé cviky
se dařily lépe, některé hůře - z pěti
přihlášených byli čtyři úspěšní, jednomu body udělené rozhodčím nestačily. Úspěšní psovodi byli odměněni medailí pro pejska, všichni dostali diplomy a dárky. Zkoušky jsme
zakončili bouchnutím »dětského«
šampusu, přípitkem a posezením u
klubovny ve stínu, kde jsme vše probrali a zhodnotili. Akce se líbila a už
teď jsme rozhodnuti, že ji budeme
určitě opakovat. Pokud bude zájem,
připravíme i další »zkoušku« s obtížnějšími cviky. Mít před sebou cíl, k
němuž směřujeme, je hodně důležité. Když cíle dosáhneme, máme radost a motivaci jít dál.
Poslední červnovou akcí byly 18. 6.
»opravdové« zkoušky z výkonu podle Národního zkušebního řádu a
Mezinárodního zkušebního řádu. V

OPRAVDOVÉ ZKOUŠKY. Kynologických zkoušek z výkonu se v Letech zúčastnilo osm dvojic.
Foto ARCHIV
sobotu 17. 6. bylo díky »studené závody. Prvním bude Mistrovství re- ního obranářského závodu, na říjen
frontě« slušně a dýchatelno, v neděli publiky podle zkoušky ZPU-S, což plánujeme dvoje zkoušky z výkonu.
už ale zase o poznání tepleji. Zkou- je speciální zkouška se záchranář- Jak sami vidíte, nechystáme toho
šek se zúčastnilo osm dvojic - šest skými prvky. Kromě hlavního závo- málo! Tak nám držte palce, ať všechbylo úspěšných, dvěma dvojicím se du se uskuteční 1. ročník závodu pro no vyjde tak, jak má. Užijte si super
nepovedly stopařské zkoušky. Na mládežníky do 18 let. Diváci jsou ví- prázdniny i dovolené a na shledanou
stopy byl hodně těžký terén, vyschlá táni a určitě bude na co se dívat!
v září.
Alena VANŽUROVÁ,
louka jako troud, pomalu nešel ani V září nás čeká i 10. ročník PodzimKynologický klub Lety
zapíchnout nášlapník. Žádná rosa,
vítr a těžký terén se na výkonech na
stopách podepsaly. Jinak se ale akce
ukutečnila v příjemné atmosféře.
Kurzy pro štěňátka se přes prázdniny
konat nebudou, poslední lekce byly
25. 6. Na prvních podzimních kurzech se sejdeme v neděli 3. 9.
Všechny aktuální informace, včetně
reportáže i fotek z klubových zkoušek, najdete na webu www.kklety.cz.
A na co se můžeme těšit po prázdninách? Kromě tréninků a kurzů pro
štěňátka nás v září čekají dva velké
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Na trasu vyjelo přesně 352 posádek!
JIŘÍ GEISSLER Z DOBŘICHOVIC SE ZÚČASTNIL SRAZU KORVET VE ŠVÉDSKÉM MĚSTEČKU RONNEBY
Členové Corvette Club Praha dostali
velmi milé, cenné a netradiční pozvání od vedení Club Corvette Sweden, zúčastnit se jejich každoročního
srazu. Osm aut, včetně mého Grand
sporta, se vydalo na sever, do městečka Ronneby, jež leží necelých 300
km od Malmö. Kus cesty tedy před
námi byl, proto se vyjíždělo s pořádným předstihem. Kdo hubuje na opravy dálnice D1, nechť si zajede do
Německa, zejména v té části, jež patřila do východního bloku, se též dálnice rekonstruují velmi intenzivně.
Bez komplikací jsme dorazili na Rujanu, prohlédli si městečko a druhý
den se na trajekt nalodili se strachem, co nás po přistání čeká. Pověsti o krvavých rychlostních omezeních, neústupnosti skandinávských policistů, astronomických
výškách pokut a drsných cenách
benzínu kolují mezi řidiči neustále.
Ukázalo se, že praxe je buď trošku
jiná, nebo jsme měli štěstí. Ceny
benzínu nevybočují z průměrných
cen evropských, policajty jsme neviděli ani jednou a rychlost se sice většinou se pohybuje na úrovni 110
km/hod, nicméně vše je vykompenzováno téměř prázdnou silnicí. Skoro 300 km jsme absolvovali po silnici, dalo by se říci, dálničního typu,
kdy mezi jízdními pruhy nejsou svodidla ale lana natažená mezi nízkými
sloupky. Na některých místech je silnice postavena tak, že se střídají dva
pruhy tam a jeden proti, po 2-3 km
se to prohodí a tak pořád dokola.
Hustota provozu byla tak řídká, že
jízda po švédském území byla možná rychlejší než poskakování mezi
uzavírkami a omezeními v SRN.
Ve Švédsku jsou korvety velmi populární. V celé zemi existuje jediný

