
Poberouní - Hlavní trať z Prahy
do Berouna čeká zásadní moder-
nizace. Až skončí, přibude vlaků a
ubude nádražních budov. Možná.
Na obranu cenných historických
staveb se postavila občanská inici-
ativa Zastávky Černošice, Všeno-
ry, Srbsko.
Jezdíte vlakem mezi Berounem a
Prahou? A všimli jste si někdy, že
zastávky v Srbsku, Všenorech a Čer-
nošicích jsou si podobné »jako vejce
vejci«. Dvěma z nich nyní hrozí
demolice.
„Nebezpečí je velmi reálné, v pro-
jektu intenzifikace trati č. 171 už
bylo navrženo stržení staniční budo-
vy v Černošicích,“ tvrdí Jakub Špet-
lák, jeden ze zakladatelů zmíněné
iniciativy a zároveň černošický zas-
tupitel. „Naštěstí jsme si toho všimli
a včas přijali usnesení městského
zastupitelstva, které požaduje zacho-
vání původního staničního přístřeš-
ku a staničních budov z roku 1907

při jakékoli variantě rekonstrukce
tratě č. 171,“ dodává.
Jeho slova potvrzuje starosta Černo-
šic Filip Kořínek: „Černošické zas-
tupitelstvo se vyjádřilo již před ně-
kolika roky, že si přeje zachování
staré nádražní budovy, protože ji po-
važuje za součást genia loci a vzhle-
du Černošic. Projekt rekonstrukce
trati, resp. zastávky, byl poté upra-
ven podle návrhu, který pro město
zpracoval architekt Ivan Lejčar.“
Tak zvaná varianta 18N počítá s tím,
že budova bude zachována bez ma-
lých přístavků vzadu a cesta, jež by
nově měla vést za ní, bude užší, než
se původně plánovalo. 
„SŽDC s úpravou projektu souhlasi-
la, ale je možné, že budou chtít bu-
dovu předat do majetku města. Za-
tím totiž zastávají názor, že do bu-
doucna bude naše příměstská trať
fungovat s takovou frekvencí vlaků,
že nádraží s čekárnou nebude potře-
ba. (Dokončení na straně 9)             (mif)

Muže z bytu vynesli
oknem, jinak to nešlo
Řevnice - Čtyři dny se neozýval ze
svého bytu starší obyvatel Řevnic.
Na pomoc mu v neděli 11. 3. vyjeli
místní profesionální hasiči, záchra-
náři i policisté.
„Když hasiči byt otevřeli, mohl se
alespoň částečně lékař dostat k pa-
cientovi,“ uvedl ředitel záchranky
Bořek Bulíček s tím, že příbytek byl
doslova zavalen všemi možnými
»potřebnými i nepotřebnými« věc-
mi. „Proto museli hasiči podchlaze-
ného a dehydratovaného pacienta
vyndat oknem,“ sdělil Bulíček a do-
dal, že muž byl převezen na interní
oddělení pražské nemocnice.   (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Na hrad pojede parní vlak - strana 2
* Fotbalistům začíná sezona - strana 12

Dobřichovice - Brexitu se Sean
BARRY bát nemusí. Sedmatřice-
tiletý rodák z anglického New-
castlu žije v Česku už devatenáct
let. Jedním z míst, která si tu sk-
vělý muzikant, hráč na ne úplně
obvyklý nástroj - keltskou harfu -
zamiloval, jsou Dobřichovice.
Jak se přihodí klukovi z anglického
Newcastlu, že začne hrát na kelt-
skou harfu? Vzpomínáš si ještě,
kde a za jakých okolností se ti do-
stala poprvé do ruky?
Na keltskou harfu jsem se naučil
sám, když mně bylo devět let. Po-
prvé jsem ji uviděl na skotském ost-

rově Arran, kde jsme tehdy byli na
krátké dovolené. Byla to láska na
první pohled - hned jsem pochopil
strukturu tohoto nástroje, jak fungu-
je a začal hrát základní melodie.
Učil ses do té doby na nějaký jiný
hudební nástroj? Vedli tě rodiče k
hudbě?
Když mi byly čtyři roky, začal jsem
hrát na piano. Rodiče mě docela tla-
čili, abych zkoušel každý den. Moc
se mi nechtělo...
Čím tě zrovna keltská harfa tak za-
ujala a čím se liší od jiných harf?
Keltská harfa je krásný nastroj!
(Dokončení na straně 3) (mif)

POSLEDNÍ »BOJ« ZIMY? Už už to vypadalo, že jaro je definitivně tady, ale
v sobotu 17. března náš kraj náhle zasypal sníh. Hrabla museli znovu vytáh-
nout nejen v Řevnicích (na snímku). Foto NN M. FRÝDL

HARFISTA. Sean Barry se  svojí
keltskou harfou.       Foto ARCHIV

Modernizace trati
ohrožuje nádraží

NADŠENCI CHTĚJÍ ZACHRÁNIT STANIČNÍ BUDOVY

20. března 2018 - 6 (720) Cena výtisku 7 Kč

Na máje dorazí irští
tanečníci a muzikanti

Česká kuchyň je skvělá! pochvaluje si anglický harfista

Geissler se vydal pěšky z Mikulova do Chebu
Dobřichovice - Na třetí etapu pěšího putování kolem hranic České republi-
ky vyrazil v sobotu 15. března Jiří Geissler z Dobřichovic. Vloni jeho měsíc
trvající pouť, během které našlapal po svých přes 700 kilometrů, skočila v
Mikulově, letos tamtéž začala.
„Přibližně po ose  Mikulov - Hnanice - Vranov - Slavonice - Nová Bystřice
- České Velenice - Nové Hrady - Dolní Dvořiště - Přední Výtoň - Strážný -
Modrava - Železná Ruda - Všeruby - Česká Kubice - Rozvadov - Cheb vede
letošní třetí díl pouti, ke které jsem se odhodlal před třemi roky,“ sdělil NN
poutník Geissler s tím, že itinerář trasy vede kolem České republiky po zna-
čených turistických stezkách co možná nejblíže ke státní hranici, ale vždy
jen po našem území. „Má celkem 269 položek, začíná číslem 1 - nádraží
Cheb a končí číslem 269 - nádraží Cheb. U této je ale ve vedlejším slou-
pečku uvedeno 2.049,5 km,“ dodal. (Viz strana 11) (mif)
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Po jedenácti letech přijedou Irové
FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE SE USKUTEČNÍ NA DEVÍTI MÍSTECH NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Máte rádi folklor? Du-
dáky, cimbálovky, krojované ta-
neční družiny? Pokud ano, jsou ná-
sledující řádky určeny právě vám.
Týkají se poberounského folklor-
ního festivalu Staročeské máje.
První dobrá zpráva: folklorní festi-
val bude i letos, už podevatenácté.
Přivítá ho, opět, devět obcí i měst
poberounského a podbrdského kraje. 
Druhá dobrá zpráva: program je tra-
dičně bohatý, pestrý. Odbývat se bu-
de všechny květnové soboty a dvě
neděle k tomu. 
Co se týče folklorní nabídky, račte si
vybrat: chodští, krušnohorští i praž-
ští dudáci, valašská i severočeská
cimbálovka, hudecká muzika, taneč-
ní soubory z Prahy, Rokycan, Hru-
sic, Kamýka, několik dechovek,
včetně dechovek krojovaných, čtyři
pěvecké sbory a, samozřejmě, všech-
ny domácí soubory, tradiční účastní-
ci – Klíček, Notičky, Pramínek, Pro-
měny i Třehusk. Zajímavý by ovšem
pro diváky měl být i program nefolk-
lorní, doprovodný: stylové jarmarky,
pobožnosti, průvody krojovaných
účastníků, ceremoniály žádání o prá-

vo, taneční zábavy, projížďky na ko-
ních, ochutnávka koláčů z půlky

republiky, kácení májek...
Třetí dobrá zpráva: Pozvání na pobe-

rounský folklorní festival po jede-
nácti letech podruhé přijal skvělý ir-
ský soubor Coisciém, který 13. květ-
na do Mokropes dorazí i s typickou
irskou muzikou. Ptáte-li se tedy po
zlatém hřebu letošních Staročeských
májů, tady je. 
Suma sumárum – je na co se těšit. A
myslím, že by se mohli dobře poba-
vit i ti, kteří před folklorem dávají
přednost jiným druhům kultury. O-
statně, přijďte se přesvědčit sami...

Miloslav FRýDL

Poberouní - na přelom března a
dubna letos připadají velikonoční
svátky. Během tohoto víkendu se
můžete vydat parním vlakem na
křivoklát či pobavit se na tradiční
veselici v mníšeckém zámku. Tý-
denní oslavy plánuje i Beroun. 
Již v sobotu 24. 3. se od 11.00 kona-
jí Jarní trhy s velikonočním zbožím
na zámku Dobřichovice. V kultur-
ním programu vystoupí od 13.00
Tutte Le Note (Chorus Angelus), v
15.00 divadlo Sto opic s pohádkou
Zajíček a velká mrkvová záhada.
Chybět nebudou projížďky na ko-
ních, kovář, dílny s velikonoční te-
matikou a pečení jídášů.  
O velikonočním víkendu se můžete
například vypravit na hrad Křivo-

klát, kde se konají tradiční Knížecí
Velikonoce. V sobotu i v neděli bu-
dete moci nakupovat na velikonoč-
ním jarmarku, o hudební a taneční
zábavu se postarají folklórní soubo-
ry: Divadélko z pytlíčku, kejklíř Voj-
ta Vrtek a Thomas Lupino. Z Prahy a
Berouna pojede na hrad parní vlak. 
Živo bude o tomto víkendu i v neda-
lekém zámku Mníšek pod Brdy. Již
posedmnácté se 31. března uskuteční
Velikonoční veselice spojena s chari-
tativní akcí. Na nádvoří i v zahradě
bude po celý den připraven rozmani-
tý program.
Speciální velikonoční akci nazvanou
Veselé Velikonoce přichystalo Měst-
ské kulturní centrum Beroun. Týden
plný zajímavého programu zahájí v
neděli 25. 3. pohádky na Plzeňce, v
úterý 27. března budou místní školá-
ci zdobit májky na Husově náměstí,
kde se 28. 3. uskuteční kulturní vy-
stoupení škol a školek. V pátek 30. 3.
bude v berounském Muzeu kerami-
ky otevřena tvůrčí dílna, kde si bude-
te moci uplést pomlázku nebo vyro-
bit velikonoční kraslice. 

