
Řevnice, Poberouní - „Tu paní,
která je na vrcholu hranice, se
nám ještě nikdy zachránit nepoda-
řilo, vždy uhoří. Tak snad letos…“
»Paní na vrcholu hranice« Bořek
Bulíček stejně jako ostatní řevnič-
tí záchranáři stoprocentně nepo-
mohou ani tentokrát. Shoří tak,
jako v minulých letech. Čaroděj-
nické vatry poslední dubnový den
vzplanou po celém našem kraji.
Ta největší určitě, jako každoročně,
vyroste na kopci Vrážka nad Řevni-
cemi. Parta místních »stavitelů« se

dokonce dvakrát dostala do české
knihy rekordů: v roce 2003, kdy vz-
tyčili hranici vysokou 11,60 metrů, a
o tři roky později – to už se dokonce
dostali na výšku 15,245 metrů. O
primát je ale pokaždé připravila kon-
kurence z Mnichovic. Aktuálně plat-
ný rekord 16,999 metrů drží tamní
sdružení Rampušáci od roku 2007.
Letos nejspíš odolá, nebezpečí mu
minimálně od Řevnických nehrozí.
„Žertujeme o tom už dlouhá léta,
jednou, snad, se rekord pokusíme
vrátit do Řevnic, ale letos to určitě

nebude,“ potvrzuje jeden z organizá-
torů čarodějnic na Vrážce Pavel Jí-
lek. Dodává, že přípravy na letošní
pálení byly oficiálně zahájeny 11. 4.
v místní restauraci U Rysů tradiční
»předčarodějnickou schůzí«. Co
všechno se na ní dohodlo? „Kdo a
kdy půjde s hajným na prohlídku le-
sa, že kácet stromy vyrazíme 22. 4.,
kdo zajistí traktůrek na stahování
dřeva, auto na jeho odvoz z lesa a je-
řáb na stavbu a kdo se postará o po-
volení JZD Mořina na pozemek k
pálení. (Dokončení na straně 11) (mif)

V Karlštejně řádil žhář,
založil šest požárů

V tomto čísle NN:
* Ušetřili jsme statisíce! tvrdí
starosta - strana 7
* Fotbalisté zesměšnili lídra
tabulky - strana 13

Liteň - Člen České filharmonie,
skvělý muzikant Jindřich KO-
LÁŘ nedávno změnil adresu - z
Řevnic se přestěhoval do Litně.
Svému novému bydlišti na konci
dubna předá originální »zápis-
né«: Liteňské hornové dny.
V Litni bydlíš přibližně rok. Co tě
jako vpodstatě stále ještě novopeče-
nou liteňskou »náplavu« přimělo k
tomu uspořádat zde přehlídku hrá-
čů na lesní roh?
Bydlím v oblasti třicet let a Řevnice,
kde jsem žil dříve, nejsou moc vzdá-
lené od Litně. Podobnou přehlídku
jsem pořádal v Plzni a myšlenka

přesunout projekt do liteňského
zámku mě lákala z více důvodů.
Jednak jsem chtěl Litni něco přinést
a hlavně mě velmi oslovila myšlen-
ka podpory kulturního odkazu Jar-
mily Novotné a rodiny Daubků, kte-
rou oživila »zámecká paní« Ivana
Leidlová.
Součástí přehlídky bude během
dvou dnů pět koncertů. Jak moc dá
organizace takové akce zabrat?
Příprava je samozřejmě náročná, ale
protože už je to čtvrtá podobná pře-
hlídka, kterou pořádám, tak jsem
velmi dobře věděl, do čeho jdu.
(Dokončení na straně 3) (mif)

NA PLESE. Veselo bylo na plese
dětské lidové muziky Notičky z Řev-
nic. (Viz str. 4) Foto NN M. FRÝDL

Jindřich Kolář.        Foto ARCHIV

»Paní na vrcholu« shoří i letos
ČARODĚJNICKÉ VATRY VZPLANOU 30. DUBNA PO CELÉM NAŠEM KRAJI

17. dubna 2018 - 8 (722) Cena výtisku 7 Kč

Skauti na Ivančeně

Nejlépe se hraje v Japonsku! tvrdí filharmonik z Litně

Spáchal sebevraždu,
prostřelil si hlavu
Černošice - Třiasedmdesátiletý muž
s prostřelenou hlavou byl nalezen 6.
dubna dopoledne na zahradě rodin-
ného domu v  Černošicích.
„Na místě nebyly zjištěny stopy cizí-
ho zavinění. Muž zřejmě spáchal se-
bevraždu,“ sdělila Novinkám mluvčí
policie Jana Dětská. Její slova o se-
bevraždě potvrdil NN i ředitel řev-
nické záchranky Bořek Bulíček:
„Náš lékař mohl na místě události
pouze konstatovat smrt,“ řekl.  (mif)

Karlštejn - Tak s tím už se hasiči ani
policisté dlouho nesetkali: v okolí
Karlštejna během jediného víkendu
šestkrát hořelo. Všechny ohně má na
svědomí žhář!
„Šest požárů založil mezi 6. a 8. 4.
na různých místech v okolí Karlštej-
na neznámý pachatel,“ uvedl velitel
tamních »státních« policistů Jaro-
slav Dolejší. „Jako úmyslné zapále-
ní stanovil příčinu požárů vyšetřo-
vatel profesionálních hasičů,“ dopl-
nil. Protože vždy hořel jen travnatý
porost, škoda žádná nevznikla.
(Viz strana 8) (mif)
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Viděli Ivančenu, blbli ve Světě techniky
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝLET ZAVEDL LETOS ŘEVNICKÉ SKAUTY DO OSTRAVY I JEJÍHO OKOLÍ

Na velikonoční prázdniny vyrazili
řevničtí skauti, jako každý rok, se
všemi oddíly na velikonoční výlet.
Tentokrát byla místem našeho poby-
tu Ostrava. 
Vypravili jsme se ve čtvrtek odpoled-
ne a po delší cestě se zpožděním nás
v pozdních nočních hodinách čekala
ve Svinově naše hostitelka. Přesunuli
jsme se do skautské klubovny v Po-
rubě, kde jsme bydleli celou dobu.
Programu jsme měli hodně - hned v
pátek ráno jsme vyrazili do Hornic-
kého muzea Landek. Tam jsme si
nejprve prohlédli sekci věnovanou
důlnímu záchranářství. Následovala
jízda výtahem do podzemí a prohlíd-
ka dolů. Během odpoledne jsme ještě
stihli kratší prohlídku města. V sobo-
tu nás čekal pěší výlet na místo dlou-
ho očekávané, mohylu na Ivančeně v
Beskydech. Pěší výlet byl po dni ve
městě příjemnou změnou a kromě
symbolického skautského místa jsme
si užili i zbytků sněhu. 
V neděli byla na programu prohlídka
Dolních Vítkovic včetně Světa tech-

niky. Prohlídku si užili malí i velcí,
veškeré exponáty byly interaktivní, a
tak jsme se všichni pořádně vyblbli.
K večeru jsme se pustili do veliko-
nočních příprav – pletení pomlázek a
barvení vajíček. Na Velikonoční pon-
dělí se hodovalo, následoval úklid,
balení a po obědě jsme vyrazili zpět
do domovského městečka. Akci jsme
si moc užili a na všechny výlety i zá-
žitky budeme dlouho vzpomínat.

Šimon MarTinEC, Řevnice 

Protože hlásili slušné počasí, roz-
hodly se Holky v rozpuku z Hlásné
Třebaně, že si udělají výlet na hrad

Okoř. Rychlíkem jsme dojely do
Kralup a přesedly na vláček směr Zá-
kolany. Z okénka jsme se kochaly
výhledy na to, jak vše začíná kvést.
Viděly jsme i vilku Lucie Bílé. V
Zákolanech jsme nesměly opome-

nout bronzovou sochu Antonína Zá-
potockého, která zde byla odhalena
19. 12. 1984 jako připomínka 100.

výročí jeho narození. Pak jsme se
vydaly po červené značce směr
Okoř. Cesta krásně ubíhala, žádný
nával, počasí akorát na turistiku. Na
místo jsme dorazily asi v 11.00. Zří-
cenina, od roku 1958 chráněna jako

kulturní památka, nás uchvátila.
Hrad byl postaven ve 2. polovině 12.
stol. v nadmořské výšce 275 m n. m.
V 19. století se tu nacházela  nouzo-
vá obydlí chudiny. Koncem 20. sto-
letí, v roce  1994, se hrad dostal do
majetku obce Okoř. Se záchranou
rychle se rozpadajícího areálu začal
v roce 1920 Klub českých turistů.
Opravuje se tu stále, a to za podpory
právě obce Okoř. Musela to být ob-
rovská stavba, prolézali jsme, co se
dalo, skoro hodinu a pořád se bylo
na co dívat. Úžasný zážitek!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

NA HRADĚ. Hlásnotřebaňská výprava na hradě Okoři.          Foto ArCHIV

Zřícenina Okoře »holky« úplně uchvátila

Zahrádkáři v květnu
vyrazí do Ploskovic
Výroční členskou schůzi uspořádala
7. dubna v zadnotřebaňské restaura-
ci U Mlýna Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v
Zadní Třebani. Sešlo se nás dvacet
členů a paní Kratochvílová z Hlásné
Třebaně jako host.  
Vyslechli jsme zprávu o činnosti za
rok 2017, zprávu revizní komise i
plán práce na rok 2018. Zhlédli jsme
krásný film z našich výletů v roce
2017, které bezvadně zpracoval Ri-
chard Votík. Opět jsme si připomně-
li všechny krásné zážitky.  Potom
nám  RNDr.  Stanislav Peleška  od-
pověděl na naše dotazy a přitom
nám převyprávěl celý svůj životo-
pis. Což bylo také velmi zajímavé.
A hlavně nás Richard Votík sezná-
mil s výlety v tomto roce. V květnu
se vydáme na zámek Jezeří, zámek
Ploskovice a navštívíme velké za-
hradnictví v Údlici. Moc se na tento
výlet těšíme. Schůzi zakončil oběd,
na kterém jsme si všichni pochutna-
li. Děkujeme za příjemně strávené
sobotní dopoledne a těšíme se na
další akce.             Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Supermarket U VÁVRŮ, s. r. o.
ČERNOŠICE

přijme pro prodejnu Černošice - Vráž, Dobřichovická 1016

- PRODAVAČKU/ČE - pokladní
- PRODAVAČKU/ČE - za pultem

dlouhý a krátký týden, mzda cca 19.000 Kč, přesčasy možné 
a plně hrazeny dle zákona. Práce v přátelském kolektivu, 

klimatizované prostředí, dodržován zákoník práce, významné
slevy na nákupy, v průběhu směny káva, čaj, v horkých dnech

chlazené nápoje zdarma. Neděle a všechny svátky volné.