V RONNEBY. Česká výprava na švédském srazu korvet. Dobřichovičan Jiří
Geissler druhý zprava.
Foto ARCHIV
klub, který všechny organizovatelné
nadšence sdružuje pod svými křídly.
Počet účastníků srazu je omezen na
350 posádek - není v lidských silách
zorganizovat podobný podnik pro
více lidí. Proto se sraz koná v Ronneby, městečku s jedním z pěti největších švédských hotelů, s ohromným parkem a odpovídajícími prostory restauračními i konferenčními.
Ovšem ani všichni místní se sem nedostanou - pokud se s velkým předstihem nepřihlásí. Z téhož důvodu se
také srazu neúčastní hosté z ciziny.
Až na pár Čechů letos...
Nečekal jsem zázraky
Od akce jsem nečekal žádné zázraky. Při takových setkáních se zpravidla auta zaparkují někde na náměstí,
či velkém parkovišti, někteří majitelé otevřou motory a buď se posadí
do skládacích křesílek, či se odebéřou na kávu a občerstvení a klábosí s

ostatními. Ne tak v Ronebby. Pořadatelé připravili bohatý program po
okolí: muzeum ponorek, rododendronové zahrady, lososí farma s chytáním ryb, divoká příroda, výlet lodí
po moři - každý si mohl vybrat a strávit den aktivními zážitky. Večer
jsme se sešli u jídla, pití i živé hudby, jež všechny programy doplňovala. Všechny posádky získaly při registraci slevové kupony do improvizovaného Corvette Shopu, kde se
dala koupit trika, mikiny, batohy,
ručníky..., vše samozřejmě s korvetí
tematikou. To už se ale přiblížila sobota a my si lámali hlavu, jak to ti
Švédové udělají, aby při projížďce,
které se účastnilo přesně 352 posádek, nedošlo k dopravnímu kolapsu.
Trasa měřila skoro 60 km a řešení
bylo jednoduché. Po 15 sekundách
vypustili vždy dvě auta, každé na jinou stranu. Přibližně uprostřed byla
plánovaná přestávka na kávu, kde se

všichni průběžně sjížděli a zase pokračovali dál. Díky tomu se auta nejenom dojížděla, ale také potkávala s
těmi, která jela trasu v protisměru,
což vedlo ke zdravení a mávání jeden na druhého. V praxi to vypadalo
tak, že bylo třeba si ruku přivázat k
přednímu sklu a nechat ji neustále
vystrčenou. Máte-li potkat a zamávat na 170 aut během 60 km, je to v
průměru každých 300 m jedno!
Protože se nic nestalo, počasí bylo
báječné a organizace klapala, vrátili
jsme se v povznesené náladě po druhé odpolední zpět do hotelu a byli
nasměrování na velkou louku uprostřed parku, kde pořadatelé auta
srovnali podle typů a nechali je tam
asi 3 hodiny na prohlídku. Před šestou se pestrá výstava postupně rozpustila, majitelé si své drahoušky
přeparkovali na svá místa, oblékli se
do gala a vyrazili na společnou večeři i večerní program s hodnocením
soutěží a vyhlášením výsledků.
V neděli to bývá vždy stejné: snídaně, sbalit se, rozloučit, kopnout do
vrtule a tradá domů. Cestu zpět jsme
zvolili přes most do dánské Kodaně,
odtud trajektem do Rostocku a pak
na Drážďany a Prahu. Kolegové si
naplánovali ještě jednu noc na německém pobřeží, mě však hnaly pracovní povinnosti domů. Druhá trasa
byla skoro bez oprav a omezení, tak
jsem koňům pod kapotou povolil
otěže a Německem proletěl tak, že
jsem po desáté večer parkoval před
domem. Plný dojmů, zážitků a se
spoustou zkušeností, jež určitě uplatníme příští květen, až se do Dobřichovic zase sjedou korvety. Byť jich
tu ve srovnání se Švédskem bývá jen
desetina.
Jiří GEISSLER,
Dobřichovice

