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Po sto letech uctili
hrdiny od Zborova

1. srpna 2017 - 15 (704)

Cena výtisku 7 Kč

Živel boural mosty,
zatopil stovky domů
OD NIČIVÝCH POVODNÍ UPLYNULO PATNÁCT LET
Poberouní - Byla to největší živelní katastrofa v novodobé historii
dolního Poberouní. Před patnácti
lety, v polovině srpna 2002 se pod
vodou ocitly stovky domů, běsnící
živel s sebou strhl lávky v Berouně, Srbsku a Dobřichovicích, znatelně narušil i tu třebaňskou. Silně poškozená školka v Letech musela být zbourána.
Škody na obecních infrastrukturách i
komunikacích byly vyčísleny na desítky milionů korun. Další milionovou neplechu napáchala voda na
soukromém majetku.
„Největší problém pro nás tehdy byl
nedostatek informací o povodňových stavech na řekách a následně
pomoc státu při financování zách-

ranných i likvidačních prací,“ vzpomíná starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka, jeden z mála rychtářů, který funkci zastává dosud. Podle něj se ale v tomto směru mnohé
zlepšilo. „Oboje bylo již napraveno
a při povodni v roce 2013 fungovalo
bez velkých problémů. Hlavní změnou je dostupný varovný systém a
výtečné informace o stavech toků na
internetu,“ míní Konvalinka.
V Hlásné mají nový povodňový plán,
zaveden byl systém vyrozumívání
pomocí esemesek. Místní hasiči mají k dispozici novou techniku: člun,
plovoucí čerpadla i zásahová auta.
Povodní poškozený obecní majetek
byl již opraven, dva úkoly ale ještě
radnici zbývají. (Dokončení na str. 2)

Krejčířova vila je k mání - za 65 milionů
Černošice - Do dražby po mnoha letech průtahů konečně půjde černošická vila Radovana Krejčíře. Právě odtud v roce 2005 kontroverzní podnikatel utekl
speciální policejní jednotce, která jej přišla zatknout.
Krejčířova vila je podle Seznamu.cz nejdražší nemovitostí, která je v celém
Česku v exekuční dražbě nabízena k prodeji - znalci její hodnotu s veškerým
příslušenstvím vyčíslili na 97 290 000 korun! Dražba, kterou se manželka
uprchlého odsouzeného podnikatele snažila mnoho let soudně zmařit, se uskuteční 19. září. Vyvolávací cena je 64 860 000 korun.
(mif)

Zmizeli bez placení, došli si pro ně strážníci
Černošice - Večeři ve stylové a nijak levné černošické restauraci si
25. 7. večer dopřála dvojice mužů.
Do placení se jim ale nechtělo odešli bez něj.
„Na městskou policii se s prosbou o
pomoc obrátila servírka z restaurace
Boleta: v podniku prý před chvílí povečeřeli dva muži a odešli bez place-

ní,“ sdělil velitel strážníků Otmar
Klimsza. „Z popisu mužů vyplynulo,
že se jedná o stavební dělníky,“ dodal. Strážníci objeli místní ubytovny
a muže odpovídající popisu našli.
„Chvilku zapírali, ale pak se přiznali,“ dodal Klimsza s tím, že hlídka
hříšníky doprovodila do restaurace,
kde se omluvili a dluh uhradili. (mif)

VELKÁ CHVÍLE. Akademický sochař Petr Váňa z Karlíka bezprostředně
poté, co byla ve městě Komiža na chorvatském ostrově Vis slavnostně odhalena socha sv. Jana Nepomuckého z jeho dílny.
Foto Ivo PerVAN

Do svinařského křesla usedl host s modrou krví
V pátek 28. července se na kurtech
ve Svinařích uskutečnilo další Křeslo pro hosta - setkání se zajímavou
osobností. Do »křesla« tentokrát
usedl host s modrou krví, hrabě
František Kinský. Celým svým jménem Maria Franz Emanuel Johannes
Silvester Alfons Graf Kinský z
Vchynic a Tetova.
Že byste si to nezapamatovali?
Každé jméno má svůj význam. Maria mají ve svém jménu všichni z
rodu Kinských - po panně Marii.
František je po kmotrovi, dědovi z
otcovi strany. Jan podle apoštola Jana, Emanuel po pradědovi z matčiny

František Kinský na svinařských
kurtech. Foto Lucie BOXANOVÁ

strany, Silvester podle termínu křtu
a konečně Alfons jako biřmovací
jméno...
Kinští je staročeský rytířský, později panský šlechtický rod pocházející
z počátku 13. století. Ve 18. století
patřil ke špičkám středoevropské
aristokracie. František Kinský je od
roku 2003 správcem rodového majetku v Kostelci nad Orlicí, kde od
roku 2014 působí i jako starosta.
Na začátku setkání se promítala epizoda z dokumentárního cyklu Modrá krev věnovaná Šternberkům. Průvodcem a moderátorem seriálu byl
právě F. Kinský. (Dokončení na str. 9)

Socha z Karlíka už je
na břehu Jadranu
Komiža, Chorvatsko - Sochu svatého Jana Nepomuckého odhalil v
půlce července na chorvatském ostrově Vis její autor, akademický
sochař Petr Váňa z Karlíka.
Soše ve světě nejznámějšího českého světce, patrona všech lidí od vody, na ostrově požehnal kardinál Dominik Duka a hvarský biskup Slobodan Štambuk. Velkolepý akt se
odehrál i za přítomnosti poberounské kapely Třehusk. Ještě než spustila staropražské kuplety a lidovky,
důstojně přednesla českou státní
hymnu. (Dokončení na str. 3) (pan)
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Živel boural mosty, zatopil stovky...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Chystáme stavbu nové lávky. Právě
povodeň z roku 2002 je příčinou, že
rozsáhlá rekonstrukce té stávající se
již nevyplatí,“ uvedl Konvalinka s
tím, že obec má v plánu i ochranu
alespoň části území pomocí hráze do
úrovně padesátileté vody. „Bohužel
narážíme na komplikovaný povolovací proces,“ dodal starosta.
Protipovodňové ochrany se v okolí
dočkal jen Beroun, obce na toku pod
ním na ni zatím marně čekají. „Výstavbu by musel iniciovat kraj a realizovat Povodí Vltavy. Problém je v
tom, že by musela být ochrana vybudována po celé řece, nejen částečně,“ míní starosta Řevnic Tomáš
Smrčka. Podobného názoru je i jeho
dobřichovický protějšek Petr Hampl.
„Na takováto opatření, jež musí být
koordinována s okolními obcemi,
máme zpracovanou studii. Její realizace je však nad finanční možnosti
města a je zde nutná pomoc správce
vodního toku Povodí Vltavy. Věřím,
že se to jednou, byť to asi nebude
hned, podaří,“ doufá Hampl.
Řevnická radnice se proto snaží vybudovat alespoň taková opatření,
která může hradit z vlastních zdrojů.
Nechala zpracovat studii proveditelnosti souboru protipovodňových
opatření ke zmírnění následků lokálních povodní. „Máme studii na odvedení dešťové vody z přilehlých
kopců v případě přívalových dešťů,“
uvedl Smrčka. V rámci probíhající
rekonstrukce železničního viaduktu
na objížďce řevnická radnice prosa-

mu je následně možné rychle zprávy
rozšířit mezi občany.
Během uplynulých let se obecním
úřadům podařilo naprostou většinu
škod z roku 2002 odstranit. V Letech
stojí nová a větší mateřská škola,
Srbsko otevřelo novou lávku.
Unikátní zdvihací lávku pro pěší má
i Beroun.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Nad hladinou čněly
pouze střechy domků
Letos si připomínáme 15 let od velkých povodní roku 2002. V archivu
jsem našel kopii dokumentu ze srpna 1925, kdy se po přívalových deštích protrhla hráz rybníka v Leči a
voda zaplavila Zadní Třebaň. (JoK)
POD VODOU. Lávka mezi Zadní a Hlásnou Třebaní ve středu 14. 8. 2002
před osmou hodinou ranní.
Foto NN M. FRÝDL
dila vybudování moderního protipo- vypočetl Hampl v městském Inforvodňového uzávěru. Chystá se aktu- mačním listu s tím, že letos město
alizace povodňového plánu.
opravuje vodoteče, které pomáhají
Také v Dobřichovicích se od povod- odvést vodu z lesa mimo zástavbu.
ní v roce 2002 podařilo zlepšit Nová protipovodňová opatření mají
ochranu města před povodněmi i zá- také v Letech. „Nyní máme vypracoplavami z přívalových dešťů. „Má- vaný a zaktualizovaný povodňový
me novou lávku, která je již konstru- plán i v digitální podobě, zřídili jsme
ována tak, aby povodním odolala. hlásný profil C1 Lety na letovském
Byly opraveny protipovodňové hrá- mostě. Tady byl doplněn i hladinoze a došlo ke srovnání jejich nivele- měr a v ulici V Průhonu vodoměrná
ty, byly rekonstruovány protipovod- lať,“ sdělila letovská starostka Barňové klapky v hrázích. V uplynulém bora Tesařová s tím, že na hlásném
roce jsme nechali obnovit vodoteč, profilu je zřízeno automatické odesíkterá je zakončená protipovodňovou lání alarmových zpráv pro povodňoklapkou v hrázi v ulici Všenorské,“ vou komisi. Díky novému sms systé-

