
Poberouní - Řeka Berounka na
svém dolním toku ožívá. Nejenže
tu přes léto jezdí přívoz z Černošic
okolo hradiště české kněžny Kazi -
nově jsou na Berounce otevřeny
také půjčovna paddleboardů v
Řevnicích a sousedská lodní samo-
obsluha v Černošicích.
Řevnická radnice uspěla s dotací na

vybudování takzvané Relaxační lou-
ky za přibližně 260 tisíc. Nejen mi-
lovníkům vodních radovánek, pikni-
ků či táboráků má sloužit na levém
břehu Berounky nad řevnickou láv-
kou, a to již příští sezonu. Pro návš-
těvníky by zde měly být k dispozici
lavičky, ohniště, ale i betonové stoly
pro pořádání pikniků, odpadkové
koše a stojany na kola. V loňském
roce se již městu podařilo opravit
povrch přilehlé přístupové Karlš-
tejnské ulice, kde má vzniknout i
parkoviště pro několik aut. 
V červenci tu rodilý Řevničan Jaro-

slav Sviták zprovoznil půjčovnu pad-
dleboardů. „Paddleboard je lehké
nafukovací prkno. Sbalený do speci-
álního batohu ho lze převážet kam-
koli. Paddleboarding posiluje, prota-
huje, nutí koordinovat pohyby, zlep-
šuje rovnováhu a fyzickou kondici,
náladu a propojí vás s přírodou,“
řekla Irena Svitáková. Prkna si lze
půjčit i na více dní a kromě řevnické
provozovny otevřeli Svitákovi půj-
čovnu i v Dobřichovicích u jezu.
Obě fungují dle počasí o víkendu, ve
všední dny odpoledne a na telefonic-
kou objednávku. (Dokončení na str. 11)

V tomto čísle Našich novin
* Mušketýry přivítal král - strana 7
* Letům pomohli vlastenci - strana 12

Řevnice - V sobotu 26. 8. se v »Ho-
bitíně« u vesničky Hodyně konal
další z poberounských »woodstoc-
ků«. Jeho duchovní otec, muzikant
Petr »Béda« »Kamont« KADE-
ŘÁBEK ze Řevnic je velmi rene-
sanční osobnost s mnoha vizemi.
Jak a proč tě napadlo pořádat pod
brdskými kopci hudební festival. A
proč mu říkáš woodstock?
První »woodstock« byla pouze osla-
va narozenin mé sestry Hanky, která
mně v tu dobu výrazně pomohla s
pořízením pozemku, a taky poděko-
vání kamarádům, kteří mi pomohli
prostor uklidit. Mělo to být takové

posezení u ohně s několika spřátele-
nými muzikanty. Nakonec se ten-
krát sešlo pět šest kapel a asi sto pa-
desát kámošů. Hrdý název »wood-
stock« byla recese. Mimochodem –
plný název festivalu je Řevnický
Woodstock ve Svinařích. Originál
se taky nekoná ve Woodstocku, ale
asi třicet kilometrů odtud.
Jak dlouho už festival pořádáš a
jaké kapely na něj zveš? Máš něja-
kou dramaturgii, nebo jsou všichni
vystupující »kámoši«?
Letos se konal pátý ročník. Účelem
není pořádat velkolepou akci, ale
setkání přátel. (Dokončení na straně 3)

DR. GRUNTORÁD. Životní jubile-
um oslavil 25. 8. přímo při předsta-
vení poberounského muzikálu Post-
řižiny v Mníšku jeden z jeho prota-
gonistů, známý moderátor a herec
Jan Rosák.        Foto NN M. FRÝDL

Petr Kadeřábek ve stodole, kterou
rekonstruuje.  Foto NN M. FRÝDL

Na řece to žije, čím dál tím víc
V PROVOZU JE PŮJČOVNA PADDLEBOARDŮ I SOUSEDSKÁ LODNÍ SAMOOBSLUHA

29. srpna 2017 - 17 (706) Cena výtisku 7 Kč

Vicemistr republiky
v tenise je z Řevnic

Chci vymyslet létající talíř a naučit se malovat!

Cena z Hongkongu
Řevnice, Hongkong - Hlavní cenu v
mezinárodní studentské výtvarné
soutěži HKISAC získal žák ZUŠ
Řevnice Petr Vaněk. Ocenění a tisíc
dolarů si převzal v Hongkongu.
Šestnáctiletý obyvatel Zadní Třeba-
ně uspěl s fotografií Dancing sha-
dows - Tančící stíny. Kromě něj zís-
kali čestné uznání i další žáci řevnic-
ké »zušky« Vojtěch Vosáhlo a Pro-
kop Sodomka.  Všichni tři jsou  žáky
Jiřího Milfaita.  (pef)

Tragédie na Alotriích:
Muž spadl z mostu!
Dobřichovice - K tragédii došlo bě-
hem setkání šermířských skupin
Alotria, které se konalo v areálu i
okolí dobřichovického zámku 26.
srpna. Jeden z diváků spadl z míst-
ního mostu a vážně se poranil.
„Zasahovat musela v sobotu 26. 8.
ve večerních hodinách naše posád-
ka, která zajištovala zdravotní asis-
tenci na akci Alotria v Dobřichovi-
cích,“ řekl ředitel řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. Jeden z diváků
vlezl v nestřeženém okamžiku na
mostní konstrukci a zřítil se z nej-
vyššího bodu přímo doprostřed vo-
zovky. „Posádka byla okamžitě na
místě události a protože muž nejevil
známky života, začala ihned s jeho
resuscitací,“ sdělil Bulíček. „Po asi
třiceti minutách se podařilo obnovit
jeho životní funkce a po příjezdu lé-
kaře byl napojen na umělou plicní
ventilaci,“ dodal s tím, že zraněný
byl ve velmi vážném stavu s těžkým
poraněním hlavy transportován do
nemocnice. (Viz strana 9) (mif)

Rekonstrukce hlavní
silnice začne později
Dobřichovice - Oprava silnice z
Dobřichovic do Černošic má podle
nejnovějších informací na webu
města Černošice začít v září. Dopra-
vu zde budou řídit semafory, takže
se řidiči mohou připravit na kolony. 
Oprava měla podle původních infor-
mací začít už v polovině srpna (viz
NN 16/17). Frekventovaná silnice
II/115 vedoucí z Dobřichovic na
černošickou Vráž dostane nový po-
vrch. Stavební společnost M-SIL-
NICE, vybraná Středočeským kra-
jem jako dodavatel stavby, zahájí re-
konstrukci 3. 9. První opravovaný
úsek je si 800 metrů dlouhý a vede
od ulice V Habřinách směrem k Do-
břichovicím. Uzavírka silnice bude
částečná, doprava bude vedena
kyvadlově a provoz na ní bude řízen
světelnou signalizací. (mif)
(Dokončení na straně 9)
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Notičky v horách chystají novou desku
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY SE PRÁVĚ »SOUSTŘEĎUJE« V PASEKÁCH NAD JIZEROU

Folklorní soubor Notičky z Řevnic vyjel opět po
roce 22. 8. na  letní soustředění do hotelu Albert v
Pasekách nad Jizerou. Děti si až do konce prázd-
nin  budou užívat práce i zábavy. Velké Notičky
cvičí nové písničky od Josefa Fialy s texty Jaro-
slava Seiferta, které budou v říjnu natáčet na nové
CD, malé Notičky pak koledy a tance. Čas zbývá
i na to dovádění, výlety a soutěže.  Děti chodí do
lesa, stavějí domečky, skáčou na trampolíně, hrají
fotbal. Došlo i na soutěž Tvář Notiček má známý
hlas. Takto ji zaznamenal Jan Flemr: „Dorazili na-
mátkou Bob Dylan, Red Hot Chilli Peppers, Ma-
rilyn Monroe, Tomáš Klus, Honza Nedvěd, ba i
Kurt Cobain vstal z mrtvých, aby si zajel do Pasek
(samozřejmě rozflákal kytaru!). Úroveň soutěže
byla tradičně vysoká, technické defekty znemož-
ňující vystoupení jsme tentokrát překonali, jenom
Beyoncé se omluvila pro náhlou indispozici, která
ovšem před večeří pominula.“
Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích:
1. kategorie: 1. místo Pavel Pawlica/Madla Paw-
licová/Tonička Ledvinková, 2. místo Štěpánka
Buchtelová/Anička Nováková
2. kategorie: 1. místo Natálka, 2. místo Anička
Pawlicová, 3. místo Lada
3. kategorie: 1. místo Maty, 2. místo Adélka Souč-
ková, 3. místo Mildík Frýdl
4. kategorie: 1. místo Maruška Krutská, 2. místo
Terezka Nosková, 3. místo Terezka Petrová

5. kategorie: 1. místo Terezka Součková, 2. místo
Anežka Krutská/Jonáš Flemr, 3. místo Anička
Kabátová. Z vítězů pak Notičky vylosovaly čtyř-
až pětičlenné týmy, které budou připravovat další
»trachtaci« na závěr soustředění: mají ztvárnit
»něco« z filmové hudby. 

Děti se vrátí v sobotu 2. září. Mají den na to, aby
se vzpamatovaly, protože hned 4. 9. jdou do ško-
ly! Tak ať si ten závěr prázdnin pořádně užijí,
počasí jim přeje a do školy pak vstoupí pravou no-
hou! Pozdravujeme do Pasek!

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Na tábor do kempu Pecka se vy-
dali žáci a přátele Základní
umělecké školy Řevnice. Auto-
bus plný dětí vyrazil směr Nová
Paka 19. srpna.  
Začátek výpravy na téma Po
stopách velkých cestovatelů ne-
byl valný. Na pražském okruhu
se měnil autobus: porucha. Ces-
tovatelé dorazili do cíle se zpož-
děním, ale v dobré náladě a na-
těšeni na týden plný zábavy. 
Na táboře se jeho účastníci vy-
dali do neprostupné divočiny
objevovat, co zde staré civiliza-
ce zanechaly. 
„Pršelo a bylo krásně... Nejdřív
jsme se schovali v nízkém pod-
rostu a pak se stihli i vykoupa!!
Voda je tady opravdu studená,
jako každý rok,“ bylo mj. zapsá-
no v táborovém deníčku. Bada-
telé  potkali několik kmenů, kte-
ré okolo ohně tančily rituální
tance: holubí, tanec smrti, tanec

slávy pštrosího vejce...  Dále se
šli vykoupat do »Amazonky« a
objevili podivný gumový kopec
(velká trampolína ). Cestovatelé

se na táboře rozhodně nenudili a
a užili si ho plnými doušky! 

Petra FRÝDLOVÁ,
Zadní Třebaň

Badatelé v divočině tančili rituální tance

Svinařští poznali Hynka

ODJEZD. Jedna z členek souboru Notičky při odjezdu na letní soustředění. Foto NN M. FRÝDL

Poberouní - Už několik desítek snímků dorazilo
do tradiční soutěže o nejoriginálnější fotku z do-
volené nebo prázdnin. Zajímavé či vtipné foto-
grafie nám až do 7. září můžete posílat na adre-
su 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.
Autorem první dnes otištěné fotky je Karel Ráž z
Letů. Zachytil na ní z řeky západ slunce nad Le-
tovským mostem. Druhý snímek nám poslala
Ludmila Chroustová z Řevnic. Nazvala jej Vrabci
v louži, aneb Čirá radost a jsou na něm holčičky
z dětského tanečního souboru Klíček dovádějící v
loužích. (mif)

V sobotu 19. 8. usedl do svinařského Křesla pro
hosta další zajímavý host z »pokladničky« Zden-
ka Patočky, Kristián Hynek (vpravo). Že jste toto
jméno neslyšeli? Stejně jako fotbal a hokej zasti-
ňují jiné zajímavé sporty, zastiňuje silniční cyk-
listika vše, kde se »jezdí na kole«. A tak jsme
rádi, že jsme si mohli skoro dvě hodiny tváří v
tvář popovídat s jedním z nejlepších světových
bikemaratonců, mistrem Evropy a bronzovým z
Mistrovství světa, vítězem etapového závodu
dvojic na horských kolech pořádaného od roku
2004 každoročně v Jihoafrické republice.
Velice poutavá debata se konala i o týden dříve,
kdy do Křesla usedli hned dva hosté: Tonička (st-
řih) a Miroslav (režie) Jankovi. Asi nejznámějším
dílem dvojice je dokument Občan Havel, jež na-
hlíží do zákulisí politických i soukromých dramat
prezidentského období Václava Havla. 

Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Letní soutěž spěje do finále, fotky můžete posílat až do 7. září

NA TÁBOŘE. Řevničtí cestovatelé v okolí kempu.      Foto ARCHIV
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Přátel a muzikantů, kteří nemají čas
ani prostor se přes rok sejít. Z toho
vyplývá i výběr kapel - nutno říct, že
jde většinou o soubory spřízněné a
regionální. Na hudebním stylu, mys-
lím, tolik nezáleží – hrála tu mj. per-
fektní kapela z Francie v žánru, kte-
rý byste na rockovém festivalu urči-
tě nehledali.
Jak jsi přišel k areálu v polích, resp.
lesíku u Hodyně, kde se festival
koná, a proč mu říkáš Hobitín?
K areálu v polích, resp. jak příznač-
ně říká moje kamarádka, malířka pí
Fialová V Remízku, jsem přišel díky
nabídce realitní kanceláře. Hodně
mých hospodských přátel mě po
koupi navrhovalo na odebrání své-
právnosti…
Jméno Hobitín vzniklo v důsledku
naivního snu vybudovat tam malou
hobití zakopanou osadu bez nároku
na energie, zato s ambicí přiblížit se
původnímu »přírodnímu« životu.
Trošku díky lidské závisti se sen roz-
plynul, ale jestli bych mohl hovořit
o nějaké vizi, moc by se mi líbilo,
kdyby v těchto místech vznikl tako-
vý malý kulturní stánek obce Svina-
ře. Své místo by tu našla hudba, di-
vadlo, malířství, sochy…
Ty jsi se rozhodl »odejít od civiliza-
ce« a kousek od Hobitína, na samo-
tě Lederhaus u Leče si buduješ
nový příbytek. Proč jsi - obrazně i
fakticky - prchnul od lidí?
To je hrozně filozofická otázka, kte-
rou nejde zodpovědět na dvou řád-
cích. Ale když bych to měl hodně
zjednodušit, tak dejme tomu, že mě
od lidí žene stáří…
Tak úplně sám ve starém stavení
nejsi, máš tu dámskou společnost.
Seznam nás…
Ano, sám tu opravdu nejsem. Mám
tu nejlepší možnou společnost, kte-
rou tu jako znamením beran můžu
mít: ovci Lady Bellu (plemeno Ox-
ford) a mývalici Madame Miu.
Lepší, než lidi…?
Neznám zvíře, které tě zradí a ne-
znám člověka, který tě »nepřekva-
pí«...!
Všude, kam se člověk podívá, jsou
hudební nástroje: kytary, bicí, ban-
jo, dokonce i »plechy«. Zkoušíš,
zkoušíte tu? 
Zkušebnu jsem vybudoval hlavně
pro kapelu Beaton, která je už dlou-
ho moje srdcovka. Ještě hraju s pri-
ma kluky v kapele After 40 a zku-
šebnu také využívali řevničtí kama-
rádi ze skupiny Kompaktor. Úplně
nejvíc ze všeho ale asi slouží mla-

dým a dětem mých známých. Mě
hudba provází celý život. Nejsem
dobrý muzikant, spíš člověk, který
má k muzice kladný vztah. A mám
radost, když můžu těm mladým uká-
zat alespoň kousek cesty k muzice…
Hlavní stan si hodláš vybudovat ve

stodole, která je součástí »areálu«.
Proč právě ve stodole a co všechno
tu plánuješ?
Co se týče mého »Panství Leder-
haus«, musím především poděkovat
p. Fürstovi za umožnění správcov-
ství chalupy i sousední stodoly. Ve

stodole bych časem chtěl mít hlavně
dílnu k plnění svých dětských snů.
Jsem asi »bláznivý snílek« a jako
své životní poslání beru co nejvíc
těch snů si splnit. To je můj styl a
náplň volného času.
Nevím, jestli můžeme strašit čtenář-
ky, ale ženy tu podle tvých slov prá-
vě na růžích ustláno mít nebudou.
Vážně to bude jako v Noci na Karlš-
tejně: ženská noha sem nebude
smět vkročit…?
To je samozřejmě řečeno a myšleno
obrazně. Ale na druhou stranu si
nedovedu představit princeznu, která
by byla ochotná sdílet život v podo-
bě tak přibližně o dvě stě let zpátky.
A sobecky: mám rád svůj klid!
Ve stodole je také spousta motorek,
»ujíždíš« na nich, jako tvůj syn Ja-
kub, který staví nové stroje a vyhrá-
vá s nimi prestižní výstavy?
Nevím, jestli na nich »ujíždím« jako
můj syn. Za lásku k motorkám může
hlavně náš bývalý řevnický soused
Mirek Lisý, takže jsem asi začal o
něco dřív, než syn Jakub. (Ale za to
může hlavně datum narození…)
Co všechno máš v Lederhausu v
plánu? Co všechno máš do budouc-
na v plánu?
Plány nejsou nijak složité. Chci dát
dohromady to stavení a stodolu v
Lederhausu, vymyslet nekonečný
zdroj enrgie, létající talíř a naučit se
malovat. 
Není toho zrovna málo…
Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce,
hledá důvod…      Miloslav FrÝdL

V LEDERHAUSU. Petr Kadeřábek na prahu »své« stodoly na samotě Leder-
haus. Po boku věrná souputnice, ovce Lady Bella.             Foto NN M. FRÝDL

NA WOODSTOCKU. Návštěvníci festivalu. Foto Tomáš SPĚVÁK

Petr »Béda« Kadeřábek,
alias Kamont, svobodný
pán z Lederhausu
- narodil se před pětapadesáti lety,
14. dubna 1962
- absolvent strojní průmyslovky,
elektrikář
- živí se podle vlastních slov větši-
nou párky, miluje segedín
- svobodný, vdovec, otec syna Ja-
kuba, na kterého je – jak sám říká –
nejvíc ze všeho hrdý
- k jeho koníčkům patří hudba, mo-
torky, vrtulníky, free energy a mývali
- na otázku, co by si přál, kdyby do-
stal možnost jednoho splněného přá-
ní, odpovídá: „Vymýtit závist a nási-
lí všeho druhu…“  (mif)

V Hobitíně zahrají Lety
Mimo i Znouzecnost 
Hodyně - Další velkou akcí, která se
v přírodním areálu Hobitín nedaleko
Hodyně koná, bude 8. - 10. září Pa-
ranoir Kemp 2017.  
Podle organizátorů se jedná o multi-
žánrový festival, který divákům na-
bídne »průřez všemi možnými, ne-
jen hudebními žánry«. Těšit se mo-
hou na punk, hardcore, ska, metal,
grunge i elektro. Na dvou pódiích
zahrají kapely Znouzectnost, Poron
Slat z Polska, Blue Venic, Fall From
Everest, Dead Daniels, Vysoké na-
pětí, Lety Mimo a další. Připraveno
bude občerstvení, stanové městečko
i parkoviště. Vstupné na jeden den
200, na celý festival 250 Kč.     (mif)

Návštěvníci Woodstocku se bavili až do rána
V sobotu 26. srpna se v přírodním
areálu Hobitín nedaleko vsi Hodyně
konal V. ročník hudebního festivalu
zvaného Woodstock. Na akci dora-
zilo přibližně 150 návštěvníků.
Hobitínem se rozezněl bigbít v po-
dání místních kapel. Kromě již tra-
dičních účastníků, skupin Beaton a
El Gaučo, jsme si letos mohli po-
slechnout uskupení Kompaktor,
Suzzie and M.I.B, Kontrapunkt a
okamžitou hudební formaci LBB.
Slunečné počasí a skvělá muzika
zajistily, že se přítomní výborně ba-
vili až do ranních hodin. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípra-
vách a hlavně těm, kteří dorazili a
podpořili nás. Kdoví - třeba se tu
příští rok sejdeme znovu. 

Petr Kamont KadeřábeK,
Terezie Červená, řevnice
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V »lese« bude opera i Operní koktejl
NA PODIU ŘEVNICKÉHO LESNÍHO DIVADLA VYSTOUPÍ 10. ZÁŘÍ HVĚZDY OPERNÍ SCÉNY

řevnice - Do finále spěje letošní
vydařená sezona v řevnickém Les-
ním divadle. Po Lesních slavnos-
tech divadla, kterým je tradičně
vyhrazen konec prázdnin, se v září
v lese zabydlí opera. 
Koncertní večer nazvaný Svěží zá-
van opery v lese se - již podruhé - us-
kuteční v neděli 10. září od 19 hodin.
Program sestavila mezzosopranistka

a řevnická obyvatelka Ester Pavlů
tak, aby se líbil posluchačům a užili
si ho i účinkující. 
„Pozvěte celou rodinu i přátele a st-
rávíte společně okouzlující večer, na
který budete rádi vzpomínat. Obavy
nemusí mít ani ti, kteří ještě nejsou
operou dotčeni. Budou příjemně pře-
kvapeni,“ zve za řevnické Městské

kulturní centrum Veronika Stará.
Kdo se na podiu pod širým nebem
představí? Sopranistka Eliška Gatt-
ringerová,  mezzosopranistky Ester
Pavlů i Dana Šťastná, tenorista Phili-
ppe Castagner a bas Pavel Šving.
Občerstvení bude otevřeno a kromě
tradičního bohatého sortimentu na-
bídne též speciální Operní koktejl.

Na klavír operní hvězdy doprovodí
Ahmed Hedar. 

Pavla noVáČkoVá

Poslední představení crazy pohádky Čarodějná pátá bé,
aneb Děda Karel šílí! věnovali řevničtí ochotníci čest-
ným členům souboru, spisovatelce Ludmile Vaňkové a
inženýru Františku Šedivému. Oba totiž letos oslavili
devadesáté narozeniny 
„Stále si jich považujeme, moc. Jsou dobří a jsou naši,“
řekla principálka Divadelního souboru Řevnice Michae-
la Šmerglová, která zmíněné představení, jež se v amfi-
teátru řevnického Lesního divadla hrálo po dva srpnové
víkendy, napsala a režírovala. L. Vaňková se z osobní
účasti omluvila, ale s F. Šedivým přišli i další pozvaní a
ocenění.

„Devadesátka je velkolepá, ano, ale my pozvali i naši o
fous mladší generaci. Těm stále aktivním členům - i těm,
kteří s naším divadelním souborem spojili část svého
života a rádi se sem vracejí v roli diváků - patří dík, že
nám stále drží palce a sledují herní snahy,“ dodala prin-
cipálka s tím, že proto drobné dárky mířily i do rukou ta-
neční umělkyně Dagmar Renertové, profesorky Blanky
Říhové, pedagoga a tvůrce Iva Tamchyny či Dany Ve-
verkové. Slavnostní přípitek a občerstvení na počest
těchto osobností i na závěr letošní divadelní sezony se
uskutečnil v neděli 20. srpna v zákulisí Lesního divadla.      