Řevnickým stolním tenistům se letos obzvláště dařilo
Již deset let pracuje při ZŠ Řevnice kroužek stolního tenisu. Za tu dobu jím prošly desítky dětí, z
nichž mnozí (Vláďa Vácha, Veronika Drechslerová…) hrají dodnes. Začali jsme se šesti hráči, postupně jsme se rozrostli na 26. Zájemců každý rok
přibývá, ale kapacitu sálu v Liďáku a pouhé tři
stoly neumožňuje počet zájemců zvýšit. Získali
jsme za ty roky nespočet vítězství v nejrůznějších
soutěžích. Mezi nejcennější patři 2 x vítězství v
okresním přeboru, 1 x 2. místo v krajském přebo-
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ru, před dvěma lety jsme měli okresního přeborníka Davida Haňkovského.
Letos se nám obzvláště dařilo. V okresním přeboru jsme získali dvě druhá místa – dívky i chlapci.
Na posledním turnaji jednotlivců v Ořechu vybojoval David Haňkovský dvě první místa – v kategorii starších žáků a v dorostu, Veronika Haňkovská druhé místo v nejmladším žactvu. Nejproduktivnějším hráčem byl Pavel Koštialik, který se
umístil na okresním žebříku čtvrtý. Rostou nám
další naděje: bratři Knýbelovi, Jan Primák, Veronika Haňkovská a další. Desáté výročí jsme oslavili celoškolním turnajem.
Naše činnost nespočívá však jen v soutěžích. Jde
nám hlavně o radost z pohybu ve výborné partě
dětí. Přihlásit se může kdokoliv ve věku 3. a 4.
třídy. Chodí sem i děti s poruchami motoriky a
pohyb jim nesmírně pomáhá. Pokračovat budeme
i v příštím roce, neboť práce s těmito malými nadšenci je radostná. Chtěla bych na závěr poděkovat
rodičům, kteří své děti v tomto sportu podporují,
chtěla bych poděkovat vedení školy a pracovníkům Liďáku, kteří nám ve všech směrech vycházejí vstříc. Všem přeji krásné léto a ahoj v září!
Eva ŘEzníčková, Řevnice

výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz

POHÁRY PRO VÍTĚZE. Předávání pohárů vítězům celoškolního turnaje ve stolním tenisu.
Foto Eva Haňkovská
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Dobřichovice se těší na okresní přebor
ZATO FOTBALISTÉ ZADNOTŘEBAŇSKÉHO OSTROVANU BUDOU OD PODZIMU HRÁT »PRALESNÍ LIGU«
Fotbalisté Dobřichovic v právě
skončeném soutěžním ročníku
2016/2017 vybojovali postup do okresního přeboru. Hned od prvního
kola se usadili na čele tabulky lll.
třídy a na této pozici vydrželi až do
konce.
V červenci loňského roku se mužstva ujal Vladimír Kocourek, bývalý
ligový hráč Bohemians a Dukly Praha. Po náročné přípravě se mu podařilo pozdvihnout fyzickou i herní
úroveň týmu, který tvoří jen hráči z
Dobřichovic a blízkého okolí. Důležitý byl úspěšný vstup do soutěže.
Hned v prvních kolech se dařilo soupeře vysoko porážet - 8:1, 5:1, 3:1,
4:1 a 8:0. Ke konci podzimu přišla
vlivem zranění několika klíčových
hráčů i menší krize - z té doby je také jediná porážka, 1:2 v Jinočanech.
Ještě těžší byla jarní část, kdy řada
týmů v zápasech s Dobřichovicemi
sázela na totální defenzívu, takže
každý úspěch vyžadoval daleko více
úsilí. I tak se zrodilo několik vyso-

odešli poraženi. Nastříleli 96 gólů a
obdrželi jich jen 25, bodů získali 70.
Tak hodně úspěchů v okresním přeboru!
Miloslav oMáČKa

SMĚR PŘEBOR. Vítězný celek lll. třídy odd. B TJ Sokol Dobřichovice si
vybojoval postup do okresního přeboru.
Foto ARCHIV
kých výher - 7:0, 4:0, 5:0 či 7:2.
Také na jaře se jednou prohrálo - 2:3
ve Vonoklasech. Až na malé výjimky
pracovala velmi dobře obrana i s
oběma brankáři. Dostávali málo gólů a v jedenácti zápasech dokonce
udrželi čisté konto! Celé družstvo se

pak podílelo na ofenzivní hře - téměř
všichni hráči vsítili alespoň jeden
gól. Nejlepším střelcem se stal Karel
Šlapák s 22 trefami.
A celkový účet mužstva? Z 28 sehraných zápasů jich bylo 22 vítězných,
4 skončily nerozhodně a pouze 2x