Informace na telefonu: 251 642 111

První letošní závody Dvorská jednička absolvovaly aerobičky ze Všenor ve
Dvoře Králové nad Labem. V poměrně silné konkurenci vybojovaly všech-
ny tři týmy zlato! Byl to velký zážitek a obrovská radost. Všenorská druž-
stva zůstala ve svých kategoriích neporažena i o týden později na závodech
v Rychnově nad Kněžnou. Text a foto Katka ČernÁ, AC Olympia Všenory

IVANČENA. Řevničtí skauti během svého putování dorazili také k »mýtic-
ké« mohyle na Ivančeně. Foto Martina ADAMOVÁ

Všenorské aerobičky sbírají vítězství
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Navíc tady mám velkou podporu od
paní Leidlové i jejího týmu ze zám-
ku a od městyse Liteň. Pomáhají mi
také lidé, se kterými jsem dříve spo-
lupracoval, například v Notičkách.
Kdo na přehlídce vystoupí a jak jsi
interprety vybíral?
Na přehlídce vystoupí velmi repre-
zentativní vzorek studentů z vyso-
kých, středních a některých základ-
ních uměleckých škol. Představitelé
škol, se kterými spolupracuji dlou-
hodobě, mi doporučili své studenty,
některé zajímavé individuality jsem
doplnil sám. 
Na co, na koho z programu přehlíd-
ky jsi nejvíc hrdý, na co bys chtěl
nalákat diváky?
Nemohu vyzdvihnout někoho kon-
krétně, přehlídka je přínosná pro
všechny jako celek. Letos je to ov-
šem o to zajímavější, že se uskuteční
těsně před soutěží Pražského jara,
takže pro české účastníky soutěže a
také dvě Japonky, které působí v Če-
chách, je to poslední velký test před
soutěží. Znamená to také ale, že ně-
která díla zazní ve více provedeních.
Pro posluchače bude jistě zajímavé
vystoupení Sboru mysliveckých tru-
bačů v zámeckém parku. Návštěv-
níci jistě ocení i  přítomnost velmi
populární hornistky, vítězky meziná-
rodních soutěží Kateřiny Javůrko-
vé, členky České filharmonie.
Zahraješ si v Litni také?
Přehlídka je určená přednostně pro
studenty a letos se mi sešlo tolik při-
hlášených skladeb, že mám problém
s jejich redukcí. Někdy vystupují i
pedagogové se svými studenty s ně-
jakými netradičními skladbami.
Dost často je v současnosti slyšet, že
hráčů na »plechy«, neboli žesťové
nástroje, valem ubývá. Je to pravda?
Pokud ano, týká se to i hornistů?
Ano, je to pravda. V Čechách máme
dokonce takovou specialitu, že lesní-
mu rohu se věnují v poslední době
převážně dívky. 
Učíš na plzeňské konzervatoři, ve-
deš dechovou hudbu 12 Plzeň. Proč
podle tebe mladí namají zájem učit
se na žesťové nástroje? A proč je
dechovka, svého času jeden z kleno-
tů české hudby a kultury vůbec, po-
slední dobou v pozici permanentní-
ho otloukánka?
Tohle mě trápí. Všichni moji vrstev-
níci - hráči na dechové nástroje ve
špičkových orchestrech - dechovkou
prošli. Dřív byla na každé »hudeb-
ce«, podpora dechovky byla s dneš-
kem nesrovnatelná. Současná malá
popularita souvisí s tím, že dechovka
je spojována se starým režimem.
Přesto k naší oblasti nesmazatelně
patří, a také proto jsem se rozhodl
vzkřísit ji i na plzeňské konzervato-
ři. Hrát na dechový hudební nástroj,
stejně jako na housle či klavír, vyža-
duje každodenní cvičení a dril. V
dnešní době mají děti možnost zabý-
vat se daleko jednoduššími aktivita-
mi. Hodně záleží na vedení, ať rodi-
čů, školy, nebo různých individualit.
Dá se tomuto trendu nějak čelit,
zabrzdit jej, nebo dokonce zvrátit?
O tom přemýšlím často a sám se sna-
žím nějak to ovlivnit, zatím bez ús-
pěchu.  Na západ od Prahy neexistu-
je žádná významná dechovková pře-
hlídka. Od Prahy na východ a na
Moravě je situace nesrovnatelně lep-
ší. Jakákoliv kultura, která lidstvo

posunuje dopředu, musí mít podpo-
ru. Státní, městskou, sponzorskou.
Dechovka ji v naší oblasti nemá,
nebo jen zanedbatelnou.
Může podle tebe TV Šlágr, televizní
stanice zaměřená původně takřka
výhradně na dechovku, pomoci její
rehabilitaci? Nebo naopak produk-
cí, kterou většinově nabízí, dechov-

ce škodí a kazí vkus diváků?
Asi nejsem úplně kompetentní tohle
hodnotit, na Šlágr se nedívám. Vím
ale, že se tam vedle naprosto ne-
vkusných příspěvků dostane občas i
něco kvalitního.
Velmi často – ať už s Českou filhar-
monií, nebo s 12 Plzeň – koncertu-
ješ v zahraničí. Jak se svět dívá na

dechovou hudbu, tu českou zvlášť? 
Když zmiňuješ Českou filharmonii, i
tam působila před lety dechovka -
Dechovka ve fraku. S filharmonií
jsem procestoval neúměrně více des-
tinací, než s 12 Plzeň. S tou jsme
měli velký úspěch v USA i v Anglii.
Ohromně oživující jsou pro nás ná-
vštěvy Saska - tam tu naši českou
dechovku prožívají a snaží se jí při-
blížit. Máme tam obrovské úspěchy.
Do kterých zemí jako muzikant jez-
díš nejraději? Kde mají podle tebe
nejlépe »vychované« publikum?
Obecně by se dalo říct, že nejlépe se
hraje v Japonsku, tam jsme se vrace-
li léta opravdu rádi. Současný skvělý
manažment ČF prosazuje vystupo-
vání pouze ve špičkových sálech.
Hrát v Carnegie hall, Musikverein a
podobných sálech, kde posluchači
chodí na nejkvalitnější hudbu, je
velký zážitek.
Filharmonik, trumpetista Jan Sla-
bák dal svého času vale vážné hud-
bě a s dechovkou Moravanka, kte-
rou založil, s trochou nadsázky do-
byl celý svět. Neuvažoval jsi o tom,
že by ses s 12 Plzeň pokusil o něco
podobného?
Jak jsem již uvedl, v současnosti je s
dechovkou jiná situace. I když jsme
s 12 Plzeň letos vyhráli soutěž Con-
certo Bohemia i Vejvodovu Zbraslav
a máme vynikající zpěváky, nešlo by
to. A hlavně, já jsem klasik, dechov-
ku jsem začal dělat z lítosti, že mizí.
Zpátky k Liteňským hornovým
dnům. Jde o jednorázovou přehlíd-
ku, nebo počítáš s jejím každoroč-
ním opakováním?
Chtěl bych udržet dvouletý cyklus.
Myšlenka vychází z toho, že v tomto
termínu v lichých letech je soutěž v
Brně a dvě podobné akce najednou
by přínosem nebyly.
Na jaké úrovni bys liteňskou pře-
hlídku jednou rád viděl, jaké inter-
prety bys v Litni rád přivítal?
Z přehlídky nesoutěžní by se mohla
stát přehlídka soutěžní, třeba s mezi-
národní účastí. Všechno záleží na řa-
dě věcí. Hlavně bych rád, kdyby se
hornové setkání stalo pravidelnou a
oblíbenou akcí liteňského Zámku i
Litně a aby kulturní hodnoty, které
byly v Litni spojené s Jarmilou No-
votnou a s rodinou Daubků, nezůsta-
ly v zapomnění.    Miloslav FRÝDL

S LESNÍM ROHEM. Filharmonik Jindřich Kolář. Foto ARCHIV

KAPELNÍK. Jindřich Kolář s dechovou hudbou plzeňské konzervatoře 12 Plzeň. Foto ARCHIV
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Šťastný výherce si odnesl vysavač 
NÁVŠTĚVNÍCI PLESU SOUBORU NOTIČKY SE V ŘEVNICKÉM LIDOVÉM DOMĚ BAVILI AŽ DO RÁNA

Dětská lidová muzika Notičky z
Řevnic, folklorní soubor sdružující
na pět desítek členů, pořádala ples.
Pro celý soubor i rodiny jeho členů
je to vždy událost. Zapojí se do pří-
prav, rozvážejí pozvánky i plakáty,
zdobí sál, shánějí dárky do bazárku,
ceny do slosování...
Letos se ples konal 7. dubna a venku
bylo jak v létě. Navzdory krásnému
počasí, které spíš než na tancovačku
lákalo k opékání buřtů, se sál zaplnil
a mohlo se začít. K tanci a poslechu
vyhrávaly nejen Notičky, ale také již

prověřený Ideal Band. V půl osmé to
Notičky »rozbalily« s prvním pře-
kvapením, které se neslo v duchu
pohádky Ledové království. Nechy-
běla Ana, Elsa, Sven, Olaf... Děti
byly roztomilé,  krásně zpívaly i tan-
čily. V průběhu večera došlo na
dámskou volenku s květinami a vý-
bornými  koláči Lenky Mihalíkové i
na tombolu maskovanou za bazárek. 
Dalším překvapením, které si velké
Notičky nachystaly, bylo pásmo
sestavené z melodií filmu Limoná-
dový Joe. Nechyběly krásné volán-
katé šaty, červené rty, kankan, cigár-
ko..., u kluků klobouky, kolty, vesty,
kostkaté košile... Opět skvělé!
Součástí programu bylo tradiční lou-
čení velkých dětí se souborem. Ten-

tokrát to »postihlo« Jonáše Flemra,
který v den konání plesu navíc slavil
své sedmnácté narozeniny. Na roz-
loučenou dostal přímo na parketu i
narozeninového »hobla«.  
Soutěž o nejhezčí krojovaný pár vy-
hráli Brennerovi ze Všeradic, cenou
jim byl dort od »babičky roztleská-
vačky« Věrky Hrubé.
Závěrem večera byli pozváni na pó-
dium bývalí členové Notiček, aby si
společně zahráli a zazpívali. A že
jich bylo!
Po půlnoci přišel zlatý hřeb večera -
losování vstupenek o hlavní ceny.
Zhostili se ho největší sponzoři: p.
Živný, Petr Pawlica a Mildík Frýdl.
Vítězové mohli získat zimní bundu,
předplatné NN, vstupenky na muzi-

kál či vysavač. A pak už se jen ple-
salo - až do rána. Díky vedoucím
Notiček Lence Kolářové, Pavlínce
Petrové a Marušce Brennerové. 
Petra FRÝDLová, Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
18. 4. 20.00 DO VĚTRU
20. 4. 16.00 CINETUBE
20. 4. 20.00 PEPA
21. 4. 15.30 V HUSÍ KŮŽI
21. 4. 17.30 TÁTOVA VOLHA
21. 4. 20.00 HASTRMAN
25. 4. 20.00 BUFO ALVARIUS
26. 4. 19.30 CZECH BRASS – koncert
27. 4. 16.00 FAKJŮ 3
27. 4. 18.45 LADIES NIGHT: DVĚ
NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
28. 4. 15.30 Jo Nesbø: Doktor Proktor a
vana času
28. 4. 17.30 AVENGERS: INFINITY
WAR
28. 4. 20.00 WIM WENDERS: AŽ NA
DNO
29. 4. a 4. 5. 19.00 HASTRMAN

