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Dračí lodě závodily
na Berounce
14. května 2018 - 10 (724)

Cena výtisku 7 Kč

Bitka skončila remízou
- rváči kytku přetrhli

LUKULSKÉ HODY. Nejrůznější laskominy připravili účastníkům májového průvodu ve Vinařicích obyvatelé této vesničky na Podbrdsku.
Foto NN M. FRÝDL

Mladík spadl ze skály
Všenory - Ze třicetimetrové skály ve
Všenorech spadl 10. 5. večer mladý
muž. Skončil v márnici? Ne, hrozivý
pád, který v obdobných případech
končí smrtí či ochrnutím, přežil s několika drobnými oděrkami.
Na místo neštěstí byli přivoláni řevničtí záchranáři. „Muž měl procházet dle GPS po hraně skály nad Všenory, zakopl a spadl,“ uvedl její ředitel Bořek Bulíček s tím, že mladík se
30 metrů klouzal po kamenech dolů.
„Posledních 5 metrů spadl do porostu odkud ho musel vyprostit vrtulník
s hasiči. Byl převezen na traumatologii do Motola,“ dodal.
(mif)

Vandalové sabotují sportovní akce
PO CYKLISTICKÉM TRANS BRDY KDOSI POŠKODIL I ZNAČENÍ ZÁVODU V BĚHU
Karlštejn - Kolem Berounky řádí
sabotéři sportovních akcí! Po cyklistickém závodě Trans Brdy (viz
NN 9/18) se neznámým vandalům
v krátké době podařilo přeznačit i
trasu druhé významné sportovní
události: běžeckého závodu Běhej
lesy Karlštejn.
První závod z celostátního seriálu se
konal v sobotu 5. května. Běhu, jež
měl již poněkolikáté zázemí v Mořině a jehož trasy vedly v okolí Karlštejna či lomem Velká Amerika, se
zúčastnily dvě tisícovky dospělých a

tři sta dětí. Výsledky nejdelšího a
nejprestižnější závodu však znehodnotili neznámí sabotéři.
„Úmyslné přeznačení devatenáctikilometrové trasy během závodu se
dotklo desítek běžců a znehodnotilo
nejen výsledky závodu, ale také práce organizačního týmu a všech dobrovolníků,“ uvedl Richard Valoušek
z pořadatelského týmu. Značení tratě podle něj bylo organizátory zajištěno a několikrát překontrolováno.
„Naposledy byla trať projeta a zkontrolována necelou hodinu před pro-

Roli si přečtu vždycky, někdy ji i dočtu do konce...
Dobřichovice - V sobotu 2. června
zahájí na nádvoří zámku v Dobřichovicích původní muzikál Noc
na Karlštejně svoji třináctou (!)
sezonu. V roli Krále cyperského
se i letos představí jedna z opor
poberounského souboru, profesionální moderátor, herec a »komediant« Petr JANČAŘÍK.
Vzpomeneš si ještě, jak ses do party
poberounských ochotníků, která
muzikál hraje od roku 2006 po celé
republice, dostal?
Jasně, že ano - jako záskokář za
Honzu Rosáka. I když poprvé jsem
si s tímto skvělým souborem neza-

Poberouní - Lukulské hody ve Vinařicích, drsný boj o kytku ve Všeradicích, Irové v Mokropsech...
Na šesti místech našeho kraje a v
Praze k tomu už se od začátku května stačil konat poberounský festival
Staročeské máje - největší přehlídka
folkloru ve středních Čechách. První květnovou sobotu máje hostil
Beroun a Vinařice. Odpolední průvod jednou z nejmenších obcí berounského okresu trval několik hodin, skoro u každého domu bylo připraveno bohaté občerstvení. O týden později se festival uskutečnil ve
Všeradicích, Svinařích, Hlásné Třebani a Mokropsech. Několik minut
trval lítý boj o kytku z koruny třiadvacetimetrové máje, který ve Všeradicích svedla místní omladina s
»vetřelci« z Vinařic. Rvačka skončila nerozhodně: půlka kytky zůstala doma, půlku si odvezli bijci ze
sousední vsi. (Viz str. 2, 5, 9, 11) (mif)

V DÁMSKÉ SPOLEČNOSTI. Petr
Jančařík.
Foto ARCHIV

hrál v Noci na Karlštejně, ale ve
druhém jeho muzikálu, Postřižiny.
Dostal jsem nabídku alternovat roli
dr. Gruntoráda, na což jsem se moc
těšil. Zejména na »lékařskou« scénu, kterou tak úchvatně ve známém
filmu Jiřího Menzela zahráli pan
Hrušínský s paní Vášáryovou.
Nebyl jsi nervózní - do čeho ses to
nechal uvrtat?
Nervózní jsem nebyl - neměl jsem
totiž ani tušení, o jak rozsáhlou roli
se jedná. Podobně jsem »dopadl« i s
Nocí na Karlštejně – alternuji Krále
cyperského, což je tedy taky pořádná »kláda«. (Dokončení na straně 3)

běhnutím elitní vlny závodníků. Je
tedy zřejmé, že k úmyslnému přeznačení došlo jen několik desítek
minut před první vlnou závodníků,“
sdělil s tím, že nejrychlejší účastníci
sice byli vyhlášeni a oceněni, ale výsledky karlštejnského závodu se do
celkového pořadí seriálu Běhej lesy
započítávat nebudou.
Nejde o první případ sabotáže sportovní akce v našem kraji. Na konci
dubna kdosi odstranil či poškodil
značení cyklistického závodu Trans
Brdy. (Dokončení na straně 13)

Vlaky stály, policisté
hledali sebevraha

Poberouní - Hodinová zpoždění nabíraly 2. 5. vlaky vyjíždějící z Berouna směrem na Prahu. Důvod?
Policisté pátrali po sebevrahovi.
„Na tísňovou linku volal člověk, že
chce skočit pod vlak,“ řekla Berounskému deníku policejní mluvčí
Michaela Richterová. Na nádraží,
které je v současné době zgruntu rekonstruováno, proto kromě policie
vyjeli i záchranáři a hasiči. „Na místě jsme ale nikoho nenašli,“ dodala
mluvčí. Vlakový provoz z Berouna
se na hodinu zastavil ve směru na
Karlštejn i na Zdice.
(mif)
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Máje: Folklor, divadlo, boje o pentle...
XIX. POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL POKRAČOVAL 12. 5. VE SVINAŘÍCH A HLÁSNÉ TŘEBANI
Poberounský folklorní festival Staročeské máje se 12. 5. konal ve Svinařích. Hned po obědě vyrazil obcí
průvod za doprovodu kapely Třehusk - mladí májovníci zvali místní
obyvatele na večerní zábavu.
V podvečer se naplno rozjel kulturní
program. Nejprve starosta s hasiči a
dětmi z místní školky položili věnec
k pomníku obětem 1. světové války.
Poté se na plácku konal ceremoniál
žádání o právo, který krásně nacvičily všechny děti ze školky, májovníci
a za místní hasiče Zdeněk Salavec.
Svůj um předvedl dětský taneční
soubor Klíček ze Řevnic. Přítomné
pobavili kluci z liteňské 5. B, kteří
sehráli divadelní představení moderní Popelky. Následující část programu patřila dětem z MŠ Svinaře. Kulturní část večera zakončily Notičky s
hudebně-pěvecko-tanečním vystoupením. Úderem osmé hodiny se místní hasiči ujali pily a sekery. U padlé májky samozřejmě nechyběly
líté boje přítomných dětí o barevné
pentle. Oslava Máje pokračovala do
ranních hodin zábavou U Lípy.
Lucie BOXANOVÁ, svinaře