Pavla nováČková

Leťánek chystá pohádku i hledání vajíček

Kdy a kde se koná
folklorní festival
BEROUN, Barrandovo náměstí 
- sobota 5. května 2018

vInAŘICe, náves 
- sobota 5. května 2018

VŠERADICE, u hospody 
- sobota 12. května 2018

HLáSná TŘeBAŇ, náves
- sobota 12. května 2018

SVINAŘE, náves 
- sobota 12. května 2018

MokRoPSY, Masopustní náměstí
- neděle 13. května 2018

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves 
- sobota 19. května 2018

LeTY, náves 
- sobota 26. května 2018

KARLŠTEJN, náměstí 
- neděle 27. května 2018

Sváteční bohoslužby
v řevnickém kostele
Zelený čtvrtek 29. 3. 18:30
velký pátek 30. 3. 18:30
Bílá sobota 31. 3. 20:30
Boží hod velikonoční 1. 4. 9:30
Pondělí velikonoční 2. 4. 9:30 (pan)

Bohatý program chystá na jaro Ro-
dinné centrum Leťánek. K vidění
bude třeba netradiční pohádková in-
scenace O princi z knížky. Jan Hru-
bec ji se svými loutkami z Dřevěné-
ho divadla sehraje 25. 3. od 16.30 v
letovském sále U Kafků. Pohádka
zaujme malé děti od tří let, vezměte
však s sebou i starší sourozence, jistě
se u ní také zasmějí.
Velký pátek patří sice ke křesťan-
ským dnům, ale těm z vás, kteří ne-
vědí, co tento volný den s dětmi, na-
bízíme jedinečnou příležitost vy-
zkoušet si Velikonoce po americku.
Pojďte s námi a velikonočním zajíč-
kem na tradiční rodinnou akci Easter
Egg Hunt aneb Kam schoval veliko-

noční zajíček vajíčka. Sraz je 30. 3.
od 10.00 na Palackého náměstí v
Řevnicích. Děti si budou moci vyro-
bit vlastní košíček a v 10.30 se spo-
lečně vydáme do Havlíčkových sadů
hledat schovaná vajíčka. V závěru
akce se můžete těšit na hru zvuků
pro děti i dospělé s muzikoterapeut-
kou Štěpánkou Čížkovou.
V dubnu nabízíme kurz Reiki. Mů-
žete si vyzkoušet starou metodu, jež
využívá práci s energií. Po zasvěce-
ní se naučíte, jak používat tuto bla-
hodárnou energii pro sebe i pro své
okolí. O víkendu 14. – 15. 4. můžete
udělat první krok k očistě svého těla
i duše. Také si 12. 4. nenechte ujít
přednášku  Panenské oleje – lék bu-

doucnosti i současnosti. Dozvíte se o
využití nejrůznějších olejů od ku-
chyňského stolu po masážní křeslo.
Další informace najdete na www.le-
tanek.cz.        Lenka ZeLenková

RC Leťánek, Lety

IROVÉ. K vrcholům letošních Staročeských májů bude bezesporu patřit vy-
stoupení irského souboru Coiscéim.   Foto ARCHIV

Směr hrad vyrazí parní vlak
NABÍDKA AKCÍ O VELIKONOČNÍM VÍKENDU JE BOHATÁ 



Česká kuchyň je skvělá, nemá chybu!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Strana 3, ROZHOVOR Naše noviny 6/18

Je to jeden z nejmenších typů harf,
má třicet strun, je lehká a hlasitá.
Hrát jsi začal v devíti, v deseti už jsi
natočil své první album. To je v
Anglii normální, nebo jsi (byl) tak
velký talent?
Nevím, jestli mám nějaký velký ta-
lent... Prostě jsem dostal nápady, za-
čal psát svoje písničky a aranžovat
muziku. Mezi svými devíti a dva-
nácti lety jsem natočil tři desky.
Je v Anglii či v Británii hodně muzi-
kantů jako jsi ty? Je na ostrovech
keltská, skotská či irská hudba, kte-
ré se věnuješ, populární? A nebo je
to okrajový žánr, jako třeba u nás
folklor?
Ve Velké Británii jsou hodně dobří
muzikanti, kteří mají velký talent.
Irská a skotská muzika tu má velkou
tradici a hraje se »jen tak«, volně v
každé druhé hospodě.
Jsi pětinásobným mistrem Velké
Británie ve hře na keltskou harfu.
Jakou má ocenění váhu, jak moc je
pro tebe důležité?
Ano, v mezinárodní souteži jsem
vyhrál pětkrát za sebou. Vůbec jsem
to nečekal, spíš jsem tam hrál, co se
mně líbilo a ani jsem se nijak extra
nesnažil. Ale je fakt, že mezi muzi-
kanty mě to moc bavilo.
Získal jsi i spoustu jiných cen, také
jsi ale třeba nahrával CD se zná-
mým rockovým zpěvákem Stingem.
Jak ses k němu dostal a jak na tuto
spolupráci vzpomínáš?
Se Stingem jsem měl projekt mimo
toho, co běžně dělá. Bylo mně tehdy
dvanáct let a dala nás dohromady
agentura. Zrovna jsem v té době na-
táčel  desku se skupinou Adderstone.
Řekl bych, že je to úplně normální
člověk a má rád humor.
Jak moc odlišné je hrát se Stingem
a třeba s Lenkou Filipovou, kterou
doprovázíš na koncertech v Česku?
Jak jste se dali dohromady s ní?
S Lenkou Filipovou hraju přibližně
třináct let. Potkali jsme se při natáče-
ní desky se skupinou Irish Dew, což
je kapela, která hraje hlavně irskou
muziku. Lenka, když se dozvědela,
že jsem Angličan, tak mě poprosila,
zda bych jí neupravil pár textů. Bylo
to velmi příjemné setkání, stejně ja-
ko je příjemná spolupráce od té do-
by, co jsme se dali dohromady a za-
čali spolu hrát.
Jak dlouho už vlastně žiješ v České

republice a proč ses rozhodl sem
přesídlit?
V Čechach žiju už devatenáct let.
Dostal jsem se sem vlastně velkou
náhodou. V devadesátých letech mi-
nulého století jsme odjeli s  anglic-
kou kapelou Ushna na měsíční turné
po Evropě. Hráli jsme v Belgii, Ho-
landsku, Německu a Rakousku.
Když jsme odehráli ve Vídni, tak

jsme jeli přes Prahu do Drážďan.
Prahu jsem bohužel viděl jen přes
okénka v autě, ale i tak mě ty její vě-
že uchvátily. Odehráli jsme koncert
v Drážďanech a vrátili se domů. Ne-
dalo mi to a do Prahy jsem se přijel
v roce 1999 jen tak, na skok, podí-
vat. Byl to pro mě tak krásný záži-
tek, že jsem se rozhodl zde zůstat.
Nelituješ svého rozhodnutí odstěho-

vat se z ostrovů do srdce Evropy?
V Anglii jsem se všeho vzdal, ale
rozhodně toho nelituji. Myslím, že
všude je hezky a celý svět je náš!
Jak moc bojuješ s češtinou?
Český jazyk je vážně těžký... Mám s
ním problémy dodnes, i po těch de-
vatenácti letech, ale mám ho rád a
baví mě to. Všichni děláme chyby,
jsme jen lidi...
Co se ti na Česku, na Češích líbí
nejvíc a co naopak tady určitě
nemusíš?
Máte tady výbornou kuchyň, ta op-
ravdu nemá chybu. A - samozřejmě
pivo taky. Tohle se mi tedy líbí moc!
A co se mi nelíbí? Upřímně řečeno -
nevím! Možná když je léto, tak těch
40 stupňů, to už je na mě moc.
Práce tu máš dost – kromě Lenky
Filipové hraješ s kapelou Kukulín
houslisty Jana Hrubého, s jeho dce-
rou, flétnistkou Andreou jste dali
dohromady keltské duo, máš i své
sólové projekty. To je v Česku po
hře na keltskou harfu tak velká
poptávka? A jak se ti jeví zdejší pub-
likum?
Andreu Kudrnovou znám spoustu
let... Hraje výborně na všechny
možné flétny, a tak jsme začali hrát
spolu jako duo - ne jen keltskou
muziku, ale i jiné žánry. Poptávka po
naší hudbě je a myslím, že publikum
ji přijímá velmi dobře.   
Máš nějaké místo v tuzemsku, kde
se Ti hraje obzvláště dobře, kam se
rád vracíš? 
V Česku to mám opravdu rád všude!
Mám rád velké koncertní sály v Pra-
ze, stejně jako menší kluby a hospo-
dy, které mají taky svoje kouzlo.
Nádherné jsou v Čechách kostely.
Kdybych měl jmenovat jedno místo,
pak se rád vracím například do Kut-
né Hory, kde jsem několikrát hrál s
Lenkou i Andreou.
Párkrát už jsi koncertoval také v
Dobřichovicích. Na konci března tě
ve zdejším zámku čeká společné
vystoupení s polskou bluesovou
kapelou Hot Tamles Trio. Na co se
můžeme těšit?
Dobřichovice jsou pro mě dalším
nádherným českým městem, hrál
jsem tu už několikrát. V pátek 23.
března vystoupíme v místním zámku
s Andreou před Hot Tamles Trio.
Máme připravený takový recitál -
nejen keltskou hudbu, ale můžete se
těšit i na swing a hudbu klasickou.
Přijďte si nás poslechnout!

Miloslav FRÝDL

V NEWCASTLU. Sean s muzikantskou parťačkou Andreou Kudrnovou pod-
nikl letos v březnu výlet do svého rodného města.     Foto ARCHIV

Sean BARRY
- sedmatřicetiletý rodák z anglické-
ho Newcastlu, od svých osmácti let
žije v Praze
- svobodný, otec dvou dětí (13 a 9
let)
- hraje - sólově i v několika kape-
lách - na keltskou harfu
- nahrál 16 CD
- na otázku, jaké je jeho vzdělání,
odpovídá: „Těžko říci...“
- kromě hudby rád cestuje a pozná-
vá jiné kultury
- životní cíl? „Chci dělat, co dělám
rád, vše, co mně přinese radost.“
- v pátek 23. 3. zahrají od 19.30 spo-
lečně s Andreou Kudrnovou a pol-
skou skupinou Hot Tamles Trio v
zámku Dobřichovice (mif)V DOBŘICHOVICÍCH. Zleva Jan Kolář (Kukulín a Framus 5), Andrea Kudrnová, Sean Barry a Jan Hrubý při spo-

lečném koncertu v dobřichovickém zámku. Foto ARCHIV
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Probrali vlky, teď je v plánu čeština
FREKVENTANTY LETOVSKÉ AKADEMIE V DUBNU ČEKÁ TAKÉ »BONUSOVÝ« VÝLET ZA SOVAMI