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
17. 4., 20. 4. a 23. 4. 17.30 (Pá 20.00)
RAMPAGE: NIČITELÉ (Pá 3D)
17. 4. a 25. 4. 20.00 (St 17.30) PEPA
18., 23. a 25. 4. 13.45 PADDINGTON 2
18. 4. 20.00 ZTRATILI JSME STALINA
18. 4. 17.30 BLACK PANTHER
19. 4. 15.30 TVÁŘ VODY
19. 4., 21. 4. a 29. 4. 18.30 (So 20.00)
HASTRMAN
21. 4. a 29. 4. 15.30 V HUSÍ KŮŽI
21. 4. 17.30 PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
22. 4. 15.30 SHERLOCK KOUMES
22. 4. 18.30 TÁTOVA VOLHA
23. 4. 20.00 VADÍ NEVADÍ
24. 4. 17.30 READY PLAYER ONE:
HRA ZAČÍNÁ 3D
24. 4. 20.00 SCREAM FOR ME SARAJEVO
26. 4. 15.30 CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ
26., 27., 28. a 30. 4. 17.30 (Čt 18.30, Pá
20.00) AVENGERS: INFINITY WAR 
27. 4. - 28. 4. 17.30 (So 20.00) DVĚ
NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
28. 4. 15.30 KRÁLÍČEK PETR
30. 4. 20.00 NIC JAKO DŘÍV

KINO RADOTÍN
17. 4. 17.30 ZTRATILI JSME STALINA
17. 4. 20.00 TOMB RAIDER
18. 4. 10.00 Baby Bio: VĚČNĚ TVÁ
NEVĚRNÁ
18. 4. 17.30 ÚKRYT V ZOO
18. 4. 20.00 FOXTROT
19. 4. 17.30 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
19. 4. 20.00 TVÁŘ VODY
20. 4. - 21. 4. 17.30 (So 15.30) COCO
20. 4. 20.00 BLADE RUNNER 2049
21. 4. 17.30 FAKJŮ PANE UČITELI 3
21. 4. 20.00 DUNKERK
24. 4. 17.00 GAVRILO PRINCIP - PROCES
24. 4. 20.00 IRON MAIDEN: SCREAM
FOR ME SARAJEVO
25. 4. 17.30 PLANETA ČESKO
25. 4. 20.00 DEJ MI SVÉ JMÉNO
26. 4. 17.30 AŽ NA DNO
26. 4. a 28. 4. 20.00 (So 17.30) AVEN-
GERS: INFINITY WAR (So 3D)
27. - 28. 4. 17.30 (So 15.30) V HUSÍ KŮŽI
27. 4. 20.00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA
28. 4. 20.00 TŘI BILLBOARDY KOU-
SEK ZA EBBINGEM

KDYŽ V BÁRU HOUSTNE DÝM. Druhé překvapení Notiček se neslo v
duchu filmu Limonádový Joe. Foto NN M. FRÝDL

Sólisté zahrají filmové melodie
V ŘEVNICKÉM KINĚ VYSTOUPÍ SOUBOR CZECH BRASS
řevnice - Žesťový soubor Czech
Brass složený ze špičkových hu-
debníků z nejlepších orchestrů vy-
stoupí 26. dubna od 19.30 v řev-
nickém kině. 
Jedná se o sólisty České filharmo-
nie, Pražské komorní filharmonie,
FOK, Orchestru Národního divadla
a pedagogy AMU. Třeba Marek
Zvolánek patří k členům sdružení
TEN OF THE BES, což je deset nej-
lepších trumpetistů světa. „Soubor v
České republice ani moc nekoncer-
tuje, jezdí hlavně po Evropě,“ říká
pořadatelka akce Lucie Kukulová.
Jak název koncertu …Nejen ze stří-
brného plátna napovídá,  zazní pest-
rý kaleidoskop skladeb složený pře-
vážně z amerických a francouz-

ských filmových melodií.  V před-
prodeji za vstupenku zaplatíte 380,
děti do 12 let a senioři nad 60 let 320
korun. Na místě budou vstupenky
stát 420 Kč a 360 korun.  
Lucie Kukulová, která z Řevnic po-
chází, má v plánu do kina na podzim
pozvat například kapelu Vltava,
Lenku Dusilovou či Vlastu Redla.
Jak sama přiznává, nejnáročnější na
organizaci jsou finance. „Platím ne-
jen umělce, ale také světla, zvuk, ná-
jem, propagaci, poplatek OSA a k
dobrému vychování patří i pohoště-
ní pro umělce,“ vypočítává. Uvítala
by proto, kdyby se našel někdo, kdo
by se s ní chtěl na pořadatelské čin-
nosti a financování koncertů podílet.

Pavla NováČKová

Tipy NN
* Koncert žáků ZUŠ K. Slavického
hostí 17. 4. od 18.00 kostel Čes-
kobratské církve evangelické v Ra-
dotíně. Kateřina DRMLová
* Plzeňská brána v Berouně bude
letos poprvé zpřístupněna 18. 4. Týž
den se v berounském Muzeu České-
ho krasu od 17.00 koná přednáška
Josefa Jiránka Český textilní průmy-
sl včera a dnes. (pez)
* Komponovaný pořad cestovatele
J. Kráčalíka nazvaný 2 700 kilomet-
rů Thajskem začíná 19. 4. v Klubové
scéně M. Peroutky Radotín od
18.30. Vstupné 100/130 Kč.     (dar)
* Jak zní swingující chanson fra-
nçaise z 50. let uslyšíte na koncertě
dua Pit et Ratatouille 19. 4. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Posnídat s herečkou Klárou Isso-
vou můžete 20. 4. od 8 do 9.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstup včetně snídaně 300 Kč. (psk)
* Papučové posezení pořádá 20. 4.
od 13.30 Svaz tělesně postižených v
Hostomicích. V restauraci U Frajerů
od 13.30 zahraje skupina Podbrdské
melodie. Vstupné 30 Kč.               (lh)
* Povídání s Danielou Virágovou na
téma Jarní očista prostoru dle Feng-
Shui organizuje 20. 4. od 17 do
19.00 KanclíkObchůdek Dobřicho-
vice. Vstupné 300 Kč.               (psk)
* Hudební projekt Honzy Ponoc-
ného Cirkus Ponorka se představí v
Černošicích 20. 4. Jak může znít ce-
lá kapela, v níž nechybějí bicí, basa
ani pěvecký sbor v podání jednoho
kytaristy a několika »mašinek«, zji-
stíte od 20.00 v Clubu Kino.        (vš)
* Na Mafiánském plese pořádaném
školami Hlásek si můžete zatančit
21. 4. v Hlásné Třebani. V místní so-
kolovně od 19.30 hraje DF Flux a ka-
pela Confluence. V ceně vstupného
290 Kč je i vstup do Casina. (vav)
* Bohuše Matuše a jeho hosty usly-
šíte 26. 4. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. Na programu jsou zná-
mé muzikálové melodie i písně z re-
pertoáru české hudební scény.     (vš)
* Kapely 008, Pure Olcoholic Punk
a Cocktail alá Motejl koncertují 28.
dubna od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 100 Kč. (vš)
* Na 10. Mořinka festu 28. 4. za-
hrají kapely Baba Jaga, Black Bull,
Fotr a kolektiv, HSM, Labe a Val-
Muquabala. Program, jehož součás-
tí je i ohnivá show, na návsi v Mo-
řince začne od 14.00. (kas)
* Dvojice výstav začne vernisáží
28. 4. od 16.00 v Jenštejnském do-
mě Beroun. Berounští fotorici před-
staví výběr děl na téma Hudba, B.
Fausová (sochy) a M. Muškát (kres-
by) zvolili  téma Zvíře.               (pez)
* Na večerníčkovský pohádkový
les zve Rodinné centrum Leťánek.
Start 1. 5. od 13 do 15.00 v Letech
pod Čabrakem. V cíli na Mořince
vás čeká jarmark, tvořivé dílny a di-
vadlo Víti Marčíka. Vstup 100-150
Kč/dítě.   Kateřina sMoTeRová
* Čtení při svíčce pro malé i velké
se koná každé pondělí od 17.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstupné 50 Kč. (psk)

U Kafků se bude přednášet o češtině
Tři přednášky Letovské akademie na téma proměn českého jazyka poslu-
chačům vtipně a srozumitelně představí pronikání například němčiny či
angličtiny za posledních sto let do současného českého jazyka. Především
anglický jazyk dnes nastupuje velkou ofenzivou do nejmodernějších médií
a mnohdy této terminologii příliš nerozumíme. První přednáška Ing. Petra
Behúna  s názvem Proč bychom si s husity nepopovídali (aneb Proč se češ-
tina vyvíjí a jak se to děje) se uskuteční 19. dubna od 17.30 hodin v letov-
ském sále U Kafků. Druhá  přednáška PhDr. Jiřího Pešičky bude 17. květ-
na zaměřena na téma Vtipná čeština aneb Mluvit rukama a nohama  -  tedy
na ustálená slovní spojení v češtině a němčině. Závěrečná červnová před-
náška Doc. Mgr. Roberta Adama, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český FF UK
seznámí posluchače Letovské akademie s překvapujícím a velmi rychlým
vlivem angličtiny na současnou češtinu - konat se bude 21. 6. od 17.30 ho-
din opět U Kafků. Srdečně zveme všechny zájemce o vývoj a proměny na-
šeho jazyka.  Barbora Tesařová, starostka Letů
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Všeradův kurýr