NA OBCHŮZCE. Svinařská omladina, tak zvaní májovníci, při odpolední
obchůzce u jednoho ze štědrých obyvatel obce.
Foto NN M. FRÝDL
V sobotu 12. května se XIX. pobe- ves. Měla nás doprovázet kapela, jež
rounský folklorní festival Staročeské bohužel nestačila přijet, a tak jsme si
máje konal na návsi v Hlásné Třeba- zpívali sami. Bylo to fajn. Poté jsme
ni. V úvodu velkolepé akce nám za- požádali starostu o povolení, které
hrála cimbálová muzika Jirkovák z jsme dostali a akce začala. Nejdříve
Jirkova. Mezi tím se připravoval se představily děti z naší MŠ a mukrojovaný průvod od hospody na ná- sím řici, že to měly moc hezké. Hol-

ky v rozpuku zahrály pohádku o
Červené Karkulce. Trošku nám dělal
problém mikrofon, chvilkami nebylo slyšet, přesto jsme měly velký potlesk. Nádherně pak zazpívaly děti z
Hlásku. Dudácká kapela Praštěnka
nás potěšila krásnými písničkami,
některé jsme si zazpívali s nimi.
Hezká podívaná byla i na dětské
folklorní soubory Klíček z Řevnic a
Pramínek z Černošic. Slezskou besedu, kterou zatančil Klíček, jsem
viděla poprvé. Pěkný zážitek. Pak
nás pobavili malí sokolové a moravskou besedou, kterou připravili hasiči, byl bohatý program zakončen.
Pak došlo na dražbu a kácení májky.
Kluci byli moc šikovní, máj dopadla
přesně tam, kam měla. Výhercem v
dražbě se stal Pavel Kotík. Taky si
hezky musel májku za pomoci hasičů odnést na dvůr ke starostovi. Na
úplný závěr nám přijela zahrát naše
oblíbená kapela Třehusk. Počasí přálo, náves byla docela zaplněná. Velké díky patří Ivě Matějkové za povedenou akci i všem ostatním, kteří se
na její přípravě podíleli.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Po Berounce v Dobřichovicích se pošesté proháněly dračí lodě
Šestý ročník závodů dračích lodí se
konal 4. a 5. května v Dobřichovicích. Zúčastnilo se ho 27 místních i
přespolních posádek.
O prolog závodu se postaraly dětské
posádky. Za bouřlivé́ho povzbuzování diváků obsadili třetí místo Hujírci, na druhém skončil obhájce loňského triumfu Tchoří dech, vítězství
si vybojovala Škola Řevnice v čase
1:44.080. V ženské kategorii po vyrovnaném zápolení třetí místo obsadily Sněženky a machři, druhá byla
parta z Černošic Černošické fosílie a
na stupni nejvyšším stanuly tradiční
účastnice, Dračice z Letů. Trať letos
zvládly za 1:34.690.
V hlavníkategorii Mix několik posádek na poslední chvíli odřeklo účast,
kvalitu závodu to ale neovlivnilo.

Třetí skončila místní Rychlá rota
DoDo, o 6 centimetrů před nimi dopádlovali loňští vítězové, Hokejisté
ze Solopisk a z triumfu se v čase
1:21.650 mohli radovat další tradiční účastníci, FreschKruháč.
Díky účastníkům za ukázněnost i ohleduplnost, Tomáši Mouchovi za zdravotnickou asistenci, manželům
Havlíkovým, že umožňují uspořádat
akci na svém pozemku, i sponzorům.
Největší díky patří kamarádům a dobrovolníkům, kteří nám pomohli závody připravit. Miroslav OsTrýT,
František sirOTEk, Dobřichovice

DRAČÍ LODĚ NA BEROUNCE. Jedna z ženských posádek při dobřichovickém závodě dračích lodí.
Foto Jakub KLÍMA

Vítr se vpodvečer uklidnil, obří vatra vzplála
Řevnice - stovky lidí se i letos 30.
dubna sešly na vrchu Vrážka nad
Řevnicemi na pálení čarodějnic.
Tradičně nejvyšší vatra v širokém
okolí letos 11,75 metru.

„Měli jsme obavy z velkého západního větru, který fučel po celý den,“
uvedl jeden z organizátorů akce Pavel Jílek. „Naštěstí se začal vpodvečer uklidňovat, takže zapálení hrani-

UŽ HOŘÍ. Hořící hranice na Vrážce.

Foto Pavel JÍLEK

ce ve 21.00 nic nebránilo,“ dodal s
tím, že letošní pálení na Vrážce dopadlo na výbornou a řevnická »čarodějnická partička« odvedla dobrou
práci. Divácká kulisa byla podle něj
standardní, pohled na hořící obří hranici si ani letos nenechaly ujít stovky
lidí. „S místními tu byli diváci například z Prahy,“ uzavřel Pavel Jílek.
Hořící vatru na Vrážce sledovali nejen masy návštěvníků, ale také řevničtí záchranáři. Podle jejich ředitele
Bořka Bulíčka se nenudili. „Po třetí
hodině ráno se poranil na ruce o střep
z rozbité láhve mladý muž. S velkou
řeznou ránou na zápěstí byl po ošetření převezen na chirurgické oddělení nemocnice na Karlově náměstí v
Praze,“ sdělil Bulíček. Ve stejnou dobu zasahovala posádka s lékařem v
Černošicích, kde jedenačtyřicetiletá
žena přeskakovala ohniště tak nešťastně, že utrpěla popáleniny nohy druhého stupně. „Po ošetření speciálním
gelem byla transportována na oddělení popálenin Vinohradské nemocnice v Praze,“ dodal Bulíček.
Miloslav FrÝDL

Děti soutěžily, nejvíc
se líbil Harry Potter

Čarodějnice se poslední dubnový
den pálily u dolního jezu v Hlásné
Třebani. Program pro děti začal již
v 17.00. Místní hasičky připravily
pro děti zábavné odpoledne plné
soutěží a her. Za splnění úkolů si děti
zasloužily krásné odměny. Také si
mohly prohlédnout hasičské auto a
dokonce se posadit za volant, což
se hlavně klukům náramně líbilo.
Nejlepší maskou byl vyhlášen Harry
Potter, druhé místo získala čarodějnice s nejdelším nosem.
Hasiči připravili pro návštěvníky plno dobrot, klobásy, maso, nápoje...
Hrála reprodukovaná hudba, děti se
vyřádily v posekané trávě. Ve 20.30
zapálili hasiči obrovskou hranici.
Štěstí nám přálo: vítr, který foukal
celý den, se rázem utišil. Byla to velmi podařená akce. Všem díky, hlavně hasičům.
Text a foto
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Roli si přečtu vždycky, někdy ji i dočtu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

KRÁL S VÉVODOU. Petr Jančařík jako Král cyperský Petr a Lumír Olšovský (Vévoda bavorský Štěpán) v Noci na Karlštejně.
Soubor je programově složený z
amatérů i profesionálů, kteří jsou
doma v kraji kolem dolního toku řeky Berounky. Ty, Plzeňák, představuješ jednu z mála výjimek. Neotravuje tě neustálé dojíždění?
Ano, to mě tedy otravuje a unavuje a nejen pokud jde o moji spolupráci
s poberounským souborem. Už několik let přemýšlím o tom, že se přestěhuju do Prahy. Protože jsem ale
člověk velmi nerozhodný, stále to
stěhování odkládám. Přitom ať se
vracím odkudkoliv, vždycky je to
přes Prahu. Na Zličíně tiše závidím
Pražákům (či »Poberouňákům«) oni už jsou ve sprše a já mám před
sebou ještě osmdesát kilometrů.
Utkvělo ti některé z těch desítek
představení, která už jsi v Postřižinách či v »Noci« odehrál, v hlavě?
Vzpomínáš si na nějakou »veselou
příhodu z natáčení«?
Nejraději vzpomínám na Postřižiny
v dalešickém pivovaru, kde se mimochodem natáčel zmíněný Menzelův film. Po hodině nás strašlivá průtrž mračen vyhnala z nádvoří a my
zbytek představení odehráli před asi
třemi stovkami diváků v historické
sladovně. Byl to jeden z mých nejhezčích divadelních zážitků vůbec.
O něco méně rád vzpmínám na Postřižiny v Chodové Plané. Jeviště
bylo lehce namoklé a já poté, co
jsem jako vdechl tinkturu z fulgurač-

Postřižiny
+ LODĚNICE, nádraží
26. května od 20.30
(info@karlstejnskomas.cz)
+ MNÍŠEK OD BRDY, zámek
10. srpna od 20.00
(mnisek@npu.cz)