Miluška BíLá, řevnice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
30. 8. 20.00 ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
31. 8. - 2. 9., 8. 9. 20.00 (Pá 17.30) PO
STRNIŠTI BOS
1. 9. 20.00 TULIPÁNOVÁ HOREČKA
2. 9. 13.30 HRAVĚ A ZDRAVĚ
2. 9. a 9. 9. 17.30 (So 15.30) HURVÍNEK
A KOUZELNÉ MUZEUM
6. 9. 20.00 SVĚT PODLE DALIBORKA
8. 9. 20.00 DVOJITÝ MILENEC
9. 9. 17.30 DUNKERK
9. 9. 20.00 PĚKNĚ BLBĚ

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
1. 9. 20.00 TONOUCÍ SE STÉBLA
CHYTÁ 

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
29. 8. 15.30 JÁ PADOUCH 3 3D
29. 8. 17.30 DUNKERK
29. 8. 20.00 ANNABELLE 2: ZROZENÍ
ZLA
30. 8. a 9. 9. 15.30 EMOJI VE FILMU
30. 8. 17.30 MILOVNÍK PO PŘECHODU
30. 8., 7. 9., 11. 9. 17.30 (St 20.00, Čt
18.30) TEMNÁ VĚŽ
31. 8., 2. 9., 3. 9., 10. 9. 15.30 HUR-
VÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
31. 8., 2. 9., 4. 9., 10. 9. 18.30 (2. 9.
17.30) PO STRNIŠTI BOS
1. 9. a 8. 9. 17.30 ZABIJÁK & BODY-
GUARD
1. 9., 3. 9., 6. 9. 20.00 (Ne18.30) TULI-
PÁNOVÁ HOREČKA
2. 9. a 6. 9. 20.00 (St 17.30) BARRY
SEAL: NEBESKÝ GAUNER
5. a 13. 9. 17.30 LOGANOVI PARŤÁCI
5. 9. 20.00 CESTA ČASU
8. 9. 20.00 TERMINÁTOR 2: DEN
ZÚČTOVÁNÍ
9. 9. a 12. 9. 17.30 ŠPUNTI NA VODĚ
9. 9. a 11. 9. TO
11. 9. 13.45 LETÍME

KINO RADOTÍN
29. 8. 17.30 KŘIŽÁČEK
29. 8. 20.00 DRUHÁ STRANA NADĚJE
30. 8. 17.30 PĚKNĚ BLBĚ
30. 8. 20.00 DANCER
31. 8., 1. 9., 8. 9. 17.30 HURVÍNEK A
KOUZELNÉ MUZEUM (31. 8., 8. 9. 3D)
31. 8. a 8. 9. 20.00 TULIPÁNOVÁ
HOREČKA
1. a 6. 9. 20.00 (St 17.30) TEMNÁ VĚŽ
2. 9. 16.45 LABUTÍ JEZERO
2. 9. 20.00 DUNKERK
5., 9. a 13. 9. 17.30 PO STRNIŠTI BOS
5. 9. 20.00 ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
6. 9. 20.00 CESTA ČASU
7. 9. 17.30 ČERVENÁ
7. 9. 20.00 DOBRÝ ČASY
9. 9. 20.00 TERMINÁTOR 2: DEN
ZÚČTOVÁNÍ 3D

DÍKY. Principálka řevnického souboru při poděkování Dagmar Renertové,
vpravo devadesátník František Šedivý. Foto ARCHIV

Řevnické kino oslavilo desáté narozeniny
Řevnice - Deset let od svého znovuotevření oslavilo v neděli 27. srpna kino
Řevnice. 
Součástí oslavy určené pouze pro speciálně pozvané byla projekce filmové
novinky Zdeňka a Jana Svěrákových Po strništi bos. „Po ní bylo připraveno
veganské občerstvení a zahrála kapela JackDaw,“ uvedl jeden z provozova-
telů kina Robert Bargel. (mif)

Tipy NN
* Akty Jarmily Kubátové si do 30.
srpna můžete prohlédnout v Café
galerii Bím Dobřichovice.           (ak)
* Výstava malířky Hany Bláhové
Cestou necestou a jinudy potrvá v
kapličce sv. Václava v Mokropsech
do 31. 8. Otevřeno je 10. - 12. a 13.
- 17.00. Adéla ČerVenkoVá
* Vinařské slavnosti se konají 2. 9.
od 11.00 v areálu zámku Dobřicho-
vice. Kromě pestré nabídky vín se
návštěvníci mohou těšit na cimbá-
lovku, dixieland, zahrají Jan Hrubý
a Kukulín, keltská kapela Bran či
romská skupina Bengas. V 19.00
bude udělen titulu Vinař roku, při-
praven bude celodenní program pro
děti i vystoupení šermířů.            (ak)
* rodinný festival Hravě a zdravě
začne na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad v Řevnicích 2. 9. od 11.00.
Na programu je prezentace místních
spolků, hudba, tanec, připraveny bu-
dou gastronomické speciality. V
rámci festivalu se účastníci pokusí o
překonání loňského rekordu v délce
štrůdlu. Konat se bude rodinná hra s
12 stanovišti ve městě, kde se budou
plnit úkoly.    (pan)
* Potlach pořádá 2. 9. od 19.00
trampská osada Strong Boys v Le-
tech. Barbora tesAřoVá
* Akustický koncert kapely Petra
Váni juniora All By Myself vám
může zpříjemnit večer 2. 9. v Černo-
šicích. Písně převzaté od The Kil-
lers, Green Day, U2, Toma Pettyho,
Glena Hansarda... budou znít zahra-
dou u Clubu Kino od 19.00.         (vš)
* ochutnávku domácího jídla Sou-
sed sousedovi navaří aneb Home
food fest hostí Beach Aréna Radotín
3. 9. od 12.00. Zájemci o vaření se
mohou přihlásit na tel. čísle 603 427
644. Jana HeJroVá
* Výstava fotografií Aleny Šustrové
s názvem Jiná bude zahájena 4. 9. v
17.00 v Holandském domě Beroun.
Vernisáž hudebně doprovodí klaví-
rista Jindřich Marek. Expozice bude
přístupná do 23. 9. (ša)
* Hudební festival Bukifest se
uskuteční 8. 9. v Clubu Kino Černo-
šice. Od 19.00 zazpívají a zahrají
Jitka Vrbová, Jiří Veisser a New
Rangers, Pepa Pilař a Classic &
Rock’n’Roll Band. (vš)
* Letní hudební revue Zlatý Cigáni
II s muzikou, koňmi a slepičí polév-
kou bude k vidění 8., 9. a 10. 9. od
20.30 na zámeckém nádvoří v Dob-
řichovicích. Vstup 180/90 Kč.    (ak)
* Divadelní předatavení Rozmarné
léto v rozmarné a veselé úpravě
Radobydivadla Klapý můžete zhléd-
nout v Biotopu Radotín 9. 9 od
19.30. V případě nepříznivého poča-
sí se hraje v Kulturním středisku
Koruna. Vstupné 150 Kč.          (dar)
* Druhá etapa výstavy Stavební
vývoj dobřichovických domů v plá-
nech a fotografiích je do 30. 9. insta-
lována v zámku Dobřichovice.   (ak)
* Celoživotní průřez tvorbou Káji
Saudka se zvláštní sekcí věnovanou
České Speleologické společnosti
představuje do 1. 10. výstava Kája
Saudek – Tajemství Zlatého koně v
Muzeu Českého krasu Beroun.   (pz)

Vernisáž Sochařského symposia, jehož 7. ročníku se v Dobřichovicích úča-
stnili věhlasní sochaři Stanislav Kolíbal, Hiromi Nakagawa a Petr Novák,
se na zdejší louce pod lávkou pro pěší uskutečnila v neděli 13. srpna. Hu-
debně je doprovodil písničkář Vladimír Merta, akci zaznamenávala Česká
televize. Foto ARCHIV Andrea KUDRNOVÁ, Dobřichovice

Poslední představení »dostali« čestní členové souboru

Věhlasní sochaři představili své výtvory
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Všeradův kurýr

Setkání rodáků se konalo 19. 8. v rumunském
Gerniku, partnerské obci Všeradic. Program zahá-
jila slavnostní mše v místním kostele následovaná
koncertem moravské dechové hudby. Po krátkém
zastavení v místním hostinci se všichni odebrali
na oběd, aby nabrali sil na fotbalový turnaj, který
se uskutečnil odpoledne na hřišti. Zde se proti so-
bě postavily fotbalové týmy ze Svaté Heleny,
Gerniku a Češi (celek Gernických, kteří dnes žijí
v Čechách). V prvním zápase porazili Gerničti

Čechy, ve druhém si s Čechy poradila Svatá He-
lena. V posledním zápase se podařilo Gernickým
zdolat Svatou Helenu, tím pádem se stali vítězi
turnaje. Od 20.00 se konala v místním »kulturá-
ku« společná večeře a o hodinu později začala
před restaurací vyhrávat k tanci a poslechu místní
kapela Bohemia. Příjemná zábava trvala až do
šesté hodiny ranní. Další setkání se bude konat za
dva roky. Bohumil STIBAl, všeradice

Rodáci se sjeli do Gerniku
ZÁVĚREČNÁ TANCOVAČKA NA NÁVSI SE PROTÁHLA AŽ DO RÁNA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 17/2017 (235)

VÝSTAVA. Ve dnech 26. a 27. 8. se v Zámeckém
dvoře Všeradice konala druhá výstava králíků,
holubů a drůbeže. K vidění bylo 137 králíků, 45
kusů drůbeže a 100 holubů od 42 chovatelů. Na
závěr akce, již zhlédlo 300 návštěvníků, předali
chovatelům předseda ČSCH Suchomasty Jaro-
slav Peták a majitel zámeckého dvora  Bohumil
Stibal 30 cen.           Text a foto Bohumil STIBAL

Mistři kuchaři si letos dají
záležet na kachničce
Jedenáctý ročník soutěže profesionálních kucha-
řů ve vaření se uskuteční 16. 9. v Zámeckém dvo-
ře Všeradice. O putovní pohár M. D. Rettigové se
utkají čtyři kuchařští mistři, kteří budou vařit na
téma Kachnička. Jejich výtvory bude posuzovat
porota v čele s herečkou Markétou Hrubešovou,
která zároveň bude celý den moderovat. Pro ná-
vštěvníky je od 11.00 připraven celodenní kultur-
ní program s hudbou a soutěžemi pro děti i dos-
pělé. Výstavu ovoce a zeleniny připraví všeradič-
tí zahrádkáři. Těšit se můžete na mnoho dobrot
od Gourmet Catering, chybět nebude ani laická
soutěž, tentokrát o nejlepší vdolek. Na vítězku či
vítěze opět čeká zajímavá cena. Těšíme se na vaši
návštěvu! Barbora PISKáČKová,

Zámecký dvůr všeradice

Z podbrdského kraje
* výstava prací výtvarné dílny s ná-
zvem Po stopách Mikoláše Alše ve
Tmani byla zahájena 27. srpna v
tmaňském Sboru Jiřího z Poděbrad.