Máme druhou polovinu dubna, po-
časí takřka letní a každý se věnuje
údržbě své zahrádky. Díky tomu ta-
ké uvadá aktivita dopisovatelů Vše-
radova kurýra, což je škoda - čeká
nás mnoho zajímavých akcí, o nichž
je třeba občany informovat.
Konečně nastoupila dodavatelská
firma na opravu požární nádrže, což
značí, že pokud bude letos dost vody
i sluníčka, budeme mít zajištěno pří-
jemné koupání, které v posledních
letech chybělo. Zdárným směrem ta-
ké postoupilo zajištění dopravního
vozidla pro místní hasiče, které snad
bude dodáno do konce června. 
Dne 30. 4. se budou od 18 hodin za
hřištěm TJ pálit čarodějnice, násled-
ně se 12. 5. jednotka hasičů zúčastní
okrskové soutěže požárního sportu v
Lochovicích a týž den budou v obci
i Staročeské máje. Dne 2. 6. se na
návsi uskuteční dětský den, kde ha-
siči předvedou svoji techniku. Šestý
ročník Dne Všeradovy země v Zá-
meckém dvoře 9. 6. od 13.00 prově-
ří připravenost obecních družstev.
Jaké budou úkoly, není zatím zná-
mo, ale díky tomu, že si jejich pří-
pravu vzali na starost pánové Kunc a

Tesařík, nebude to nic jednoduché-
ho. Poslední výzvou, která hasiče do
prázdnin čeká, je mezinárodní sou-
těž a oslava 90. výročí založení ha-
sičského sboru v chorvatských Dola-
nech od 22. do 24. 6. Pro nás bude o
to významnější, že pomáháme míst-
ním hasičům s výstavbou ubytovny
v jejich zbrojnici.
V Zámeckém dvoře se 22. 4. od
15.00 koná Hudební cesta časem,
28. 4. od 11 do 18.00 oslava pěti let
pivovaru Všerad. Třinácté meziná-
rodní malířské sympozium se usku-
teční 7. až 16. 7., kdy je od 14.00 v

plánu slavnostní vernisáž. Letos se
můžeme těšit na malíře z ČR, Slo-
venska, Polska a Rakouska.
Ještě bych rád informoval o tom, že
krajanská kapela Bohemia, která
pravidelně ve Všeradicích vystupu-
je, natočila nové CD. Termín jeho
křtu, který se uskuteční v Zámeckém
dvoře, určíme v co nejkratším čase.
A když už jsem začal s krajany, při-
pomínám, že v srpnu uplyne 8 let od
podpisu smlouvy o spolupráci mezi
Všeradicemi a rumunským Gerni-
kem. Krásné jaro a pěkné zahrádky!

Bohumil STIBAL, Všeradice

Čeká nás mnoho zajímavých akcí  
VŠERADIČTÍ HASIČI SE V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ SKORO NEZASTAVÍ...

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2018 (251)

V LESE. Část chlumecké výpravy na cestě přes Brdy. Foto Pavla HORÁKOVÁ

Přes les šli do Holšin
V sobotu 7. 4. uspořádali příznivci
vycházek a pochodů pěší túru z Ma-
lého Chlumce do residence Holšiny
na okraji Rosovic. Na startu se sešlo
třináct nadšenců a společně jsme se
vydali přes les. Mezi účastníky pa-
novala dobrá nálada, počasí nám
přálo. V Holšinách jsme poseděli u
dobrého jídla a pití. Zpět se šlo jinou
trasou, na které nám pan Brož uká-
zal pomník partyzánů, čtyřmezí a ji-
ná krásná místa. Moc děkujeme. Uš-
li jsme asi osmnáct kilometrů. Do
budoucna určitě naplánujeme další
trasu a budeme rádi, když se k nám
připojíte.         Pavla HOrÁKOVÁ,

Malý Chlumec

Vižinští se rozloučili
se zimou na ledě
Vižinští hasiči a jejich příznivci si
společně užívali na pronajatém zim-
ním stadionu v Hořovicích v sobotu
24. března poslední letošní led. Na
rybníku si ho v zimě příliš neužili, a
tak se rozhodli výdělek  z vánoční-
ho jarmarku vynaložit na sportovní
aktivity. Tátové si s dětmi zahráli
hokej, ale  ani děvčata nezůstávala
pozadu, další zdokonalovali techni-
ku bruslení, jiní hráli na babu a ho-
dina utekla jako voda. Brusle jsme
tedy pro letošní sezonu definitivně
pověsili na hřebík a shodli se na
tom, že jakmile bude na hořovickém
stadionu opět led, vyrazíme si ho
společně užít. 
O Velikonocích si hasičky s malými
hasičaty ve Vižině vyzkoušely spo-
lečné zdobení vajíček voskem. Na
Boží hod se sešly v hasičárně a spo-
lečně tvořily vajíčka pro koledníky.

Jana FIALOVÁ, Vižina

Podbrdské aktuality
* Na nedělní odpoledne nazvané
Hudební cesta časem, které se koná
22.4. od 15. 00, vás zve Zámecký
dvůr Všeradice. Během dvouhodi-
nového vystoupení kapelníka skupi-
ny Živá huba zazní písničky Jiřího
Suchého, Waldemara Matušky i li-
dovky.     Barbora PISKÁČKOVÁ
* Poutní bohoslužba se ve Sboru
Jiřího z Poděbrad Církve českoslo-
venské husitské ve Tmani uskuteční
29. dubna od 15.00. (jašk)

5.NAROZENINY
PIVOVARU VŠERAD

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ A PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT

JEDNOTNÁ CENA TOČENÉHO PIVA 20 KČ

VÝROČNÍ LEŽÁK PRO TUTO PŘÍLEŽITOST

HRAJÍ KAPIČKY A VEPŘOVÉ PANENKY

SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI

SOBOTA 28. DUBNA 2018

OD 11 DO 18 HODIN
ZÁMECKÝ DVŮR VŠERADICE

VSTUP ZDARMA

www.zamecky-dvur.cz
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Každý víkend: Pohádkové prohlídky pro děti

Út – Ne: Prvorepublikové interiéry

28. – 29. 4. Čarodějnické prohlídky

9. 6. Rytířský den v zahradě

9. - 10. 6.  Víkend otevřených zahrad

23. 6. Divadlo Příbram, Balada pro banditu

7. 7.  Dobývání zámku, rekonstrukce historické bitvy

7. 7.  speciální prohlídky věnované Vratislavům
z   Mitrovic

10. 8. letní muzikálové představení Postřižiny

24. 8. koncert Lenky Filipové

25. 8. Hradozámecká noc

25. 8. otevření výstavy o první republice

8. - 16. 9. Dny evropského kulturního dědictví

15. 9.  Hradišťan, koncert v zahradě

www.mnisek@npu.cz

ZÁBAVA NA ZÁMKU
V MNÍŠKU POD BRDY
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Byl jsem nedávno posedět s mým
dlouholetým kamarádem na pivu.
Bavili jsme se o všem možném. Do-
šlo přirozeně i na politiku. Mluvili
jsme o aktuální politické situaci ve
světě i u nás doma. Asi stěžejním
tématem se stala otázka neexistence
řádné vlády a otázky dohod v politi-
ce, umění věcného kompromisu. Po-
stěžoval jsem si, že je samo slovo
»kompromis« vnímáno spíše nega-
tivně, někdy má až hanlivý nádech.
Přitom se ve skutečnosti jedná o
událost pozitivní. Umění dohodnout
se a minimalizovat škody vznikající
z nedohod a přenic je přece ohrom-
ná schopnost více než pozitivní.
Vysvětloval jsem mu, že jsme díky
naší dohodě mezi Nezávislými a
ČSSD v Litni a především Litni uše-

třili statisíce korun, ne-li miliony.
Naše dohoda znamená, že všechny
peníze z pronájmu učiliště patří
zpětně už za rok 2017 obci. Jedná se
o zhruba 600.000 Kč. Za rok 2018
lze předpokládat úsporu podobnou.
Navíc tím, že jsme ukončili všechny
soudní spory a vypověděli  právní
zastoupení, jsme ušetřili další statisí-
ce. Jen v roce 2017 nás právní zas-
toupení v nesmyslných soudních
sporech stálo 200.000 Kč. Další ná-
klady vznikly při podaných exeku-
cích, kdy zástupci obce a obecně
prospěšné společnosti dávali exeku-
ci a vystěhovávali sami sebe, aniž by
si plně uvědomovali důsledky svých
kroků. Postěžoval jsem si také, že
nás za opravdu rychlé a levné řešení
ani nikdo nepochválí a obecně, ať

uděláme cokoli, stejně je to špatně.
Pak jsme se dlouho smáli, když jsme
tu situaci přirovnávali ke vtipu s
medvědem a zajícem: medvěd se
rozhodne spolu s vlkem (ostatně kdo
jiný by to mohl udělat) rozbít zajíco-
vi nos. Když už je jim hloupé chtít
zajícovi potřetí nabančit za to, že
nemá v létě čepici, vymyslí si jako
důvod to, že budou chtít po zajícovi
cigarety. Když jim zajíc nabídne s
filtrem, budou chtít bez filtru. A nao-
pak. Jenže zajíc má oboje. Přesto za-
jíc dostane výprask, protože nemá
čepici. 
Můj kamarád chápal a říkal, že je
úplně jasné, že jsme udělali dobře.
Chod obecního úřadu není možné
zastavit kvůli nedohodě mezi zastu-
piteli. (Dokončení na straně 8)

Vyrobili Moranu,
dali jí jméno Liteňka
Slavností Morany ve Všenorech se
na konci března zúčastnila liteňská
ZŠ F. J. Řezáče. Patnáct dětí z 1. -
3. třídy na výtvarném kroužku Tvo-
ření pro radost a potěšení vedeném
učitelkou Lenkou Říhovou vyrobilo
Moranu symbolizující Liteň. Figu-
rinu děti vytvářely několik hodin a
pojmenovaly ji Liteňka. Na hrudi ne-
sla znak Litně a věnec, jež zdobil
její vlasy, byl vytvořen z listů lípy.
Myslím, že se jim opravdu povedla
a zaslouží si za ni - stejně jako paní
učitelka - velkou pochvalu. 
Výtvarný kroužek Tvoření pro ra-
dost a potěšení organizovaný liteň-
ským pracovištěm Domečku Hořo-
vice patří v liteňské škole k těm nej-
oblíbenějším. Děti si tvoří pro
radost, zkoušejí nové techniky a ta-
ké se zapojují do různých soutěží.
Na výrobcích je vidět, že se všichni
velice snaží a doufáme, že dělají ra-
dost maminkám, babičkám a dalším
obdarovaným.      eva KnoPová,