Holky od cirkusu odcházejí za vidinou lepšího žití
Na Ostrově v Zadní Třebani se předposlední červencový
víkend konalo neobvyklé představení: z Prahy přijel Cirkus Jung. Pod šapitó jsme mohli vidět akrobatické i artistické výkony, klauny, hudební čísla i cvičené psíky a
holuby. Děti si přišly na své - aktivně se zapojily do programu, dostaly dárky z tomboly, o přestávce si mohly
zařádit na nafukovacích atrakcích.
O zábavu se starala paní »šéfová« Jungová a její dva dospělí synové David i Erik, oba svobodní. „Většina holek pohybující se v této branži z cirkusového světa odchází za vidinou lepšího žití a více peněz. Je problém
najít někoho, abychom si všichni dohromady »sedli«, jako velká rodina. A popravdě - ani nemáme čas někde
hledat,“ krčil rameny Erik Jung a David přitakával.
Představení bylo hezké, jen škoda, že v neděli - narozdíl
od soboty - přišlo málo lidí... Budeme se těšit na další
setkání s lidmi, kterým v krvi koluje cirkusová krev.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Zlá noc! Když občané po úmorné
práci žní lehajíc si každý na svá lůžka by odpočinuli si sobě na příští
den, nespomenul žádný, jaká katastrofa čeká na mnohé občany naší
obce Zad. Třebaň. Doby hrůzy přichází po 12.00 - bouře se žene, krupobití, průtrž mračen na Berounsku
nejhrozněji v pásmu, ve kterém leží
obce: Běleč, Liteň, Vlence, Nesvačile, Měňany, Korno, Leč, Svinaře,
Hodyň, Hatě, Skuhrov, Drahlovice,
Podbrdy a další obce směrem k Hostomicum a Koněprusum.
Ničivá mračna srazila se tu se dvou
stran, blesk byl stíhán bleskem a z
ohnivých oblaků řítily se k zemi mohutné proudy vod promísené ledovými kroupami, které dosahovaly až
velikosti pěstí. Dravý proud žene se
údolím od Bělče a Svinař dolů k naší obci, v níž jsme zažili strašlivou
noc. Naše hrůzy nelze věru nikterak
vylíčiti, v dolině položená náves zaplavena byla vodou do takové výše,
že nad hladinou čněly pouze střechy
domků. Občané byly nuceni uprchnouti na půdy. Záchrana nepřicházela odnikud, nikdo nevěděl, co se
bude dále dít. Teprve k ránu, když
vody opadly, zjevil se všem strašlivý
obraz zkázy. Náves zanešená balvany, strhanými stromy, keři, hlínou,
most nově postavený přes potok serván, hospodářské nářadí a jiné
předměty z dvorců odneseny a přeráženy, ploty strhány, zdiva pobořena a trať v místech, co podtýká potok, stržena ve 30 metrech délky...
Vepsal Hrouda Alois

Letní soutěž pokračuje, fotky můžete posílat až do 7. září
Poberouní - Tradiční soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené nebo
prázdnin vyhlásily - jako vždy na začátku léta - Naše noviny. Zajímavé či
vtipné fotografie nám až do 4. 9. 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. Autorkou dnes otištěné větší
fotky je Markéta Fílová z Karlštejna.
Nazvala ji Cestou na kole okolo Berounky. Zdenek Patočka ze Zadní
Třebaně svůj snímek opatřil popiskem: Hooolky, to vám byl včera mejdan...
(mif)
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Socha z Karlíka už je na břehu Jadranu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Sochař Váňa se svým kolegou Hynkem Schejbalem a Zdeňkem Valešem coby dokumentaristou dorazili
do městečka Komiža na ostrově Vis
několik dní před dnem D, který připadl na 18. července. Museli stihnout osadit metr a půl vysokou sochu Ivana Nepomuka, jak ji místní
nazývají, a doladit vše potřebné.
„Neměli jsme nic, než 500 kg kamene v dodávce, pár trámků a ruce. Jeřáb nebyl. Na osazení s pomocí chorvatského štábu stačilo nakonec dvě a
půl hodiny,“ popsal Petr Váňa s tím,
že místo před historickou pevností u
moře, které bylo pro jeho dílo vybráno, je překrásné. Pak sochu zahalili
do plachty ze starodávné lodi falkuša, kterou zapůjčil největší námořník
Komiže Pino.
Večerní slavnost zahájila slavnostní
mše v renesančním kostele Panny
Marie pirátské, který několikrát vyloupili piráti. Odtud se procesí vydalo křivolakými uličkami na protější

SV. JAN. Slavnostní odhalení a žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého v Komiži na ostrově Vis.

Tanec falkuší před historickou pevností.
Foto Ivo PERVAN

stranu městečka, kde již bylo přichystané pódium ozdobené palmovými
listy a obklopené davy lidí. Z pokřiků bylo zřejmé, že mezi nimi byl početný dav českých jachtařů a turistů.
Na pódiu už nervózně přešlapovala
kapela Třehusk, před kterou byl nelehký úkol: přednést nejen českou
státní hymnu, ale i litanie ke všem
svatým. A že jich bylo...!
Následoval proslov člověka nejpovolanějšího, iniciátora i režiséra celé
té slávy Zdenka Bergmana, který v
Praze organizuje Svatojánské slavnosti Navalis. Právě on s nápadem
darovat Komižským sochu světce
přišel. „Díky němu panovala na Komiži zvláštně krásná, sváteční večerní nálada. Zdeněk Bergman je super
organizátor a nadšenec. Dokázal tam
přenést atmosféru pražských Nava-

lis,“ pochvaloval si Váňa, který se
slova ujal po Bergmanovi. „Chtěl
jsem vytvořit sochu svatého Jana
Nepomuckého jako patrona, který
bude chránit naše přátelství na obou
březích tohoto moře. I lidmi vytvořené mosty. Možná tento příběh sochy pomůže k tomu, že na vzájemných cestách nebudeme jen turisté,
ale přátelé, které provází myšlenka
světce,“ řekl Váňa. Po proslovech
následoval slavnostní akt podepsání
listin, jež byly v nerezové tubě umístěny do otvoru sochy, který nakonec
zaklopila deska. Bujaré veselí, při
kterém teklo proudem plzeňské pivo
a podávaly se grilované sardinky,
mohlo začít. Zahrál k němu Třehusk,
zazpíval místní mužský soubor Klapa. Vše vyvrcholilo tancem historickýh lodí zvaných falkuše a ohňostro-

Foto Zdeněk VAlEŠ

jem. „Určitě o příběhu sochy vydáme malou knížku. Zdeněk má spoustu krásných fotek,“ slibuje Váňa s
tím, že možná vznikne i filmový dokument.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Městečko Komiža je rozložené na
březích hlubokého zálivu, obklopují
je skály.
Foto NN M. FRýdl
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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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Dospělé potěší B.lues, děti šermíři
MARIÁNSKÁ POUŤ V ČERNOŠICÍCH NABÍZÍ O VÍKENDU 12. - 13. SRPNA BOHATÝ PROGRAM
Letošní Mariánská pouť se v Černošicích uskuteční o víkendu 12. a 13.
srpna na návsi před kostelem Nane-

»Svatební« výstavu
zahájí trio Marulky

Během Mariánské pouti (12. - 13.
srpna) bude v Komunitním centru
MaNa Černošice naproti kostelu
Nanebevzetí Panny Marie zpřístupněna výstava Naše svatby, kterou
připravila Černošická společnost
letopisecká. Otevřeno po oba dny
bude od 10 do 18.00, vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. 8. od 18 hodin. K dokreslení atmosféry svatebních událostí v posledních sto letech
bude připravena i svatební výzdoba,
pohoštění a také hudební úvod, který
obstará dívčí trio Marulky. Zveme
všechny laskavé přispěvatele i širokou veřejnost!
Simona KySilKová,
Černošická společnost letopisecká

bevzetí Panny Marie. Kolotoče a další atrakce budou i v nedalekém
Sportparku u Berounky. Jako zpestření bude navíc na louce za lávkou
směrem na Lipence v sobotu od 10
do 18 hodin připravené dvoumístné
letadlo, ve kterém se můžete proletět
nad Černošicemi. Pro dospělé bude
určitě hlavním lákadlem koncert kapely B.lues v čele se zpěvákem Bohoušem Josefem. Hudební sebranka
B.lues je náhodné sdružení muzikantů, u něhož není nikdy jasné, kdo z
členů dorazí, a co se vlastně bude
hrát… V programu je i vystoupení
mnoha dalších souborů.