Noc na Karlštejně
+ DOBŘICHOVICE, zámek
2. června od 21.00
(kultura@dobrichovice.cz)
+ NOVÝ KOSTEL, zámek
24. a 25. srpna od 20.00
+ CHODOVÁ PLANÁ, zámek
1. září od 20.00
+ KARLŠTEJN, pod mostem
29. září od 21.15

ních proudů a vyběhl s bolestivou
grimasou z pracovny, jsem uklouzl a
plácnul sebou na podlahu. Všichni
mě obdivovali, jak jsem scénu vylepšil, jak krásně jsem upadl, ale já
nemohl vstát. Kotník mě pak bolel
ještě asi dva týdny. Pro diváky asi
vděčný okamžik, ale raději už jsem
ho nikdy neopakoval.
V Noci na Karlštejně představuješ
Krále cyperského Petra. »Parťáků«
v roli Vévody bavorského Štěpána
už jsi za ty roky vystřídal několik. S
kým se ti hraje nejlépe?
Nejraději hraju s těmi, kteří poslouchají ty druhé, co s nimi právě stojí
na jevišti. Protože mám všeobecně
rád překvapení, nejlépe je mi na scéně s těmi, kteří se nevěnují jen textu,
ale i aktuálnímu dění.
Když se sejdete na jevišti s Lumírem
Olšovským, diváky čeká kaleidoskop improvizací a srandy, představení končí i o desítky minut déle.
Jak to, že vám to spolu takhle jde?
Když s námi ještě hrál v Postřižinách Pavel Landovský, jednou jsem
se mu svěřil, že mám trochu strach,
že moc neumím text. Odpověděl mi:
Proč by ses bál ty, ať se bojí ostatní!
Toho se držím a myslím, že Lumír
taky. Proto si tak rozumíme…
Vzhledem k tomu, že neustále ztrácíš scénáře a na jevišti se textů z
nich držíš jen velmi přibližně, předpokládám, že času s jejich studiem
příliš neztrácíš. Nebo se pletu?
Takhle úplně to se mnou není. Roli si
samozřejmě vždycky přečtu a někdy
ji dočtu i do konce. Vpodstatě se
poctivě snažím dodržet, o čem ta
moje role je, ale někdy k tomu užívám jiná slova, než autor. Můj tatínek měl geniální paměť, uměl několik knih – třeba Švejka nebo Nikolu
Šuhaje loupežníka – úplně zpaměti.
Já jsme po něm bohužel nezdědil ani
10 % této geniality, takže se spoléhám výhradně na sebe a autorům
scénářů se předem omlouvám.
Bez scénáře moderuješ i své živé
nahrávky Českého rozhlasu, do kterých si zveš umělce, sportovce, cestovatele… Vážně nemáš strach, že
se ti dvouhodinová talk-show »rozpadne«, že nebude o čem mluvit,
nenapadne tě žádná otázka?
To už bych tenhle strach musel mít

třicet let - tak dlouho Neočekávaný
dýchánek pro Český rozlas točíme.
Takže, strach nemám – mám radost z
toho, že se na jevišti něco děje a že
já to skoro vůbec neovlivňuju.
Nebojí se tví hosté takhle bez jakékoliv přípravy s tebou vyrazit na jeviště, před mikrofony?
No, žádný z účinkujících se zatím
nezasekl. Je ovšem fakt, že hodně
hostů bylo pořádně bledých a nevěřili tomu, že se může dvě a půl hodiny
natáčet bez jakéhokoliv scénáře.
Nevěřili tomu před natáčením, v jeho průběhu a dokonce ani když už
bylo po všem. Na druhou stranu nikdo z nich neodmítl, když jsem ho
třeba pozval opakovaně, a někteří se
mi dokonce znovu nabízeli sami. Z
čehož usuzuju, že většina lidí má stejně jako já - ráda překvapení.
Co pro tebe taková dvouhodinová
moderátorská »jízda« plná improvizace znamená: adrenalin, nebo
rutinu?
Rutinu určitě ne. A adrenalin...? Je to
jako když přijdeš k čince, o které víš,
že ji nezvedneš nad hlavu a přesto se
o to pokoušíš. Ono to vypadá všecko
děsně pěkně, lehce, ale můžu říct, že
po tomhle natáčení jsem pokaždé
úplně nejvíc unavený. Ty dvě a půl
hodiny pro mne představují velké
potěšení a zároveň strašný zápřah.
Co se moderování týče, máš toho za
sebou opravdu hodně: televizní Magion, Studio Rosa či soutěž Tutovka, rozhlasový pořad Dvanáct ve
dvanáct, uvádíš golfové turnaje,
plesy, kulturní akce… Co tě z toho
baví či bavilo nejvíc?
V poslední době jsem začal spolupracovat s dvěma filharmoniemi plzeňskou a podkrkonošskou. Uvádět jejich koncerty je úžasný zážitek.
Snažím se z toho nedělat estrádu, ale
zároveň nechci, aby to bylo - navzdory vážné hudně - smrtelně vážné. Lidi se rádi i při takovémhle kulturním zážitku rádi usmívají a já
jsem z »míchání žánrů« nadšený.
Je něco, čeho ve své moderátorské
kariéře lituješ, co bys chtěl třeba
vrátit zpátky, udělat jinak?
Nikdy nelituju toho, co jsem udělal.
Spíš lituju toho, co jsme neudělal a
toho je hodně, protože jsem líný.
Čeho třeba?

Foto Alena ŠUSTROVÁ

V téhle branži si musíš říct o práci.
No a já vždycky čekám, až mi někdo
tu práci nabídne. Nikdy jsem si o ni
neřekl a myslím, že je to chyba.
Možná až moc hřeším na to, že vše
běží tak nějak samo.
Máš nějakou vysněnou moderátorskou metu, které bys chtěl dosáhnout? Nějakou akci, pořad…, které
bys chtěl uvádět?
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, takže asi ne. Je mi úplně jedno, jestli
uvádím pořad pro 50 lidí v Přešticích, nebo pro 5.000 lidí v nějakém
amfiteátru. Užívám si to i to… Chovám neskonalou úctu k lidem jako
jen Jan Kraus, Karel Šíp či Marek
Eben, ale nikdy jsem netoužil mít
takový pořad jako oni. Nezávidím
jim, obdivuju je.
Jsi také herec – diváci tě občas mohou zahlédnout ve starších televizních inscenacích, hraješ divadlo
hned v několika souborech. S tím
poberounským tě letos čeká Král
cyperský i Dr. Gruntorád. Těšíš se?
Moc. Pokud chce člověk na jevišti
odvádět dobrou práci, musí se tam
těšit. Těším se fakt upřímně, protože
v tomhle souboru hrají daleko lepší
herci, než jsem já. Ti tak zvaní
ochotníci, manželé Říhovi, Karel
Král a další. Těším se na ně, obdivuju je a jsem rád, že si s nimi mohu
zahrát.
Miloslav FRÝDL

Petr JANČAŘÍK
+ šestašededesátiletý rodák z Plzně
+ ženatý, manželka Mirka
„Jak dlouho jsme spolu? To fakt nevím, připadá mi, že asi tak dva roky, ale už to bude déle...“
+ syn Michal, také moderátor
„Kolik je Michalovi taky přesně
nevím, ale čtyřicítku už oslavil.“
+ absolvent obchodní akademie a
pedagogické fakulty
„Nikdy jsem se ničím z toho neživil
Odjakživa jsem byl moderátor, herec
a - šašek.“
+ jeho koníčkem je bavit lidi, moderátorský vzor prý nemá
„Vždycky jsem ale obdivoval dr. Pixu pro jeho noblesu a Edu Hrubeše
pro jeho znalosti a nadhled...“ (mif)
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Indického dirigenta uhranul »lesňák«
V řEVNIcKém lEsNím DIVADlE KONcERTUJE 26. KVĚTNA PARDUBIcKÁ KOmORNí FIlHARmONIE
Všichni příznivci vážné hudby v Poberouní by si měli červeným fixem
zatrhnout v kalendáři poslední květnovou sobotu. V Lesním divadle v
Řevnicích vystoupí Pardubická komorní filharmonie spolu s nevido-

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
16. 5. 20.00 BRATŘI LUMIÉROVÉ
18. 5. 17.30 AVENGERS
18. 5. 20.00 PSÍ OSTROV
19. 5. 16.00 PRAČLOVĚK
19. 5. 20.00 DEADPOOL 2
23. 5. 20.00 GAUGUIN
25. 5. - 26. 5. 17.30 (So 20.00) SOLO
25. 5. 20.00 DÁMSKÝ KLUB