Hana HaveLKová, Liteň

Liteňské aktuality
* Kontejnery na bioodpad budou
v nejbližším období rozmístěny:
- 20. 4. - 22. 4. Běleč, proti hospodě
- 27. 4. - 29. 4. Leč, náves
- 4. 5. - 6. 5. Liteň
- 11. 5. - 13. 5. Běleč
- 18. 5. - 20. 5. Liteň                   (bac)
* vyštěrkovat prostor kolem lípy
na liteňském nádraží a vysekat cestu
mezi pískovnou a Bělčí nechal úřad
městyse. Na žádost obyvatel byly
pokáceny stromy »v borovičkách« a
prořezány lípy v Nádražní i Měňan-
ské ulici. filip KaŠTáneK
* rychlost internetového připojení,
které je čtenářům k dispozici v liteň-
ské knihovně, byla v minulých
dnech navýšena. V nejbližší době tu
bude  instalován i nový počítač. (fik)

Litni jsme ušetřili statisíce
STAROSTA KAŠTÁNEK: „AŤ UDĚLÁME COKOLIV, STEJNĚ JE TO ŠPATNĚ!“

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      4/2018 (80)                

LITEŇKA. Liteňští školáci s Mora-
nou, kterou vyrobili a pojmenovali
Liteňka. Foto Hana HAVELKOVÁ

Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do
Říma a bělečské děti se každoročně
schází, aby je po tuto dobu nahradi-
ly. A ani letošní rok nebyl výjimkou.
Už ve čtvrtek 30. března se na návsi
sešlo přes dvacet dětí. Tento počet
každým dnem rostl - nakonec bylo
dětí třicet.  
Řehtat se začalo pod vedením nej-
starších dětí na Zelený čtvrtek v jed-
nu hodinu odpoledne, přičemž děti
poctivě obešly celou vesnici. Tu sa-
mou trasu si děti užily ještě večer, v
pátek dokonce třikrát (ráno byl sraz
na návsi už v osm hodin, ale ani to
nezkazilo dobrou náladu). V sobotu
se šlo řehtat už jen jednou a po tra-
dičním zakončení na nádraží se za-

čal postupně celou vesnicí linout
zpěv koledníků, kteří se nenechali
odradit, i když začalo pršet.
A cože všechno tentokrát vykoledo-
vali? Koledníci nebyli obdarováni
všude, ale nakonec každý odešel s
košíkem plným sladkostí, nechyběla
ani vejce, ať už vařená nebo syrová,
a nějaké drobné peníze. Děti, které
měly ještě chuť a sílu, mohly zůstat
v klubovně, kde se rozdělovala ko-
leda, a užít si dětskou diskotéku.
Letošní Velikonoce rozhodně patřily
k těm vydařeným. Na příští rok se
všichni určitě těší, přesto teď ale rá-
di dopřejí řehtačkám trochu klidu.

Linda Šafnerová, Běleč
foto nn M. frÝDL

LiteňskéOKÉNKO

Bělečské děti nejdřív chodily řehtat, pak vyrazily na koledu 
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Výrobky a dobroty nabízeli žáci, rodiče i učitelé
V LIteŇsKÉ soKoLoVnĚ se KonaL drUHÝ VeLIKonoční JarMarK naŠí ŠKoLy
V liteňské sokolovně se už podruhé
konal velikonoční jarmark Naší ško-
ly, která od září 2016 sídlí v budově
bývalého učiliště. Jsme komunitní
škola, a proto velmi stojíme o přátel-
ské vazby s rodiči našich školáků i s
veřejností. Na jarmarku nabízeli své
výrobky a dobroty jak žáci, tak je-
jich rodiče i učitelé. Doprovodný
program zahrnoval hudební a diva-
delní čísla, akci uzavřeli svými reci-
tály Pavel Brenner a Honza Jícha.
Tentokrát už k nám nesměle nakouk-
lo i několik občanů Litně a nezbývá
než opakovat, že jarmarky Naší ško-
ly stejně jako školní festival, který
se letos koná 12. 5. přímo v areálu
učiliště, jsou veřejně přístupné akce,
na jejichž náplni se mohou podílet i
žáci jiných škol a další zájemci. 

Jan JÍCHA, naše škola, Liteň

Máme přece odpovědnost za zaměst-
nance a jejich mzdy, bezchybný
chod vodárny a ČOV, zachránit mili-
ony korun na zvýšení kapacity školy,
opravit vodárnu, která je už léta v
havarijním stavu, opravit střechu
obecního úřadu, opravit silnice, pra-
covat na územním plánu, plus desít-
ky drobných úkolů a žádostí, které
lidem plníme. 
Když teď na naše povídání vzpomí-
nám a píši tyto řádky, musím neustá-
le myslet na to, jak odpovím na vaše
četné dotazy a vysvětlím to zpacka-
né a nedostavěné hřiště vedle kina.
Vím, že jsem nikde chybu neudělal.
Žádné práce jsem neobjednával, ná-
kres hřiště neviděl, jen jsem se snažil
donutit všechny 3 dodavatele stavby,
aby plnili, co u nich objednala moje
předchůdkyně. Nechci se vymlouvat
ani na nikoho svalovat vinu. Vím
jen, že bych nikdy takovou zakázku
nezadal 3 různým firmám. Dodava-
tel herních prvků umístil jednotlivé
prvky jinak, než původně měl. Prý

skutečná plocha hřiště neodpovídala
tomu, jak byla plocha specifikována
v objednávce. Jednoduše je hřiště

menší než mělo být a herní prvky se
do něj prostě nevešly. Jiný dodavatel
stavěl podezdívku a jiný oplocení.

Když přijeli namontovat oplocení,
zjistili, že podezdívka je příliš úzká.
Nechal jsem tedy podezdívku rozší-
řit. Při druhém pokusu o montáž zji-
stil dodavatel oplocení, že celá pode-
zdívka je buď o celou řadu tvárnic
nižší, nebo byla špatně zaměřena
výška pozemku při objednání. Výs-
ledkem je, že nejde otevírat branka a
celá jedna strana plotu je zakopaná v
zemi pod úrovní hřiště. Už jsem ob-
jednal opravu a těším se, až bude
hřiště hotové. Jsem z toho nešťastný
a je mi smutno. Myslím na děti,
které teď chodí kolem hřiště a nesmí
si na něm hrát.
Více se mi do tohoto sloupku neve-
jde. Proto sledujte náš zpravodaj,
který vyjde 24. 4. Najdete v něm ak-
tuální informace z dění v naší obci,
zprávy ze zasedání zastupitelstva,
termíny sběru velkoobjemového od-
padu, bioodpadu, informaci o očko-
vání psů a mnohé další.  Krásné jaro
a láskyplný 1. máj Vám přeje Váš
Filip KAŠtÁnEK, starosta Litně

Litni jsme ušetřili statisíce korun
doKončení ze strany 7

Od 1. května si můžete na obecním úřadě vyzved-
nout dárkové poukazy, tzv. vouchery, jimiž může-
te uhradit volnočasové aktivity dětí a seniorů.
Poukazy v hodnotě až 600 Kč darujeme na úhra-
du sportovních kroužků, vzdělávacích kursů či
kulturních akcí dětem, mladým lidem a seniorům,
kterým dne 31. 12. 2017 bylo méně než 18, nebo
60 a více, s trvalým bydlištěm v Litni k 1. 1. 2018.
Pokud splňujete vy nebo vaše děti tuto podmínku,
přijďte si pro poukázky na náš úřad, kde s námi
podepíšete darovací smlouvu a převezmete tři
vouchery v hodnotě 200 Kč (viz obrázek) vysta-
vené na vaše jméno. Poukázky jsou nepřenosné
na jinou osobu. Pak už si stačí vybrat libovolný
kurs, kroužek či kulturní akci: jedinou podmínkou
je, že se poskytovatel oné služby rozhodne vou-
chery přijímat.
Seznam poskytovatelů můžete sami ovlivnit, když
nám sdělíte spojení na vámi vybraného poskyto-

vatele služeb (sportovní oddíly, plavání pro mi-
minka, divadla, jazykové či hudební školy, uni-
verzity třetího věku), kterým byste chtěli liteňský-
mi poukázkami zaplatit. Obecní zaměstnankyně
je kontaktují a pokusí se s nimi dohodnout přijí-
mání voucheru. Pro danou organizaci je to práce
opravdu jen na pět minut – stáhne si z webu obce
smlouvu, podepíše a pošle k nám na úřad. 
Neustále aktualizovaný seznam poskytovatelů, již
vouchery přijímají, najdete na našich interneto-
vých stránkách www.mestysliten.cz pod záložkou
Liteňské vouchery a dostanete ho také vytištěný
při převzetí voucherů na obecním úřadě.
Úřad vouchery poskytovatelům proplatí z peněz,
které jsme neplánovaně získali zrušením nevý-
hodné smlouvy k areálu bývalého učiliště. Díky
tomu se nájmy z areálu ve výši 600.000 Kč ročně
dostávají od letošního roku poprvé v historii do
obecní kasy. V únoru zastupitelé zvážili novou si-
tuaci a rozhodli se vydat polovinu z nově naby-
tých peněz, tedy 300.000 Kč, občanům ve formě
poukázek na sport, vzdělávání a kulturu. Tímto
příjmem v rozpočtu se navýšil podíl kultury a
sportu na 6,8%, což je srovnatelné s ostatními ob-
cemi. Vydávání voucherů také zvyšuje transpa-
rentnost, neboť podporuje organizace, které si
obyvatelé skutečně žádají, a ne jen ty, které mají
dobré kontakty v zastupitelstvu obce. Další výho-
dou je, že motivuje nové obyvatele Litně, aby při-

hlásili sebe i své děti k trvalému pobytu, což zvýší
množství peněz, které v rámci přidělování daní
dostáváme od ministerstva financí. Jestliže se
vouchery osvědčí, můžeme podíl peněz vypláce-
ných občanům touto formou výrazně navýšit. A
Liteň se může stát inspirací pro jiné obce v České
republice, které tento systém podpory zatím nevy-
užívají.                Jiří VOdičKA, zastupitel Litně