A na co se mohou těšit děti? V sobotu třeba na skupinu historického šermu Nevers. Zazpívat si budete moct
známé písničky s P. Hokrem a V. Savincovou, sem tam se vynoří velikáni na chůdách a pokud vydržíte až do
večerních hodin, uvidíte ohňovou
show. V rámci Loutkové dílny si můžete vyrobit vlastní dřevěnou loutku
nebo namalovat masku. A také pro
vás máme spoustu pohádek! V sobotu dopoledne to bude loutková Čertovská o království, které propadne
peklu. Ve stejný den odpoledne lipoví umělci rozehrávají jarmareční příběh o princi, jemuž ke štěstí pomůže

Kdo vás bude bavit na černošické pouti

v sobotu 12. 8. od 10.30: Divadlo Studna, P. Hokr a V. Savincová, chůdaři,
Černošická hudební společnost, folklorní soubor Pramínek, staropražská kapela Třehusk, country skupina Kapičky, Holky v rozpuku, Paul Batto, B.lues
a Bohouš Josef, Pa-li-chi s ohňovou show
v neděli 13. 8. od 10.30: Pruhované panenky, Skupina Long Silence, Jiří
Maršíček trio, M. Bihari a Bachtele Apsa, Černošická komorní filharmonie

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

2. 8. 20.00 DRUHÁ STRANA NADĚJE
4. 8. 20.00 DUNKERK
5. 8. 16.00 JÁ, PADOUCH 3
5. 8. 21.00 PRAŽSKÁ PĚTKA (letní
kino)
6. 8. 21.00 PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI (letní kino)
9. 8. 20.00 KŘIŽÁČEK
11. 8. 21.00 BIG LEBOWSKI (letní kino)
12. 8. 16.00 EMOJI VE FILMU
12. 8. 21.00 HAPPY END (letní kino)

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

(vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
5. 8. a 11. 8. 18.30 VALERIAN A
MĚSTO TISÍCE PLANET (v So 3D)
6. 8. 18.30 JÁ, PADOUCH 3D
12. 8. - 13. 8. 18.30 EMOJI VE FILMU

LETNÍ KINO BEROUN
1. 8. a 11. 8. 21.00 MILOVNÍK PO
PŘECHODU
2. 8. a 6. 8. 21.00 BABY DRIVER
3. 8. 21.00 ČÁRA
4. 8. 21.00 JÁ PADOUCH 3
5. 8. a 15. 8. 21.00 VÁŽENÝ OBČAN
7. 8. a 16. 8. 21.00 ATOMIC BLONDE:
BEZ LÍTOSTI
8. 8. 21.00 KŘIŽÁČEK
9. 8. a 12. 8. 21.00 DUNKERK
10. 8. a 14. 8. 21.00 ANABELLE 2:
ZROZENÍ ZLA
13. 8. 21.00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA

KINO RADOTÍN
Do 12. 8. dovolená.
15. 8. 17.30 VALERIÁN A MĚSTO
TISÍCE PLANET 3D
15. 8. 20.00 MILOVNÍK PO PŘECHODU

NA POUTI. Pouťových atrakcí si děti v první dekádě srpna mohou užívat v
Dobřichovicích, potom se »komedianti« přesunou na tradiční Mariánskou
pouť do Černošic.
Foto NN M. FRÝDL

Na Hasofestu zahraje Odečet plynu i Maniac
V pořadí jedenáctý ročník hasičskohudebního festivalu Hasofest se uskuteční 12. srpna u dolního třebaňského jezu. Kulturní událost do
Hlásné Třebaně tradičně naláká
stovky návštěvníků. Hrdí hasiči,
sousedé, kamarádi, párečky ani děti
už se nemohou dočkat. Není divu,
zábavou se šetřit nebude. Čekejte
ukázku techniky i profesionálního
zásahu dobrovolných hasičů. Nachystali jsme parádní program pro
děti i větší návštěvníky.

Příjemné odpoledne, strávené ve stínu stromů, na břehu i hladině Berounky doplní vystoupení místních i
přespolních kapel: Slapdash, Maniac, Odečet plynu, Space Cripple
Bastards a Nástroj snahy.
Akce začíná ve 13 hodin, požární
bezpečnost zajištěna! Své nadšení
budete moci zchladit nápojem v hasičském cisternabaru. Vstupné 80
korun. Přijďte včas, ať si to stihnete
pořádně užít!
Tomáš SNOPEK,
SDH Hlásná Třebaň

Letní hudební festival vyvrcholí Straussovou operetou
dobřichovice - Hned několik koncertů, medailonů,
ale i slavnou Straussovu operetu netopýr nabídne
letní hudební festival Musica viva. v dobřichovicích
i Karlíku jej tradičně pořádá soubor historické hudby ludus musicus.
Festival začne v neděli 6. srpna v karlickém kostele, kde
pořádající soubor a jeho hosté v rámci Agapé - hostiny
vzájemnosti představí od 17.00 hudbu evropského baroka. Medailon profesora Josefa Fanty nazvaný Příběhy
lesů, vod a strání budete moci zhlédnout 8. 8. od 19.30 v
dobřichovickém zámku. Tamtéž se ve čtvrtek 10. 8. od
19.30 budete moci prostřednictvím pořadu Já jsem oves
seznámit s životními osudy Marie Vaculíkové.

Autorský večer Jaroslava Pelikána s názvem Confessiones - Vyznání hostí 12. srpna od 19.30 kostel v Karlíku.
Zbylé tři festivalové akce se konají opět v dobřichovickém zámku: 15. 8. od 21.00 javánské představení Partai
orang hutan se stínovým divadlem, gamelanovou hudbou
a tancem, 17. 8. od 19.30 Italský večer v režii souboru
Ludus musicus, který předvede renesanční árie, písně i
scherza a konečně 20. 8. od 17.00 známá opereta Johana
Strausse ml. Netopýr. Vstupné na slavný kus v režii Dalibora Janoty dirigovaný Franiškem Drsem, který bude k
vidění přímo na nádvoří zámku, činí 250/150 Kč, na ostatní festivalové večery 100/50 Kč. Za vstupenku na celý
festival zaplatíte 400 korun.
Miloslav FrÝdl

moudrost potulných komediantů. V
neděli dopoledne Pruhované panenky zahrají veršované loutkoherecké
představení vycházející z klasické
pohádky O třech neposlušných kůzlátkách. Po té se můžete zúčastnit interaktivní dílny.
Pouť vyvrcholí v neděli večer koncertem v kostele. Oratorium Antonia
Vivaldiho na motivy starozákonního
příběhu o Juditě provede Černošická
komorní filharmonie pod vedením
Stanislava Mistra.
Adéla ČervenKová, Černošice

Tipy NN
* Houslový recitál Michala Foltýna,
jehož doprovodí klavíristka Daniela
Foltýnová, se koná 2. 8. od 18.00 v
ZUŠ Černošice. václav PolÍvKA
* Závěrečný koncert houslových
kurzů Jaroslava Foltýna a Václava
Polívky hostí 4. 8. od 18.00 ZUŠ
Černošice.
václav PolÍvKA
* Krajinomalby Bohuslava Kasala
z Dobřichovic jsou do 4. 8. k vidění
v dobřichovickém zámku.
(ak)
* Setkání se sochaři, kteří se účastní letošního Sochařského sympozia
v Dobřichovicích, hostí 4. 8. od
19.00 místní galerie Bím.
(ak)
* Původní muzikál Noc na Karlštejně v hlavních rolích s Václavem
Vydrou, Michaelou Noskovou, Ondřejem Báborem, Petrem Jančaříkem
aj. můžete vidět 4. a 5. 8. vždy od
20.00 na nádvoří zámku v Mníšku
p/Brdy. Info mnisek@npu.cz. (mif)
* vernisáž výstavy malířky Hany
Bláhové Cestou necestou a jinudy se
uskuteční 5. 8. od 16.00 v kapličce
sv. Václava v Mokropsech. Výstavu
zahájí Mirka Humplíková a Jana Zelinková, hudební vystoupení zajistí
Jana Vavřínková. Výstava potrvá do
31. 8., otevřeno je od úterý do neděle mezi 10. a 12., a 13. až 17. hodinou.
Adéla ČervenKová
* Koncert tří alternativních kapel
pod názvem Pytel party na vás čeká
5. 8. v Černošicích. V Clubu Kino
skupiny Dirty Airlines, PanDur a
Delusion zahrají od 18 hodin. (vš)
* Hrátky za muzejními vrátky pořádá 9. a 19. 8., vždy 9 - 12 a 13 16.00 Geopark Barrandien na Husově náměstí v Berouně. V příjemném
prostředí venkovní expozice na děti
budou čekat hry, střelba na kance,
medvěda i rytíře a úkoly zaměřené
na zručnost. Petra Zeidlerová
* večer s akustickou kytarou a písněmi v podání umělce Pjér la Šé´z se
koná 11. 8. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. Čeká vás setkání s psychologem, terapeutem, spisovatelem, pedagogem, hudebníkem a divadelníkem, kterého nejspíš znáte ze
souboru Vizita, kde vystupuje s Jaroslavem Duškem.
(vš)
* dixielandový festival se uskuteční 12. 8. odpoledne na louce u pěší
lávky v Dobřichovicích.
(ak)
* Akty Jarmily Kubátové si do 30.
srpna můžete prohlédnout v Café
galerii Bím Dobřichovice.
(ak)
* Celoživotní průřez tvorbou Káji
Saudka se zvláštní sekcí věnovanou
České Speleologické společnosti,
jež jako jedna z mála dávala známému malíři a ilustrátorovi v totalitním režimu práci, představuje výstava Kája Saudek – Tajemství Zlatého
koně. Do 1. 10. je instalována v Muzeu Českého krasu Beroun.
(pez)
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Z podbrdského kraje
* Iv. setkání dechovek nazvané
Křídlovky ve Višňovce se koná 5. 8.
ve Vinařicích. Od 14.00 postupně
zahrají Veselka, Libkovanka, Jižani
a krajanská kapela Bohemia z Rumunska. Vstupné 120 Kč.
(bap)
* II. ročník soutěže netradičních
plavidel Osovská regata pořádá 12.
srpna od 15.00 na koupališti v Osovci Spolek KOS Osov ve spolupráci s
místním OÚ. Na programu je dále
soutěž pro odvážné - přeběh koupaliště přes letmo uchycená prkna. V
nabídce je i malování na obličej,
skákací hrad pro děti, večerní oheň a
zpívání při kytaře. Občerstvení zajištěno, vstupné 50 Kč. Vstupenky budou slosovány, výherce čekají lákavé ceny.
Marie pLECITá
* Díla, která vytvořili účastníci 12.
mezinárodního ART Sympozia ve
Všeradicích, jsou v místní Galerii
M. D. Rettigové vystavena do konce
září.
veronika čERvENá