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

(vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
15. 5. a 23. 5. 17.30 (St 20.00) TAXI 5
15. 5. 20.00 PSÍ OSTROV
16. 5., 21. 5., 23. 5. 13.45 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
16. 5. a 19. 5. 18.30 (So 20.00) NEZNÁMÝ VOJÁK
17. 5. 15.30 HASTRMAN
17. 5. 18.30, 18., 21., 25. a 30. 5. 20.00,
19. 5. a 28. 5. 17.30 DEADPOOL 2
18. 5. a 24. 5. 17.30 (Čt 15.30) TÁTOVA
VOLHA
19. a 27. 5. 15.30 HLEDÁ SE PRINCEZNA
20. 5. 15.30 KRÁLÍČEK PETR
20. 5. 18.30 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA
21. 5. 20.00 FAKJŮ PANE UČITELI 3
22. 5. 17.30 PEPA
22. 5. 15.30 GAUGUIN
23. 5. 17.30 JAK NAPÁLIT BANKU
23. 5., 25. 5., 26. 5., 29. 5. 17.30 (St
24.00, Út 20.00) SOLO: STAR WARS
STORY (v Pá 3D)
24. 5. a 27. 5. 18.30 DÁMSKÝ KLUB
26. 5. 15.30 PRAČLOVĚK
26. 5. 20.00 TICHÉ MÍSTO
28. 5. 20.00 BRATŘI LUMIÉROVÉ

KINO RADOTÍN
15. 5. 17.30 PEPA
15. 5. 20.00 GAUGIN
16. 5. 10.00 TÁTOVA VOLHA
16. 5. 17.30 HUMAN FLOW,
16. 5. 20.00 PSÍ OSTROV
17. 5. 17.30 KLUCI Z HOR
17., 19. a 25. 5. 20.00 DEADPOOL 2
18. 5., 26. 5. 17.30 (So 15.30) HLEDÁ
SE PRINCEZNA
18. 5. 20.00 PŮLNOČNÍ LÁSKA
19. 5. 15.30 V HUSÍ KŮŽI
19. 5. 17.30 DEADPOOL 1
22. 5. 17.30 JAK NAPÁLIT BANKU
22. 5. 20.00 BUFO ALVARIUS
23. 5. 17.30 BATALIVES: BAŤOVSKÉ
ŽIVOTY
23. 5. 20.00 BOHU ŽEL
24. 5. a 26. 5. 17.30 (So 20.00) DÁMSKÝ KLUB
24. 5. a 26. 5. 20.00 (So 17.30) SOLO:
STAR WARS STORY (v So 3D)
25. 5. 17.30 CESTA ZA KRÁLEM
TROLŮ

mou pěvkyní Alenou Terezií Vítek.
Hlavním iniciátorem a tvůrcem programu je řevnický dirigent indického původu Debashish Chaudhuri.
V přírodním prostředí Lesního divadla 26. 5. od 19.00 zazní díla skladatelů Dvořáka, Mozarta, Händela, St.
Saënse a Beethovena. Úvodní slovo
obstará nestor řevnických divadelníků Ivo Tamchynovi, poté zahraje orchestr československou hymnu.
Akce se koná především díky nadšení dirigenta Debashishe Chaudhuriho. Zahrát si se symfonickým v přírodním amfiteátru byl pro něj dosud
nesplněný sen. Řevnické Lesní divadlo mu svojí neformální atmosférou
učarovalo. „Rád bych vás pozval na
náš koncert. Obleky a večerní róby
nechte tentokrát doma a přijďte si
prostě užít přírodní atmosféry hudební scény v lese. Pevně věřím, že
budete svědky výjimečného zážitku,“ vzkazuje Chaudhuri.

Ke spolupráci dirigent přizval Pardubickou komorní filharmonii, která
patří ke špičce české klasické scény.
Účastní se nejvýznamnějších festivalů v České republice a úspěšně vystupuje i v zahraničí.
Koncert bude rozdělený na dvě části.
Tu první budou tvořit především
operní árie. O jejich vokální interpretaci se postará nevidomá zpěvačka Alena Terezie Vítek. „Alena mě
fascinuje specifickým hudebním
projevem a zároveň velkou skromností. Je to úžasná pěvkyně. Slyšet
její hlas pod korunami stromů bude
úžasné,“ těší se dirigent
Druhou část obstará Symfonie č.7 od
Ludwiga van Beethovena. Skvostné
dílo, které má navíc zajímavou historii. Při premiéře ve Vídni v prosinci 1813 se na jeho interpretaci podílelo několik věhlasných skladatelů
Beethovenovy doby a výtěžek z koncertu byl určen raněným vojákům.

NA POUTI. Na folklorním festivalu Tuchlovická pouť se 6. května představila dětská lidová muzika Notičky z Řevnic. Na parketu letního amfiteátru v
Tuchlovicích předvedla dvě komponovaná pásma.
Foto NN M. FRÝDL

Budou vzpomínat na konec Velké války

Setkání k ukončení 1. světové války nazvané Od obce k městu aneb Jak se
žilo v našem kraji za první světové války pořádá Kulturní komise ve Všenorech a místní knihovna 19. 5. od 14 hodin v Sále Vladimíra Holana OÚ
Všenory.
Nad kronikami a zažloutlými fotografiemi zavzpomínáme na poslední
válečné dny v Černošicích, Radotíně i Všenorech. Uslyšíme PhDr. Pavla
Buchteleho, Ing. Andreu Gruberovou, Ing. Huberta Poula, Evu Tomisovou,
Simonu Kysilkovou - Šnajperkovou a další. Setkání bude uvádět PhDr.
Vladimír Veselý. Krajové písničky i písně z první světové války zahraje
staropražská kapela Třehusk, která také poprvé uvede Všenorskou polku od
hornomokropeského rodáka Zdeňka Krotila. Při této příležitosti bude pokřtěna gramofonová deska se Všenorskou polkou.
Po koncertě si bude možné popovídat nad kávou a s tradičními českými
koláčky.
Alena SAhánková, všenory

Černošický festival zakončí vystoupení 4 TETu
Od úterý 22. 5. do neděle 27. 5. se na více místech v Černošicích uskuteční hudební festival Jazz Černošice.
Po zahajovacím Párty večeru v úterý od 20.00 bude prvním koncertem 23. 5. od 17.00 setkání se skupinou Gin
In Jam na open-air scéně v Parku Berounka. V 18.00 vystoupí kapela Mifun v sále Clubu Kino, od 19.00 bude
hrát seskupení Nové struny v restauraci Pod Lípou a ve
20.30 začne koncert Dobré ráno blues bandu v restauraci Bolleta. Ve čtvrtek festival pokračuje dvěma koncerty
Tria Petry Vlkové v sále Clubu Kino se začátky v 10 a
11.00, oba jsou určené pro školy. Týž den se od 19.00
můžete zúčastnit koncertu Dech Bandu v sále Clubkina
nebo vystoupení Milana Svobody od 20.00 v modlitebně Církve bratrské. V pátek 25. 5. Jazz Černošice nabízí

od 16.30 na venkovní scéně Centrum Vráž program JJ
Brass Bandu, který se v 17.30 vydá do prostoru mezi ulicí Karlštejská a železniční zastávkou Černošice, odkud
se vrátí zpět na open-air pódium Centrum Vráž. Zlatým
hřebem dne bude večer s Šavle Meče Big Bandem, Ondřej Štveráček Quartetem a Evou Pilarovou od 19.00 v
Clubu Kino. V sobotu se můžete zúčastnit takzvané jazzové snídaně od 10.00 před restaurací Bolleta se souborem Jazz Elements a od 19.00 se v Clubu Kino představí Bulatkin, Mathisen, Zimring Project, Barbora Tellinger a Minus123minut. V neděli 27. 5. festival zakončí
koncert seskupení 4TET od 20.00 v sále Clubu Kino.
Informace o vstupenkách, adresách a odkazy na videa
účinkujících na www.jazzcernosice.cz. vilém ŠEDIvý

Vybrat peníze na charitu je i smyslem řevnického koncertu. Diváci budou mít možnost podpořit nadační
fond Světluška. Vstupenky na koncert za 500, 250 a 150 Kč můžete zakoupit v knihkupectví LeAmos na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, v
řevnickém kině či dobřichovickém
informačním středisku.
Jan SchLInDEnBUch, Řevnice