Jana Šmardová Koulová
* vižinský trotlík, netradiční cyk-
listický závod pro čtyřčlenná druž-
stva (i pro pěší nebo pro malé závod-
níky na odrážedlech) se koná 2. 9.
Prezentace závodníků u hasičárny ve
Vižině od 14.00, start ve 14.30. Star-
tovné za tým 50 Kč, psací potřeby s
sebou. Akce se uskuteční za přízni-
vého počasí.             Jana FIAlová
* Závody horských kol pro děti do
14 let se ve Všeradicích budou ko-
nat 9. 9. od 9.00. Startovné pro pře-
dem přihlášené je 60 Kč, na místě
100 Kč. Přihlásit se můžete na
webu:www.zima-video.cz/deti,
nebo na tel. 720 17 68 51. Připrave-
ny budou ceny a balónky i sladkosti
pro nejmenší!              Martin ZIMA
* Dechovka 12°Plzeň zahraje 16. 9.
od 18.00 v sále OÚ Lochovice. (jik)

Do kalicha byly ve Všeradicích uloženy schránky s dokumenty

V Osově pořádají koncert
Varhanní koncert bude hostit 2. září od 17.00 kos-
tel v Osově. Koncert je součástí 11. ročníku Čes-
kého varhanního festivalu 2017, který usiluje o
propagaci historických varhan. Účinkovat budou
varhaník Adam Viktora a sopranistka Gabriela
Eibenová. Akce nabízí nevšední kulturní zážitek
také proto, že osovské varhany, které sestavil v
roce 1739 Ondřej Nüderle z Nepomuku, jsou uni-
kátní a vynikající, stejně jako akustika zdejšího
kostela. Marie PlECITá, osov

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI. Tanečníci na návsi v
Gerníku. Foto Bohumil STIBAL

V neděli 13. srpna se zástupci Nábo-
ženské obce Církve československé
husitské (NO CČSH) opět sešli ve
všeradickém Zámeckém dvoře s jeho
majitelem Bohumilem Stibalem.
Tentokráte při ukládání schránky do
kalichu, jež bude zanedlouho umís-
těn na vrchol věže Sboru Jiřího z Po-
děbrad ve Tmani. Co bylo vloženo
do dvou schránek pro další genera-
ce? V první jsou současné tiskoviny,
ve druhé církevní tiskoviny s přís-
pěvky ze života NO CČSH Tmaň,
plakát k oslavě 90 let sboru v roce
2016, pohledy s obrázky sboru, pár
současných mincí, Naše noviny s
článkem o Zborovu, materiály o Ná-
rodní pouti ve Zborově a především

Pamětní list. Ten popisuje ve zkratce
opravu věže, je opatřen razítkem s
podpisy zástupců a předává těm, co
přijdou po nás, odkaz našich otců a
dědů, který byl vepsán do kroniky
NO CČSH v roce 1926 při dokonče-
ní stavby sboru. Zní takto: „Požeh-
nej nám Pán Bůh, nám i všem našim,
i budoucím, kteří po nás jednou sh-
romažďovati se budou ve zdech to-
hoto sboru zasvěceného Bohu Otců
našich.“ Odkaz byl uložen i oslaven
v Zámeckém dvoře. Děkujeme B.
Stibalovi za pomoc s věží, pozvání
na kávu i za v dalších rozhovorech
strávené příjemné odpoledne. 
Nyní se klempíři ujali závěrečné
práce na svrchním kovovém plášti

kalichu. Lukáš Červený si zaslouží
velký dík za vyhotovení nejdůležitěj-
ší dřevěné části.
Těšíme se  a srdečně všechny zveme
28. září na společnou oslavu dokon-
čení rekonstrukce věže. Program
slavnostního odpoledne začne ve
14.00 bohoslužbou za účasti praž-
ského biskupa Davida Tonzara, ná-
sledovat bude repríza hry Dětského
centra Světlušky Se Světluškami za
Husem, Lutherem a legionáři – Ces-
ta za světlem. Vystaveny budou foto-
grafie ze Zborova i práce z projektu
Mikoláš Aleš.
Bohoslužba CČSH ve Tmani se bu-
de konat 17. září od 17 hodin.
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

Nový kalich vyrobený ve Všeradi-
cích.               Foto Jana KOULOVÁ
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Možná se zdá, že již všechno pod-
statné bylo řečeno, ale chtěla bych
znovu uvést některé důvody, proč je
pro nás výhodou zachovat stávající
rozlohu travnatých ploch na náměstí
Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.
Bohužel se v minulosti několikrát
stalo, že se - i v dobré víře - měnily
zaběhnuté a fungující věci v našem
městě. Rozhodně nemám nic proti
změnám, naopak, někdy jsou roz-
hodně potřeba.  Ale jsem proti uná-
hleným, nepromyšleným změnám, k
nimž se nekonala řádná diskuze, ne-
bo pokud nám jsou servírovány mož-
nosti, které jsou takřka totožné a jen
jsou zabalené v jiném kabátě.
Protože investice do náměstí bude
stát nemalé peníze, nerada bych , aby
se po čase zjistilo, že změny nebyly
dobré a přinesly více škod než užit-
ku. Bohužel mi přijde, že pokud jde
o veřejné peníze, nikdy se nechová-
me tak, jako by šlo o náš domácí roz-
počet, kdy jsme mnohem obezřetněj-
ší, do čeho budeme investovat. 

Bazén v Antarktidě
Je navrhováno, aby se zvýšila za-
dlážděná plocha na úkor zatravněné
plochy náměstí. Samozřejmě chápu
některé důvody, proč někdo chce
dlažbu místo trávníku, ale argument,
že vzhledem ke 4 velkým akcím za
rok, které na náměstí máme, by byla
lepší vydlážděná plocha, mi přijde
nedostatečný. Je to stejné, jako bych

žila v Antarktidě a kvůli  4 teplejším
dnům si pořizovala bazén... To je po-
někud drahý luxus! Mnozí narážejí
na to, že trávník se při těchto akcích
poničí, s čímž souhlasím, ale poměr-
ně rychle se dá vždy do pořádku. Ne-
bo je pak varianta založit nový tráv-
ník, lépe snášející extrémní zatížení.
Pokud bude zvýšena vydlážděná plo-
cha náměstí, automaticky se zvýší je-
ho teplota v letních měsících - pevné
plochy do sebe absorbují  teplo, které
vyzařují postupně. Tyto materiály si
teplo mezi sebou předávají, takže
jsou nahřáty všechny dlažební kost-
ky, nikoli jen ty, které jsou na slunci.
Navíc stín pod stromy se během dne
posouvá, tedy se během dne stihnou
nahřát na stejnou teplotu všechny
povrchy v okolí stromu. 
Kamenná dlažba s pískem ve spárách
je v ideálním případě schopna pro-
pustit asi 20% toho, co travní plocha.
Na propustnost půdy má vliv i to, že
když se dlažba ukládá, půda je hut-
něna, aby se dosáhlo rovné plochy
povrchu, čímž se sníží objem vzdu-
chu v půdě, a tím i její propustnost
pro vodu. Ale rozhodně je to menší
zlo než asfalt. Travní porost má v létě
tu krásnou vlastnost, že se nikdy ne-
rozpálí na tak vysokou teplotu, jako
jakákoliv pevná dlažba. Je schopen si
v sobě uchovat mnohonásobně nižší
teplotu, protože v sobě neakumuluje
teplo. Navíc v noci i v těch největ-
ších teplech na něm vzniká rosa, kte-

rá ho ochladí a ráno je jeho teplota o
mnoho stupňů nižší než u pevných
povrchů. 
Tudíž večer, ale i během dne, se přes
něj dá pohodlně přecházet, aniž byste
měli pocit, že procházíte po rozžha-
veném uhlí nebo vám hoří podrážky.
Na rozdíl od rozpálené dlažby, která
i v noci vyzařuje teplo, což nutí okol-
ní vegetaci ke zvýšené spotřebě vo-
dy, které se jí díky dlažbě nebude do-
stávat. (Odpar vody u dospělého st-
romu je až 500 l/den). Zkuste se v
rozpáleném dni projít bez bot po
dlažbě nebo asfaltu, uvidíte, jak vám
to bude příjemné!
Můžete namítat, že stromy poskytují
stín, aby prostor ochladily. To je
pravda, ale stromy ke správnému vý-
voji potřebují podmínky, aby nám
stín mohly vůbec poskytnout. Tudíž
pokud zadláždíme další část náměstí,
sníží se výrazně plocha, která bude
propouštět vodu přímo ke kořenům.
Vzhledem k měnícímu se typu srá-
žek, jež již nebývají dlouhodobé s
nízkou intenzitou, ale obvykle příva-
lové, v podstatě většina srážek odte-
če do dešťové kanalizace.  
Na rychlost růstu a vitalitu stromů
má samozřejmě největší vliv prostře-
dí, v němž strom roste. V prvních ně-
kolika letech mu dodáváme zálivku,
aby se dobře ujal, ale v případě, že st-
rom v následujících letech nebude
mít, kde brát vodu svým kořenovým
systémem, jeho růst se zpomalí, v

extrémních případech zastaví. Roste-
li strom v extrémně stresujících pod-
mínkách (vysoké teploty, nedostatek
vzduchu v půdě...) může následkem
stresu dokonce přestat vyživovat ně-
které části koruny, aby snížil spotře-
bu vody. Proč tedy zvyšovat zatížení
městského rozpočtu o zálivku, kterou
bychom museli poskytovat, když
můžeme jednoduše tím, že zachová-
me travní plochu, zachovat množství
zasakované plochy v místě? 

Stromy neumí mluvit
Bohužel stromy a keře neumí mluvit,
nedokážou se hájit. Někteří lidé si
řeknou: To je jenom strom, ten to vy-
drží! Škoda, že nejsme tak empatičtí,
jako když někdo v našich očích týrá
zvíře. Protože většina lidí si ani ne-
umí představit, jak náročným pod-
mínkám jsou stromy vystaveny.
Celorepublikovým, ne-li celosvěto-
vým problémem, je snižování zádrž-
nosti vody v krajině. Proč s nápravou
nezačít už u takto malého celku?
Každý kousek, ač se zdá být třeba
malý, má vliv na řadu věcí v ekosy-
stému, a mnoho z nich pak už nemů-
žeme vzít zpět. Pojďme udržet a roz-
víjet vzhled zahradního města Řev-
nic nadále směrem, jež bude příjem-
ným pro obyvatele města i návštěv-
níky a jež zároveň bude ohleduplný k
vegetaci, která s námi toto území sdí-
lí. vlasta BoLartová, 
ing. zahradní architektury, Řevnice

Spolupracujte, nebo můžete odejít!
POHLED OBYVATELKY ŘEVNIC NA SETKÁNÍ S OBČANY TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY ZDEJŠÍHO NÁMĚSTÍ