Hasiči zasahovali v Karlštejně
Liteň - Hned třikrát vyjížděli zkraje dubna liteň-
ští dobrovolní hasiči do okolí Karlštejna. 
První hlášení o požáru lesního porostu liteňským
»dobrákům«, jejich karlštejnským kolegům i řev-
nickým profesionálům dorazilo 6. 4. vpodvečer.
Protože žádná z jednotek v avizovaném prostoru
oheň neobjevila, vrátily se všechny na základnu.
O pár desítek minut později, krátce před osmou
večer, byla zásahová jednotka z Litně do Karlštej-
na povolána znovu, tentokrát už »naostro«: na
kopci nad hřbitovem hořela lesní hrabanka. Obě
ohniska během necelé hodiny zlikvidovali Liteň-
ští ve spolupráci s hasiči z Karlštejna, Hlásné
Třebaně a Řevnic. Den na to vyjela JSDH Liteň k
požáru lesního porostu v karlštejnské přírodní re-
zervaci. Protože auta se k ohni nemohla dostat,
byli z Berouna povoláni profesionálové s hasícím
zařízením na čtyřkolce. (mif)

Vouchery podporují aktivity dětí, dospívajících a seniorů 

K zápisu přišlo 40 dětí
V liteňské základní škole se 12. 4.
konal zápis budoucích prvňáčků.
Od půl druhé odpoledne do večer-
ních šesti  jsme v naší ZŠ přivítali
téměř čtyřicet dětí. Co všechno je
čekalo? Přivítala je zástupkyně ředi-
telky Ema Malá a s rodiči se posta-
rala o administrativu. S budoucími
školáky si zatím povídaly učitelky.
Někteří se chovali bezprostředně, ve
škole se hned cítili dobře, jiným
chvíli trvalo, než se »rozkoukali«.
Čekala na ně řada úkolů, v nichž
ukázali, jak jsou na školu připrave-
ni. Na závěr si vybrali něco z nabíd-
ky dárečků, které pro ně připravili
starší žáci naší školy. Doufáme, že
se jim u nás líbilo a budeme se těšit
na září. Budoucím žákům přejeme
úspěšný zbytek školního roku v je-
jich školkách a zatím pro ně máme
domácí úkol: Užijte si prázdniny!

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

ZÁKAZ VSTUPU. Na nové hřiště mají liteňské děti stále ještě vstup zaká-
zán. Foto NN M. FRÝDL

NA JARMARKU. Velikonoční jarmark Naší školy se konal v liteňské soko-
lovně. Foto Jan JÍCHA
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Školáci nocovali/bděli s Andersenem
STO DVACET MALÝCH ČTENÁŘŮ I ČTENÁŘEK BUDILY ŠPANĚLSKÉ RYTMY A POZVÁNÍ NA SNÍDANI

V mnohých školách, školkách a kni-
hovnách se v pátek 23. 3.  prodloužil
provoz. Každý jiný pátek po třetí ho-
dině odpoledne pomalu utichá běžný
ruch, uklízečka uklidí školu, zhasne,
zamkne a do pondělního rána si ško-
la od dětí odpočine. Tento pátek byl
ale výjimečný: v liteňské škole se
nocovalo, konal se totiž osmnáctý
ročník celostátní akce Noc s Ander-
senem. My jsme se připojili v roce
2008, takže to pro nás letos bylo po-
desáté. Sešlo se 120 malých čtenářů
i čtenářek a 13 pedagogů.
Program byl pestrý. Prvňáčci se svý-
mi učitelkami si užili výpravu do li-
teňské knihovny, kde pro ně knihov-
nice paní Šináglová připravila zají-
mavé aktivity a seznámila je s kni-
hovnou. Průběžně se odbývaly různé
činnosti i ve třídách. Především jsme
četli. Ročník byl zaměřen na připo-
mínku knihy Karla Čapka Povídání
o pejskovi a kočičce, větší čtenáři se
těšili na Foglarovy Rychlé šípy. Děti
také představovaly svou oblíbenou
četbu, přinesly si knihy a seznamo-
valy s nimi své spolužáky. 
Každý rok se snažíme pozvat do naší

školy nějakého spisovatele či spiso-
vatelku. Letos přijal pozvání Boris
Pralovszký, s jehož knihami jsme se
předem seznámili. Několik jsme jich
zakoupili do školní knihovny a při
výuce českého jazyka si básně pře-
četli. Líbily se nám ty zvířecí ze sbír-

ky Varan z komody, Nápadník pro
šikovné děti a plastelínu i Nic pro
slabochy. Byl skvělý. Osvědčil vel-
kou trpělivost, dětem se nekonečně
dlouho podepisoval a kreslil obrázky
dle jejich přání: myš, mouchu, kro-
kodýla, chobotnici... co si kdo přál.
Postupně se vystřídaly na besedě tři
party a na něm nebyla znát únava.
Děkujeme a těšíme se někdy příště.
Kuchařky jako každý rok uvařily vý-
borný guláš. Díky! Na druhou (třetí,
čtvrtou…) večeři  mazalo v ředitelně
vedení chleby máslem a marmelá-
dou. Inspirováni Povídáním o pej-
skovi a kočičce  děti v mnoha třídách
vyráběly »dorty«. Úspěšněji, než je-
jich literární hrdinové...
Akce se jmenuje Noc s Andersenem,
pro některé by mohla mít ještě pod-
titul Bdění s Andersenem. Noc byla
přesně podle našeho očekávání op-
ravdu dlouhá, někteří usnuli, jiní se
probděli téměř až do ranního kuro-
pění. Sobotní ráno začalo hlášením
školního rozhlasu, z něhož se ozvalo
kromě španělských rytmů také přání
dobrého rána následované pozváním
na snídani. Do ředitelny se začaly
trousit děti v různém stupni bdělosti

a dle svých chutí si odnášely povi-
dlové šátečky či chleby s máslem a
marmeládou. Po snídani začal úklid
ve třídách, hledání ztracených sou-
částí oblečení (nejen ponožky, ale
třeba i kalhoty »se ztratily«) a rodiče
si začali děti postupně vyzvedávat.
Jak hodnotíme letošní ročník? Bez-
prostředně po akci jsme se cítili po-
někud unaveni. Myslíme si ale, že
čtení je veliké dobrodružství a rádi
otevíráme dětem dveře do světa fan-
tazie a příběhů. Leckde v rodinách
se čte, tam si jistě čtou i děti.  Ale
tam, kde nečtou rodiče, může po-
moct škola a akce, jako je Noc. Na
otázku, jak se těšíme na tu příští, by-
chom asi v sobotu 24. 3. poránu ne-
odpověděli, že velmi. Ale zeptejte se
nás příští rok v březnu! To už bude-
me vymýšlet hry a aktivity spojené s
tématem 19. ročníku, vyrábět pra-
covní listy, vymýšlet překvapení a
připravovat se na setkání s pozva-
ným hostem. A já budu moci začít
reportáž z Noci 2019 asi nějak takto:
Žáci a učitelé naší školy na dnešek
ani nemohli dospat, jak moc se těši-
li, že se opět po roce nevyspí...

hana hAvELKová, ZŠ Liteň

Již pátým rokem se každý měsíc setkávají liteňské maminky a děti při ple-
tení košíků. Sobotní odpoledne strávené při společné práci s dětmi je veli-
ce příjemné a pohodové. Výsledek pletení je vždy úžasný a dělá radost jak
dětem, tak dospělým. Každé začátky jsou těžké, ale první košík je pro kaž-
dého malý zázrak. Pod vedením odborné lektorky  Hanky je dobrý výsle-
dek zaručen, poradí pomůže a ukáže, jak na to. Máte hned chuť pokračo-
vat dál a naučit se nové vzory a uzávěrky. Pravidelnou organizaci setkání
zajišťuje Kateřina Kellerová: 606 371 715. V dubnu se sejdeme v Do-
mečku 28. 4. od 13 hodin. Co budeme plést? Krásné koše a košíčky, co
udělají radost a potěší.            Text a foto Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

V titulní roli pohádky
zazářil Hurvínek
Liteňské prvňáčky navštívila na
konci března Romana Burdová a
představila jim preventivní program
Veselé zoubky. Ten děti interaktivní
formou seznamuje s mléčným i stá-
lým chrupem, umožňuje jim vy-
zkoušet si správné čištění na zvětše-
ných modelech chrupu a zároveň si
ověřit své znalosti prostřednictvím
malého testu. Nechyběla ani krátká
pohádka o bolavém zoubku; v titul-
ní roli zazářil všem dětem známý –
Hurvínek. Pro úspěšné řešitele měla
Romana  připravené dárkové taštič-
ky. Moc děkujeme za zprostředko-
vání akce, která měla u dětí velký
ohlas.    Lenka Říhová, ZŠ Liteň

ZŠ F. J. Řezáče Liteň přijme od 1. 9. 2018

UČITELE/KU 
s kvalifikací pro I. stupeň ZŠ.

Bližší informace na tel. č.: 739 078 186.

!

TRPĚLIVÝ BORIS. Spisovatel a kreslíř Boris Pralovszký prokázal při ná-
vštěvě liteňské školy velkou trpělivost.   Foto Hana HAVELKOVÁ

Pletou koše a košíčky, co udělají radost
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702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  

!"#$%"&'(

Služba sociální rehabilitace
NÁRUČ v Dobřichovicích

hledá do svého malého přátelského týmu 

SOCIÁLNÍHO
PRACOVNÍKA.

Poskytujeme ambulantní podporu lidem 
s duševním onemocněním nebo mentálním 

postižením, zároveň provozujeme kavárnu Modrý
domeček v Řevnicích. Práce u nás je kreativní,

pestrá, vyžaduje empatický vztah k lidem a chuť 
komunikovat. Pozici nabízíme ihned. 

Máte-li zájem, kontaktujte Simonu Petrejovou

telefon: 732 757 881
mail: simona@os-naruc.cz

Betonárna Lety – OSBET

BETON s. r. o. přijme 

STROJNÍKA 
čerpadla betonu
Řidičský průkaz skupiny C 

a profesní průkaz je podmínkou.
Strojníka zaučíme včetně školení.
Dobrý kolektiv a práce v okolí.