Tipy NN

* vernisáž výstavy obrazů Kateřiny
Sidonové nazvané Že by se mi to
zdálo? 15. 5. od 18.00 v kavárně Jiná káva Beroun hudebně doprovodí
soubor Louka Band. Výstava je přístupná do 3. 6.
(lkh)
* Přednáška Ondřeje Kundry Dezinformace v médiích aneb Jak vzniká blbá nálada se koná 15. 5. od
19.00 v Clubu Kino Černošice.
Upozorní na nástrahy tištěných i
elektronických médií, vysvětlí pojmy jako fakenews či hoax.
(vš)
* Šansonový koncert Ester Kočičkové a pianisty Lubomíra Nohavici
můžete navštívit 16. 5. od 19.30 v
zámku Dobřichovice.
(ak)
* koncert Český swing a jazz 40. 60. let hostí 16. 5. od 20.00 kavárna
Jiná káva Beroun. Písně J. Traxlera,
A. Jindry, J. Kainara, J. Ježka i jazzové evergreeny zazpívá vokální
kvintet Bonbónek za doprovodu M.
Zembaly (trubka), P. Frischmanna
(klávesy) a V. Kupky (basa). Vstup
100 Kč. Bohumila vokáČová
* vernisáž expozice prací Michala
Cihláře nazvané Výstava z dovozu
se v Café Galerii Bím Dobřichovice
uskuteční 17. 5. od 18.30. K vidění
tu bude do 27. 6.
Tomáš BÍM
* Absolventský koncert Alice
Divišové (klavír), Elišky Kuthanové
a Terezy Římalové (obě housle) se
koná 18. 5. od 17.00 v Zámečku
Řevnice. Spoluúčinkují Kamila Kolářová (klavír) a Tereza Petrová
(housle).
Lenka koLáŘová
* La dílnu zaměřenou na výuku písní i základních rytmických doprovodů na ruční perkuse a tleskání pořádá 20. 5. od 14 do 20.00 KanclíkObchůdek Dobřichovice. Pod vedením
zpěvačky a skladatelky Marty Töpferové se naučíme písně ve stylech
kubánský son, guajira, kolumbijské
porro, venezuelské joropo, chilská
cueca nebo argentinská chacarera.
Zúčastnit se mohou zpěváci i instrumentalisti, přihlášky na: elmavia2016@gmail.com.
(psk)
* hudební koktejl žáků ZUŠ Dobřichovice hostí 24. 5. od 16.00 místní podnik Víno a lahůdky od sousedů Dobřichovice. Od 17.00 se Hudební koktejl koná v Cafe Černý
dorty.
Andrea kUDRnová
* výtvarné práce žáků ZUŠ Dobřichovice jsou do 30. 5. vystaveny v
místním zámku. Slavnostní vernisáž
se uskuteční 24. 5. od 18.30.
(ak)
* Program k Noci kostelů se bude
odbývat 25. 5. v kapli Judy Tadeáše
Dobřichovice. Během večera vystoupí ZUŠ, varhaník Pavel Pekný,
hudebník a publicista Jan Burian pohovoří o Portugalsku. (ak)
* Dvojice výstav je do 10. 6. k vidění v Jenštejnském domě Beroun. Berounští fotorici představí výběr děl
na téma Hudba, B. Fausová (sochy)
a M. Muškát (kresby) zvolili téma
Zvíře.
Petra ZEIDLERová
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí
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Podbrdské aktuality
* Koncert Lenky nové a Petra Maláska hostí 25.
5. od 19.00 v rámci Noci kostelů Sbor Jiřího z
Poděbrad Církve československé husitské ve
Tmani. Bohoslužba se zde bude konat 27. května
od 17 hodin.
Jana Šmardová KouLová
* Rybářské závody na rybníku ve Tmani pořádá
26. 5. Myslivecký spolek Hora Tmaň. Prezence
od 5.45, začátek v 7.00, předpokládaný konec ve
14.00 hodin. Startovné: dospělí 300, mládež do
15 let 150 Kč. V ceně startovného je občerstvení.
Pro vítěze jsou připravené poháry a nákupní poukázky do rybářské prodejny. Rezervace a bližší
informace Petr Havlík: tel. 725 359 461, e-mail
petr.havlik@stavmat.cz.
vladimír HoŠeK
* na ptačí stezce na Vižině jsou od úterý 8. května nové ptačí budky. Vyrobeny byly v hasičárně
ve spolupráci s Domečkem Hořovice a MAS
Karlštejnsko. Byl připraven materiál, který rodiče
s dětmi zkompletovali, konala se přednáška o
výskytu ptáků v této lokalitě a následovala vycházka po ptačí stezce, kam byly budky umístěny.
Za odměnu všichni v cíli obdrželi pamětní minci,
děti malou hračku a všichni buřtíka, kterého jsme
si upekli na ohni. Odpoledne bylo velmi zábavné,
ale i poučné.
Jana FIaLová

PŘI BESEDĚ. Staročeské máje se slavily 12. května ve Všeradicích. Místní omladina hned dvakrát s
velkým nasazením předvedla vděčným divákům českou besedu.
Foto NN M. FRÝDL

Muzikálovou »star« doprovodil cimbálista
VE TMANI SE KONAL KONCERT K TŘIASEDMDESÁTÉMU VÝROČÍ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Koncert k 73. výročí ukončení II.
světové války se konal 8. května ve
Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani. Výtěžek ze vstupného byl určen pro
Dětské centrum Světlušky.

Ve Vižině obnovili máje
Máje se po delší době konaly 5. 5. ve
Vižině. Hasiči nazdobili břízky, postavili ozdobenou máj a připravili
vše potřebné. Mládež požádala o
právo pana starostu, a pak se s májkou s pentličkami vydali obcí za ozdobeným vozem, na němž vyhrávala
hudba. Průvod prošel vsí, kde bylo
připraveno pohoštění, leckde se i
tančilo, až dorazil k hospodě. Tady
děti předvedly besedu a hip hop. Po
poražení máje májovníci bojovali o
špičku a zatančili si sólo.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Na úvod jsme všichni zazpívali českou hymnu, duchovním slovem zahájila sváteční odpoledne farářka
Růžena Adamová. Připomněli jsme
si nelehkou dobu II. světové války a
statečnost našich lidí. Písně, které
pak zazněly v podání Anety Špačkové za kytarového doprovodu Lukáše
Veselého, dojaly i potěšily všechny
generace. Hlavní host večera výborný tenorista David Uličník, muzikálový zpěvák a člen 4TETu s cimbálistou Michalem Grombiříkem překvapili publikum netradičním spojením cimbálu s modernější hudbou z
nově připravovaného projektu Hlas
písní českých, kde nechybí ani krásné lidové písně v nové úpravě.
S dalším hostem, Janem Tonárem,
jsme se přenesli do světa opery, zá-

věr koncertu patřil Anetě Špačkové a
Světluškám. Sbor se pak rozezněl
tradičně společně zpívanou písní
Aby nás Pán Bůh miloval. Aby nás
Pán Bůh stále miloval, i přes všechny naše chyby, abychom si vážili
jeden druhého, svých kořenů, tradic
a z chyb i historie se poučili, to si
přejme v každé době.
Dětské centrum Světlušky děkuje
mnohokrát všem, kteří jakýmkoliv
způsobem - darem, zpěvem, slovem,
hudbou, pořadatelskou prací, rekonstrukcí prostor, montážními pracemi,
vybavením centra... pomohli podpořit děti v jejich aktivitách. Děkujeme
a těšíme se na setkání s vámi při dalších akcích, koncertech či bohoslužbách ve Tmani.
Jana Šmardová KouLová, Tmaň

HLAVNÍ HOST. »Hvězdou« koncertu ve Tmani byl zpěvák David Uličník.
Foto Pavel PALUSKA