KŠANDA. Část protagonistů hry, jež byla k vidění v Zámeckém dvoře Všeradice.

Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Ve všeradických dílnách vzniká nový kalich
NA ZÁVĚR PRÁZDNIN SE BUDE KONAT VÝTVARNÁ DÍLNA NAZVANÁ PO STOPÁCH MIKULÁŠE ALŠE
Zbytky dřevěné kostry původního kalicha z věže
sboru Církve československé husitské (CČSH) ve
Tmani, které jsou v těchto dnech rekonstruovány
v dílnách firmy Bohumila Stibala ve Všeradicích,
i dokumenty, které byly uloženy uvnitř, si 19. 7.
prohlédla výprava z Tmaně. Byli v ní zdejší starosta Pavel Pavlásek i zástupci CČSH. Na trosky,
jež zbyly z třímetrového kalicha, byl opravdu žalostný pohled. O to větší radost máme, že jsme
mohli být u zrodu nového.
Fotografie z probíhajících prací budou zařazeny
do výstavy ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani,
který je možné navštívit po telefonické domluvě
na čísle 602 766 899. Zhlédnout je můžete i po
bohoslužbách, které se konají 6. a 20. 8., vždy od
17.00. Jakákoliv částka na rekonstrukci věže, kalicha i další opravy sboru, kterou zašlete na účet

135035286/300 (ve zprávě pro příjemce uveďte
Rekonstrukce) nám velice pomůže. Děkujeme!
Na závěr prázdnin, 26. a 27. 8., se uskuteční výtvarná dílna Po stopách Mikoláše Alše na Tmani,
kterou pro zájemce různého věku i nadání připravuje CČSH ve Tmani spolu s Dětským centrem
Světlušky a za podpory OÚ Tmaň. Aleš ve Tmani
pobýval v letech 1909-12 a za jeho letních pobytů vznikly tzv. tmaňské skicy. Zachytil na nich
krajinu, architekturu i obyvatele vsi a velkostatku.
Naším cílem je pokusit se Tmaň zachytit podobně
jako Aleš před 105 lety - najít místa, odkud se díval i tvořil, a vystihnout proměnu krajiny. Výsledkem tvoření bude výstava prací účastníků, jež
si klade za úkol objevovat krásu našeho kraje, vzdát hold umělci k jeho výročí narození (M. Aleš se
narodil před 165 lety, 18. 11. 1852) i k výročí jeho
pobytu v naší obci a podnítit zájem veřejnosti. Také se pokusíme vytvořit základ budoucí minigalerii M. Alše ve Tmani. Tvořit budeme v tmaňském
Sboru Jiřího z Poděbrad 26. 8. od 9 do 11.30 a od
14 do 16.30, v neděli 27. 8. od 9 do 11.30 a od 14
do 15.30. Skicáky a a kreslící potřeby jsou zajiš-

těny, stojany v omezeném množství - pokud máte
svůj polní stojan a oblíbené barvy, můžete si je
vzít. Více informací na tel.: 602 766 899.
Jana Šmardová KoULová, CčSH Tmaň

Kšanda rozesmála diváky

Na páteční večer 21. července bylo v Zámeckém
dvoře Všeradice naplánováno divadelní představení Kšanda. Jeho autorem je Jaroslav Sypal, který si zároveň přidělil hlavní roli. Přípravy začaly
již pár dní předem modlením se za pěkné počasí
a stavbou podia. Naše přání byla vyslyšena, a tak
se v podvečerních hodinách na sluncem zalitém
nádvoří Zámeckého dvora začali scházet diváci.
Dorazilo jich na dvě stě a celé dvě hodiny se z
hlediště nesl hlasitý smích. Ve hře excelovali
herci zvučných jmen - Martin Maxa, Jaroslav Sypal, Michaela Kuklová, Miluška Bittnerová, Petr
Jančařík, Milan Pitkin a další. Věříme, že diváci
odcházeli spokojeni a rádi je přivítáme na dalších
akcích Zámeckého dvora. veronika čERvENá,
všeradice

Dětem při loučení se školkou asistovali hasiči

KALICH. Trosky původního kalicha a vznikající
kalich nový. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ

V pátek 30. června měly děti v
Mateřské škole Všeradice Pohádkový den, kterým ukončily
školní rok 2016/17. Dopoledne
vysvobozovaly zakletou princeznu tím, že zvládly překážkovou dráhu. Po odpoledním odpočinku se vydaly i s učitelkami na pohádkovou výpravu do
lesa za dědkem Telínem a bábou Telíňačkou. Cestou plnily
různá zadání. V lese měly za
úkol najít poklad. Když ho našly, vrátily se do školky, kde si
daly svačinu. Po svačině přijeli
hasiči ze Všeradic. Ti umožnili
dětem prohlédnout si hasičská
auta, mluvit do vysílačky, stří-

kat z hadice apod. Potom přišlo
na řadu opékání buřtů u ohně.
Když se všechny děti najedly,
začaly pomalu odcházet domů.
Zůstali jen předškoláci, kteří
spali ve školce. Ti zašli ještě na

zmrzlinu do Zámeckého dvora
M. D. Rettigové. Večer je čekal
bobřík odvahy a po něm poslední noc ve školce. Text a foto
Kristýna LapáčKová,
MŠ všeradice
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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

2 NP:
KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
MASÁŽE
TĚLOCVIČNA
LÉKAŘSKÉ ORDINACE
ODBĚROVÉ LABORATOŘE - PREVEDIG

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Provozní doba: pondělí - sobota 8.00-18.00

Pražská 559,
252 29 Lety
tel.: 603 188 833

www.lekarnalety.cz
info@lekarnalety.cz
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Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí
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sHERLOCKOvÉ. třítýdenního tábora Zálesák Liteň se právě v těchto dnech u potoka Javornice na Křivoklátsku účastní pětašedesát dětí. Hrají si na sherlocka Holmese a detektivy. (Viz strana 8)
Foto ARCHIV