Lety – Tři desítky zájemců přilá-
kal ve čtvrtek 15. 3. do obecního
sálu U Kafků další díl Letovské
akademie. Téma: Návrat divokých
zvířat nejen do středních Čech.
Kulturně vzdělávací besedy od září
loňského roku pod souhrnným ná-
zvem Letovská akademie organizuje
berounská spisovatelka a nakladatel-
ka Marie Holečková. „Vždy se ko-
nají tři přednášky vážící se k nějaké-
mu tématu,“ říká. „První tři se týka-
ly přírodních zajímavostí v okolí Be-
rounky i na Brdech, další tři návratu
vlků, losů či bobrů nejen do střed-
ních Čech. Spolupracovník televize

a rozhlasu Jan Andreska umí úžasně
vyprávět, promítal filmy o životě
zvířat - dopadlo to nádherně,“ po-
chvaluje si Holečková a dodává, že
na besedách, jež se konají s finanční

podporou obce, se účastníci zapojují
do dění, debatují s přednášejícími.
„Spousta žen přinese zákusky, chlu-
bí se navzájem, vyměňují si recepty
a už se dohodly, že se budou scházet

i jindy, mimo termíny akademie.“
Do června jsou na programu ještě tři
přednášky na téma Proměny češtiny
aneb Vtipně s českým jazykem. Prv-
ní z nich s názvem Proč bychom si s
husity nepopovídali (aneb Proč se
čeština vyvíjí a jak se to děje)  se bu-
de konat 19. dubna od 17.30 opět v
sále U Kafků. Na konci apríla navíc
čeká zájemce »bonusový« večerní
výlet do Srbska za sovami. 
Letovská akademie je bezplatná a
přístupná komukoliv. Zájemci se
mohou hlásit na místním obecním
úřadu. Miloslav FRÝDL, (bt)

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
21. 3. 20.00 NIKDYS NEBYL
23. 3. 17.30 CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ
23. 3. 20.00 HORA
24. 3., 30. 3., 31. 3. 13.45 (Pá 15.30)
KRÁLÍČEK PETR
24. 3. 15.30 PLANETA ČESKO
24. 3. a 31. 3. 17.30 TÁTOVA VOLHA
24. 3. 20.00 DEJ MI SVOJE JMÉNO
28. 3. 20.00 MÁŘÍ MAGDALENA
31. 3. 15.30 SHERLOCK KOUMES
31. 3. 20.00 OPERACE ENTEBBE
4. 4. 20.00 ERIC CLAPTON

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
21., 26. a 28. 3. 13.45 PŘÍŠERÁKOVI
21. 3. 17.30 RUDÁ VOLAVKA
21. 3. 20.15 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
22. 3. a 1. 4. 15.30 (Ne 18.30) PREZI-
DENT BLANÍK
22. 3. 18.30 MÁŘÍ MAGDALÉNA
23. 3., 24. 3., 26. 3., 31. 3. 17.30 (24. 3.
20.00) PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
23. 3. 20.00 PŘÁNÍ SMRTI
24., 25. a 31. 3. 15.30 KRÁLÍČEK PETR
24. 3. a 3. 4. 17.30, 31. 3. 20.00 TÁTOVA
VOLHA
25. 3. 18.30 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
26. 3. 20.00 MEČIAR
27. 3. 17.30 RUDÁ VOLAVKA
27. 3. 20.15 DEJ MI SVÉ JMÉNO
28. 3. 17.30 AKTA PENTAGON: SKRY-
TÁ VÁLKA
28. 3. 20.00 TOMB RAIDER
29. 3. 15.30 ČERTOVINY
29. 3. 18.30 OPERACE ENTEBBE
30. 3., 2. 4. a 4. 4. 17.30 (Po 18.30) REA-
DY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
30. 3. 20.30 PADESÁT ODSTÍNŮ SVO-
BODY
1. 4. 15.30 SHERLOCK KOUMES 3D
3. 4. 20.00 PŘÍSLIB ÚSVITU

KINO RADOTÍN
20. 3. 17.30 TLUMOČNÍK
20. 3. 20.00 NIKDYS NEBYL
21. 3. 17.30 CESTA ZA KRÁLEM TROLŮ
21. 3. 20.00 TOMB RAIDER
22. i 27. 3., 3. 4. 17.30 PLANETA ČESKO
22. 3. 20.00 NO MANIFESTO - dokument
23. 3. 17.30 TRIKY S TRPASLÍKY
23. 3. a 31. 3. 20.00 (So 17.30) PREZI-
DENT BLANÍK
24. 3. 15.30 PADDINGTON 2
24. 3. 17.30, 31. 3. 20.00 PACIFIC RIM:
POVSTÁNÍ (24. 3. 3D)
24. 3. 20.00 TÁTOVA VOLHA
27. 3. 20.00 BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM
ZABIL HITLERA
28. 3. 17.30 BORG/MCENROE
28. 3. 20.00 PŘÁNÍ SMRTI
29. 3. 17.30 S LÁSKOU VINCENT
29. 3. 20.00 JÁ, TONYA
30. 3. 17.30 KRÁLÍČEK PETR
30. 3. 20.00 ERIC CLAPTON - dokument
31. 3. 15.30 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ
HRY
3. 4. 20.00 MÁŘÍ MAGDALÉNA
4. 4. 17.30 ŠVÉD V ŽIGULÍKU
4. 4. 20.00 VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?

PŘI KŘTU. Marie Holečková, spisovatel Otomar Dvořák a bývalý starosta
Letů Jiří Hudeček v obecním sále U Kafků při křtu knihy Dolní Berounka
(říjen 2005). Foto NN M. FRÝDL

Tipy NN
* Blues-rockový kvartet Jack Can-
non Band z Maďarska koncertuje 21.
března od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Zábavně-debatní pořad Minipár-
ty přiveze 22. 3. do kulturního domu
Plzeňka v Berouně moderátor Karel
Šíp. Od 19.00 si bude povídat s Jose-
fem A. Náhlovským, své dotazy bu-
dou moci klást i diváci.              (hem)
* Rakušané David Karlinger a Ber-
nie Miller představí svůj bluesový
repertoár 22. 3. od 20.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš)
* Setkání Bass Černošice se usku-
teční 23. 3. od 19.00 v Clubu Kino
Černošice. Tématem bude jungle
music, hudbu namíchají DJ Rich a
MC Nu.C. (vš)
* Skupina Njorek (Jaroslav Nejez-
chleba – violoncello, zpěv, Michal
Müller – citera, zpěv, Stanislav Ba-
rek – kytara, zpěv) zahraje 23. 3 od
20.00 v městském sále na Vráži v
Černošicích. Vstupné 150 Kč.  (pab)
* XVII. ples pořádají folklorní sou-
bor Klíček a ZŠ Řevnice 24. 3. od
19.30 v místním Lidové domě. Hraje
Miniband Martina Pešla, vstupné
200 korun. (pan)
* Jarního plesu Sokola Černošice
se můžete zúčastnit 24. 3. od 20.00 v
sále černošického Clubu Kino. Za-
hraje skupina Triwoly.                   (vš)
* Klasickou českou pohádku Čert a
Káča v podání loutkového divadla
Dokola z Tábora můžete vidět v Zá-
mečku Řevnice 25. 3. od 15.00. Jed-
notné vstupné činí 50 Kč.          (pan)
* Několik akcí pořádá na přelomu
března a dubna ve Sboru Jiřího z Po-
děbrad Tmaň Církev československá
husitská. V neděli 25. 3. začíná od
17.00 bohoslužba, na Zelený čtvrtek
29. 3. se od 14.00 koná 2. Čtení bible
se Světluškami a na Hod boží veli-
konoční od 17.00 bohoslužba. Na
Velikonoční pondělí 2. 4. bude od 9
do 10:30 sbor otevřen pro děti i os-
tatní návštěvníky. Jana KOULOVÁ
* Divadelní komedie Už zase milu-
ju by vás mohla pobavit 4. 4. v Clu-
bu Kino Černošice. Od 20.00 účin-
kují Michaela Dolinová, Sandra Po-
godová a Václav Tobrman. Večer je
součástí divadelního festivalu Už za-
se miluju, který první dubnový týden
nabídne pět divadelních kusů pro
velké i malé diváky. (vš)
* Výstava Stavební vývoj Dobřicho-
vic je v místním zámku k vidění do
14. 4. Expozice je sestavena z pů-
vodních stavebních plánů a fotogra-
fií. Andrea KUDRNOVÁ
* Čtení při svíčce pro malé i velké
se koná každé pondělí od 17.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstupné 50 Kč. (psk)

Na výstavu květin a gobelínů se do Empírového skleníku Pražského hradu
vydala podívat skupina žen z Hlásné Třebaně, která si říká Holky v roz-
puku. U příležitosti 100. výročí vzniku samostatné republiky je šestá výsta-
va Předjaří na Pražském hradě věnována péči státu o umělecké sbírky
Hradu, konkrétně tapisériím a gobelínům. Viděly jsme  nádherné tapiserie
z cyklu Antonius a Kleopatra a mnoho dalších nádherných gobelínů i tapi-
sérií. Nejvíc nás ale oslovily rozkvetlé květiny, to bylo pokoukání! Aby
zážitků nebylo málo, vyjely jsme směr Příkopy, kde jsme navštívily Motýlí
dům - Papilonii. Interiér napodobuje džungli v oblasti slavného kambodž-
ského chrámu Angkor Vat. Podobné jsou i podmínky, ve kterých tu motýli
žijí. Teplotu provozovatelé udržují na 30 stupních Celsia, vlhkost na 80
procentech. Kabáty jsme musely nechat venku a ani fotit se pořádně neda-
řilo - objektivy se stále zamlžovaly.  Zdejší motýli pocházejí z celého světa,
jejich domovina je vždy v pralese. Bylo to velmi zajímavé, motýli zde pole-
tují a sedají i na návštěvníky, kteří z toho mají docela silný zážitek. Počasí
nám sice moc nepřálo, foukal studený vítr, chumelilo a pěkně to klouzalo,
nám se ale návštěva Prahy moc líbila.    Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Foto ARCHIV

S Burianem v kině vystoupí místní muzikanti
Řevnice - Se známým písničkářem Janem Burianem vystoupí v řevnickém
kině i místní muzikanti z kapely Bizarre Band. Koncert nazvaný Jihotaje se
koná 22. 3. od 19.30. Burian představí své nejnovější album, druhá půlka
koncertu pak bude patřit jeho doprovodné kapele Bizarre Band, jejíž dva
členové jsou spjati s naším krajem. Flétnista Dušan Goláň Navařík diriguje
a učí na ZUŠ Řevnice i Dobřichovice a z Dobřichovic pochází i nadějný
bubeník, nejmladší člen František Otakar Kukula. Vstupné na místě je 280
korun, snížené pro děti a seniory 200 korun.
Další koncert - Elena zpívá Ellu aneb Pocta Elle Fitzgerald - se v řevnickém
kině bude konat 3. dubna od 19.30. Vystoupí první dáma jazzových klubů
Elena Sonnenshine a její kapela Jocose Jazz. Zazní známé i méně známé
písně z repertoáru Elly Fitzgerald. (pan, luk)

Prohlédly si gobelíny, květiny i motýly
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Všeradův kurýr