Všeradičtí se vydali na Slavii sbírat zkušenosti
Volné májové dny oslavili mladí fotbalisté FK Všeradice jak jinak, než fotbalem. V úterý 1. 5. a následně 8. 5.
se zúčastnili na tréninkových hřištích přípravek SK Slavia Praha druhého turnaje Partnerských klubů.
Nejprve se do bojů vydala přípravka ročníků 2007. O
týden později jsme se do Prahy vypravili s ročníkem
2008. Na Slavii s námi jeli nejen kluci ze Všeradic (Maty, Luky, Marťas, Milda, Tom a Matěj), ale i Neumětel
(Péťa, Petr a Váša), Felbabky (Matěj) a Litně (Patrik a
Filip). Počasí bylo až nepříjemně slunečné a nás čekalo
na jeden zátah sehrát 7 zápasů po 18 minutách. Hrálo se
cca na ¼ hřiště v počtu 5+1. Postupně jsme se utkali s
ABC Braník, FK Rokycany, SK Slavia Praha, RMSK
Cidlina, SK Vyžlovka, FK Neratovice/Byškovice a TJ
Březiněves. Výsledky se nepočítaly, cílem bylo zahrát
si dobrý fotbal a nasbírat sportovní zkušenosti. Klukům
se nedá upřít snaha a musíme je pochválit za spoustu
krásných individuálních akcí. Nicméně oproti některým
týmům máme stále co dohánět.
V neděli 13. 5. hostila všeradická starší přípravka B dal-

ší kolo mistrovských utkání. Domácí ani jednou nezaváhali a se třemi výhrami se stali vítězi turnaje.
Text a foto Lucie Boxanová, FK všeradice
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Majáles se povedl, snad jste si ho užili!
TRADIČNÍ PRVOMÁJOVOU OSLAVU POŘÁDAJÍ ŘEVNIČTÍ HASIČI UŽ OSMADVACET LET
Již 28 let pořádá 1. května Sbor dobrovolných hasičů Řevnice na zdejším náměstí oslavy Majálesu. Jedná
se o největší společenskou akci, kterou sbor organizuje, proto jsme se
letos u hasičárny sešli už v sedm ráno, abychom stihli vše perfektně přichystat. Stoly, lavice, slunečníky,
gril, lednici, výčep, občerstvení, vše
nastrkat do tranzita a šup na náměstí. Vedle nás připravují své atrakce i

ostatní. Nechybí skákací hrady, skluzavky, bungee jumping a spoustu
stánků s pouťovými dobrotami. V
půl deváté je vše připraveno, začínají se nám scházet mladí hasiči a první návštěvníci akce. Úderem deváté
hodiny všechny přítomné za Sbor
přivítala Katka Šupáčková a oslavy
se rozjely naplno. Z reproduktorů se
linula živá muzika kapely Sdružvolton, popíjelo se, pojídalo, povídalo,

ale i závodilo. Své umění ukázali naši mladí hasiči, na tři proudy uhasili
virtuální oheň u Švadlenky. Poté své
zkušenosti předávali dalším dětem,
pro které si připravili tři závodní okruhy. Obratnost (slalom, běh, lezení,
skákání v pytlích, hod na cíl), zdravovědu (znalost první pomoci) a
hasičské dovednosti (spojení hadic,
napojení proudnice). Velké díky patří zástupcům městské policie a řev-

VZPOMÍNALI NA OBĚTI Tradiční pietní vzpomínku jsme v podvečer 8. května věnovali všem obětem druhé světové
války. U pomníku padlých na náměstí Jířího z Poděbrad v Řevnicích se sešli zástupci mnoha místních spolků - SDH
Řevnice, Policie ČR, myslivci, Havlíčci, baráčníci... Starosta města Tomáš Smrčka pronesl k přítomným krásná slova
- zdůraznil, jaké hrozby a konflikty hrozí všude ve světě a jak důležité je udržet světový mír. Účastníci si pak na počest
všech padlých poslechli i zazpívali českou státní hymnu.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, SDH Řevnice

Z Ameriky vytáhli
dvanáct zraněných
Všechny složky integrovaného záchranného systému nacvičovali 2.
května od rána záchranu skupiny
dvanácti osob z lomu Velká Amerika u Mořiny. Kromě hasičů, záchranky a dvou policejních hlídek z
Karlštejna se cvičení zúčastnili také
berounští kriminalisté. Pro zraněné
do lomu slanili hasiči, vytáhli je na
povrch a předali k ošetření rychlé
záchranné službě. Cvičení skončilo
v poledne.
Jaroslav DOlEJší,
Policie ČR Karlštejn
Naše noviny - XXIX. ročník nezávislého
poberounského občasníku. Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada:
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96, objednávky inzerce: inzerce@nasenoviny.net. Uzávěrka čísla 13. 5. 2018.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:
Obchod; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, na
nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny POGRR, cukrárna, drogerie, večerka; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ,
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Taneční soutěže HBdance v Radotíně se 12. 5. zúčastnila řevnická skupina
Proměny. K prezentaci jsme si vybrali tanec Run Boy Run v choreografii
Elišky Kenclové. S žádným velkým očekáváním jsme tam nejeli, prostě jsme
to chtěli zkusit. Nakonec jsme ale kategorii show dance v konkurenci 24
družstev vyhráli. Eliško, díky! Text a foto Ivana ZROSTLÍKOVÁ, Řevnice

nické záchranky, kteří nám s dětmi
pomáhali a akce se aktivně účastnili.
Jako každý rok dorazili i Mopeďáci
ze Svinař, k vidění byla hasičská i
záchranářská technika. Letošní Majáles se díky skvělému počasí vydařil na jedničku, pevně doufáme, že
jste si ho užili stejně, jako my.
lucie BOXANOVÁ, SDH Řevnice

Z našeho kraje

* Zážitkový seminář Agrese je OK
organizuje Rodinné centrum Leťánek 17. 5. od 18 do 21.30 v Obecní
knihovně Lety. Na seminář je třeba
se předem přihlásit a uhradit 390 Kč.
Více na www.letanek.cz.
(lez)
* Jarní botanickou exkurzi za
včelníky na Haknoveckých skálách
pořádá 19. 5. Správa CHKO Český
kras. Sraz v 9.00 na nádraží v Karlštejně, s sebou si vezměte velkou
svačinu a dobré boty.
(hah)
* Zájezd s prohlídkou kláštera Plasy
a Centra stavitelského dědictví můžete podniknout s MěKS Řevnice
22. 5. Přihlášky na kultura@revnice.cz, nebo přímo v MěKS. Cena
400 Kč.
Veronika STARÁ
* Rybářské závody dětí a mládeže
do 15 let se budou konat 26. 5. na
Ostrově v Zadní Třebani. Prezence
začne v 7.00, samotné závody v
8.00. Deset nejlepších lovců dostane
rybářské ceny.
Emil RÁŽ
* Oslavu Evropského dne chráněných území známou jako Cesta za
Hagenem pořádá Správa CHKO
Český kras 26. 5. Sraz v Karlštejně
u pošty 8.30 - 11.00. Účastníky čeká
12 km dlouhá naučná stezka Národní přírodní rezervací Karlštejn. (hh)
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 26. 5. od 8 do 12.00
pod místním zámkem.
(ak)
* První ročník Běhu na Rochotu se
uskuteční 27. 5. Start závodu měřícího 7,5 km je v 11.00 u Corsa Pod Lipami v Řevnicích. Kratší trasy startují v Halounech, resp. přímo od
penzionu na Rochotě. Info na
www.brdyup.cz.
(mif)
* Garážový výprodej se bude konat
27. 5. v Dobřichovicích. Informace a
registrace na www.garagesalecernosice.cz/registrace.
(ak)
* Požár lesní hrabanky na ploše 5 x
6 m u Mníšku pod Brdy likvidovali
2. 5. vpodvečer řevničtí profesionální hasiči spolu s několika dobrovolnými sbory. Událost se obešla beze
škody. Další lesní požár, tentokrát na
ploše 20 x 70 m mezi Černošicemi a
Kosoří, hasičské sbory z širokého
okolí úspěšně »krotily« 9. května.
Pavel VINTERA

Na hasičské soutěži vládla pohoda, Vižinští uspěli
Okrsková hasičská soutěž pro dospělé i děti se konala
12. května v Lochovicích. Vižinští trénovali a vyrazili
ukázat své umění v požárním útoku v hojném počtu muži, ženy i děti. Byla to po delší době soutěž, kde byly
zastoupeny všechny naše kategorie. Z okrsku Osov se
účastnila družstva Podbrd, Všeradic a Vižiny, z hostomického okrsku dorazily týmy Radouše, Lochovic, Hostomic a Lhotky. Nejúspěšnější byly naše děti, které přivezly pohár za 1. místo. Muži i ženy ve svém okrsku
skončili druzí. Počasí bylo krásné, v Lochovicích jsme
strávili téměř celý den, vládla tu přátelská atmosféra a
pohoda. Rádi bychom poděkovali Podbrďákům, kteří
nám na útok dětí zapůjčili svoji stříkačku, jelikož ta naše
selhala. Foto ARCHIV
Jana FIAlOVÁ, Vižina
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Hráli si na mašinku

JEDE MAŠINKA. Liteňští školáci si při čekání na vlak v Karlštejně hráli na mašinku.