Bio-kontejnery budou již brzy
MĚSTYS CHYSTÁ NÁSTAVBU ŠKOLY A VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Vážení Liteňáci! Doufám, že si
všichni užíváte léto dle svých představ a nenecháte si letní náladu kazit
ani občasnými výkyvy počasí.
Přesto, že prázdninový provoz bývá
často na mnoha místech z důvodu
dovolených omezen, na Úřadu městyse Liteň se snažíme pokračovat v
započatých záležitostech. Právě jsou
v běhu dvě výběrová řízení – veřejné zakázky, které by měly o krok kupředu posunout projekt nástavby ZŠ
F. J. Řezáče Liteň a výstavbu menšího dětského herního hřiště v Litni u
kina. Vybavení dětského hřiště je
podpořeno finančními prostředky z
Ministerstva pro místní rozvoj, o peníze na oplocení, kterým musí být
hřiště ohrazeno, bych ráda požádala

v některém z fondů Středočeského
kraje. O tom, zda zastupitelé souhlasili a zda nám bylo vyhověno, vás
budu informovat v některém z budoucích Liteňských okének, stejně
jako o plánovaném termínu dokončení a otevření dětského hřiště.
Jedním z několika bodů na červnovém veřejném zasedání bylo schválení smlouvy o likvidaci bio-odpadu.
Protože se zastupitelé v tomto bodě
shodli, již brzy budou umisťovány v
Litni, Leči a Bělči kontejnery na bioodpad. Pro přesné umístění kontejnerů prosím sledujte oficiální internetové stránky městyse Liteň
www.mestysliten.cz, kde bude vždy
uvedeno, v jaké místní části a na jakém místě je aktuálně kontejner při-

staven. Seznam všeho, co přesně do
bio-odpadu patří a co naopak nepatří, bude v brzké době zveřejněn na
vývěsních plochách městyse Liteň i
na internetových stránkách. Prosím
všechny, aby respektovali tato pravidla a nevyužívali kontejner např. k
likvidaci komunálního odpadu.
Právě v těchto dnech je dokončována a podávána žádost o dotaci na rekultivaci a revitalizaci vodních zdrojů pro Liteň, Běleč a Vlence. I kdybychom nyní neuspěli, projekt a
všechny potřebné dokumenty jsou a
budou připraveny pro budoucí zastupitelstvo, které může zkoušet realizaci znovu. Ráda bych poděkovala
vlastníkům pozemků, kteří souhlasili s projektem. (Dokončení na straně 8)

Hasiči chystají oslavu
výročí svého sboru
Oslava 140. výročí SDH Liteň se
blíží - uskuteční se 9. září od 12.00
na nádvoří liteňského zámku.
Oslavy se budou konat společně s
tradiční akcí Loučení s létem. I letos
se budou moci návštěvníci těšit na
bohatý program. Během dne zahrají
kapely Beat sisters a Medea, večer
kapela Porucha. Bude připravena
výstava i ukázka zásahu s historickou i novodobou hasičskou technikou JSDH a HZS, ukázka minihasičů i ZZS. Máme přislíbenou ukázku
služebních koní Policie ČR z Prahy
a stánek Kriminalistického ústavu
Policie ČR. V programu je několik
soutěží pro děti i dospělé, výtvarné
dílny Domečku Hořovice, hod pivním sudem i vystoupení Hořovických mažoretek. (Dokončení na str. 8)

Do »pohádkové« soutěže bylo přihlášeno devadesát prací

Na výstavě. Návštěvnice výstavy...

Na konci června se v Litni uskutečnila výstava
keramické tvorby dětí, dospělých i seniorů. Akci
pořádala ČTU – T. K. Záskalák Liteň ve spolupráci se ZŠ Františka Josefa Řezáče v Litni a za
finanční podpory Městyse Liteň. V rámci výstavy se konala keramická soutěž, tématem byly
pohádkové postavy. Soutěžilo se ve 4 kategoriích: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a zdravotně
postižení. Hlasy udělovali návštěvníci i odborná
porota: ředitelka ZŠ Věra Horká, učitelka Lenka
Říhová, keramičky Štěpánka Malinová, Ivana
Kapounová, Petra Kurcová a fotograf i kolážista
Karel Tůma. Sešlo se přes 90 soutěžních prací a
všechny byly opravdu úžasné, rozhodnout o vítězích bylo složité. Zvláštní cena za pečlivou celoroční práci byla udělena Vanesce Valkounové.
Vítězné práce byly vystaveny v prodejně hraček
na berounském Husově náměstí. Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na příští ročník.
Jana KrtKová, Dáša Karlová, liteň

... a jeden z exponátů.

Foto Karel TŮMA
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Zálesáci si hrají na Sherlocka Holmese
NA LETNÍM TÁBOŘE V TĚCHTO DNECH LUŠTÍ ZÁHADY A ZLOČINY JAKO »OPRAVDOVÍ« DETEKTIVOVÉ
Letošního dětského tábora T. K. Zálesák Liteň se od 16. července do 5.
srpna účastní pětašedesát dětí. Tři
týdny tráví v údolí potoka Javornice
u Zvíkovce společně se svými oddílovými vedoucími. Tentokrát si hrají
na Sherlocka Holmese a detektivy.
Jsou pro ně připraveny nejrůznější
soutěživé hry, které jsou bodovány a
započítávány do celotáborové hry.
Nejlepší budou na konci odměněni.
První týden navštívili tábor zástupci
kriminalistického ústavu Policie ČR
a liteňští hasiči se svojí novou tatrou.
Kriminalisté ukázali dětem své pomůcky, které používají při vyšetřování trestných činů. Děti si vyzkoušely odlévání stop, evidenci důkazů,
odebírání otisků prstů apod. Liteňští
hasiči zase předvedli v rámci svého
výcviku s vozidlem hašení ohně a
jízdu terénem. Děti si poté prohlédly
vozidlo a vyzkoušely si stříkání z několika proudnic. Nejvíce je ovšem
bavilo běhání pod kapkami vody z
lafetové proudnice. Tedy - místo kapek, to byla spíše vodní sprcha, ale v
panujícím horku byla pro všechny
velice osvěžující.

NA TÁBOŘE. Jedna z družin na letním táboře liteňského Zálesáka.
První týden utekl naštěstí bez úrazů Javornici opravdu hodně, tak se sem
a velkého stýskání. Vos je letos na tam nějaký ten štípanec najde. Hlavně ať na táboře vydrží krásné počasí
a děti si tři týdny prázdnin, které stráví v křivoklátských lesích, opět
pořádně užijí. Mnoho z nich pozná

Foto ARCHIV
nové kamarády a snad se naučí i samostatnosti a odpovědnosti. Děti si
na táboře nejen hrají, ale musí si po
sobě mýt misky, doplňovat dřevo do
kuchyně, uklízet si ve stanech...
jiří HRÁCH, T. K. Zálesák Liteň

Sbor dobrovolných hasičů Liteň byl
založen v roce 1877 a je dnes nejstarším v okrese Beroun. Původní
byl sbor v Berouně, kde postupem
času vznikl HZS ČR.
Přijďte s námi oslavit naše výročí,
posedět s přáteli u rockovější hudby
a užít si tak sobotní zářijový den.
Každá hasičská i IZS technika, s
kterou máte možnost přijet, je na
akci vítána.
Budeme se těšit na setkání 9. září od
12 hodin na nádvoří zámku v Litni.
Vchod je branou vedle prodejny
COOP, vstup zdarma.
jiří HRÁCH, velitel SdH Liteň

právě řeší další případná žádost o
dotační prostředky.
Doufám, že se nám podaří alespoň s
některými projekty uspět a budeme
se moci věnovat dalším, které jsou
zatím jen »v plenkách«.
Přeji vám všem krásný zbytek léta,
ať už doma, nebo na dovolené a
všem dětem naplno užitou druhou
polovinu prázdnin.
Šárka MARCÍNOVÁ,
starostka Litně

Hasiči chystají oslavu výročí sboru
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Po setmění nás bude čekat ohnivá
show Firelovers.

U DĚTÍ. Liteňští hasiči v červenci
navštívili děti, které pobývají na táboře Zálesák. Foto Jiří HRÁCH

Bio-kontejnery budou již brzy
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Bez jejichž souhlasu bychom žádost
nemohli dokončit.
Plné ruce práce mají během léta také projektanti, kterým byl zadán
projekt rekonstrukce a částečné výstavby chodníků v centrální části
Litně. I na tento projekt se budeme
pokoušet získat finanční prostředky,
o čemž vás budu v budoucnosti také
informovat dál. Další akcí, která brzy možná dostane další příležitost,
je sportoviště ve Bělči, u kterého se

Triumfoval Žabí hlen, zlatou haxnu vyhrál Jiří Počta
NA LITEŇSKÉM HŘIŠTI SE USKUTEČNIL PÁTÝ ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ O BRDSKÝ POHÁR
V sobotu 1. 7. uspořádal fotbalový
klub Liteň 5. ročník turnaje v malé
kopané o Brdský pohár. Hrálo se
5+1 na brány 5x2 metry. Jednokolovým způsobem každý s každým se
utkaly domácí FC Liteň, FK Kopyta,
Autisti, FC Roma Beroun, Žabí hlen
a favorit turnaje SK Tetín.
Turnaj měl velmi dobrou fotbalovou
kvalitu, na hřištích vládla již prázdninová pohoda, ke které přispělo i
příjemné slunečné počasí. Už od
úvodních zápasů bylo zřejmé, že vítěz turnaje vzejde pravděpodobně z
dominující dvojice SK Tetín a Žabí
hlen - oba týmy procházely turnajem
hladce, bez ztráty bodu. Vzájemné
utkání tak bylo fotbalovým vrcholem dne. Po vyrovnaném průběhu 5
minut před koncem za stavu 2:2 Žabí
hlen rozehrál kombinační akci a po
vynuceném faulu rozhodl z penalty
kapitán týmu Václav Los o výhře nejen v tomto souboji, ale i v celém
turnaji o Brdský pohár. Favorizovaný SK Tetín možná trochu doplatil i
na svoji málopočetnou soupisku turnaj odehrál bez střídání! Vítězný
Žabí hlen pro změnu těžil i ze svých

zkušeností z pražské hanspaulské ligy malé kopané, kterou hraje již 7
let. V posledním střetnutí domácí FC
Liteň v souboji o bronzové umístění

proti FC Roma Beroun neudržel vedení 4:2; po konečném výsledku 4:4
se radoval z 3. místa protivník. Turnaj se odehrál bez problémů i díky

DOMÁCÍ. Tým FC Liteň na turnaji o Brdský pohár.