Zásahová jednotka SDH Všeradice byla jako slož-
ka integrovaného záchranného systému (IZS) obcí
Všeradice zřízena v roce 2009. Jejím účelem je za-
jišťovat požární ochranu a veškerou potřebnou
činnost v krizových situacích. V době vzniku jed-
notky obec neměla nic, jen starou stříkačku a ne-
pojízdný automobil ARO, chybělo veškeré vyba-
vení. Problém se podařilo vyřešit bezplatným pro-
nájmem potřebného vybavení, aut a technického
zázemí. Tento stav trvá dosud. V roce 2010 se po-
dařilo pro jednotku získat za 1 Kč od Policie ČR
vůz Lada Niva, který byl po úpravách zařazen do
výzbroje a slouží jako velitelský i technický vůz.
Obec postupně zakoupila plovoucí čerpadlo, sadu
hadic a další drobné vybavení v souhrnné ceně asi
100.000 Kč, což je za 9 let opravdu málo.
Od svého zřízení zajišťuje jednotka bezplatně v
obci veškerou potřebnou pomoc při ochraně ma-
jetku (čerpání sklepů, čištění kanalizace...) i při
pořádání společenských akcí. Členové se zúčast-

ňují povinných školení a stáží, aby byli schopni
zajišťovat akceschopnost jednotky. O tom, že prá-
ci dělají dobře, svědčí i fakt, že nyní již nezajištu-
jí předepsané úkoly jen pro Všeradice, ale na zá-
kladě smluv i pro Vinařice a Nesvačily, čímž při-
spívají do obecní pokladny penězi na svůj provoz.
V roce 2017 se díky aktivitě velitele Tomáše Čer-
veného začalo hasičům blýskat na lepší časy. Pro
jednotku se podařilo získat dva dýchací přístroje
Dräger v ceně 91.380 Kč, z čehož 86.811 uhradil
Středočeský kraj a 4.569 obec Všeradice. Letos se
podařilo získat od GŘ HZS ČR dvě dotace. První
se týká nákupu dopravních aut; zde již obec vy-
psala výběrové řízení na dodavatele vozu, počítá-
me s cenou asi 900.000 Kč. Pokud vše půjde hlad-
ce, vozidlo by měla obec převzít koncem června -
450.000 poskytne GŘ HZS, 300.000 Středočeský
kraj a obec doplatí 150.000 Díky tomuto nákupu
můžeme vrátit zapůjčené dosluhující vozidlo DA
Avia. Druhý dotační titul se týká výstavby či op-

rav hasičských zbrojnic. S ohledem na skutečnost,
že dosud jsme v pronajatých prostorách a stávají-
cí budova na horní návsi nevyhovuje a ani ji není
možné přistavět, obec vytvořila v Územním plánu
prostor pro novou zbrojnici. Již máme projekto-
vou dokumentaci, letos vybereme i dodavatele a
zahájíme stavbu. Předběžná cena je cca 9 milionů
Kč - 4,5 mil. poskytne GŘ HZS, 3 mil. Středočes-
ký kraj, obec doplatí 1,5 mil.  Akci bychom rádi do-
končili do konce roku 2019. Stavbou objektu vz-
nikne důstojné a odpovídající zázemí pro naši jed-
notku a obec získá majetek v hodnotě 9 mil. Kč.
Děkuji Tomáši Červenému a zastupitelstvu obce
Všeradice za zodpovědný a pragmatický přístup k
rozvoji a zabezpečení IZS v obci. Nebýt jejich pří-
stupu, nebyla by ani naděje na vybudování tohoto
zázemí - brát se musí, když je ruka páně otevřená
a dotační tituly brzy skončí. Věřím, že se vše po-
daří a naše obec bude zase o něco bohatší.

Bohumil StIBAl, starosta SDH Všeradice 

Hasiči dostali peníze na auto i zbrojnici
VŮZ PŘEVEZMOU KONCEM ČERVNA, »HASIČÁRNA« MÁ BÝT HOTOVÁ V ROCE 2019

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 6/2018 (249)

VE DVOŘE. Kapela Kapičky při vystoupení v Zámeckém dvoře. Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Kapičky ve dvoře zahrály
osvědčené country melodie
V pátek 16. března jsme v prostorách restaurace v
Zámeckém dvoře Všeradice přivítali karlštejn-
skou country kapelu Kapičky pod vedením Milo-
še Chrousta. Osvědčené melodie a písně potěšily
a vyzvaly k tanci desítky hostů. Děkujeme všem
za příjemně strávený páteční večer a rádi bychom
vás pozvali na další vystoupení Kapiček, tento-
krát u příležitosti 5. narozenin pivovaru Všerad.
Akce se koná v sobotu 28. 4. od 11 do 18:00 v
areálu Zámeckého dvora. Těšíme se na vaši návš-
těvu. Barbora PISKÁČKoVÁ, 

Zámecký dvůr Všeradice

K nehodě vyjeli profesionálové
Všeradice - U dopravní nehody ve Všeradicích
zasahovali 6. 3. ráno řevničtí profesionální hasiči.
„Osobní automobil havaroval do oplocení po-
zemků hned dvou majitelů,“ uvedl jeden z hasičů
Pavel Vintera s tím, že nehoda se obešla bez zra-
nění. „Označili jsme místo nehody z důvodu ná-
ledí a nepřehlednosti, zajistili auto proti ohni a
zkontrolovali, zda neunikají provozní kapaliny,“
doplnil Vintera. (mif)

Historická souprava zamíří přes Lochovice do Březnice Podbrdské aktuality
* Dvaatřicet žákovských družstev
se zúčastní 5. ročníku Zámeckého
fotbalového turnaje v areálu Zámec-
kého dvora Všeradice. V sobotu 24.
března dopoledne změří síly ročníky
2005, odpoledne 2009, v neděli do-
poledne ročníky 2007 a odpoledne
2011.                                               (mif)
* Koněpruské jeskyně zahájí svoji
letošní turistickou sezonu mimořád-
ně už v březnu. V pátek 30. i v sobo-
ru 31. 3. bude otevřeno od 8 do
16.00. Od 1. 4. až do konce října bu-
dou jeskyně přístupné denně. Každé
poslední pondělí v měsíci se konají
prohlídky jen při baterkách.      (mif)
* Potrubní laser zn. HILTI ukradl
neznámý zloděj 8. 3. ráno z neu-
zamčeného vozu Fiat Ducato, který
byl zaparkovaný před domem č. p.
13 v Hodyni. Majiteli způsobil ško-
du 78.650   Kč. Jaroslav DoleJšÍ

S prvními jarními slunečními paprsky se každoročně
otevírá i muzeum Výtopna Zdice. Tentokrát to vychází
na víkend 7. a 8. dubna. Připraven je bohatý doprovod-
ný program. Bude o to slavnostnější, že si v rámci akce
připomeneme hned několik výročí:
- 50 let od zahájení výroby legendární Škody 1203 - ke
kulatému výročí se v areálu muzea Výtopna Zdice us-
kuteční setkání legend Škody 1203
- 50 let naší lokomotivy T 212.0581 a T 212.0621
- 70 let našich dvou provozních vozů Rybák a Ds

- 90 let od položení základního kamene k výstavbě Vý-
topny Zdice
V sobotu 7. 4. se můžete těšit mezi 9 až 17.00 na celo-
denní zábavu s dopravní tématikou doplněnou o retro
výstavu. V areálu Výtopny Zdice budou k vidění histo-
rická železniční i silniční vozidla - některá technika se
předvede v akci. Největším magnetem určitě budou
ukázky činnosti sovětského kombajnu SK-4 a historic-
kého popelářského vozu Bobr na podvozku Škody 706
RT. (Dokončení na straně 11) Foto Radim ŘÍHA
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výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  

!"#$%"&'(

NA!E !KOLA LITE" 
VÁS ZVE NA 

VELIKONO#NÍ 
JARMARK 

v pond$lí 26. b%ezna  
od 16:00 do 19:00 

Sokolovna Lite& 
Nádra'ní 144 

po 17:00 vystoupení u(itel) a 'ák) Na*í *koly 

prodejní stánky na*ich 'ák) a p%átel Na*í *koly 

um$lecké dílny b$hem jarmarku
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Milí přátelé,
v Pramenech na Chebsku se rozpad-
lo další zastupitelstvo a obci hrozí
zadlužení. To je zpráva, kterou zve-
řejnila Česká televize právě v oka-
mžiku, když jsem psal tyto řádky.
Jsem opravdu rád, že se nám v Litni
podařilo takovou hrozbu v lednu od-
vrátit. I proto se mohlo v uplynulém
týdnu uskutečnit už 39. zasedání
zastupitelstva městyse. Na program
jsme zařadili k projednání 20 bodů.
Zápis ze zasedání najdete na úřední
desce obecního webu a ve vývěsce
úřadu městyse. Celé zasedání může-
te zhlédnout na Youtube kanálu a po-
drobně zpracované body najdete na
www.trello.com (odkaz najdete na
www.liten.cz). 

Zastupitelé schválili další kroky, ji-
miž obec Liteň převzala úplnou kon-
trolu nad správou areálu bývalého
učiliště. Uzavíráme nyní nové ná-
jemní smlouvy s nájemníky. 

Dohoda s Digitus Mise
V souvislosti s areálem učiliště jste
mohli v poslední době slýchat o
obecně prospěšné společnosti Ateli-
ér Svatopluk. Tuto společnost založil
městys Liteň a Digitus Mise Hořovi-
ce v roce 2012. Poslední tři roky ne-
měla společnost Ateliér Svatopluk
řádně jmenovanou a v rejstříku za-
psanou  správní a dozorčí radu. I to
jsme minulý měsíc vyřešili a proved-
li zápis správní rady do rejstříku. Ta-
ké jsme podepsali dohodu s Digitus
Mise Hořovice a z městyse Liteň se

tak stal jediný zakladatel. Děláme
další kroky směřující k úplné konso-
lidaci společnosti, abychom mohli
začít pracovat na jejím budoucím vy-
užití pro obec a tím pro nás všechny. 
Kromě běžných rutinních povinnos-
tí, které úřad městyse a jeho zaměst-
nanci mají, pracujeme na mnoha
rozvojových projektech. Abychom
mohli žádat o dotace, musíme mít
nejdříve dotační akce připravené. V
současné chvíli je připravená k inve-
stici jediná akce: multifunkční hřiště
v Bělči. Máme hotový projekt, roz-
počet a nezbytné stavební povolení. 
U dvou investičních akcí máme při-
slíbené finance, ale nedostali jsme
na ně zatím stavební povolení. Jedná
se o navýšení kapacity základní ško-
ly a opravu vodárny. V případě školy

byla investiční akce naplánována na
roky 2017 a 2018. V roce 2017 jsme
měli proinvestovat 7 milionů, v roce
2018 zbylých 16 milionů korun. O
neproinvestované finance v roce
2017 jsme přišli. Protože stále nemá-
me stavební povolení a stavba má tr-
vat minimálně 12 měsíců, je zřejmé,
že nemůžeme akci do 31. 12. 2018
stihnout dokončit. Zahájil jsem proto
jednání s ministerstvem financí o od-
ložení investice a pokoušíme se ter-
mín posunout do let 2019/2020. 