Liteňské aktuality

* Povinné očkování psů proti vzteklině se koná 16. 5. od 15.30 do
15.50 v Litni u kina, od 15.55 do
16.00 v Dolních Vlencích, od 16.05
do 16.20 ve Bělči a od 16.25 do
16.35 v Leči. Cena 100 Kč.
(fik)
* Kontejnery na bioodpad budou
v nejbližším období rozmístěny:
- 18. 5. - 20. 5. Liteň
- 25. 5. - 27. 5. Leč
- 1. 6. - 3. 6. Liteň
(bac)
* Poplatky za odpady jsou splatné
do 30. 6. Od 1. 7. se cena navyšuje
o 50 %.
Filip KAŠTáNEK
* K požáru trávy za Litní směrem
na Měňany vyjela 2. 5. před polednem jednotka liteňských hasičů. K
uhašení hořící posekané trávy a dalšího bioodpadu navezeného k cestě
do Obory jsme z naší Tatry nasadili
jeden vysokotlaký proud a za současného rozhrabávání hořící haldy
trávy jsme dostali požár rychle pod
kontrolu.
Jiří HRáCH

Foto Hana HAVELKOVÁ

Den Země slaví lidé z více než 140
zemí. Po celém světě se konají akce, které připomínají význam ochrany přírody a životního prostředí.
Od roku 1990 je 22. 4. jako světový svátek životního prostředí slaven
i v Česku. V ZŠ Liteň si Den Země
připomínáme různě. Některé třídy
si užívají krás přírody, jiné volí její
ochranu a vyrazí uklízet. Letos jsme
z provozních důvodů slavili ve středu 25. 4., všechny třídy vyrazily do
okolí Litně. Sluníčko svítilo, den jako stvořený k výletům. Naši nejmenší zamířili s učitelkami k nedalekému rybníku, kde pozorovali i
uklízeli. Druháci se vydali do Koněprus, páťáci prozkoumali Kodu, třeťáci bělečskou pískovnu. Šesťáci a
sedmáci navštívili Karlštejnsko,
přesunovali se vlakem. A když museli na zpožděný vlak čekat, na mašinku si aspoň hráli. Každá třída si
užila svůj den, navíc žáci vytvořili
nástěnné tabule, jež budou vystaveny na chodbách školy.
Hana HAVElKoVá, ZŠ liteň

Spory se týkají sekání trávy
POKUD SE NEBUDEME NAVZÁJEM RESPEKTOVAT, VYDÁME VYHLÁŠKY!
Původně jsem nosil v hlavě úvahu
na téma současného suchého počasí
a zda už se nejedná nikoli o počasí,
ale o podnebí. Naší obce a obou katastrů - jak Litně, tak Bělče - se tato
otázka dotýká dvojnásob, protože na
území Bělče v současnosti probíhají
pozemkové úpravy, které sledují několik cílů. Zaprvé mají umožnit
všem majitelům přístup na jejich pozemky. Druhým cílem je zabránit
postupující erozi krajiny a umístit do
ní zpět remízky, stromy a meze.
Rozdělit krajinu a extra velké lány
polí (největší v EU) přirozenými bariérami, které umožní zadržení vody
v krajině a zabrání jejímu superrychlému odtečení do moře.
Kapka deště dnes doteče do moře
několikrát rychleji než před sto lety.
Na vině je současný model hospoda-

ření na zemědělské půdě a narovnávání vodních toků v 50. až 80. letech
20. století. Tehdejší režim si dal za
úkol odvodnit kdejakou bažinu nebo
mokřad a přeměnit je na ornou půdu.
Celková délka potoků a řek je pouze
třetinová, vodní plocha rybníků je
asi poloviční než před sto lety...
Chtěl jsem psát o vůli se dohodnout.
O tom, jak potřebné je, aby každý o
kousek ustoupil. V případě pozemkových úprav je nutná dohoda vlastníků pozemků s úředníky, kteří mají
za úkol úpravu provést. Je nutná rozumná asistence obcí jako správců
na té nejnižší úrovni. Obávám se, že
se v našem případě nepodaří revitalizovat potoky a prodloužit je na jejich původní délku, že se nám nepodaří prosadit rozčlenění krajiny s výsadbou stromů a křovin, jak je ve zd-

ravé krajině normální. Budeme se o
to snažit a budeme prosazovat revitalizace zaniklých vodních ploch.
Nechtěl jsem psát o nevůli se dohodnout a akceptovat druhé. Poslední
sousedské spory se týkaly sekání trávy a řezání dřeva. Byl bych rád, kdyby každý z vás vždy zvážil, zda je
ten nejvhodnější čas pro nastartování sekačky či pily. Chápu potřebu
nařezat dřevo nebo posekat zahradu.
Nemělo by se tak ale dít před 8. a po
20. hodině, nebo jen ve výjimečných
případech. Pokud se nebudeme navzájem respektovat, budeme muset
vydat vyhlášky, které nám naši oblíbenou činnost omezí. A to nikdo z
nás nechce.
Přeji vám rozumné množství májového deště a stále krásné jaro!
Filip KAŠTáNEK, starosta litně

Hornové dny se vydařily, spokojeni byli účinkující i diváci
O posledním dubnovém víkendu se
v Litni konala Interpretační přehlídka hráčů na lesní roh. Sjeli se sem
studenti vysokých, středních a vybraných základních uměleckých škol,
aby v krásném a inspirativním prostředí zámku předvedli své umění.
Přehlídku jsem uspořádal za velké
pomoci neziskové organizace Zámek Liteň a městyse Liteň.
Ve dvou dnech se uskutečnilo pět
koncertů, čtyři sólové v sále zámecké Čechovny; Sbor mysliveckých
trubačů zahrál v krásném zámeckém
parku. Přehlídka se konala 14 dní
před zahájením Pražského jara a pro
některé vystupující to byla jedna z

posledních možností k vyladění formy. Na posledním koncertě vystoupila i Kateřina Javůrková, členka
České filharmonie a vítězka mezinárodních soutěží. Na koncertě
mysliveckých trubačů hrálo asi 25
hráčů na lesnice a borlice z celých
Čech. Koncert byl provázen průvodním slovem o lovecké hudbě a ozvaly se i myslivecké zpěvy.
Hornovému setkání přálo počasí, na
koncerty přislo nemálo nejen liteňských posluchačů. Byli spokojeni,
stejně jako účinkující. Věřme, že se
podaří založit v Litni novou tradici.
Text a foto Jindřich Kolář,
hornista České filharmonie, liteň
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Čarodějné ohně zaplály v Bělči i Litni
POČTY NÁVŠTĚVNÍKŮ TRADIČNÍ AKCE NA OBOU MÍSTECH LÁMALY POSLEDNÍ DUBNOVý DEN REKORDY
Každoročně se po skončení zimy ve
Bělči na louce začíná chystat hromada klestí na pálení čarodějnic poslední dubnový den. První nedočkavci se
30. 4. scházeli v údolí už v šest hodin. O umístění čarodějnice na to správné místo se postarali dva silní
muži. Patří jim poděkování - dostat
pětadvaceti kilovou dámu na vrchol
hromady nebylo vůbec jednoduché.
Kolem osmé začalo lidí přibývat nakonec se nás sešla skoro stovka,
včetně pana starosty. Lidé tvořili
hloučky, opékali buřty, děti pobíhaly
kolem a všichni čekali, až padne
tma. V devět hodin pár dospělých
popadlo pochodně a dalo se do podpalování. Po asi hodině a půl nahromaděné klestí výrazně ubylo a většina přihlížejících se chystala pomalu
domů, jen ti nejvytrvalejší zůstali až
do rána. Vše bylo tak, jak má, nic
navíc neshořelo - letošní čarodějnice
rozhodně patří mezi ty povedené.
linda ŠafNerová, Běleč