Byla jsem pozvána, abych se stala
členkou »přípravného výboru« k ob-
nově řevnického náměstí, která po-
zve své přátele na společné setkání.
Setkání bylo formálně dobře připra-
vené ve vzdušných prostorách jídel-
ny, takže jsme se všichni pohodlně
vešli k velkým stolům. U vstupu se
zajímali o naše bydliště, bylo připra-
veno i malé občerstvení. Chápu, že
se organizátoři snažili udržet formu,
pro kterou se rozhodli. Z mého po-
hledu ale bylo málo prostoru pro dis-
kuzi. Zajímaly mne názory ostat-
ních, kteří se neostýchali hovořit ve-
řejně. Tento prostor ke svobodné vý-
měně názorů chyběl mnohým z mé-
ho okolí. Také jsem postrádala více
času na prostudování návrhu.
Nevím, jak to bylo v jiných skupi-
nách, ale v té, kam jsem byla přiřa-
zena já, vázla komunikace s paní ar-
chitektkou, jež vedla diskuzi. Ze-
jména zpočátku jsem vnímala napja-
tou atmosféru: buď budeme spolu-
pracovat, jmenovat pozitiva, nebo
máme odejít, když se nám návrh ne-
líbí. Jenže to bychom potom ztratili
možnost hlasovat o tom, co chceme.
V naší skupině asi dva lidé odešli,
protože způsob vedení jim byl ne-
sympatický. Ani já jsem se necítila
dobře, ale pocit zodpovědnosti mne
udržel překonat jisté nepohodlí. 
Z mnoha rozhovorů spolku Srdce
Řevnic, ale také na základě zkuše-
nosti vím, že starší občané jsou často
pro zelené náměstí. Při rozhovoru s
dětmi různého věku jsem byla pře-
kvapena, že téměř nikdo z dotáza-
ných nechce větší dlážděnou plochu.
Naopak, projevily přání, aby tam by-
lo ještě více stromů a keřů. Myslela

jsem, že jsem už moc konzervativní,
a taky starousedlík, kteří mají k měs-
tu jiný vztah. Ale názory dětí mne
přesvědčily, že to o věku není. Samy
přišly na řešení trhy rozložit na vy-
dlážděné Palackého náměstí nebo k
Zámečku jako alternativu. 
Někdo namítne, že mám jít do lesa
nebo do parku, že tady se chtějí lidé
setkávat na společných akcích. Ale
na rozpáleném náměstí se málokdo
cítí dobře. Na vystoupeních, kam se
souborem Klíček jezdíme, bývá na
dlažbě nebo asfaltu velmi nepříjem-
ně. Horko, sucho, špatně se dýchá.
Tedy i z hlediska účinkujících je pří-
jemnější být na trávě a pod stromy,

stejně jako návštěvník se raději po-
sadím na trávu, než na dlažbu.
Mám čerstvou zkušenost z tábora s
dětmi. Po běhací hře s hledáním po-
kladu si ani jeden člověk nesedl na
lavičky pod slunečníky na betono-
vém plácku, kde byla zmrzlina, li-
monády, wifi. Děti i dospělí se svali-
li do trávy pod stromy, kde bylo o
mnoho stupňů méně, zem příjemně
chladila, lehký vánek osušil pot. 
Máme náměstí, které i v jiných ob-
cích obdivují a můžeme se radovat, s
jakým citem jej naši předci navrhli a
upravili. Byla bych ráda, kdyby ve-
dení města, které navrhlo změny a
které jistě mohou být k užitku všem,

při zadání úkolu architektům reflek-
tovalo dva výrazně rozdílné pohledy
občanů. 

Větší nebo menší zlo
Pokud ovšem hlasujeme jen o při-
pravených dvou studiích, je to pro
nás jen větší nebo menší zlo, ale ne
to, co si opravdu přejeme. Potom ta
část skupiny, která si změny nepřeje,
je vtažena do hry, ve které se mylně
domnívá, že ji může nějak ovlivnit,
ale v podstatě nemůže, tak je to na-
stavené. Na setkání jsem slyšela ně-
kolik starších lidí, kteří velmi smut-
ně řekli, že nemají pro co hlasovat, a
tak to vzdali. Pokud by radnice op-
ravdu měla zájem znát široký názor
občanů, bylo by možné hlasovat po
internetu nebo vhozením do schrán-
ky. Teprve na základě znalosti názo-
rů lidí zadat práci architektům.
Naše hlasování by mělo smysl, kdy-
bychom hlasovali ne jen pro dílčí
prvky něčeho, s čím vnitřně nesouz-
níme, ale pro to, co si opravdu přeje-
me. A to je minimálně zachovat (ne-
bo rozšířit) stávající zeleň, vyměnit
asfalt za dlažbu (jen upozorňuji, že
malá dlažba je možná přijatelnější
pro menší prostory, ale zase se po ní
ženám a starším lidem hůře chodí!),
vyměnit mobiliář ap. 
Potěšilo mne, kolik lidí myslelo také
na stromy, které v dlažbě nebudou
tolik prospívat (kořenový systém je
širší než koruna), budou mít málo
vláhy, mohou chřadnout, usychat a
ani nově vysazené stromky nám ješ-
tě mnoho let stín neposkytnou. Aby
nám lidem bylo na náměstí dobře,
potřebujeme je tam!
Ludmila Chroustová, Řevnice

Jsem proti unáhleným, nepromyšleným změnám
PROČ ZACHOVAT ROZLOŽENÍ PLOCH NA ŘEVNICKÉM NÁMĚSTÍ V NYNĚJŠÍ PODOBĚ?

TONE V ZELENI. Řevnické náměstí je plné stromů a keřů. Zůstane takové
i po navrhované rekonstrukci? Foto NN M. FRÝDL
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V neděli 13. 8. otevřel zámecký areál v Litni brá-
ny hudbymilovným návštěvníkům. Nezisková or-
ganizace Zámek Liteň, která pečuje o odkaz jedné
z našich nejúspěšnějších pěvkyň všech dob, Jar-
mily Novotné, zde počtvrté uspořádala závěrečný
koncert interpretačních kurzů. Zaměřeny byly na
studium českého i světového repertoáru a od 9. do
13. 8. je vedli pěvci Kateřina Kněžíková s Ada-
mem Plachetkou  za klavírní spolupráce šéfkore-
petitora Národního divadla Zdeňka Klaudy.
Vystoupení se setkala se skvělými ohlasy publika
a výbornou úroveň letošních účastníků si pochva-
lovali i lektoři kurzů. Návštěvníci letos také oce-
nili autogramiádu právě s Kněžíkovou a Plachet-
kou. Koncert otevřela působivou melodií z opery
Bohéma pěvkyně Nela Skarková, následovala ji
Jana Ženková s tklivou árií z díla Kapuleti a Mon-

tekové. Dívky vystřídal jediný mužský zástupce
Robin Červinek, který si svou učenlivostí vyslou-
žil přídomek »skokan« letošních kurzů. Poté vy-
stoupila Tereza Maličkayová, jež árií Zaidy navá-
zala na mozartovský repertoár svého předchůdce.
Do role Armidy ze stejnojmenné opery Antonína
Dvořáka se vcítila Veronika Čambalová, po níž s
dramatickou árií Mařenky z  Prodané nevěsty vy-
stoupila Barbora Michalcovská. V tesklivém du-
chu pokračovala árií Charlotty z opery Werther
Alena Kropáčková. Pěvecká absolventská čísla
dovedly do finále Markéta Böhmová árií Louisy
ze stejnojmenné Charpentierovy opery, dále troj-
násobná účastnice liteňských kurzů Jarmila Balá-
žová osudovým zpěvem Sapho z díla Charlese
Gounoda a Nikola Uramová dojala árií Cio-Cio
San z opery Madam Butterfly. Koncert vyvrcholil
vystoupením lektorů Kateřiny Kněžíkové a
Adama Plachetky, kteří uchvátili přednesem due-
tu Noriny a Malatesty z opery Don Pasquale. 
Devět mladých pěvkyň a jeden pěvec na počátku
kariéry v zámeckém prostředí v Litni po dobu pěti
dnů intenzivně studovali svůj hlasový projev, in-
terpretaci a techniku. Zázemím pro studium se jim
stala historická budova Čechovny, kterou kdysi
slavná Jarmila Novotná s rodinou obývala.
Součástí pěveckých kurzů byl rovněž doprovodný

program, v jehož rámci se frekventanti blíže se-
známili se životem Jarmily Novotné v Litni i mi-
mo ni. Volný čas trávili v rozlehlém parku, který
je součástí zámeckého areálu. (Dokončení na str. 8)

Školáky čekají delší přestávky
Prázdninové úpravy ZŠ F. J. Řezáče Liteň začaly
už na konci školního roku. Městys získal dotaci
na opravu školní tělocvičny, a tak již v červnu
byla vyměněna nevyhovující podlaha, kryty oken
a radiátorů. Zdi byly obloženy kobercem, což
zlepšilo akustiku tělocvičny, a tím se rozšířila
možnost jejího využití i na kulturní programy pro
žáky. Od nového školního roku nám opět přibyla
další třída, v současnosti jich tedy máme 13. By-
lo nutné pro jednu první třídu upravit místnost –
zakoupili jsme tabuli, byla sem zavedena voda a
umístěno umyvadlo. Bylo zmodernizováno a up-
raveno internetové připojení, které využijeme
hlavně ve výuce informatiky. Opravy podlah i
obložení na stěnách chodeb a malování někte-
rých tříd patří ke každoročním prázdninovým
činnostem. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žá-
ků – letos jich bude už více než 250 – budou v
novém školním roce provedeny některé změny.
Začátek vyučování byl přizpůsoben dopravě, po-
třebám žáků (byly prodlouženy dopolední pře-
stávky) i chodu školní jídelny. Kolektiv zaměst-
nanců od září posílí pět nových tváří. Škola je
tedy po stránce personální i materiální připrave-
na na nový školní rok.      Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Mušketýry přivítal král Máty
Česká tábornická unie T. K. Záskalák uspořádala
i o letošních prázdninách tábor nedaleko Záskal-
ské přehrady v Mrtníce u Komárova. Zúčastnilo
se ho 57 dětí z Litně i okolí.
Děti po příjezdu přivítal král Máty s královnou
Terezkou, kardinál Mára, mušketýři – vedoucí,
praktikanti, dvorní dámy-kuchařky a zdravotni-
ce. Navštívili jsme přehradu Záskalák, kde se
hrály vodní hry, vedoucí se snažili plavit na poly-
styrenových deskách. Mezi oblíbené atrakce v
horku patřila i vodní skluzavka přímo v táboře. V
druhém týdnu jsme se zúčastnili cvičení hasičů a
policistů na hradě Valdek. Malí mušketýři se mo-
hli kromě ukázek lezení a hasičské techniky se-
známit s policejním dronem. I přes dopolední
déšť stál výlet za to. Odměnou pak byly dozlato-
va osmažené kuřecí řízky, po kterých se jen za-
prášilo. Čtrnáct dní plných dobrodružství uteklo
jako voda, už se těšíme na další táborové zážitky
za rok.  Věra RySoVÁ, Liteň

Vystoupení se setkala se skvělými ohlasy
ZÁVĚREČNÝ KONCERT INTERPRETAČNÍCH KURZŮ V LITNI PŘILÁKAL DAVY MILOVNÍKŮ OPERNÍHO ZPĚVU

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      9/2017 (72)                

MUŠKETÝŘI. Účastníci letního tábora T. K. Záskalák v Mrtníce u Komárova. Foto Petr CÍSAŘ

Léto u koní aneb Koňský tábor se o prá-
zdninách konal na rodinném ranči Orient
v Leči u Litně. Děti si užily spoustu her a
zábavy s koníky Charliem, Harrym, Mer-
linem, Hollym, Endym a Robinem. Tábo-
ra se zúčastnilo na dvacet dětí, příbuz-
ných a známých z Řevnic, Dobřichovic a
dalších míst v okolí, ale třeba i z Litomě-
řic. Bohatý program pripravily hlavní ve-
doucí Kačka s Eliškou, dětem pomáhali
»jejich« vedoucí Lucka, Klárka, Břéťa a
Máťa. Všem dětem i vedoucím patří vel-
ký dík a snad příští rok zase na viděnou!