Informace na:
mail.: dispecink@osbet.cz

telefon: 257 710 426
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Paní na vrcholu hranice shoří i letos
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Také jsme dohodli, kdo vyrozumí
hasiče, že 30. 4. chystáme na Vrážce
ohníček, kdo zajistí občerstvení pro
čarodějnickou partičku i pro veřej-
nost, že hranici půjdeme stavět 28. 4.
a že o čarodějnici na vrchol hranice
se postará Jan Slovenčík. Letos prý
bude tradiční, žádné extravagance,“
dodává Pavel Jílek.
Čarodějnice se ale samozřejmě 30.
4. nebudou pálit jen v Řevnicích –
vatry chystají skoro v každé z pobe-
rounských či podbrdských obcí.
Leckde i s doprovodným progra-
mem. To je třeba případ Mořinky,
Karlštejna, Litně či Hlásné Třebaně.
Zde u dolního jezu budou od 17.00
připraveny pro děti soutěže a čaro-
dějnická dílnička. Pořadatelé, místní
hasičtí »dobráci« počítají i s vyhla-
šováním nejhezčích masek čaroděj-
nic a čarodějů.

A co jejich profesionální kolegové,
budou poslední dubnový den v mi-
mořádné pohotovosti? „Ne, na »čá-
ry« se slouží normálně, je to pro nás
běžný den,“ tvrdí Pavel Vintera z
řevnické stanice Hasičského zách-
ranného sboru. „Za poslední léta se

nepamatuju, že by něco v souvislos-
ti s čarodějnicemi hořelo. Většinou
totiž za pálení někdo zodpovídá, má
to nahlášené a akci si hlídá. Často
ohně organizují dobrovolní hasiči a
mají u nich rovnou přistavené cister-
ny, kdyby »něco«.“

Žádné speciální manévry na 30. 4.
nechystají ani v úvodu zmiňovaní
řevničtí záchranáři: „O čarodějni-
cích slouží standartně dvě posádky -
jedna s lékařem a jedna se sestrou,”
popisuje jejich ředitel Bořek Bulíček
s tím, že »sesterská« posádka je vět-
šinou při zapálení hranice na Vrážce
a čeká, než spadne nejvyšší patro
„Na začátku občas ošetřujeme drob-
né úrazy nohou i rukou po pádu a
drobné popáleniny dětí od uhlíků.
Později v noci to bývají úrazy spoje-
né s přemírou konzumace alkoholu,“
dodává.                   miloslav FrÝDl

Kde se letos také
budou pálit »čáry«
ŘEVNicE - na kopci Vrážka mezi
Řevnicemi a Zadní Třebaní
lETY - u Berounky naproti srubu
mOŘiNka - u Menhiru. Od 18.00
hry pro děti, v 19.00 hodin zapálení
ohně
karlŠTEJN - kemp. Pálení vatry
bude od 17.00 spojeno s koncertem
rockové skupiny Broucy na zádech
SrBSkO - kemp. Začátek 20.00,
děti i dospělí si budou moci opéct
buřty
liTEŇ - na nádvoří zámku
VŠEraDicE - od 18 hodin za hři-
těm TJ 
ViŽiNa - na rozcestí u lomu. Sraz
v 19.00 u pomníku, odkud vyrazí
Čarodějnický průvod.       (mif)

Co je nového na cvičáku letovských
kynologů? Celou zimu jsme poctivě
trénovali a připravovali se na spor-
tovní sezonu. Nešidili jsme ani oblí-
bené výcvikové dny pro štěňátka.
Kupodivu se počet na cvičák dochá-
zejících páníčků se svými štěňátky
stále drží na vysokém počtu. 
Co nás čeká za akce? První bude 28.
dubna již 19. ročník jarního závodu
o putovní pohár. Doufáme, že se po-
vede počasí, abychom si to pořádně
užili. V květnu máme v plánu zkouš-
ky z výkonu, v červnu dokonce dvo-

je. Pak už tu bude konec školního ro-
ku a nám i štěňatům začnou prázdni-
ny. I letos se na přelomu července a
srpna vydáme na letní výcvikový tá-
bor do Chlumce nad Cidlinou.
Všichni, kdo mají chuť se přijít podí-
vat na závod, jsou srdečně vítáni. Ta-
ké na nedělní hry malých štěňat a
cvičení větších štěňat i dospěláků se
můžete přijít podívat, určitě se poba-
víte. Na spousty fotografií a zajíma-
vostí se můžete podívat na naši
webovou stránku.  

alena VaNŽurOVá, kk lety

Pozor, nejste na hlavní! Letošní zápis do 1. třídy se v Zadní
Třebani nesl v duchu Velikonoc, a
proto na děti u zápisu čekal zajíček
Ota. Děti s ním a s jeho prázdným
košíčkem procházely s učitelkami
devět stanovišť a po splnění jednot-
livých úkolů se zajíčkovi začal plnit
košíček vajíčky. Děti si v motivační
části zápisu ověřily, jak umí barvy,
zda dokáží vyprávět příběh, co vědí
o své rodině a mnoho dalšího.

Předškoláčků letos do školy dorazi-
lo jedenáct, v příštím roce se tedy
škola rozroste přibližně o osm no-
vých prvňáčků. Učitelky se ovšem
netěší pouze na nové žáky v 1. třídě,
ale i na ty »staronové«, kteří ve ško-
le budou pokračovat 5. ročníkem.
Ten místní ZŠ ve školním roce
2018/2019 otevře historicky poprvé. 

Tereza macOurkOVá
ředitelka ZŠ Zadní Třebaň

Při sbírání odpadků našli mrtvého kapra

Obsluha volala policii: Řidič odjel bez placení! 
Ve čtvrtek 5. 4. dopoledne bylo Městské policii Černošice oznámeno, že od
benzínové čerpací stanice VS Petrol v Černošicích odjel řidič bez zaplace-
ní. Strážníkům se na místě podařilo zjistit, že k přestupku nedošlo - obslu-
ha zapomněla částku za čerpání pohonných hmot řidičce naúčtovat a žena
tak zaplatila jen nakoupené zboží. Strážníkům se podařilo dohledat majitel-
ku vozidla a po vysvětlení nedopatření tato přislíbila částku uhradit, což i
následně učinila.  Otmar klimSZa, městská policie Černošice

Úklid svého města i jeho okolí pořádala ZŠ Řevnice. Žáci 6. A si vzali na
starost okolí cyklostezky mezi Řevnicemi a Lety. Za dvě vyučovací hodiny
nasbírali čtyři  pytle plné odpadků - papírů, skla, plastových lahví, nedo-
palků... Nejoriginálnějším »úlovkem« byl mrtvý kapr. Soutěž vyhlášenou
třídní učitelkou Gabrielou Galbavou o nejlepšího sběrače odpadu vyhrál
Stanislav Balíček (na snímku) a může se tak těšit na sladlou odměnu. Dou-
fám, že se rozdělí...              Text a foto miloslav FRÝDl ml., zŠ Řevnice

Spousta řidičů jedoucích Tyršovou
ulicí  v Dobřichovicích ve směru od
Všenor si neuvědomuje, že u želez-
ničního přejezdu za uhelným skla-
dem již nejsou na hlavní silnici. Na
toto je upozorňuje i dopravní znač-
ka před křižovatkou s ulicí Všenors-
ká. Před pár dny zde řidička toyoty
nedala přednost octávii vyjíždějící
od železničního přejezdu. Násled-
kem byla dopravní nehoda, kdy na-
štěstí došlo pouze k materiální ško-
dě na autech bez vážných zranění.
Strážníci na místě usměrňovali pro-
voz - ani v jejich přítomnosti mno-
ho řidičů přednost nerespektovalo
a docházelo k nebezpečným situa-
cím. Při jízdě je třeba se věnovat ří-
zení a respektovat dopravní znače-
ní. Vyhnete se spoustě nepříjemnos-
tí.      Text a foto Otmar Klimsza,

ředitel městské policie Černošice

Kynologové chystají jarní závod

Z našeho kraje 
* Oslavu Dne Země chystá na 22. 4.
Club Kino Černošice. Účastníci ko-
mentované vycházky navštíví rybí
přechod na černošickém jezu, budou
mít možnost prohlédnout si elektrár-
nu a čistírnu odpadních vod. Sraz je
ve 14.00 na černošické straně lávky.
Od 16.30 bude program pokračovat
v kině, kde je připravena přednáška
místního Sboru dobrovolných hasičů
o povodních. V 17.00 pohovoří zá-
stupci Českého rybářského svazu o
Berounce. Připravena je i ochutnáv-
ka pitné vody z různých pramenů,
hry s tematikou vody pro všechny
generace na zahradě Sokola či opé-
kání buřtů. (mis)
* Jarní tvoření pro děti i rodiče po-
řádá 25. 4. od 16.00 KanclíkObchů-
dek Dobřichovice. Přijďte si vytvořit
jarního skákacího strašidláka pod
vedením výtvarnice Dády Hynkové.
Budeme pracovat s barvami, hadří-
ky, jehlou a gumičkou. Určeno pro
malé děti v doprovodu dospělého a
samostatně pro děti od šesti let. Vs-
tupné 200Kč/dítě. (psk)
* Soutěž v lukostřelbě pořádají 28.
dubna skauti v Dobřichovicích. Lu-
koláda začne ve 14.00 v areálu míst-
ní sokolovny. (dil)
* Den otevřených dveří se konal 4.
a 5. 4. ve škole i školce v Zadní Tře-
bani. Zájem byl velký. Rodiče či
prarodiče dětí se přišli podívat, jak
to jejich dětem ve škole jde. Dorazili
i předškoláci , aby se podívali na své
budoucí spolužáky  či zájemci o mís-
ta ve škole/školce. (pef)
* Zájemci o cestu do německého
Steinerothu, partnerské obce Zadní
Třebaně, se mohou do konce dubna
hlásit na tel.: 702 286 923, nebo pro-
střednictvím mailu vodakanal@zad-
nitreban.cz. Návštěva se uskuteční
od 28. 6. do 1. 7.                            (pef)
* V úterý 10. 4. zkontrolovali stráž-
níci Městské policie Řevnice za po-
moci detektoru kovů všechna veřej-
ná pískoviště, jejich okolí a další
místa, kde si hrají děti v katastru
Řevnic, Letů, Všenor a Jíloviště. Na-
lezený kov, hřebíky, plechovky i sk-
lo bylo zajištěno a zlikvidováno. In-
jekční stříkačky ani jehly nalezeny
nebyly. Jiří DlaSk
* Navečer 12. 4. přijala Městská po-
licie Černošice oznámení, že v míst-
ní ulici Morovská jezdí autem děti.
Strážníci na místo ihned vyjeli a zji-
stili, že ve voze sedí drobná  osma-
padesátiletá žena s platným řidič-
ským opravněním a její dítě.       (ok)
* Kotě ze stromu ve výšce přibližně
15 metrů zachraňovali v Řevnicích
místní profesionální hasiči. Sundali
je za pomoci automobilového žebří-
ku a předali majitelce.                (pav)

Zápis »organizoval« zajíček Ota
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Obec Svinaře 
vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa

ředitele/ky Mateřské školy 
Svinaře, okres Beroun.