Foto Milan KUDĚJ

výbornému pískání profesionálních
rozhodčích Pose a Závory.
Tradiční součástí turnaje byla vložená soutěž fotbalové kopací techniky
s recesistickým názvem Zlatá brdská
haxna, do níž se přihlásilo 34 účastníků - kromě hráčů i několik žen a
diváků. Prestižní klání pro sebe rozhodl až v osmé sérii kopů dvaadvacetiletý hráč vítězného týmu Jiří
Počta, který v minulosti hrál i nejvyšší dorosteneckou ligu. Postupně
ve své fotbalové kariéře hrával za Č.
L. Beroun, Hořovice i Motorlet Praha a v současné době nastupuje za
Český Lev Beroun. Jeho oblíbeným
klubem je Sparta Praha, ze zahraničních FC Barcelona. Z tohoto klubu
je i jeho nejoblíbenější hráč, Isco.
Při závěrečném rozdílení cen nejlepším týmům byla předána i individuální ocenění. Nejlepším hráčem turnaje o Brdský pohár byl vyhlášen
Pavel Šebek z vítězného Žabího hlenu a tak jediná trofej, která nepřipadla vítězům, byl nakonec post nejlepšího brankáře turnaje. Tím se jednoznačně stal Josef Burian z SK Tetín.
Milan Kuděj, Liteň
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Do svinařského křesla usedl host...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Poté se začalo besedovat. Po nesmělém začátku se začaly hrnout dotazy
jeden za druhým. Víte, v jakém vztahu je František Kinský s Karlem
Schwarzenbergerem? Nápovědou
vám budiž, že Karla prababička a
Františkův děda byli sourozenci. Po
chvilce váhání je to jasné: František
Kinský je strýcem lídra »topky«, ačkoliv je o 10 let mladší. Téměř dvouhodinová debata byla velice zajímavá. Padaly otázky ohledně rodiny,
emigrace, vyvlastnění majetku, restituce a následné několikaleté rekonstrukce zdemolovaného zámku v
Kostelci nad Orlicí. Z panského sídla se stal za totalitního režimu Výzkumný ústav pro chov prasat, byl

Harmonikář hrál hity
Karla Gotta i dechovku
V sobotu 22. 7. se ve Svinařích u
příležitosti nadcházejícího svátku
sv. Anny konala Svatoanenská pouť.
Žádný dopolední turnaj se tentokrát
- narozdíl od minulých let - nekonal,
a tak se od 10.00 uklízelo, připravovalo občerstvení a sezení pro seniory. Úderem 14.00 rozehrál Jiří Šoufek svou harmoniku i buben a oblažil přítomné směsicí dechovky, popu
i hitů Karla Gotta. Kvůli vysokým
teplotám se popíjela hlavně voda s
mátou a citronem, sem tam si někdo
dal malé pivo. Obec připravila pro
seniory občerstvení v podobě obložených talířů a dortů. Mladší publikum pak do jedné hodiny ranní tančilo a zpívalo s rockovou kapelou.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Peníze na akce dostali
tenisté a ochotníci

Řevnice - Celkem 26 tisíc korun rozdělila ve 2. kole grantového programu řevnická radnice pořadatelům
různých akcí.
Peníze putovaly čtyřem organizátorům. Sportclub Řevnice získal 6000
korun na uspořádání Václavského
turnaje rodinných párů v tenise, řevničtí ochotníci obdrží 10 000 Kč na
představení Velký holky nepláčou.
Shodně po 5000 Kč obdrží organizátoři Pochodu za Mikulášem a Mikulášské nadílky. V programu Podpora
konkrétního projektu nebo akce v
oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a
životního prostředí již na počátku roku radnice rozdělila 179 000 mezi 18
žadatelů. Členové pětičlenné komise
hodnotili každý za sebe jednotlivé
žádosti bodováním na škále 0 - 15
bodů.
(pan)

NA BESEDĚ. O setkání a besedu s Františkem Kinským byl ve Svinařích velký zájem.
Foto Lucie BOXANOVÁ
vybydlen a chátral. Dřevěné podlahy cích více než rok. „Bůh dal, Bůh
a stropy se propadly, z 2. patra bylo vzal, to byl smysl života mého otce,
vidět střechou na nebe. Jen zajištění Josefa Kinského. Od aristokrata až
statiky zámku trvalo při rekonstruk- po třídního nepřítele, kterým se stal

Málotřídka je v plném počtu a těší se na děti
Po odvolání ředitele zadnotřebaňské
málotřídky Bohumila Bulíře byla
vedením školy dočasně - do ukončení výběrového řízení na pozici ředitele - pověřena Pavlína Fialová. Po
měsíci se jí podařilo opět zajistit plné personální obsazení. Jako vyučující 1. a 2. ročníku nastoupí Ladislava Stromajerová, která má odpovídající vzdělání i zkušenosti s výukou v málotřídce. Do školky jako
vedoucí pracovník nastoupí Jiří Janovský, který léta vyučoval na 1.

stupni ZŠ a řídil MŠ. Dominika Šusterová zůstává jako vyučující 3. a 4.
ročníku, vychovatelkou v družině i
nadále bude Veronika Kořínková,
jež zároveň vykonává funkci pedagogického asistenta.
Slavnostní zahájení nového školního roku je naplánováno na 4. 9., pro
rodiče žáků je v plánu 6. září úvodní třídní schůzka. Více informací najdete na stránkách školy - v aktualitách.
Petra FRýDLOVÁ,
zastupitelka Zadní Třebaně

Pod lávkou vznikají nová umělecká díla

Z našeho kraje

* Provozní doba Obecního úřadu
Lety je ve středu 2. 8. omezena do
16.00. Z technických důvodů také
nebude do 4. 8. možné pořizovat výpisy z Czech pointu.
(bt)
* Dovolenou mají do 4. 8. na obecním úřadu v Hlásné Třebani. Pro veřejnost je tedy uzavřen.
(hz)
* Od 4. do 9. 8. je z důvodu překopu pro uložení přípojky vodovodu a
kanalizace a elektropřípojky uzavřena ulice Na Pěšince v Letech, mezi
ulicemi Pražská a Řevnická.
(bt)
* Farmářské trhy se konají 5. 8. od
8.00 do 12.00 u zámku v Dobřichovicích.
Andrea KUDRNOVÁ
* Mykologickou exkurzi pořádá 5.
8. Správa CHKO Český kras. Exkurzí provedou mykologové Rostislav
Fellner i Martin Kříž a lesník Josef
Mottl. Sraz je v 10.15 na parkovišti u
Koněpruských jeskyní. Hledání a určování hub bude organizováno v přírodní rezervaci Kobyla i přírodní památce Zlatý kůň. Info na www.ceskykras.ochranaprirody.cz
(pan)
* S neobvyklou prosbou se 24. 7.
večer obrátila na černošické strážníky starší žena: řemeslníci jí zapomněli zhasnout ve sklepě, vzhledem k
vysokému věku špatně chodí ze schodů a není schopná si zhasnout.
Světlo tedy přijeli paní zhasnout strážníci...
Otmar KLIMSZA

Cyklistu bodla vosa,
skončil v nemocnici

V plné práci jsou v těchto dnech sochaři, kteří se v Dobřichovicích účastní 7. ročníku sympozia Cesta mramoru. Jak vznikají nová umělecká díla,
se na vlastní oči můžete přesvědčit na louce u dobřichovické lávky pro
pěší. Výsledky práce sochařů budou představeny na vernisáži, která se na
stejném místě uskuteční 13. srpna od 15.00. O hudební doprovod se postará Vladimír Merta. Foto NN M. FRÝDL
(pan, ak)