Text a foto Petr VLASÁK, Leč

LiteňskéOKÉNKO

Děti si užívaly s Charliem, Endym i dalšími koníky
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Vystoupení se setkala se skvělými ohlasy
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

V červnu jsme v ZŠ Liteň zahájili
projekt, který má dětem představit
postavu Jarmily Novotné a připome-
nout historické mezníky našich cel-
kem nedávných dějin. 
Důležitým bodem projektu bude vý-
stava výtvarných děl žáků ZŠ Liteň i
žáků dalších základních a mateř-
ských škol v okolí. Děti již na konci
školního roku začaly vytvářet svá
umělecká díla, aby je veřejnosti mo-
hly představit v září přímo v budově
liteňské školy. Výstava bude zaháje-
na slavnostní vernisáží 22. 9. v 10.00
hodin, souběžně se bude konat něko-
lik dalších akcí. Škola bude otevřena
veřejnosti až do 17.00, aby si každý
mohl prohlédnout díla našich mla-
dých umělců. Součástí akce bude
Den otevřených dveří i prohlídka
Muzea Jarmily Novotné a Svatoplu-
ka Čecha v doprovodu žáků 9. třídy.
Na prohlídku v muzeu bude navazo-
vat dendrologická stezka zámeckým
parkem. Stejný program čeká návš-
těvníky i následující den, tedy 23. 9.,
v čase od 9 do 12.00 hodin. Žáci ZŠ

Liteň absolvují program v muzeu a v
parku v pondělí 25. září. 
V rámci projektu pojedou žáci na
výchovně vzdělávací pořady pořáda-
né Národním divadlem a starší žáci
navštíví Lidice. Celý průběh projek-

tu budou žáci vyšších ročníků foto-
grafovat a natáčet. Veřejnost pak bu-
de moci jejich dílo zhlédnout v míst-
ním kině na začátku příštího roku. 
Akce se koná za laskavého souhlasu
Ivany Leidlové, která umožní veřej-

nosti a žákům prohlídku parku a ně-
kterých prostor liteňského zámku.
Tereza MacOUrKOVá, ZŠ Liteň

Děti se seznamují s Jarmilou Novotnou
DŮLEŽITÝM BODEM PROJEKTU BUDE ZÁŘIJOVÁ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŠKOLÁKŮ

V nadcházející sezóně 2017/18 bude
mít fotbalový klub FK Liteň v okres-
ních soutěžích mužstvo mužů, sdru-
žené družstvo dorostu se Zadní Tře-
baní a nově vyběhnou k zápasům v
červenobílých barvách i kluci mlad-
ší a starší přípravky.
V celku mužů, jež hraje IV. třídu, do-
šlo k několika změnám. Po ročním
působení v klubu skončil trenér Ku-
děj, jehož nahradí duo Rys - Jaroslav
Prachař st. Z hráčů přestoupili do SK
Tetín Hejna a Weiss, aktivní činnosti
zanechal Kináč a z disciplinárních
důvodů Duha. Naopak do našeho
klubu přicházejí Velim (Běštín), Ho-
ráček (Černčice), návrat ohlásili Há-
jek a Los.
Po několika letech byla do soutěží
přihlášena družstva mladší a starší
přípravky, jež zápasy budou hrát for-
mou turnajů. Tréninky jsou 2 x týd-

ně, každé pondělí od 17.30 je na li-
teňském hřišti nábor malých fotba-
listů ročníků 2007-2011. Doufám, že
se našim hráčům bude dařit a bude-
me rádi za vaši podporu na zápa-
sech.     Miloslav KLIMENT, Liteň

Interpretační kurzy v Litni 2017 se
uskutečnily jako jeden z klíčových
projektů 6. ročníku Festivalu Jarmi-
ly Novotné 2017, který připomíná
110. výročí narození pěvkyně. Po-
třetí na nich participovala Hudební a
taneční fakulta akademie múzických
umění v Praze, kde se na jaře konal
první běh. Nejvýznamnější událostí
tohoto ročníku bude 25. 9. v praž-
ském Rudolfinu operní galapředsta-
vení Pocta Jarmile Novotné za účas-
ti Adama Plachetky, Kateřiny Kněží-
kové, Aleše Brisceina, Adriany Ko-
hútkové a Niny Tarandek. Sólisty
doprovodí Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, který se Zámkem
Liteň koncert pořádá. Orchestr bude
řídit jeho šéfdirigent Ondrej Lenárd.
Barbora DUŠKOVá, Zámek Liteň

Nejmladší liteňští fotbalisté s autorem článku.         Foto ARCHIV

Kdy a kde na podzim
hraje A-tým FK Liteň
30. 8. 17.00 FK Liteň - N. Jáchymov
2. 9. 14.00 Vižina - FK Liteň
10. 9. 17.00 FK Liteň - Chodouň
16. 9. 17.00 Zdice B - FK Liteň
24. 9. 16.30 FK Liteň - V. Újezd
1. 10. 16.00 Zdejcina - FK Liteň
14. 10. 15.30 Újezd B - FK Liteň
22. 10. 15.30 FK Liteň - Tetín B
29. 10. 14.30 FK Liteň - Chyňava B
5. 11. 14.00 Srbsko - FK Liteň
12. 11. 14.00 FK Liteň - Chrustenice
18. 11. 13.30 Z. Třebaň - FK Liteň

A-mužstvo Litně převzala nová trenérská dvojice
PO NĚKOLIKA LETECH BYLA DO FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ PŘIHLÁŠENA DRUŽSTVA PŘÍPRAVEK

Tady jsem doma...
Klub přátel školy při ZŠ Liteň pořá-
dá výtvarnou výstavu na téma Tady
jsem doma … 110. výročí narození
Jarmily Novotné.
Vystaveny budou výtvarné práce žá-
ků MŠ a ZŠ z okolí Litně. Slavnostní
vernisáž se koná 22. 9. v budově ZŠ
Liteň. Pro veřejnost bude výstava
otevřena 22. 9. – 23. 9.
Tematické okruhy:
• život Jarmily Novotné (pobyt v
Litni – hrobka, zámek, Čechovna...)
• zlomové události v životě J. No-
votné (doba nacismu, komunismu,
demokracie)
• dílo Jarmily Novotné (opery, Li-
dické písně…)
• kostýmy
• orchestr, hudební nástroje
• abstraktní vnímání hudby a zpěvu 
Práce mohou zasílat jednotlivci i ko-
lektivy do 18. 9. na adresu ZŠ Liteň,
Sady Sv. Čecha 44, 267 27 Liteň.
Info na 607 752 764, e-mail: tere-
za.b@centrum.cz.  (tem)

Liteňské aktuality
* Oslavy 140. výročí založení SDH
Liteň spojené s 8. ročníkem Loučení
s létem se uskuteční 9. 9. v místním
zámeckém areálu. Po slavnostním
zahájení, jež je naplánováno na
12.30, vás čeká bohatý program pro
děti i dospělé s ukázkami složek
IZS, skákacím hradem, trampolí-
nou, ohnivou show, tvořivými dílna-
mi, soutěžemi a živou hudbou.
Vstup zdarma.              Jiří HrácH
* různé aktivity nabízí od nového
školního roku v Litni zdejší praco-
viště Střediska volného času Do-
meček Hořovice. Děti se mohou při-
hlásit do kroužku práce s textilem,
přírodovědné laboratoře, na break
dance nebo florbal. Informace a při-
hlášky na webových stránkách
www.domecekhorovice.cz či na tel.:
725 482 037.           Eva KNOPOVá
* Motorové vodní čerpadlo ukradl
neznámý zloděj mezi 12. a 13. 8. ze
zahradního přístřešku u rodinného
domu v Leči. Majiteli způsobil ško-
du 3.500 Kč.      Jaroslav DOLEJŠÍ

ČISTILI RYBNÍK. Sto kilogramů řas a chaluh vytahal 22. srpna odpoledne
z rybníka na návsi v Korně Michal Horák (na nímku) s pomocníky. „Chtěl
jsem mít hezký výhled z okna,“ vysvětlil s úsměvem Pražan, který má v domě
vedle rybníka rodiče a podle vlastních slov sem jezdí »na chalupu«. „Řasy
a tráva skončí po usušení na kompostu,“ dodal.             Foto NN M. FRÝDL

Účastníci interpretačních kurzů v Litni. Foto Markéta KOBRSKOVÁ
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Hasiči trénovali na podzimní závody
VIŽINŠTÍ »POŽÁRNÍCI« VYRAZILI NA PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ DO SMETANOVY LHOTY

V úterý 22. srpna vyrazili hasiči z
Vižiny na soustředění do Smetanovy
Lhoty u Čimelic. Ubytovali jsme se
do chatiček, trénovali a hráli hry.
Dělali jsme plánek tábora a hledali
obálky s puzzle, které jsme pak sklá-
dali. Ve středu jsme šli pěšky do
Smetanovy Lhoty. Cestou jsme hráli
klíště a číslovanou. V obchodě jsme
si nakoupili dobroty, pohráli na dět-
ském hřišti a zjišťovali v týmech od-
povědi na otázky - např. jak se jme-
nuje starosta obce, jak daleko je  to
na Zvíkov, jestli je v úterý odpoled-
ne otevřený obchod. Pak jsme se vrá-
tili na svíčkovou, jež byla k obědu.
Po poledním klidu jsme se koupali v
bazénu a trénovali střelbu ze vzdu-
chovky, vázání uzlů a značky. 
Po večeři jsme hráli hru Amerika,
přehazovanou, flujdum a zpívali s
kytarou. Ve čtvrtek dopoledne jsme
hráli v lese šipkovanou a hledali po-
klad. Po kuřízku k oběku jsme se
koupali v ledovém bazénu, stříleli ze
vzduchovky, lezli na laně a motali
hadice na čas. Po večeři jsme hráli
kasíno a mimoně. Navečer jsme roz-
dělali oheň, zpívali písničky a těšili
se na bojovku. Než jsme vyrazili,
museli  jsme rozšifrovat tajné heslo
v morseovce. Vyšlo nám »abraxas«.
Cesta byla vyznačena svítícími ty-
činkami. Po cestě na nás vybafli Lu-

káš a Pavlík. Když jsme došli do cí-
le,  Irča nám dala za statečnost od-
měnu. Pak jsme šli spát.  Ve volném
čase jsme hráli ping pong a houpali
se na houpačce. V pátek dopoledne
jsme si zahráli hry. Otesánka vyhrá-
la Bára, která měla na sobě 34 kusů
oblečení. Pak holky udělaly z Lubo-
še, Lukáše a Páji modelky. Před obě-
dem jsme si zahráli hru fax a včelič-
ky a vyhlásili výsledky našich úspě-
chů. Vyhrál Ondra Rejzek, ale krás-
né ceny dostali nakonec všichni. K
obědu byl gulášek s knedlíkem, pak
koupačka v bazénu, balení a tradá k
domovu. Určitě se naše trénování
bude hodit na podzimních závodech. 