Nemáme povolení
V případě vodárny byla investiční ak-
ce naplánována s termínem dokon-
čení 30. 6. 2018. I v tomto případě
nemáme územní rozhodnutí ani sta-
vební povolení. (Dokončení na str. 8)

Matěj hrál o medaili,
nakonec skončil šestý
Šesté kolo Regionálního přeboru
mládeže v šachu se uskutečnilo 17.
února v ZŠ F. J. Řezáče Liteň.
Zúčastnilo se ho 48 dětí ze Zdic,
Řevnic, Buštěhradu, Slaného, Ra-
kovníka, Velvar a Litně. Dvacet dětí
bojovalo v turnaji starších, kde star-
toval místní Matěj Šinágl, a vedl si
výborně. Celý turnaj hrál o medaili,
až nešťastná prohra v posledním
kole ho odsunula na šesté místo v
kategorii HD 16. 
Turnaj mladších hrálo 28 dětí, z to-
ho bylo sedm liteňských, takže ob-
čas si zahrály spolu. V mladší kate-
gorii HD 10 se dařilo Matěji Ježovi
- se čtyřmi body skončil na pěkném
pátém místě. Teo Beaufort neměl
tentokrát svůj den a musel zachra-
ňovat svoji reputaci v posledních
dvou kolech. Podobně nešťastně do
turnaje v kategorii HD 12 vstoupil i
Matyáš Chlebovský, ale tři výhry
na konci turnaje mu zachránily de-
váté místo. Také Filip Rankin si vy-
bral slabší den. (Dokončení na str. 8)

Liteňské aktuality
* Putovní výstava Jarmila Novot-
ná: Operní diva bude pokračovat
dalším zastavením. Velkoformátové
fotografie s biografickými daty pě-
vecké legendy, jejímž domovem byl
zámek v Litni,  budou po od 1. do
30. 4. vystaveny v Antikvariátu
Fryč v Liberci. Součástí expozice
bude doprovodný program.    (bad)
* K neohlášenému pálení listí vy-
jížděli do Měňan liteňští dobrovolní
a berounští profesionální hasiči.
Další členové jednotky vyčkávali v
pohotovosti na základně v Litni. Na
místě dva lidé prořezávali zarostlé
meze a pálení klestí měli pod kont-
rolou. Jednotka je poučila o nutnos-
ti ohlašovat pálení do evidence. Po
kontrole ohniště se jednotky vrátily
zpět na základny.         Jiří HRÁCH

Chystáme zklidnění provozu před školou
STAROSTA FILIP KAŠTÁNEK: „PODAŘILO SE NÁM ODVRÁTIT HROZBU ZADLUŽENÍ LITNĚ.“

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      3/2018 (79)                

U ŠACHOVNIC. Účastníci šachového turnaje, který se konal v liteňské škole. Foto Martin ŠINÁGL

Ples Základní školy F. J. Řezáče se
konal 3. 3. v sále restaurace Ve Stí-
nu lípy. Organizaci zajištovali člen-
ky a členové Klubu přátel školy při
ZŠ F. J. Řezáče v Litni ve spoluprá-
ci se školou. Sál byl krásně vyzdo-
bený, doslova vykvetl. Tématem
výzdoby byly květiny ve všech po-
dobách, co jen žáci naší školy se
svými vyučujícími vymysleli a vy-
tvořili. Nechyběly pouťové růže,
macešky, rozkvetlé barevné tulipá-
ny a ze stěny v čele sálu shlížela na
tanečníky květinová dáma, kolek-
tivní dílo žáků z obou pátých tříd.
Pro návštěvníky byl připraven uví-
tací drink a drobné občerstvení na
stolech. Vyhrávala skupina Karavel.

Pobavit se, zatančit si přišlo mnoho
rodičů a přátel školy a určitě nelito-
vali. Atmosféra byla přátelská, tom-
bola velmi rozmanitá, výherce potě-
šily věci krásné i nepotřebné, sladké
i alkoholické a také živé. Ze dvou
krabic na překvapené majitele vy-
koukli i živí králíci.
Poděkování patří Elišce Exnerové,
jež je každoročním motorem akce, i
všem ostatním spolupracovníkům -
někteří strávili mnoho hodin na pří-
pravě plesu, jiní zajišťovali jeho
bezchybný chod. Klub přátel školy
děkuje i všem rodičům za příspěv-
ky, které na ples darovali. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
Foto Helena ŘEZÁčOVÁ

LiteňskéOKÉNKO

Taneční sál při Školním plesu doslova vykvetl
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Matěj bojoval o medaili, nakonec skončil...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Filip získal jen tři body a skon-
čil desátý. 
Musíme pochválit liteňská děv-
čata. V posledním kole bojovala
o přední umístění i mezi chlap-
ci, ale na Olivera a Patrika ne-
stačila, byť je opravdu hodně
potrápila. Se čtyřmi body skon-
čila Terezka Černá první mezi
mladšími dívkami před Terez-
kou Vinšovou, která měla horší
pomocné kriterium. Celkově
holky skončily na 6. a 8. místě v
kategorii HD 12. 
Oliver Beaufort hrál dobře a
skončil pátý, když ztratil body
jen s hráči, kteří se umístili před
ním. Nakonec jsem si ponechal
skvělý výkon Patrika Šteňa, kte-
rý získal stříbrnou medaili za 6
bodů ze sedmi partií a jako jedi-
ný dokázal  remizovat se suve-
rénním vítězem. Všechny děti
nastupují za ŠK Řevnice. Turnaj
uspořádala ČTU Záskalák Liteň

za finanční podpory městyse Li-
teň. Děkuji dětem za výbornou
reprezentaci. Dík patří i rodi-
čům, kteří přišli děti podpořit.
Před námi jsou poslední dva tur-
naje Regionálního přeboru, jež

rozhodnou o tom, kdo si odnese
poháry za celkové umístění. Vě-
řím, že několik jich přivezeme i
my. Jiří HavELKa, 
šachový kroužek při Zš Liteň      

Foto Martin šINágL

Liteňská knihovna rozdělila svůj
velký prostor na knihovnu a kera-
mickou dílnu, která je pod záštitou
České tábornické unie – T.K. Záska-
lák. Dílna provozuje keramické tvo-
ření nejen pro děti ze základní a ma-
teřské školy v Litni, ale i pravidelně
také pro liteňské seniory, klienty z
chráněného bydlení v Litni a pro ši-
rokou veřejnost. Změna  jistě  při-
spěje k lepším, komfortnějším pod-
mínkám pro rozvoj a uměleckou
tvorbu.

Skvostná díla pod dohledem 
Rekonstrukce a stěhování nebylo
jednoduché. Kromě drobných sta-
vebních úprav byla také v knihovně
provedena inventura - některé »ne-
využívané« knihy byly vyřazeny a
jsou určeny k prodeji ve vestibulu
Společenského domu. Každý má
možnost si vybrat z velké  nabídky
knih za minimální finanční obnos. 
Knihovna se přestěhovala do zad-
ních prostor původní knihovny a její
provoz i služby zůstávají nezměně-
ny. Do přední části se přestěhovalo
keramické tvoření. 
Již první víkend v březnu se usku-
tečnilo v těchto prostorách keramic-
ké tvoření s uměleckou keramičkou
Květoslavou Vondráčkovou, mistro-
vou odborné keramické praxe se
specializací výtvarné výchovy a es-
tetiky, která se celý život věnuje ke-
ramice. Účastníci se nemuseli niče-
ho obávat – všichni vytvořili skvost-
ná díla pod dohledem zkušeného
keramika.

Zájemci jsou vítáni
Tyto víkendy jsou pořádány již od
listopadu a budou vždy 1x za měsíc.
Další zájemci jsou vítání – jen je
nutné se předem přihlásit. Kapacita
víkendů je omezena na maximální
počet 10 účastníků. 
Provoz keramiky je vždy v úterý a
čtvrtek pro děti navštěvující kera-
mické tvoření pravidelně celý rok,
dále ve čtvrtek mohou dílnu využí-
vat  senioři z Litně a budou se střídat
s klienty z chráněného bydlení v Lit-
ni. Nepravidelně se koná keramika v

pátek od 17 a v neděli od 14.00 pro
širokou veřejnost. Bližší termíny
jsou zveřejňovány na facebooku Ke-

ramika Liteň, webu městysu Liteň,
nebo na dotaz na e-mailu: jasta-
na@volny.cz. 

Díky všem, kteří nám pomohli a po-
máhají s rekonstrukcí a zvu vás ne-
jen do naší dílny,ale také do knihov-
ny. Jana KrTKová, Liteň

V knihovně je teď i keramická dílna
JANA KRTKOVÁ: „ZMĚNA JISTĚ PŘISPĚJE K LEPŠÍM PODMÍNKÁM PRO UMĚLECKOU TVORBU...“

Liteňští školáci usilují o Lidickou růži

Žáci ZŠ v Litni se rozhodli pod vedením keramiček Jany Krtkové i Kvě-
toslavy Vondráčkové a pod hlavičkou ČTU – T. K. Záskalák Liteň zúčastnit
45. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018. Výstava má
mezinárodní věhlas a je jednou z největších a nejstarších výstav dětské
tvorby v Evropě i ve světě - přichází do ní přes 18 000 prací z více než 75
zemí. Vždy je vyhlášeno »téma roku« doporučené organizací UNESCO.
Letos to je Voda (nad zlato).  Odborná porota, složená z učitelů výtvarné
výchovy a výtvarníků, vybírá pro expozici na 1400 nejlepších prací. Oce-
něným pracem je uděleno Čestné uznání a těm nejlepším medaile Lidická
růže. Žákům za jejich úžasné výtvory i reprezentaci školy děkujeme a drží-
me palce. Výsledky budou zveřejněny 10. 5. Foto Jana KrtKová