Děti se nám motají do vlasců! stěžují si rybáři
Prázdniny a dovolené jsou každoročně také dobou narušování veřejného pořádku a nočního klidu.
V minulých letech bylo nejvíce stížností na obyvatele ubytovacích zařízení JEKA - nejčastěji na kemp u
Berounky v Řevnicích. Letos jsme
přehodnotili výkon služby a přesto,
že jsme stále pouze čtyři, rozhodli
jsme se po dobu prázdnin pracovat,
mimo úřední dny, převážně v noční
době, a výkon služby zaměřit právě
na narušování nočního klidu i prodej
alkoholických nápojů osobám mlad-

v očích totalitního režimu. Nikdy ho
to ale nezlomilo. Do rekonstrukce
zámku se pustil v úctyhodných 80
letech. Jak postupně opravy přibývaly, otec říkal »Já ten dům dodělám
do takové míry, že mým nástupcům
nezbude nic jiného, pokračovat!« A
to také udělal, a to se do dnešního
dne děje. A také se naplňuje další jeho věta »Každou korunu, kterou do
toho domu vrazíte, už nikdy v životě
neuvidíte.« Vše je financováno z
vlastních zdrojů, odměnou jsou ohlasy lidí, kteří celou tu dřinu dokáží
ocenit,“ uvedl František Kinský.
Další vážený host - filmový historik,
scénárista a novinář Pavel Taussig usedne do svinařského křesla 4. 8.
od 17.00. Jste srdečně zváni.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

ším 18 let. Zjistili jsme si termíny střídání turnusů v ubytovacích zařízeních a všechny nové zahraniční návštěvníky (převážně děti ve věku 14
-17 let) ihned seznamujeme s možností právních důsledků překročení
zákonných norem. Kontrolujeme
místa prodeje alkoholických nápojů
a provedli jsme několik namátkových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu - všechny s negativním
výsledkem. Pravděpodobně v důsledku těchto opatření jsme dosud nepřijali žádné oznámení od občanů

týkající se porušení nočního klidu
obyvateli kempů JEKA. Několik rybářů si stěžovalo na hluk u řeky v
době, kdy zde rybařili, a na to, že jim
děti plavou přes nástrahy a zamotávají se jim do vlasců.
Tyto situace však strážníci řešit nemohou - nejde o protizákonné jednání. Je třeba si uvědomit, že prázdniny jsou časem většího hluku, dětského řádění a volnějších mravů - i my
jsme se na ně v dětství těšili a mnozí
se na ně těší i v pokročilejším věku...
Jiří DLASK, MP Řevnice

V posledním červencovém týdnu
vyjížděla posádka řevnických záchranářů s lékařem prakticky denně k
pacientům s alergickou reakcí po
bodnutí hmyzem. Jedná se o všechny věkové skupiny a různé druhy
příznaků reakce - od větších otoků,
svědění, zhoršeného dýchání, křečí
až po bezvědomí. Při poskytnutí
první pomoci je nutné místo vpichu
chladit, při bodnutí v ústech cucat
led nebo zmrzlinu a vždy volat záchrannou službu.
Jeden z vážnějších případů jsme
před pár dny řešili v Hatích, kde byl
za jízdy bodnut vosou do ruky cyklista středního věku. Přestože jako
alergik byl vybaven speciálním perem Epipen, nepodařilo se mu včas
a správně si látku aplikovat. Po příjezdu naší posádky byl při vědomí a
po podání kortikoidů byl převezen
do nemocnice v Hořovicích
Bořek BULíčeK, ZS Řevnice
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Přijmeme

PRODAVAČE/ČKY
do řeznictví v Černošicích (30 minut vlakem z Berouna).
Mzda 17.000 Kč.

Volejte 725 263 672.

Koláčové dobroty & Potraviny bez obalu

Marcela Soukupová
Objednávky. Závoz koláčků.

www.kolacky-kolace-praha.cz

výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz
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Pětiletý Kanec vyrazil do Hamburku
CYKLISTÉ Z DOBŘICHOVIC A OKOLÍ PUTOVALI TÝDEN Z DRÁŽ̌ĎAN PODÉL LABE
Letošní pětileté výročí založení Klubu amatérských neregistrovaných
elitních cyklistů (KANEC) z Dobřichovic a okolí oslavili jeho členové
týdenní cestou do Hamburku, která
vedla převážně podél Labe. Měřila
více než 550 km - podle kvality cyklocomputerů jednotlivých účastníků.
Německo nás svojí přívětivou a kvalitní sítí cyklotras láká, dá se říci, odnepaměti. V roce 2014 jsme se z Dobřichovic vydali do Drážďan, o rok
později, na výročí upálení Mistra Jana Husa, do Kostnice - ti nejskalnější cyklisté s prodloužením trasy až
do Zürichu. Loni KANEC zamířil na
Rujánu a letos nás pro změnu inspirovala polabská cyklostezka s cílem
v Hamburku.
Hrdinsky jsme se vydali proti větru z
Drážďan na týdenní putování. To nás
zavedlo do Míšně, kde jsme si prohlédli tamní manufakturu na výrobu
porcelánu i malebné náměstí. Následovalo Torgau s přenádherným renesančním zámkem, Dessau, Burg bei
Magdeburg, Havelberg, Dannenberg
a Hamburk.
Naše bezproblémové putování téměř
zhatila revoluční atmosféra vyvolá-

NA CESTĚ. Členové Kance při putování Německem. Autorka článku na větším snímku uprostřed. Foto Jiří TESAŘ
na velkým setkáním představitelů
G20 v Hamburku. Bezpečnostní
opatření, která následovala, obsahovala i zákaz krátkodobého ubytování
v kempech kolem města. Komplikace také znamenal vytrvalý, prudký
déšť. Prohlídku Hamburku jsme tedy absolvovali pěšky s deštníky nad
hlavou. Ale hlavní turistické zajíma-

vosti tohoto hanzovního města a zároveň největšího německého přístavu jsme si ujít nenechali. Jen pro
pořádek - Hamburk je od Severního
moře vzdálen asi 100 km! Přístav a
propracovanost lodní dopravy i přepravy, kdy lodní doprava je součástí
místní MHD, je velkolepé. Za zmínku stojí moderní budova Elbphilhar-

monie - kontroverzní stavba, jedna z
nejdražších v Německu. Vyhlídka
odtud na obrovskou plochu přístavu
i nejstarší část Hamburku je skutečně velkolepá. Nejskalnější Kanci si
pak ještě protáhli závěrečnou etapu
do Lübecku. Tam už byli odměněni
pohledem na Severní moře.
Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Bývalý kapitán Ostrovanu slavil čtyřicáté narozeniny
ty, volejbalový pot, úsměvy i blahopřání... Budu vzpomínat s nostalgií,
zvlášť při pohledu na 150 litrů alkoholu ve skříni, jeden velkej meloun v
lednici, pět vlastnoručně napsaných
přání, jedno vlastnoručně nenapsané
přání k osmdesátinám, čtyři knihy a
jednu právě zasazenou jabloň...,“
vzkazuje Honza gratulantům.
Jan Palička nedávno ukončil fotbalovou »kariéru« v klubu Ostrovan
Zadní Třebaň a štafetu předal mladším spoluhráčům. Ještě jednou
všechno nejlepší!
Text a foto
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Oslavu kulatých čtyřicátých narozenin uspořádal bývalý dlouholetý kapitán Ostrovanu Zadní Třebaň Jan
Palička v polovině července před
fotbalovými kabinami na zadnotřebaňském Ostrově. Tedy symbolicky
v místech, která byla řadu let jeho
»druhým domovem«. Pozval pár
přátel, kamarádů, spolužáků s rodinami. Sportovně zábavné odpoledne
si užívali všichni příchozí od dopoledních hodin až do úplné tmy.
„Děkuju za vaše koláče, buchty,
okurky, bramboráčky, dorty, keksy,
zavařenou čalamádu, tyčinky, cuke-

Širokými planinami se neslo Kdož sú Boží bojovníci
NA OSLAVÁCH STÉHO VÝROČÍ BITVY U ZBOROVA BYL NA UKRAJINĚ ZASTOUPEN I NÁŠ KRAJ
Zkraje července jsme si připomínali
100. výročí bitvy u Zborova, prvního
významného - a hned vítězného! vystoupení Československých legií
na východní frontě Velké války.
První červencový den odlétala k oslavám na Ukrajinu z vojenského letiště
Praha-Kbely vládním letounem delegace se zástupci Církve československé husitské (CČSH). Své zastoupení
v ní měl i Sbor Jiřího z Poděbrad
CČSH v Tmani. Do Lvova jsme sice
přiletěli načas, ale objednaný ukrajinský autobus se nerozjel. Ani po třech
hodinách, kdy nám byl konečně poslán autobus náhradní. Přesto, že nebojácný řidič pak na místních hrbolatých komunikacích šlapal na plyn, co
to šlo, a cestu nám za pomoci blikajícího majáku a nezřídka i zvukového
signálu razila policejní hlídka, pietní
akt v Ozerné (česky Jezerné) ani
slavnostní otevření Českého domu
jsme nestihli. O výstavu v hotelu Tarnopol věnovanou českým legiím,
uvítání v tarnopolském divadle Tarase Ševčenka a představení mladoboleslavského souboru Divadýlko na
dlani, jež pro tuto příležitost nastudovalo hru Zborov aneb Hrdinové bez

patosu, už jsme naštěstí nepřišli. Vyslechli jsme projevy významných
hostů naší politické scény i zástupců
ukrajinské strany. Následoval koncert
Brass bandu Ústřední hudbyArmády
české republiky, který pořádala Československá obec legionářská a Armáda ČR.