Předpokládaný nástup 1. 8. 2018. Kvalifikační

předpoklady a náležitosti přihlášky jsou 

zveřejněny na www.svinare.cz - úřední deska.

Přihlášky zasílejte do 10. 5. 2018 do 15.00 hod.
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Lety zesměšnily lídra na jeho hřišti
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - Lety doslova zesměš-
nily vedoucí tým své tabulky -
Hýskov na jeho hřišti porazily 6:1!
Dobřichovice naopak nečekaně
odevzdaly body Dobrovízi.      (mif)

LETY, 1. B třída
FK Hýskov - FK Lety 1:6 
Branky: Jarolím (2), Chalupa (2),
Nejepsa, Kratochvíl
Střetnutí prvního s druhým týmem
tabulky mělo náboj. Domácí byli od
začátku aktivnější vypracovali si dvě
gólovky. Poté se hra vyrovnala a
hosté šli do vedení: uniknuvší Ne-
jepsa byl v 32. minutě podražen v
pokutovém území a penaltu promě-
nil Jarolím - 0:1. Situace se opako-
vala v 37. minutě, kdy byl faulován
Chalupa a Jarolím se ani podruhé z
penalty nemýlil - 0:2. Po přestávce
už hosté zcela dominovali. Ve 46.
minutě unikl Nejepsa a sólo zakončil
kličkou brankáři - 0:3. V 50. minutě
po úniku Nejepsy zakončoval do od-
kryté branky Chalupa. Domácí sníži-
li z penalty. V 60. minutě po křídle
znovu unikl s chutí hrající Nejepsa a
jeho zpětnou přihrávku dorazil do
sítě Kratochvíl - 1:5. Konečné skóre
stanovil Chalupa v 77. minutě, kdy
nekompromisně vrátil do sítě vyra-
žený centr Bíla. Jiří KÁRNÍK

Lety - Daleké Dušníky 1:2 
Branky: Chalupa
Rozhodčí v utkání udělil dvanáct ka-
ret, z toho dvě červené.                 (jik)

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Dobrovíz 3:4
Branky: Janouš, Zamrazil, vlastní
Domácím vyšel úvod zápasu skvěle:
již v 1. minutě se probil středem hos-
tující obrany Janouš a nekompro-
misní střelou otevřel skóre. Dobři-
chovičtí zatlačili soupeře na jeho po-
lovinu a pokračovali v dobývání sva-
tyně. Hosté nedokázali čelit lavino-
vitým útokům, takže v 7. minutě
zvyšoval Zamrazil na 2:0. Zrodilo se
i několik dalších tutovek, které se ale
nepodařilo proměnit. Třetí branku
rozhodčí pro údajný ofsajd neuznal.
V závěru poločasu se situace změni-
la. Dobrovízi vyšly dva náhodné
rychlé protiútoky a rázem bylo vy-
rovnáno! Ve 2. poločase, Dobřicho-
vice znervózněly, chyběl jim důraz i
herní pohoda a po chybách obdržely
dvě další branky. V poslední čtvrtho-
dince získali domácí větší převahu, z
níž však vytěžili jen snížení na 3:4
vlastním gólem obránce.           (oma)
Úhonice - Dobřichovice 4:4
Branky: Císař, K. Šlapák, Janouš,
Moussa

Nejlepší výkon jara předvedli hosté
na hřišti posílených Úhonic, v je-
jichž sestavě nastoupilo hned osm
Ukrajinců. Na konečných 4:4 vy-
rovnával v 89. minutě střídající Sa-
mir Moussa.     Miloslav OMÁČKA
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Nový Jáchymov 1:3
Branka: Rulf
Po bezbrankové první půli rozhodl o
osudu utkání začátek druhé části.
Jáchymov dokázal od 46. do 52. mi-
nuty zásluhou hattricku Morsteina
vstřelit tři branky. Po odpískané pe-
naltě mohlo být i hůře, pokus střelce
však Humpolík zneškodnil. Karlštej-
nu svitla naděje v 68. minutě po gólu
Rulfa, v závěru byl blízko kontaktní
brance Čermák, jehož hlavičku ale
brankář s obtížemi vyrazil. Hosté si
už náskok pohlídali. (miš)
Broumy - Karlštejn 2:2
Branky: Mráček, Rulf
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
OZT - Chrustenice 4:0
Branky: Šebek Petr, Hájek, Bu-
rián, Neubauer J.
Ostrovan sice potvrdil roli favorita,
ale bylo to vítězství s hořkou příchu-
tí. Už v 1. poločase totiž přišel kvůli
zranění o dva hráče. Jen šest minut
se radoval ze vstřelené úvodní bran-

ky Petr Šebek, který musel odstoupit
pro vážné zranění achilovky. Ještě
do poločasu jej následoval jeho bratr
Pavel - v jeho případě to odnesl ste-
henní sval.  Ostrovan navýšil vedení
až po změně stran, kdy Hájek pro-
měnil penaltu. Dvě branky přidal v
posledních minutách zápasu.  (Mák)
OZT - Tetín B 2:0
Branky: Neubauer Dan 2
Zraněními zdecimovaný Ostrovan
byl celý zápas lepší, ale v první půli
nastřelil pouze břevno. Po změně st-
ran se Neubauer dvěma trefami po-
staral o zaslouženou výhru domá-
cích. (Mák)
SK ŘEVNICE, IV. třída 
Libeň - Řevnice 2:1
Branka: Hruška
Pro řevnické borce se zápas vyvíjel
nadějně, zvlášť, když se v pětašede-
sáté minutě trefil Hruška. Jenomže
domácí mezi 72. a 79. dvakrát udeři-
li a tři body zůstaly doma.       (Mák)
Řevnice - Slapy 3:3
Branky: Tlášek 2,  Dohnalík z pen.
Řevnice třikrát vedly, ale divoká
přestřelka skončila remízou.   (Mák)

NAKONEC 2:0. Favorizovaní Zadnotřebaňští se v zápase s béčkem Tetína
dlouho nedokázali prosadit. Nakonec vyhráli 2:0.           Foto NN M. FRÝDL

Řevnice - Za osm minut dojedete
vlakem ze Zadní Třebaně do Dob-
řichovic, uvaříte vajíčko natvrdo a
fotbalista Messi stihne dát hat-
trick. Osm minut ale také trvá jed-
na jediná výměna na tenisovém
kurtu u řevnického Liďáku, když
jde o vítězství v posledním zimním
kole Řevnické tenisové ligy mláde-
že. O nevídanou situaci se ve finá-
le hlavní žákovské kategorie po-
starali Tomáš Římal a Natálie
Langhammerová z pořádajícího
Sportclubu Řevnice.
A jak to dopadlo? Dvanáctiletá Na-
tálka si naběhla na nahraný míč smě-
rem k síti, jenže nezakončila důrazně

a Tomáš ji připravil o premiérové
turnajové vítězství v této sezoně.
V dalších kategoriích zvítězili Če-
něk Šupáček (žactvo B, Sportclub
Řevnice), Hugo Hovorka (babytenis,
Sportclub Řevnice) a Adam Hůlka
(minitenis, Sokol Lety). Zatímco Šu-
páček předvedl velkou jízdu a v žád-
ném zápase neprohrál víc než game,
Hovorku čekalo napínavé a kvalitou
výborné finále s tradičním rivalem
Petrem Bělohlávkem. Za stavu 2:2
rozhodl smrťák, tedy jediná výměna,
po níž to poražený obrečel.
„Poprvé v tříleté historii tenisové li-
gy jsme turnaj roztáhli do dvou dnů,
aby byl větší časový prostor pro zá-

pasy a osvědčilo se to,“ spokojeně se
tvářil vedoucí turnaje Michal Mottl.
Litovat mohl pouze jeden z favoritů
minitenisové kategorie, který přišel
hrát o den později...
Řevnická tenisová liga se nyní pře-
sune z haly na venkovní kurty a čeká
ji letní část, kde se rozhodne o cel-

kových vítězích. Za sedm zimních
kol zatím nasbírali nejvíc bodů ve
svých kategoriích Samantha Krásná
(minitenis) ze Sokola Lety a tři hráči
řevnického Sportclubu: Petr Bělo-
hlávek (babytenis), Karel Rychtařík
(žáci) a Natálie Langhammerová
(žákyně). (šv)
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Nevídané: Osmiminutová výměna v tenisové lize

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
21. 4. 16:00 Rožmitál - FK Lety
28. 4. 16:00 FK Lety - AFK Loděnice

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
21. 4. 17:00 Dobřichovice - Choteč          
28. 4. 17:00 Zlatníky - Dobřichovice

KARLŠTEJN, okresní přebor
21. 4. 17:00 Karlštejn - Hořovicko B
28. 4. 17:00 Chyňava - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
21. 4. 14:00 Tmaň - OZT 
28. 4. 17:00 OZT - Vižina 

ŘEVNICE, IV. třída
22. 4. 17:00 Zlatníky B - Řevnice 
29. 4. 17:00 Řevnice - Bojanovice

FK LITEŇ, IV. třída 
22. 4. 17:00 Vysoký Újezd - Liteň
29. 4. 17:00 Liteň - Zdejcina

ŽACTVO A. Zleva stříbrná Natálie Langhammerová, vítěz Tomáš Římal a
bronzový Karel Rychtařík. Foto ARCHIV

Sport po okolí
* VIII. ročník Svinařského trojú-
helníku a 1. ročník memoriálu Mi-
chala Skály pořádají 21. 4. Mopeďá-
ci Svinaře. Závody malých motorek
zn. Stadion začnou ve 12.00 pod mí-
stním zámkem přejímkou strojů,
start je naplánován na 13.30.     (mif)
* Přes 176 000 Kč rozdělila řevnic-
ká radnice na grantech pořadatelům
akcí včetně sportovních klání. Mezi
uspěšnými žadateli je i SKI Klub
Řevnice, pořadatel Lesního slalomu,
který získal 4 000 Kč a Sportclub
Řevnice, který na říjnový Václavský
turnaj dostal  6 000 Kč.             (pan)
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