Dagmar Karlová, ZŠ liteň 

Chystáme zklidnění..
(Dokončení ze strany 7)
Také v tomto případě jednáme s mi-
nisterstvem o posunutí termínu do-
končení na konec roku 2018. 
Abychom se nedostávali do těchto
téměř bezvýchodných situací, kdy
není možné dodržet závazné termí-
ny, pracujeme na přípravě investič-
ních akcí tak, abychom je napříště
mohli tzv. vytáhnout ze šuplíku, jak-
mile se objeví příhodné financování,
například dotační výzva. Takto při-
pravujeme u hřbitova rekonstrukci
hřbitovní zdi, cesty a případně par-
koviště, opravu střechy a zateplení
fasády obecního úřadu (střechou
zatéká, oprava je nutná), opravu
chodníků a úpravu centrální části
Litně (jako základ použijeme urba-
nistickou studii z roku 2004 i nápa-
dy z letošní únorové vernisáže), re-
konstrukci klubovny v Bělči, dopl-
nění veřejného osvětlení, výstavbu
kanalizace v Bělči, rozšíření základ-
ní školy a opravu budov v areálu
bývalého učiliště, výstavbu venkov-
ního sportoviště, případně tělocvič-
ny v Litni.
V plánu máme více než dvacítku tu
drobnějších či větších oprav a
vylepšení. 
Pracujeme na zklidnění provozu v
Litni před školou a na průjezdu ve
Vlencích. Zastupitelstvo už odsou-
hlasilo nákup a instalaci radarů s
evidencí počtu projetých vozů a je-
jich rychlosti. Uděláme zdravotní a
udržovací řez veškeré zeleně podle
dendrologického posudku, který Li-
teň má od roku 2011. Snažíme se
rychle a pružně reagovat na podněty
a vyřizovat žádosti, které od vás
dostáváme. 
Příští řádné zasedání zastupitelstva
se uskuteční 5. 4. od 19.00 v Bělči.
Děkuji za váš čas a přeji krásné jaro
i veselé Velikonoce. Váš 
Filip KašTáNEK, starosta Litně

Fotbalisté chtějí důstojně
dohrát letošní soutěž
V ustáleném složení a bez větších změn vstoupí
fotbalisté A-mužstva FK Liteň do jarní části IV.
třídy okresní soutěže.
Z kádru neodchází nikdo, naopak soupisku trené-
rovi V. Rysovi rozšíří hráči Vít Skramužský z
Řevnic a Jan Jirkal z dorostu. Cílem a přáním je
dohrát důstojně tuto část soutěže a budovat gene-
rační výměnu hráčů na další sezonu. 
Po podzimu je Liteň na třináctém, posledním
místě IV. třídy. Získala 4 body za jednu výhru a
jednu remízu, skóre má 16:65. 

Miloslav KLIMENT, FK Liteň

Jarní los A-mužstva FK Liteň
24. 3. 12:00 Tmaň - Liteň
1. 4. 15:00 Liteň - Vižina
8. 4. 15:15 Chodouň - Liteň
15. 4. 16:30 Liteň - Chodouň
22. 4. 17:00 Vysoký Újezd - Liteň
29. 4. 17:00 Liteň - Zdejcina
13. 5. 17:00 Liteň - Újezd B
20. 5. 17:00 Tetín B - Liteň
27. 5. 17:00 Chyňava B - Liteň
3. 6. 17:00 Liteň - Srbsko
9. 6. 17:00 Chrustenice - Liteň
17. 6. 17:00 Liteň - Zadní Třebaň
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Modernizace trati ohrožuje nádraží
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V tomto bodu ale nedošlo k nějakým
finálním rozhodnutím či smluvním
ujednáním,“ doplňuje Kořínek.
Zdá se, že černošické nádraží moder-
nizaci trati přežije, ale co jeho »sou-
rozenci« ve Všenorech, resp. Srb-
sku? „No právě, tamní nádraží jsou
ohrožena stále,“ tvrdí Špetlák s tím,
že jím reprezentovaná občanská ini-
ciativa požaduje zachování všech tří
zmíněných staničních budov. „Je to
soubor cenných staveb z počátku 20.
století. Představují tradiční a typické
vstupní brány do našich obcí, svým
charakterem přesně odpovídají zá-
stavbě našich sídel.“ 
Špetlák a spol. se snaží přesvědčit
zainteresovaná obecní zastupitel-
stva, aby se na obranu svých nádraží
postavila. A daří se jim to. „Srbecké
zastupitelstvo se tím zabývat bude,
zřejmě schválíme usnesení požadují-
cí zachování stávajících budov,“ po-
tvrzuje starostka Srbska Svatava
Biskupová. „Záležitost také budeme
řešit v rámci přípravy projektu »Op-
timalizace trati Karlštejn (mimo) -
Beroun (mimo)« - na některá jedná-

ní jsme přizváni,“ doplňuje.
„Usnesení požadující záchranu sta-
niční budovy ve Všenorech s největ-
ší pravděpodobností přijme i tamní
obecní zastupitelstvo,“ říká Jakub
Špetlák a zdůrazňuje, že občanská

iniciativa Zastávky Černošice, Vše-
nory, Srbsko se současně snaží co
nejvíce zmobilizovat veřejnost. Po
debatě v Černošicích pořádá nyní
podobnou akci právě ve Všenorech.
Přednáška architekta Karla Hájka ze

Stavební fakulty ČVUT nazvaná Že-
leznice a místo se ve společenském
sále OÚ Všenory uskuteční 23. břez-
na od 18.30.           Miloslav FrÝDl

středočeský kraj - Nejste spokoje-
ni se stavem krajských silnic? Pro-
jíždíte denně po tankodromu, ne-
bo víte o nějakém výmolu či záva-
dě? Na webu www.musimetoopra-
vit.cz můžete tyto nedostatky na-
hlásit osobně. 
Středočeský kraj spustil tuto webo-
vou aplikaci loni na podzim. Cílem
bylo zrychlit monitoring a opravu
cest i předávání informací mezi řidi-
či a silničáři. Z dolního Poberouní je
na interaktivní mapě nahlášen jediný
problém, a to díra v dobřichovické
Tyršově ulici. Přidání problematic-
kého úseku silnice je snadné. Na we-

bové stránce stačí kliknout na vybra-
nou silnici, napsat o jakou závadu se
jedná, případně přiložit její fotogra-
fii a odeslat. Zadané informace by
pak měly putovat do emailových
schránek pracovníkům na Odbor
dopravy Středočeského kraje i Kraj-
ské správy a údržby silnic. Občan,
který výmol nebo závadu nahlásí,
dostane zpět do svého emailu hláše-
ní o přijetí informace, dalším postu-
pu a samotné opravě. Závady nahlá-
šené na dálnicích a silnicích I. třídy,
které kraj nespravuje, bude krajský
úřad předávat Ředitelství silnic a
dálnic ČR.     Pavla NOVáČkOVá

Vůz skončil ve srázu

Děkujeme všem...
Děkujeme všem, kteří se přišli na-
posledny rozloučit s naším milova-
ným synem a manželem Milanem
MALÝM ze Zadní Třebaně, za pro-
jevy soustrasti a květinové dary.

Marie a stáňa, 
maminka a manželka s rodinou

Řevnice - Jak by mohla vypadat a
fungovat budova bývalé školy na
řevnickém náměstí krále Jiřího z
Poděbrad? Jaké instituce se sem
přestěhují a kdo všechno tu najde
zázemí? 
Se studií rekonstrukce této budovy
seznámí zájemce architekti z atelié-
ru Projektil 21. 3. v 18.00 přímo na
místě. Vedení města uvedlo, že se do
těchto prostor přestěhuje městská
knihovna, zázemí tu najdou i další
spolky, například místní ochotníci.

Architekti sem navrhují umístit čí-
tárny, společenský sál, ateliéry ZUŠ
i prostor pro setkávání. „Jsme pře-
svědčeni, že veřejná setkávání mají
smysl a posouvají výsledné projekty
správným směrem,“ uvedl v řevnic-
kém zpravodaji starosta Tomáš Smrč-
ka s tím, že po prezentacích rada
města rozhodne o zadání projekto-
vých dokumentací. Řevnická radni-
ce budovu získala zpět na konci ro-
ku 2015 po ukončení nevýhodného
dlouhodobého pronájmu.          (pan)

Zastupitelé projednali
dotaci na lesní cestu
Řevnice - Přijetí dotace na rekon-
strukci lesní cesty vedoucí k řev-
nickému lesnímu divadlu bylo
mj. na programu březnového za-
sedání zastupitelů Řevnic. 
To se konalo po uzávěrce NN, v
pondělí 19. 3. Rekonstrukce by se
měla týkat lesní cesty vedoucí od
staré hájovny kolem nové hájovny k
Lesnímu divadlu a pokračující na-
horu na krajskou silnici směr Mní-
šek pod Brdy. „Je to komunikace,
která dopravně obsluhuje nejen hos-
podářskou činnost v lese, ale také
Lesní divadlo a přilehlé objekty,
kromě lesníků ji používají popeláři i
technické služby,“ uvedl starosta
Tomáš Smrčka.  (pan)

Napadl sníh, děti znovu vytáhly »pekáče«

S návratem »opravdové« zimy už letos v našich končinách počítal málokdo.
Když ale v sobotu 17. března pořádně nasněžilo, děti se rozhodně nezlobi-
ly. Ani ty řevnické... Foto NN M. FRÝDL

Osobní a nákladní vůz se střetly 14.
3. na silnici mezi Mořinou a Ku-
chaří. „Po srážce zůstaly na místě
události dvě lehce zraněné děti a dva
středně těžce zranění dospělí,“ uvedl
ředitel řevnické záchranky Bořek
Bulíček s tím, že všichni pacienti byli
po ošetření převezeni do nemocnice
v Motole. Na místě kromě policie za-
sahovali i řevničtí profesionální ha-
siči. (mif) Foto Bořek BULÍČEK

Zničené cesty můžete hlásit
KRAJ ZŘÍDIL APLIKACI WWW.MUSIMETOOPRAVIT.CZ

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Zadní Třebaň se koná 20. 3. od
18.00 ve Společenském domě. (pef)
* Řevnická základní škola se otev-
ře rodičům zdejších školáků i všem
dalším zájemcům. Den otevřených
dveří se koná 22. 3., školu můžete
navštívit od 8 do 14.00. Otevřena
bude i školní jídelna - od 10 do 11.20
bude možné ochutnat i zde připravo-
vané pokrmy. Na 5. 4. chystá škola
zápis do 1. tříd, od 14 do 19.00 v bu-
dově ZŠ v Revoluční ulici. Termín
voleb do školské rady byl změněn na
18. dubna, kdy se konají i třídní
schůzky. (pan)
* Jarní burza dětského oblečení,
bot, sportovního vybavení, kočárků,
hraček, knih... se koná 24. 3. od 8 do
13.00 v budově 2. stupně ZŠ Dobři-
chovice. Info na 602 774 371. (jc)
* Geologickou exkurzi organizuje
24. 3. Správa CHKO Karlštejn. Sraz
je v 9.45 na zastávce autobusu MHD
v Lochkově. Trasa měřící 12 km ve-
de přes Lochkovský profil, Zmrzlík
a Radotínské údolí. Info na cesky-
kras.ochranaprirody.cz.             (hah)
* Velikonoční jarmark a malý far-
mářský trh se uskuteční 24. 3. od
11.00 v areálu zámku a pod lípou v
Dobřichovicích. (ak)
* Očkovat psy a kočky proti vztek-
lině budou 3. 4. od 18 do 19.00 u
obecního úřadu v Letech MVDr.
Oldřich Horák a Zdeněk Mařík. Ce-
na jedné dávky je 100 Kč, kombino-
vaná vakcina vyjde na 250 Kč.    (bt)
* Zápis do první třídy ZŠ Zadní Tře-
baň se koná 9. 4. Jak to v místní
málotřídce chodí, se můžete pře-
svědčit na Dnu otevřených dveří,
který je plánován na 4. a 5. 4.     (pef)
* Dalšího pachatele znečišťování
veřejného prostranství odhalila po-
mocí záznamového zařízení Městská
policie Řevnice. Muži, který v Ro-
vinské  ulici odhodil tři sjeté pneu-
matiky a zimní lyžařské boty, byla
vzhledem k jeho věku a situaci ulo-
žena pokuta 1.000 Kč.  Jiří Dlask
* k požáru v areálu sokolovny v
Dobřichovicích vyjela 1. 3. pozdě
večer hlídka Městské policie z Čer-
nošic. Na místě bylo zjištěno zapále-
né dřevo, žádná osoba kontrolující
oheň zde nebyla. Hlídka oheň uhasi-
la a vyrozuměla »státní« policii. (jd)
* Na střeše mimo vozovku skončilo
osobní auto, které 10. 3. havarovalo
na silnici z Černošic do Radotína.  O
zraněného se postarala záchranka, o
vyproštění převráceného auta s po-
mocí jeřábu řevničtí hasiči. (pav)