Jana FIALOVÁ, Vižina

Mnohahektarové lány kukuřice lákají nejen divočáky,
ale i spárkatou zvěř. Škody jdou do tisíců a nelze jim tak
snadno zabránit. Ani stížnosti lesáků neberou konce.
Přemnožená vysoká působí nedozírné škody na čerstvě
vysazených porostech. V současné době ji láká, právě
tak jako divočáky, kukuřice. Proto se řevničtí myslivci
rozhodli uspořádat vyháněcí hon, jehož cílem nebyl ani
tak lov, jako vyhnání zvěře z kukuřičných lánů. Kuku-
řice je prorostlá plevelem a postup v ní je velice namá-
havý a nebezpečný.
V neděli 27. srpna vstoupilo do kukuřičného pole mezi
Řevnicemi a Halouny dvanáct odvážných lovců a prodí-
ralo se zarostlým lánem určeným směrem. Ostatní zůsta-

li v předstupu na posedech s připravenou zbraní k vý-
střelu. Při takové akci se používá zbraň broková s jed-
notnou střelou. Naštěstí nedošlo k útoku žádného pora-
něného divočáka, a tak výstřely patřily několika přece-
jen uloveným kusům a hlavně přispěly k pohybu zvěře
ven z kukuřice. Tím byl vlastně plněn smysl akce. Trvala
za téměř tropického vedra přes čtyři hodiny a účastnilo
se jí 18 myslivců. Nikdo nebyl raněn a nakonec byli slo-
veni čtyři divočáci, tři menší kusy a jeden kolem 40 kg.
Po čtyřech hodinách se hladoví a žízniví lovci vrátili do
myslivecké klubovny, aby se oddali zaslouženému od-
počinku a malému občerstvení. Díky a napříště Lovu
zdar! František ŠEDIVÝ, Řevnice

Poslední parašutista
se odebral na věčnost
V pondělí 14. srpna se v krematoriu
v Praze - Strašnicích konalo rozlou-
čení s hrdinou a válečným veterá-
nem, generálporučíkem Jaroslavem
Klemešem. Příslušník paradesantní-
ho výsadku Platinum-Pewter byl po-
sledním žijícím parašutistou vysla-
ným z Británie na misi do okupova-
ného Československa.
Rozloučení s vojenskými poctami se
účastnila rodina, přátelé, váleční
veteráni, velení AČR, politici a stov-
ky dalších lidí. Květinovým darem
za jeho statečnost a život naplněný
láskou k vlasti mu poděkovali také
zástupci Náboženské obce Církve
československé husitské ve Tmani. 
Jaroslav Klemeš se narodil v roce
1922 v Čadci na Slovensku, za dru-
hé světové války byl příslušníkem
československého zahraničního od-
boje, bojoval ve Francii a Británii a
v roce 2016 byl oceněn nejvyšším
státním vyznamenáním, Řádem Bí-
lého lva. Za svůj život ovlivnil mno-
ho lidí kolem sebe. Zemřel 7. 8.
2017 v úctyhodném věku 95 let.
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Nehořelo, v poli 
nouzově přistál balón
O zakládání ohně v poli u Třeboto-
va, kde se pěstuje vojtěška, informo-
val Městskou policii Černošice ma-
jitel pole. Hlídka na místě zjistila, že
nikdo oheň nezakládá - šlo o nouzo-
vé přistání horkovzdušného balónu,
který kvůli silnému poryvu větru ne-
dokázal přistát na původně plánova-
ném místě. Majitel balónů strážní-
kům předal kontakty s tím, že pří-
padnou škodu majiteli uhradí, proto-
že má pro tyto případy sjednané poj-
ištění. Strážníci o tom vyrozuměli
majitele pole.     Otmar KLIMSZA,

Městská policie Černošice

Nákladní auta nad 3,5 tuny sem bu-
dou mít vjezd zakázán, objízdná tra-
sa bude pro ně vyznačena přes Tře-
botov a Mořinu. Předpokládaná do-
ba rekonstrukce tohoto úseku je do
1. října. Od 30. 9. do 1. 10. má být
opravovaný úsek uzavřen pro veške-
rou dopravu. 
Kvůli rekonstrukci železničního
mostu v Řevnicích se tvoří fronty

aut i před zdejším železničním pře-
jezdem. Situaci občas zkomplikuje
stojící nákladní vlak přímo na želez-
ničním přejezdu, jako 9. 8. Řidiči
stáli přes 35 minut za spadlými zá-
vorami, kolona aut se protáhla až ke
kruhovému objezdu v Letech. Nej-
rychlejší cesta do Prahy by tak nyní
měla být z Řevnic na Mníšek a z
Dobřichovic na Jíloviště.          (pan)

Zraněnou z Ameriky transportoval vrtulník

Rekonstrukce hlavní silnice...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

VE LHOTĚ. Mladí vižinští hasiči na prázdninovém soustředění ve Smeta-
nově Lhotě.            Foto Petra ŠTÁRALOVÁ

Řevničtí myslivci vyháněli divočáky z kukuřice

Z našeho kraje 
* Okolo tisícovky diváků navštívilo
26. srpna 14. ročník festivalu histo-
rického šermu tance a divadla Dobři-
chovická Alotria 2017. Diváci mohli
zhlédnout jedenadvacet exibičních
vystoupemí v podání čtrnácti soubo-
rů z celé České republiky. Přestávek
mezi produkcemi mohli využít k
procházce po dobovém tržišti, pro-
jížďce na koni či koupeli v Beroun-
ce. Program vyvrcholil českou pre-
miérou tanečního vystoupení Raquel
La Fermosa v podání skupiny Ani-
mata a famózní fireshow skupiny
Hypnotica.               Josef KUTÍLEK
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 31. 8. od
18.00 ve zdejším Společenském do-
mě. Markéta SIMANOVÁ
* Svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu pořádají v Hlásné
Třebani 9. září. Kontejner na velko-
objemový odpad bude za budovou
obecního úřadu a na návsi v Rovi-
nech přistaven od 9 do 11.00, kontej-
ner na nebezpečný odpad bude za
OÚ k dispozici od 9 do 10.00, v Ro-
vinech od 10.15 do 11.00.             (hz)
* Krádež stavebního materiálu usk-
ladněného v obci Nesvačily byla na
linku 158 oznámena 11. 8. Zloděj
přestřihl zámek mříže vedoucí ke
dveřím do skladu. Odtud odcizil sta-
vební materiál za 105.080 Kč.   (jad)
* Tři auta - dvě osobní a dodávka -
se srazila 19. 8. ráno v Černošicích.
O zraněného se postarali záchranáři,
hasiči provedli protipožární opatření
a kontrolu úniku kapalin.           (pav)
* K dopravní nehodě osobního au-
tomobilu a motocyklu vyjížěli 22. 8.
večer ke hřbitovu v Řevnicích zdejší
profesionální hasiči. Provedli proti-
požární opatření na vozidlech, řídili
dopravu a po zdokumentování neho-
dy odstranili havarovaný motocykl z
vozovky. Srážka se obešla bez zra-
nění. Pavel VINTERA

Svědkem hned dvou mimořádných událostí byl ve druhé polovině srpna
lom Velká Amerika u Mořiny. Nejprve zde byl 17. 8. dopoledne nalezen
mrtvý pětatřicetiletý muž. Podle policejní mluvčí Marcely Pučelíkové byla
nařízena soudní pitva. Příčiny a okolnosti úmrtí vyšetřují kriminalisté.
V neděli 27. 8. odpoledne do lomu spadla mladá žena. Na místo události
ihned vyrazili záchranáři, hasiči i policisté. „Zraněná žena se nacházela na
skále u vody a byla při vědomí,“ uvedl ředitel řevnické záchranky Bořek
Bulíček. „Hasiči,  kteří se k ní slanili z vrtulníku, jí poskytli první pomoc
a poté spustili na vodu člun, na kterém dopravili ke zraněné lékařku (na
snímku),“ dodal s tím, že po prvotním ošetření byla žena transportována k
vrtulníku a přepravena do motolské nemocnice s poraněním ramene, hrud-
níku a pravé nohy. Foto Bořek BULÍČEK (mif)
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variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

702 170 526

Generální partner: společnost BOINT s.r.o.

Naše noviny - XXVIII. ročník nezá-
vislého poberounského občasníku.

Vychází každých čtrnáct dní. 
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tenisový vicemistr čr je ze Řevnic
antOnÍn ŠtĚPÁnEk s lukÁŠEM VEJVarOu sE PrOBOJOVali DO FinÁlE MistrOVstVÍ rEPuBliky
Řevnice - Další úspěch si připsal
osmnáctiletý tenista Antonín Ště-
pánek, odchovanec Sportclubu
Řevnice. Ač věkem ještě doroste-
nec, na mistrovství ČR mužů v
Ostravě se probojoval až do finále
ve čtyřhře!
Štěpánkovi to s jeho současným klu-
bovým partnerem Lukášem Vejva-
rou z I. ČLTK Praha na kurtě sedlo.
Pavoukem procházeli celkem snad-

no, v semifinále zaskočili i úřadující
mistry republiky Bíška s Nebojsou.
Vynikající hrou, založenou hlavně
na skvělém podání a dobrých retur-
nech, vyvedli soupeře z rytmu a po-
měrem 6:3, 6:2 zvítězili.
Až finále, kde narazili na Fraňka s
Poláškem, bylo nad jejich síly. „Měli
jsme na ně. Kdybychom podali vý-
kon jako v semifinále, vyhráli jsme
to celé,” řekl Antonín Štěpánek. I fi-
nále je ale velkým úspěchem - hráče
samotného i řevnického tenisu.
Ve dvouhře to měl Štěpánek v muž-
ském turnaji složitější. Postoupil do
2. kola, kde ho čekal Petr Hájek,
934. hráč světového žebříčku. Bojo-
val statečně, zisk prvního setu měl
na dosah, ale podlehl 5:7. Druhý set
získal 6:1 a v rozhodujícím třetím,
plném zvratů, se dostal ze stavu 1:4
na 5:4, podával na vítězství, jenže
zápas šel do tiebreaku, kde už měl
navrch ostřílenější Hájek.             (šv)

V případě hezkého počasí budou
půjčovny pokračovat i v září. Pla-
vidlo je možné objednat telefonicky
na 732 748 111 a 732 763 783. 
Od druhé poloviny srpna již nad řev-
nickou lávkou stojí i nové molo, kte-
ré nechala vybudovat radnice. Pů-
vodně je vedení města zamýšlelo zp-
rovoznit v první polovině prázdnin,

nákup ale oddálilo poslední veřejné
zasedání zastupitelstva, kde se živě
diskutovalo o pořizovací ceně.
Sousedská lodní samoobsluha zase
nově funguje - jako první v dolním
Poberouní - v Černošicích. Jde o sa-
moobslužnou půjčovnu lodí, kterou
v někdejší Chvojkově plovárně pro-
vozuje tamní skupina filantropů,
sousedů a přátel Klubu Ferenc Futu-
rista. Dobrovolníci i nadšenci během
léta opravili terén, postavili a natřeli
sklad pro lodě. Projekt byl finančně
podpořen Nadací Via v programu
Živá komunita. Klíče a pádla jsou k
vyzvednutí vždy v 10.00 nebo v
15.00 od úterý do neděle v kavárně
Bárka na Vrážské ulici, rezervace
jsou možné na telefonu 773 508 882.

Pavla NOVÁČKOVÁ

Antonín Štěpánek 
odchovanec Sportclubu 
mistr ČR v dorostu 2017

Sportclub 
Řevnice 
pořádá 

NÁBOR DĚTÍ  
DO TENISOVÉ 

ŠKOLY

ZKUS TO 
JAKO TONDA!

Přihlášky a informace na info@sportclubrevnice.cz

Učíme začátečníky, dospělé i závodní 
hráče, v zimě na kurtech přímo u školy

na Berounce to žije, čím dál tím víc!
DOkOnčEnÍ ZE strany 1

Svůj tradiční kurs angličtiny pro mírně pokročilé 
studenty jakéhokoli věku v novém semestru opět otevírá 

a novým zájemcům nabízí zkušený lektor Mgr. Aleš Hoznauer.

Výuka asociativní metodou na základě gramatických cvičení, 
rozboru textů a s využitím videa probíhá v přátelské a tvůrčí
atmosféře a klade důraz na využití jazyka v běžném životě.