Fotbalisté zakončili sezonu netradičně, plavili se po Berounce

Mladší fotbaloví žáci FK Lety zakončili letošní sezonu
netradičně - vypravili se i s rodiči na plavbu po Berounce. Přes tři desítky malých i velkých vodáků se na několika plastových lodích, jedné laminátové a velkém raftu
plavilo tři dny. V pátek 23. 6. vyrazili z Liblína a přes
kempy v Třímanech i Skryjích se v neděli 25. 6. dostali
až do Višňové nad Roztokami. Cestou se kochali maleb-

nou krajinou v okolí řeky, z dálky viděli hrad Týřov a
nezapomněli se zastavit ve slavné hospodě U Rozvědčíka. O pořádné zážitky a sportovní výkony nebyla nouze
- hned první den někteří borci utopili, co se dalo. Nálada v mužstvu byla veselá, kamarádská, trenér byl spokojený. Vypadá to, že vznikne nová tradice... Ahoj!!!
Foto NN M. FRÝDL
Vlasta STRNADOVÁ, Lety

Ostrovan sestupuje
Třebaňský Ostrovan ze sebou nemá
nejlepší sezonu. V tabulce III. třídy
okresní soutěže sice obsadil ve třináctičlenné tabulce deváté místo, ale
přesto z důvodu reorganizace fotbalových soutěží padá do nejnižší soutěže. K záchraně by musel OZT
skončit v první polovině tabulky, a k
tomu měl bohužel hodně daleko. Ze
čtyřiadvaceti utkání dokázali třebanští fotbalisté jen v šesti naplno bodovat. Třikrát si odnesli ze hřiště bod a
patnáctkrát odešli s prázdnou. Skóre
45:85 dokazuje, že se tým nevyhnul
několika přídělům. Ostudná byla na
jaře především domácí prohra se
Svatou 2:10 a kontumační porážka
0:3 v Chodouni. Dlouho se spekulovalo o tom, zda má ještě vůbec cenu
tým do nového ročníku přihlásit. Nakonec bylo rozhodnuto, že Ostrovan
do IV. třídy na podzim přecijen nastoupí. Nejlepším střelcem byl s devíti brankami nestárnoucí Karel Bacílek, následován Lukášem Buriánem s pěti přesnými zásahy. (Mák)
Řevnice chtěly víc
Řevničtí borci jistě pomýšleli na lepší umístění. Devátá příčka ve IV. třídě okresní soutěže je určitě nemůže
uspokojit. Tým střídal výborné výkony s průměrnými, a to v poměrně
vyrovnaném středu tabulky znamenalo zbytečné bodové ztráty. Kdyby
například v posledním kole neutrpěl
tým debakl ve Psárech 1:6, mohl pomýšlet na umístění na solidním šestém místě. Řevnice nakonec nasbíraly 33 bodů za 9 výher, stejný počet
porážek a šest remíz při lehce pasivním skóre 52:57. Nejlepší střelcem
byl tradičně Roman Wrobel, který se
do černého trefil osmnáctkrát. Z uctivé vzdálenosti na něj hledí se šesti
brankami Dohnalík
(Mák)

Brankář Vojta si udělal výlet na chomutovskou chirurgii
MLADŠÍ ŽÁCI ŘEVNICKÝCH HÁZENKÁŘŮ SKONČILI NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ŽATCI PÁTÍ
Házenkáři Řevnic odehráli poslední
zápasy v letošní sezoně. Na mistrovství ČR v národní házené, které se
konalo 23. - 25. 6. v Žatci, obsadili
mladší žáci páté místo. Při zápasech
ve velkém horku docházely síly, a
tak se v poločase vyrovnaný výsledek nakonec proměnil v prohru. Některé zápasy rozhodovala herní vyspělost soupeřů. Nejužitečnějším hráčem NH Řevnice byl vyhlášen Jan
Kočka Kočí, Vojta Kozlík Zavadil
obsadil třetí místo mezi střelci. I přes
zranění druhého brankáře Vojty Ši-

můnka, jenž si udělal výlet do chomutovské nemocnice na chirurgii, si
všichni mistrovství užili. Děkuji rodičům, kteří podpořili výkon hráčů a
dobrou náladu trenérů.
Výsledky na mistrovství ČR:
Řevnice - Plzeň Božkov 7:22
Řevnice - Jihlava 21:7
Řevnice - Studénka 9:12
Řevnice - Žatec 10:13
Řevnice - Podhorní Újezd 10:18
Teď mají házenkáři volno - sejdeme
se až na soustředění na konci prázd-
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nin a budeme napravovat herní chyby. Také budeme hledat posily od 6
let do našeho týmu, které se budou

chtít podílet na dalším úspěchu národní házené v Řevnicích.
Štěpánka JaNdUsoVá, Řevnice

V ŽATCI. Řevničtí mladší žáci na mistrovství ČR. Foto František ZAVADIL