ZŮSTANE STÁT? Přežije staniční budova ve Všenorech modernizaci trati Praha - Beroun?                   Foto ARCHIV

V bývalé škole najdou zázemí ochotníci



Naše noviny 6/18 REKLAMA, Strana 10



Strana 11, VÍCE, OD ČTENÁŘŮ, SPORT Naše noviny 6/18

Geissler se vydal pěšky z Mikulova do Chebu
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Tak tedy poslední třetina putování.
Podle té mé tabulky začíná na kótě
1.399,8 - Mikulov nádraží, což zna-
mená že mám před sebou papírově
649 km. Záměrně uvádím papírově,
protože z předcházejících dvou etap
již vím, že celková ušlapaná vzdále-
nost je o nějakých 10% delší. V době
distribuce tohoto čísla bych měl být
někde kolem Hnanic či Vranova nad
Dyjí. Vyrazil jsem 17. 3. v poledne
od nádraží v Mikulově a čas mám do
pátku 20. dubna. 
Změna oproti předcházejícím dvěma
rokům je v tom, že cíl je daný. V
první a druhé etapě bylo vlastně jed-
no, kam jsem došel. Poslední den
odpoledne jsem sestoupil z turistické
značky do nejbližší civilizace, nale-
pil tam na nějakou autobusovou če-
kárnu svou nálepku, k ní se příští rok
vrátil a pokračoval dál. Nádraží v
Chebu je jen jedno. 
A jestli mám letos nějaké obavy, pak
asi z Národního parku Šumava, kde

zejména na té naší straně civilizace
není moc. Nedávno jsem se o tom
bavil s kolegou z tenisu, který je pro-
fesionálním pilotem, a ten tvrdí, že z
výšky státní hranici vidí skoro přes-
ně jako na mapě - osídlení na němec-
ké straně je až k ní a pak následuje 8-
10 km hustého tmavého lesa. Mám
taky trochu obavy, aby materiál vy-
držel a myslím tím zejména své tělo.
Taky se trochu bojím té bolesti, o níž
vím, že prostě přijde, způsobená
únavou či všemožnými otlaky, pu-
chýři, odřeninami... Na druhou stra-
nu se těším na duševní očistu i řadu
dnů, kdy, doufám, mezi ránem a ve-
čerem nepotkám ani živáčka.
Pokud vše půjde dobře, jsem připra-
ven poslat do dalších čísel pozdravy
ze své cesty. A kdo by chtěl vědět
více, může sledovat můj facebooko-
vý profil www.facebook.com/ji-
ri.geissler, kam jsem se naučil pravi-
delně každý den psát své postřehy.

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Řevnice - Šest zimních kol ze
sedmi je odehraných, ale v Řev-
nické tenisové lize mládeže zdale-
ka není rozhodnuto. Kdo se stane
celkovým vítězem? 
„Netuším, soutěž přináší spoustu
dramat. Třeba teď bylo finále žáků
5:5 a o vítězi rozhodla jediná výmě-
na, tazvaný smrťák,“ říká turnajový
ředitel Michal Mottl.
Vítězi šestého kola se na kurtech u
liďáku stali: Michal Zuda (minitenis,
Sokol Lety), Michal Janda (babyte-
nis, Sokol Lety), Filip Zeibrlich
(žactvo B, Sportclub Řevnice) a v
hlavní žákovskou kategorii Tomáš
Římal udolal Antonína Mutla (oba
Sportclub) 6:5. To jsou výsledky z
neděle 18. března.
Navzdory venku panujícímu mrazu
ale bylo dětem horko z toho, co zaží-
valy. Třeba Michal Zuda při finále s
Janem Jandou, o čemž svědčí kuri-
ozní výsledek 10:8, 0:10, 10:8.
„Nejmenší děti ještě neudrží kon-
centraci, prohrají dva míče a leckdy
se hroutí. Turnaje je učí se s tím vy-
rovnávat,“ říká Mottl.
O šesté kolo Řevnické ligy byl opět

velký zájem, přihlásilo se 35 dětí. V
dobrém budou na turnaj vzpomínat
sourozenci Zeibrlichovi: Filip vy-
hrál žákovské béčko, Nela skončila
třetí, když v souboji o bronz porazi-
la o tři roky staršího Ondřeje Samka.

Finále zimní části Řevnické ligy se
bude konat o víkendu po Velikono-
cích a hraje se o dvojnásobné body
do celkového pořadí. Kvůli velkému
zájmu o soutěž bude poprvé v histo-
rii turnaj dvoudenní. (šv)

V tenisové lize opět rozhodl smrťák
DVOUDENNÍ FINÁLE DLOUHODOBÉ ZIMNÍ SOUTĚŽE SE USKUTEČNÍ O VÍKENDU PO VELIKONOCÍCH

Během soboty je možné navštívit ve
Společenském domě Zdice výstavu
plastikových modelů (8-15), nebo
vojenské muzeum v bývalých zdic-
kých kasárnách (10-16). Na tato
místa vás vždy v celou hodinu mezi
9-16.00 sveze historický autobus
Avie-Ikarus řady 543.
V centru tohoto »dopravního dne«,
ve Výtopně Zdice, bude vyhrávat
staropražská kapela Třehusk. Dále
bude možné »na vagóně« od 10.30
zhlédnout divadelní představení pro
děti Pošťácká pohádka od K. Čapka
v podání divadelní skupiny UCHO z
Uhříněvsi. Pro malé diváky bude
připraveno překvapení.

Celý den bude možné se v areálu
Výtopny Zdice občerstvit točeným
pivem regionálních pivovarů Herold
Březnice a Vilém z Jinců, nebo poc-
tivou českou malinovkou opravdu
slazenou cukrem. Vedle klobás opé-
káných na dřevěném uhlí určitě něk-
teří podlehnou výzvě ochutnat guláš
z vojenské polní kuchyně.

Expres do Březnice
Zlatým hřebem sobotního programu
bude historický výletní vlak Herold
expres, který pojede do Březnice.
Zde bude pro předem přihlášené
účastníky připravena exkurze v
místním pivovaru.

Pro ty, kteří se nedostanou do Zdic v
sobotu, bude program připraven i na
neděli. Ten už se bude odbývat pou-
ze v areálu Výtopny Zdice od 10 do
16 hodin. Budou zde vystaveny opět
dopravní prostředky železniční i sil-
niční. Některé bude opět možno vi-
dět v činnosti a samozřejmě nebude
chybět ani »sobotní« občerstvení...
Historický autobus tentokrát pojede
vyhlídkový okruh pod hrady Točník
a Žebrák.
Srdečně jste všichni zváni a věříme,
že i počasí se vyvede. Veškeré po-
drobnosti i jízdní řády najdete na
webu muzea www.saxi.cz.

Radim ŘÍHA, Výtopna Zdice

Pošlete nám tip,
máme pro vás knihu
V minulých NN vyšel rozhovor s
novinářkou a spisovatelkou, autor-
kou tipů na zajímavé výlety v tu-
zemsku i zahraničí Ivanou Mudro-
vou. Podepsaná je mj. pod sérií knih
nazvaných Kam značky nevedou.
Máte také nějaké zajímavé místo v
Poberouní či na Podbrdsku, ke kte-
rému nevedou turistické značky? Po-
kud ano, napište nám o něm - kde se
nachází a proč stojí za vidění. Své
tipy nám můžete posílat do konce
března na frydl@centrum.cz, nebo
dopisem na adresu redakce. Ten nej-
zajímavější oceníme podepsanou
knihou Ivany Mudrové Z Prahy vše-
mi směry, kde je zaznamenáno ně-
kolik výletů do našeho kraje.    (mif)

Sportclub chystá tři
dětské letní kempy
Řevnice - Tři dětské tenisové kempy
připravuje Sportclub Řevnice na
letní prázdniny. „Zůstáváme u os-
vědčených termínů i modelu. Kem-
py otevíráme pro všechny věkové
kategorie, připravíme program pro
tenisové začátečníky i závodní hrá-
če,” říká Michal Mottl, hlavní trenér
tenisové školy Sportclubu.
Dva týdenní kempy se uskuteční na
kurtech v Řevnicích, budou nepoby-
tové - děti přicházejí každý den před
devátou hodinou ráno a končí ve
čtyři odpoledne. Mají zajištěno
sportování, zábavu i jídlo. Termíny
jsou 23. - 27. července a v závěru
prázdnin 27. - 31. srpna.
Mezitím se koná ještě kemp ve Ve-
lešíně u Českého Krumlova od 12.
do 17. 8. Ten je s ubytováním na
místě. „Loni jsme tam byli poprvé a
všichni si areál pochvalovali,“ dodá-
vá trenér Mottl. Podrobnější infor-
mace (přihlášky, ceník atd.) poskyt-
nou trenéři Sportclubu, stačí jim na-
psat na e-mail treneri@sportclub-
revnice.cz. (šv)

Historická souprava pojede přes Lochovice...
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

V kategorii žákovského béčka se dařilo sourozencům Zeibrlichovým: Filip
vyhrál, Nela byla třetí. Mezi ně se dostal Ondřej Zúbek. Foto ArCHIV

V MIKULOVĚ. Na konci loňského měsíčního putování dorazil Jiří Geissler
podél státní hranice do Mikulova. Foto Jiří GEISSLEr