Delegace CČSH čítala kolem čtyřiceti účastníků v čele s patriarchou Tomášem Buttou a pražským biskupem
Davidem Tonzarem. Nabitý program
s námi absolvovali i váleční veteráni.
Dle historiků je bitva u Zborova v
historii vojenství bezvýznamnou akcí, ale v historii naší země má zcela

U ZBOROVA. Jana Šmardová Koulová při nabírání prsti ze zborovského
bojiště.
Foto Stanislav SABOL

zásadní místo. T. G. Masaryk mohl
dokladem statečnosti českých dobrovolníků ve vítězné bitvě proti rakouské přesile přesvědčit ruské vrchní velení i vládu, aby umožnili utváření
dalších československých jednotek.
Oběť bezmála dvou stovek legionářů,
kteří u Zborova padli, a dalších asi
sedmi set, kteří utrpěli zranění, nebyla zbytečná. Na jejich počest zazněla hymna Kde domov můj.
CČSH vznikla jako církev národní a
demokratická v lednu 1920 velkým
přispěním právě legionářů. Mužům,
kteří padli za stejné ideály svobody
pravdy a lásky, za něž položil život i
Mistr Jan Hus, jsme poděkovali slavnostní bohoslužbou, kterou vedl patriarcha Tomáš Butta. Husitský chorál
Kdož sú Boží bojovníci se pak nesl
širokými planinami.
Ve tmaňském sboru, ve výklenku na
pravé straně modlitebny, je od 30. 9.
1928 pietně uložena schránka s prstí
od Zborova. Nyní sem přibyla i »nová« prsť z tohoto legendárního bojiště. Přivezli jsme ji z naší letošní cesty
na počest 100. výročí slavné bitvy.
Jana Šmardová KOULOVÁ,
CČSH Tmaň
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Déšť utekl jinam a začal tenisový kemp
ŘEVNICKÝM SE PŘIHLÁSILO PĚTADVACET DĚTÍ VE VĚKU OD ČTYŘ DO ČTRNÁCTI LET
Řevnice - Předpověď počasí vypadala děsivě. Pondělí – prudké ochlazení a déšť. Úterý – trvalý déšť.
Středa, čtvrtek i pátek – zataženo,
časté přeháňky. Nakonec se nebesa smilovala a první z letních tenisových kempů Sportclubu Řevnice, který se konal poslední červencový týden, měl úspěch.
„Jen v pondělí nás kapky vyhnaly na
hodinu z kurtů. S dětmi se šlo sportovat do sálu Liďáku. Na situace, že
zasáhne počasí, jsme připraveni,“
říká trenérka Daniela Švédová.
O týdenní kemp byl zájem, přihlásilo se 25 dětí od 4 do 14 let. Sportclub
měl »vyprodáno« –zaplnil tři kurty u
Liďáku a další dva ve svém letním
areálu za vodou u fotbalového hřiště.
„Měli jsme i pět nováčků, s těmi byla větší práce, ale bavilo nás to a
snad u tenisu zůstanou,“ popisuje
Švédová,členka tria trenérů, které se
o tenisty staralo. Vypomáhal jim dorostenec Martin Froňka, nedávný finalista okresních přeborů.
Zájem roste
Sportclub pořádá kempy každoročně
a zájem dětí roste. Mají zajištěný
program od pondělí do pátku, od 9
do 16.00: sportování, jídlo, zábavu i
soutěže o ceny. Zpestřením kempů
bývá středeční půldenní výlet – loni
si při něm děti vyzkoušely jízdu na
koni, letos je čekala poznávací vycházka po lesních stezkách, kde v
mládí běhala řevnická rodačka
Martina Navrátilová a připravovala
se na tenisovou kariéru.
„Na kempu jsme teď měli dvě neteře slavných tenistek – Martiny Navrátilové a Báry Strýcové,“ prozradila zajímavost trenérka Švédová.
Na srpen má Sportclub připraveny
další kempy: pobytový v jihočeském
Velešíně (13. – 18. 8.), který je určen
spíše hráčům se základní tenisovou
praxí, a v závěru prázdnin (28. – 1.
9.) na řevnických kurtech dostanou
prostor úplně všichni, tedy i ryzí začátečníci. Více informací najdete na
webu www.sportclubrevnice.cz, nebo si stačí napsat na e-mail info@sportclubrevnice.cz.
Po kempech už začnou přípravy na
Naše noviny - XXVIII. ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní.
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NA KEMPU. Účastníci červencového tenisového kempu Sportclubu Řevnice.
zimní tenisovou sezonu, jubilejní
desátou, kterou Sportclub odehraje v
hale u Liďáku. Za tu dobu vybudoval vlastní Tenisovou školu, kterou
aktuálně navštěvuje 118 dětí.
„Díky široké základně a celoročnímu provozu si u nás může každý dobře zahrát. Děti přijímáme od pěti
let, začínáme se všeobecným pohybovým rozvojem, postupně dostávají do ruky raketu. Tím, že kurty jsou
hned vedle školy a v těsné blízkosti
mateřských školek, mají to děti
snazší,” říká hlavní trenér mládeže
Michal Mottl. Srpen je ideálním měsícem, kdy dítě do Tenisové školy
Sportclubu přihlásit. Hned zkraje září se totiž sestavuje rozvrh tenisových lekcí a při něm většina rodičů
potřebuje, aby tenisové hodiny co
nejlépe navazovaly na běžnou školní
výuku.
Na závěr letní sezony připravuje
Sportclub tradiční Václavský turnaj
rodinných párů, při němž si zahrají
děti se svými rodiči či příbuznými.
Populární řevnická akce nemění ter-

mín, hraje se tedy opět 28. září na
svátek sv. Václava u Liďáku.
„Letošní novinkou je, že poprvé si ji
zkusí i předškoláci. Upravíme jim
podmínky, budou hrát přes velkou

Foto Daniela ŠVÉDOVÁ
síť, ale jen na pole pro podání,“ říká
hlavní organizátor Michal Mottl.
Turnaj je otevřen pro kohokoliv, přihlášky párů přijímá Sportclub na
svém mailu.
(šv)

Dvě finále tenistky ze Řevnic
Řevnice - Jedenáctiletá tenistka
Veronika Haňkovská z Řevnic si z
zkraje prázdnin vybojovala postup do finále dvou celostátních
turnajů mladších žákyn.
V Březnici jí přitom chybělo pár
míčků k životnímu úspěchu - prohrála těsně 6:7, 4:6 se Šárkou Zíkovou z Hluboké nad Vltavou, když
nervák v prvním setu ukončil až tiebreak poměrem 10:12. I tak odcházela hráčka Sportclubu Řevnice z
kurtů spokojená, úspěchem pro ni
bylo už semifinálové vítězství nad
první nasazenou Kristýnou Tesařovou z Lokomotivy Plzeň. Zachytila
nástup dotahující soupeřky a dorazila ji dvěma gamy.
(šv)

Zlatníky ve finále turnaje zdolali Sršáně 2:1

Pátý ročník turnaje v malé kopané o Pohár Karla IV. se konal 22. 7. na
hřišti TJ Karlštejn. Osmnáct družstev bylo rozděleno do čtyř skupin, ta nejlepší postoupila do osmifinále. Vítězství si vybojoval tým Zlatníků (na snímku), který ve finále zdolal hráče Hostomic sdružené do celku Sršáni 2:1.
Třetí byl tým Sedlo Praha.
Text a foto Jiří ČECH, Karlštejn

STŘÍBRNÁ. Veronika Haňkovská s
diplomem.
Foto Michal MOTTL

Sport po okolí

* Fotbalový turnaj v malé kopané
se koná 5. 8. na hřišti u potoka v Hatích. Prezentace v 7.30, výkop o hodinu později. Turnaj je určen družstvům ve složení 5+1, startovné za
tým činí 500 Kč.
(mif)
* Polodenní turistická vycházka z
Černošic do Radotína se uskuteční
5. 8. Sraz účastníků je v 9.25 u pokladen Hlavního nádraží v Praze,
(vlak odjíždí 9.47), případně na zastávce v Černošicích. Odtud se půjde do zdejšího kostela a po úbočí
Kulivé hory pastvinami i lesem k
nádraží v Radotíně. Trasa měří asi 7
kilometrů, info 607 911 151.
(eh)
* Bezmála 2 000 borců všech kategorií se 22. 7. zúčastnilo cyklistického závodu Praha - Karlštejn Tour
České spořitelny. Startovalo se z dostihového závodiště v Chuchli, trasy
vedly Poberouním, v okolí Mořinky
a Černošic. Hlavní závod měřící 53
km vyhrál Matouš Ulman, který v
cílovém spurtu porazil Jiřího Hudečka z Letů.
(mif)