Místo konání: Základní škola v Řevnicích (u tenisových 
dvorců Martiny Navrátilové)

Termín výuky: říjen 2017 - leden 2018, úterý 17:30 - 19:00
Zahájení výuky: úterý 3. října

Cena kursu v rámci obvyklých standardů bude určena dle počtu
přihlášených studentů, počítám nanejvýš s 8 studenty ve skupině.

kontakt: aleš Hoznauer
aevo@cbox.cz, tel. 608 15 16 35

výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz

Řevničtí skauti hostili
kolegy z Holandska
Řevnice - Dvacetičlennou skupinu
mladých skautů z Holandska uvítal
ve své klubovně v Řevnicích oddíl
vodních skautů Bobři v pondělí 21.
srpna. 
„Skauti se nám sami ozvali přes in-
ternet. Byli ubytovaní v Dobřicho-
vicích v kempu, a tak jsme si naplá-
novali společnou schůzku v naší
klubovně,“ uvedla jedna z roverek
Alžběta Váňová. Spolu s dalšími
řevnickými skauty připravili pro za-
hraniční výpravu velkolepé pohoš-
tění, napekli a navařili spoustu dob-
rot. Během společného odpoledne
pak společně hráli hry, zpívali při
kytaře, součástí programu byly i vy-
jížďky na lodích. 
Ještě před koncem prázdnin Bobry
čeká oprava plavidel. Na polovinu
září zase chystají již tradiční sjíždě-
ní Berounky s rodiči. Letos mají v
plánu sjet úsek Liblín (Kobylka) -
Hrešihlavy (Lejskův mlýn).     (pan)

VICEMISTŘI. Finalisté »republikové« čtyřhry spolu, vlevo Lukáš Vejvara,
vpravo řevnický Tonda Štěpánek.  Foto ARCHIV

NOVINKA. Jeden z paddleboardů
na Berounce.               Foto ARCHIV
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Letovským pomohli dva »vlastenci«!
FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE ROZEHRÁLI PODZIMNÍ ČÁST SVÝCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

Poberouní - Konec lenošení! Po
letní přestávce rozehrála fotbalová
mužstva našeho kraje podzimní
část svých mistrovských soutěží.
nováček okresního přeboru, muž-
stvo Dobřichovic, začalo v nové
soutěži impozantně, drtivou vý-
hrou nad Roztoky. Řevnice a Liteň
ostrý start teprve čeká.             (mif)

LETY, 1. B třída
FK Lety - FK Rudná 3:1 
Branky: vlastní 2, nejepsa
Od počátku se ve velkém vedru hrál
opatrný fotbal. Hosté, nováček sou-
těže, bránili a snažili se o protiútoky.
V 18. minutě se domácí poprvé rado-
vali: prudký přízemní centr Chalupy
si srazil do vlastní sítě Masopust.

Rudná mohla vyrovnat před přestáv-
kou - volný útočník hostů ale na
centr nedoskočil. V 63. minutě uvol-
nil Chalupa Nejepsu, který nastřelil
brankáře, a dorážku si srazil do sítě
hostující Zachař - 2:0. Hosté snížili v
77. minutě Wrobelem, který dostal
do pokutového území kolmou při-
hrávku a nedal Sňozíkovi šanci.  Pří-
ležitost k vyrovnání měli hosté o 4
minuty později, ale Sňozík pádem
pod nohy útočníka tutovku překazil.
V 85. a v 88. minutě střídající domá-
cí Veselý spálil dvě obrovské šance.
Skóre tedy uzavřel v 90. minutě Ne-
jepsa, který unikl obraně a své sólo
zakončil gólem. Jiří KáRnÍK

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Roztoky 5:0
Branky: T. Kratina, Prosický, Ku-
ník, Větrovec, Skučko
Pětadevadesát natěšených diváků
sledovalo první mistrovský zápas
Dobřichovic v okresním přeboru.

Domácí dostáli svému slibu a na-
vzdory velikému vedru předváděli
fanouškům atraktivní ofenzivní ko-
panou s častou střelbou na branku
soupeře, který se po většinu času je-
nom bránil. Během prvního poloča-
su nastříleli hostům čtyři branky a o
zisku bodů bylo prakticky rozhodnu-
to. Ve druhém poločase tempo hry
trochu opadlo a oba trenéři dali pří-
ležitost všem náhradníkům. V utkání
absolvovala úspěšnou premiéru dru-
há letní posila domácích, Michal
Kuník z Černošic. (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Tetín 2:2
Branky: Rulf, Šperl (z penalty)
Karlštejnští vyrukovali se čtyřmi po-
silami v základní sestavě. Do bojov-
ného utkání vstoupili brankově lépe
hosté po střele Jandy. Karlštejn ale
do poločasu slepenými trefami Rulfa
a Šperla z penalty skóre otočil. Ve
druhé části dlouho držel Karlštejn

těsně vedení, když už to vypadalo na
zisk tří bodů, přišel v nastavení ro-
hový kop hostů, který hlavou zúročil
Eyem. První kolo tak pod hradem
přineslo dělbu bodů. (miš)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Žebrák 5:2
Branky: Rajtr 2, Černý, Kácha,
Jakoubek
Hosté šli do vedení minutu před pře-
stávkou gólem z penalty. Nedlouho
po změně stran náhradník Rajtr vy-
rovnal, ale z další branky se radoval
opět Žebrák. Domácí o svém vítěz-
ství rozhodli čtyřmi trefami v pos-
ledních osmi minutách zápasu. (mif)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Chyňava B - oZT  1:4
Branky: Šebek 2, Jílek 2
V prvním zápase v »pralesní« lize,
nejnižší fotbalové soutěži, kam po
nevydařené loňské sezoně sestoupil,
nedal třebaňský Ostrovan svému
soupeři šanci. (mif)

OSOV, IV. třída
Újezd - osov 2:1
Branka: Routa

Soustředění v Kochánkách na Mla-
doboleslavsku uspořádali od 20. do
24. 8. pro své mladé fotbalové svě-
řence trenéři FK Všeradice 1932.
Cílem soustředění, kterého se zúča-
stnilo 27 hráčů a 4 trenéři, bylo zdo-
konalit fotbalové a fyzické doved-
nosti hráčů, ale také utužit kolektiv. 
„Myslím, že se nám toto povedlo,“
uvedl hlavní trenér Miloš Šebek.
„Pět dní jsme se věnovali rychlosti,
obratnosti, síle a hlavně práci s baló-
nem. Nechyběly ani hry, zábavné
soutěže nebo Liga mistrů 4+1,“
dodal. 
Přesto, že jsme byli denně 10 hodin
na hřišti, byli kluci pořád plni ener-
gie, což se projevovalo hlavně večer,
když měli jít spát. Na druhou stranu
nás velice těšilo, že polední klid byl
do 14.30, ale už před 14.00 pobíhaly
po hřišti nedočkavé skupinky a stří-
lely na bránu. „S výběrem místa
jsme byli maximálně spokojeni,

hřiště i kabiny jsou hned u ubytová-
ní a vedení areálu nám vyšlo maxi-
málně vstříc. Naprosto famózní bylo
jídlo - kluci si i několikrát přidáva-
li,“ konstatoval trenér Michal Vitner.
„Jsme rádi, že na soustředění jeli op-
ravdu všichni, jen díky tomu může-
me čas na hřišti zhodnotit jako maxi-
málně efektivní. Za uplynulých 5 dní
jsme toho natrénovali skoro víc, než
za celé jaro. Pevně věřím, že to zúro-
číme v podzimní části - do soutěže
jsme přihlásili jedno družstvo mlad-
ších žáků a dvě starší přípravky,“
sdělil Šebek. „Mně se líbily závody
mezi tyčema, kdo první ukradne roz-
lišovák. A taky jídlo,“ pochvaloval si
Martin Pivoňka, obránce přípravky.
Zpestřením pro kluky byla přátelská
utkání s místními týmy starší pří-
pravky a mladších žáků TJ Sokol
Kochánky nebo trénink vedený Kar-
lem Kozmou  z Mladá Boleslavi.
Lucie BoxanoVá, FK Všeradice

Borci Všeradic si na soustředění zkusili Ligu mistrů
TŘI DESÍTKY FOTBALISTŮ Z PODBRDSKA VYRAZILY NA PĚT DNŮ K MLADÉ BOLESLAVI

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
2. 9. 17:00 SK Chlumec - FK Lety
9. 9. 17:00 FK Lety - FK Hýskov

KARLŠTEJN, okresní přebor
2. 9.  17:00 Karlštejn - Neumětely
10. 9. 17:00 N. Jáchymov - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
2. 9. 17:00 Dobřichovice - Štěchovice 
9. 9. 17:00 Dobrovíz - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
2. 9. 17:00 OZT - Srbsko 
9. 9.17:00 Chrustenice - OZT 

ŘEVNICE, IV. třída
3. 9. 17:00 Pikovice - Řevnice 
10. 9. 17:00 Řevnice - Libeň

FK LITEŇ, IV. třída 
30. 8. 17.00 FK Liteň - N. Jáchymov
2. 9. 14.00 Vižina - FK Liteň
10. 9. 17.00 FK Liteň - Chodouň

SK OSOV, IV. třída 
3. 9. 17:00 Osek B - Podluhy
9. 9. 17:00 Podluhy - Osov

Mezinárodního mistrovství České republiky v kickboxu se v Aréně Sparty
na Podvinném mlýně v Praze zúčastnil také Matěj Vlasák z Litně-Leče
(vlevo). „Letos nám chybělo trochu štěstíčka, a tak Matěj ve všech třech
disciplinách, které absolvoval, skončil na druhém místě,“ uvedl otec a zá-
roveň trenér malého závodníka Petr Vlasák. „I tak to byly neskutečné bitvy
- v polokontaktu Máťa prohrál pouze se současným reprezentantem ČR
Lukášem Hudlerem. Bojovali jsme se ctí, ale Lukáš byl o malinko lepší,“
dodal Vlasák st. s tím, že pro letošek je tedy Matěj »pouze« trojnásobným
vicemistrem České republiky. Foto Petr VLASÁK (mif)

Matěj vybojoval tři stříbrné medaile

V KOCHÁNKÁCH. Malí všeradičtí fotbalisté na letním soustředění v Ko-
chánkách na Mladoboleslavsku.     Foto Lucie BOXANOVÁ 

Cíl FK Lety: Pohledný
fotbal, čelo tabulky
Lety - Domácím vítězstvím nad
Rudnou 3:1 vstoupili 26. srpna do
nového ročníku krajské 1. B třídy
fotbalisté FK Lety. Před zahájením
mistrovských bojů sehráli několik
přípravných utkání:
Viktoria Vestec - FK Lety 1:1
Branka: Pospíšil
SK Černolice - FK Lety 2:4 
Branky: Čermák 2, Jarolím, Nejepsa
Slivenec - FK Lety 4:2 
Branky: Nejepsa 2
FK Lety - Sokol Zvole 1:3 
Branka: Císař
Sokol Lipence - FK Lety 1:3
Branky: Pospíšil 2, Čermák
Letovské v létě posílil Marek Pospí-
šil, který přišel ze Zbuzan, a Martin
Chalupa (AFK Slivenec). Se zeleno-
černým dresem se naopak rozloučili
Daniel Poslední a Michal Růžička,
kteří přestoupili do Mníšku, Tomáš
Moravec s Janem Nádrem odešli do
Baníku Mořina. „Chceme hrát po-
hledný fotbal, který by bavil diváky,
pohybovat se v horních patrech ta-
bulky a postupně začlenit do týmu
naše odchovance, kteří budou sbírat
zkušenosti od exligistů Radka Sňo-
zíka, Marka Jarolíma a Jaromíra
Šmerdy,“ uvedl vedoucí A-mužstva
Jiří Kárník. (mif)