Naše noviny 6/17 SPORT, Strana 12 

Konec »lenošení«, je tu mistrovské jaro
DRUHOU POLOVINU SVÝCH SOUTĚŽÍ ROZEHRAJÍ FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE V SOBOTU 24. BŘEZNA 
lety, dobřichovice - a je to tu: fot-
balistům skončilo období zimního
»lenošení«, začíná jarní mistrov-
ská sezona. většina mužstev naše-
ho kraje ji rozehraje v sobotu 24.
března.
Borci FK Lety, kteří v dolním Pobe-
rouní hrají nejvyšší soutěž - krajskou
1. B třídu, se v rámci přípravy na
jaro tradičně zúčastnili zimního tur-
naje Weber Cup v Radotíně. 
„Účast týmů převážně z pražských i
středočeských krajských přeborů a
1. A tříd výrazně prověřila výkon-
nost našeho celku,“ uvedl vedoucí

A-mužstva Jiří Kárník s tím, že Le-
tovští si na turnaji vybojovali čtrnác-
tou příčku. Na konci února také v
přátelském utkání změřili síly s tra-
dičním soupeřem, celkem SK Čer-
nolice. V podbrdském derby se riva-
lové rozešli smírně, 2:2, za Lety se
trefili Čermák a Cipra.
Letovští se v prvním mistráku 24. 3.
představí na hřišti nedaleké Rudné.
„Během zimy se ze soutěže odhlásil
celek SK Hostomice, tudíž budeme
mít první květnový víkend volno,“
sdělil Kárník. Dodal, že během zim-
ní přestávky kádr nedoznal žádných

změn. „FK Lety čeká od konce květ-
na přestavba kabin, takže bychom
měli konečně zajistit důstojné pro-
středí pro domácí i hostující fotbalis-
ty. Na podzim ovšem budou muset
všechna naše družstva hostovat po
okolních hřištích,“ uzavřel vedoucí
áčka.
Dobřichovice k prvnímu mistrov-
skému utkání okresního přeboru
Praha-západ pojedou 24. 3. do Roz-
tok nad Vltavou. „Kádr se prakticky
nezměnil, někteří však ještě nemají

zcela doléčená zranění z podzimu,“
řekl sekretář oddílu Miloslav Omáč-
ka. Tým by podle něj mohli doplnit
ještě dva hráči, ale není jisté, zdá se
jejich přestupy podaří dotáhnout.
„Hlavní cíl - zachránit se v přeboru,
do něhož loni Dobřichovice postou-
pily - je vpodstatě splněn, mužsto je
po podzimu v tabulce na druhé příč-
ce. Dalším cílem tedy zůstává hrát
pohledný fotbal a bavit tak sebe i di-
váky,“ doplnil Omáčka. 

Miloslav FRÝdl

Rozpisy jarních soutěžních zápasů

Volejbalová soutěž se blíží ke svému
vrcholu. Uplynulý víkend propukly
finálové boje a volejbalisté z Dobři-
chovic byli u toho. V pátek 16. a v
sobotu 17. 3. sehráli  první dvě  utká-
ní ve finále play-off. 
Jejich soupeřem bylo družstvo Black
Volley Beskydy z Frýdku-Místku,
které do dobřichovické sokolovny
přijelo ve velmi silném složení. Do-
břichovičtí v základní části 1. ligy
toto družstvo na domácí palubovce
porazili, takže měli oprávněnou na-
ději, že v domácím prostředí aspoň
jednou zvítězí. Ukázalo se ale, že v
momentální formě hrající Beskydy
jsou nad jejich síly. V bouřlivém
prostředí zcela naplněného sálu v
obou zápasech soupeři sice podlehli,

ale (zejména v prvním utkání) až po
vyrovnaném boji, po setech 23:25,
22:25 a 18:25; v tom druhém byla
převaha hostujícího celku výraznější
- hosté zvítězili 25:11, 25:18, 25:20.
Protože play-off se hraje na tři vítěz-
ná utkání, budou dobřichovičtí hrát
ještě třetí (a případné čtvrté) na hřiš-
ti soupeře. Podaří-li se jim dvakrát
zvítězit, odehraje se páté rozhodující
utkání 30. 3. v Dobřichovicích. Příliš
nadějné to není, ale i v případě, že to
nevyjde, zasluhují si dobřichovičtí
volejbalisté uznání – vždyť základní
část první ligy vyhráli a probojovali
se až do finálového play-off. 
V semifinálové sérii se jim podařilo
celkem hladce přejít přes oddíl MFF
Praha a vyhrát sérii 3:0. První semi-
finálové utkání bylo poznamenáno
mírnou nervozitou na obou stranách,
ale domácí hráči z Dobřichovic pro-
kázali větší kvalitu i odhodlání a po-
stupně získávali nad  soupeřem pře-

vahu. Výsledkem bylo vítězství 3:0
na sety. Druhé utkání tak jednoznač-
né nebylo. První set ještě Dobřicho-
vičtí vyhráli, poté ale soupeř zlepšil
hru a zvítězil ve dvou následných se-
tech. Nakonec se ale žádné překva-
pení nekonalo. Domácí hladce vy-
hráli čtvrtý set i rozhodující tie-
break a dokráčeli si pro druhé vítěz-
ství v sérii. O týden později se ne-
mocemi zužované dobřichovické
družstvo sešlo v Hostivaři s touhou
ukončit sérii a jít se vyležet. V utká-
ní byl hostující celek jednoznačně
lepší, vyhrál 3:0 a po roční pauze si
vybojoval finále první ligy. Přestože
se jim dvě úvodní utkání nepovedla
(viz výše), naděje stále žije. A pokud
by finálovou sérii ovládli, zahrají si
baráž o postup do nejvyšší soutěže.
Děvčata, která hrála 16. a 17. března
v zasněženém Hronově, dovezla do-
mů opět dvě výhry 3:0 a již nyní je
naprosto jasné, že se letos umístí na

krásném druhém místě. Mají před
sebou ještě  dvě utkání doma s cel-
kem Střešovic a v případě výhry i
zakolísání vedoucího družstva Bu-
dějovic se jim otevírá možnost celou
soutěž vyhrát.. Je to sice asi neprav-
děpodobné, ale malá naděje existu-
je...                    Ivanka Caldová,

Jan PodUška, dobřichovice
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Finále nezačalo dobře: Beskydy dvakrát vyhrály
DOBŘICHOVIČTÍ VOLEJBALISTÉ NA SVÉ PALUBOVCE NESTAČILI NA DRUŽSTVO Z FRÝDKU-MÍSTKU 

Na jeden z březnových tréninků
mladých řevnických badmintonistů
dorazil Max. Je velmi šikovný, děti
si s ním zahrály badminton. Vlast-
ně s ním trénovaly jednotlivé úde-
ry, jako je »klír«, úder s nejdelší
dráhou letu, zahraný ze zadní části
kurtu do zadní části soupeřovy po-
loviny kurtu. Potom úder »kraťas«,
který přinutí protihráče, aby se
přemístil do přední části kurtu. Dě-
tem se hra s Maxem velmi líbila.
Max není z masa a kostí, ale speci-
ální stroj, který nahazuje míčky s
dokonalou přesností pro jednotlivé
údery. Děkujeme Tomášovi  Kubá-
ňovi, který nám Maxe propůjčil na
náš trénink. Těšíme se na společné
soustředění. Pokud byste i vy měli
zájem o takový trénink, neváhejte a
napište na email badmintonrevni-
ce@seznam.cz. Text a foto

Lenka DvOřáKOvá, Halouny

Na ukázkovou hodinu dorazil Max

NA SÍTI. Dobřichovičtí volejbalisté v
jednom ze svých mistrovských utkání.

Foto Jan PODUŠKA

LETY, 1. B třída
24. 3. 10:15 FK Rudná - FK Lety
31. 3. 15:00 FK Lety - SK Chlumec
7. 4. 15:30 FK Hýskov - FK Lety
14. 4. 15:30 FK Lety - Daleké Dušníky
21. 4. 16:00 Spartak Rožmitál - FK Lety
28. 4. 16:00 FK Lety - AFK Loděnice
5. 5. FK Lety – volno
12. 5. 16:30 FK Lety - FK Dobříč
20. 5. 17:00 Sedlec-Prčice - FK Lety
27. 5. 17:00 MFK Dobříš B - FK Lety
2. 6. 17:00 FK Lety - Tatran Sedlčany 
10. 6. 17:00 SK Petrovice - FK Lety
16. 6. 17:30 FK Lety - Králův Dvůr B

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
24. 3. 15:00 Roztoky - Dobřichovice 
31. 3. 16:30 Štěchovice - Dobřichovice 
7. 4. 16:30 Dobřichovice - Dobrovíz        
14. 4. 16:30 Úhonice - Dobřichovice 
21. 4. 17:00 Dobřichovice - Choteč          
28. 4. 17:00 Zlatníky - Dobřichovice 
5. 5. 17:00 Dobřichovice - D. Břežany     
12. 5. 17:00 Tuchoměřice - Dobřichovice
19. 5. 17:00 Dobřichovice - Všenory        
26. 5. 17:00 Psáry - Dobřichovice  
2. 6. 17:00 Dobřichovice - Hostivice       

9. 6. 17:00 Jinočany - Dobřichovice  
16. 6. 17:00 Dobřichovice - Měchenice      

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
24. 3. 15:00 OZT - Chyňava B
1. 4. 15:00 Srbsko - OZT 
7. 4. 16:30 OZT - Chrustenice 
14. 4. 16:30 OZT - Tetín B 
21. 4. 14:00 Tmaň - OZT 
28. 4. 17:00 OZT - Vižina 
6. 5. 10:15 Chodouň - OZT 
12. 5. 17:00 OZT - Zdice B 
20. 5. 17:00 V. Újezd - OZT 
26. 5. 17:00 OZT - Zdejcina 
9. 6. 17:00 OZT - Újezd 
17. 6. 17:00 Liteň - OZT 

ŘEVNICE, IV. třída
8. 4. 16:30 Libeň - Řevnice 
15. 4. 16:30 Řevnice - Slapy 
22. 4. 17:00 Zlatníky B - Řevnice 
29. 4. 17:00 Řevnice - Bojanovice 
6. 5. 17:00 Mníšek B - Řevnice 
13. 5. 17:00 Zvole B - Řevnice 
20. 5. 17:00 Řevnice - Libeř B 
27. 5. 17:00 Čisovice B - Řevnice 
3. 6. 17:00 Řevnice - Psáry B 
17. 6. 17:00 Řevnice - Pikovice 

Sokolové pořádají
Řevnický pinpongáč
Řevnice - Milovníci stolního tenisu
si mohou opět přijít na své na dru-
hém ročníku turnaje, který pod ná-
zvem Řevnický pingpongáč pořádá
TJ Sokol Řevnice. 
Turnaj pro neregistrované závodní-
ky starší 18 let se koná v neděli 25 .
března dopoledne v místní sokolov-
ně. Registrace se uskuteční od 8.30,
od 9 začnou samotné boje. Na turnaj
se můžete přihlásit na e-mailu rev-
pinpongac@seznam.cz. Startovné
činí 100 korun, pro studenty a seni-
ory 50 korun. (pan)