ČARODĚJNICE. Čarodějnická hranice v Bělči a v Litni.
Foto Linda ŠAFNEROVÁ a Jiří HRÁCH
V Litni tradiční pálení čarodějnic hlédnout hasičskou techniku, dát si Letos byla návštěvnost akce největší
organizovali místní hasiči. Na ná- něco k pití, nebo něco dobrého z gri- za poslední roky, pomohlo nám i
dvoří zámku byla připravena velká lu. Těsně před setměním hasiči po- nádherné počasí. Všem děkujeme za
hromada dřeva, na níž seděla čaro- mocí loučí zapálili hranici a ohniště účast a vytvoření pohodové atmosfédějnice. Návštěvníci si mohli pro- následně hlídali až do ranních hodin. ry. Jiří HrácH, velitel SDH liteň

Hasiči triumfovali na okrskové soutěži
Poslední dubnovou sobotu se v
Drahlovicích uskutečnilo první okrskové kolo požárního sportu. Liteňští muži i ženy obsadili v požárním
útoku první místa. V součtu všech
získaných bodů skončila obě družstva celkově první a postoupila na
okresní kolo do Chyňavy. Poděkování patří místnímu SDH Drahlovice
za dobře připravenou soutěž a všem
rozhodčím. Přestože se soutěže nezúčastnila všechna hasičská družstva
z okrsku, den to byl vydařený a my
si ho užili.
Schválená dotace
Nejen triumf v Drahlovicích udělal
liteňským hasičům radost. Po cisterně jim byla schválena dotace na další auto - tentokrát dopravní, které
nahradí dvě stará. Stejně jako ve
Všeradicích a jiných obcích v ČR,
byla naše žádost doporučena k financování. Městys Liteň získá 450
tisíc korun od Ministerstva vnitra,
300 000 Kč od Středočeského kraje
a 50 000 Kč daruje SDH Liteň. Zbylé finance doplatí městys Liteň.
Předpokládaná cena je 1,2 milionu.
Bude se jednat o nové dopravní vozidlo do 3,5t, pro 9 osob se základní

Žáci zdolávali vrcholy

Ve středu 25. dubna vyrazili žáci 6.
a 7. třídy liteňské základní školy do
lanového centra Proud v Praze Vysočanech na akci s názvem Expedice Karakoram. Tentokrát jsme vytvořili čtyři družstva po šesti členech. Jedná se o soutěž ve zdolávání výškových metrů, soutěžící se
snaží pokořit co nejvíce vrcholů tedy lanových překážek. Některé
jsou individuální, jiné lze zdolat jen
ve spolupráci dvou lezců. Našim
družstvům se dařilo vesměs na
všech překážkách dobře, některé se
ukázaly nad jejich síly, ale každý
byl vítězem – nad svým strachem a
obavami. Pochválila bych je za dobrou spolupráci, navzájem se hecovali a povzbuzovali. Nešetřili pochvalou a vyhnuli se kritice a posměchu.
Hana Havelková, ZŠ liteň

výbavou a přívěsným vozíkem. Nový vůz plně nahradí zastaralou Avii
A30 a VW Transporter, které prodáme, čímž se sníží spoluúčast obce.
Dodavatel by ho měl předat do konce roku 2018. SDH Liteň schválil
účelový dar městysi Liteň na výroční valné hromadě v lednu. Jedná se o
úspory a příjmy z našich činností,
proto děkujeme, že nás podporujete,

darujete nějaký ten šrot a vysloužilý
elektrospotřebič, nebo přímo sponzorský dar. Mezi městysem a SDH
Liteň funguje dlouholetá dobrá spolupráce, čehož si velmi ceníme.
Pokud by se chtěl někdo aktivně přidat k hasičům, zejména se stát členem zásahové jednotky, ať se nás
nebojí kontaktovat. Jiří HrácH,
velitel SDH liteň

NA OKRSKU. Liteňské ženy na okrskové hasičské soutěži v Drahlovicích.
Foto Jiří HRÁCH

Deváťáci se vzdělávali
v »oboru« AIDS

V pátek 27. dubna navštívili liteňští
deváťáci interaktivní vzdělávací
program s názvem Hrou proti AIDS.
Ráno jsme vyjeli autobusem z Litně
a v Berouně jsme za pomoci všech
možných sil našli Dům dětí a mládeže. Tam už na nás čekali žáci 3. ročníku berounského gymnázia. Měli
pro nás připraveno pět stanovišť,
kde jsme se seznámili s nemocí
AIDS. Rozdělili jsme se do čtyř týmů
a postupně se na každém stanovišti
vystřídali. Prozradili nám, jak se
proti nakažení AIDS chránit, při jakých situacích se můžeme nakazit a
spoustu zajímavých informací o této
nemoci. Po dokončení všech stanovišť měl být vyhlášen vítězný tým,
který se ale nenašel: všechny týmy
měly stejný počet bodů! Rozdělili
jsme tedy roládu (odměnu pro vítěze) mezi všechny, i na učitelku se dostalo. Poté jsme měli hodinový rozchod na náměstí, kde každý strávil
volný čas podle svého uvážení a po
jedenácté nastoupili do autobusu,
který nás odvezl zpátky do Litně. Z
Berouna jsme všichni odjížděli obohaceni a poučeni v »oboru« AIDS.
Iva SVItÁkOVÁ, 9. třída ZŠ Liteň

Prezentace o zámeckém parku byla prostě nejlepší!
Prezentační přehlídky s názvem Křížem krážem naším krajem, kterou
27. 4. už popáté pořádala ZŠ a MŠ
Všenory, se zúčastnili i žáci šesté třídy ZŠ Liteň s Matějem Boxanem a
Zachariášem Hovorkou z 5. B.
Vyhlášena byla témata zaměřená na
připomínku stého výročí vzniku samostatného Československa a také
téma, v němž mohli prezentující seznámit posluchače s nějakou zajímavostí týkající se jejich obce. Matěj se
Zachariášem se pokusili shrnout do
své prezentace vše důležité i zajímavé o Svinařích a nutno říct, že se jim
to povedlo na jedničku. Matěj překvapil téměř profesionálním vystupováním a Zachariáš pobavil stručným, ale výstižným projevem.
Druhou prezentující dvojici tvořila
dvě děvčata z šesté třídy: Nikola

Malinová a Zuzana Lukešová. Ač
mé hodnocení může působit neobjektivně, pro mě byly holky prostě
nejlepší! Připravily si prezentaci o
zámeckém parku v Litni a zaujaly
nejen tématem, ale hlavně takřka dokonalým a bezchybným vystupováním. My ostatní jsme tvořili publikum, ale naše úloha nebyla jen pasivní, občas jsme se zapojili do dění.
Předvedli jsme skupinově jazyko-

lam o lyžaři, který si nezalyžoval. To
bylo poněkud fiasko, a tak nás zachránila Romanka se Zuzkou. Následovaly další aktivity, třeba natáčení vlastního krátkého profilu (Dominik + Šimon) a sebeprezentace
Pepy, v níž zaujal i rozesmál.
Akci hodnotím jako úspěšnou a doufám, že bude pokračovat i v příštích
letech!
Hana Havelková,
ZŠ liteň

Florbalisty v červnu čeká druhý ročník turnaje
Již třetím rokem se schází děti ze ZŠ Liteň v místní tělocvičně, kde pod vedením Romany Burdové a Kateřiny Kellerové hrají florbal. Kolektivní hra
podobající se pozemnímu i lednímu hokeji děti baví, zvyšuje jejich zdatnost
a přispívá k rozvoji jejich schopností. V červnu - 5. 6. - se pod taktovkou
Romany Burdové a ve spolupráci se Sokolem Liteň uskuteční v Litni druhý
ročník florbalového turnaje organizovaný liteňskou pobočkou Domečku
Hořovice. Přijďte děti podpořit!
eva kNoPová, Domeček
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Po májích dorazí císař Karel
Vážení a milí! Máme tu máj - lásky čas, všude
rozkvetlé zahrady a louky. Tento čas mám moc
ráda. Kromě krásně rozkvetlé přírody mám
květen spojený se spoustou oslav a výročí nejen
v obci, ale i v okolí.
U pomníku jsme 7. května položili věnec, vzpomněli tak a uctili památku padlých. Teď jsou
před námi milé a tradiční oslavy, na které vás
srdečně zvu. Sejdeme se na návsi v sobotu 19. 5.
a oslavíme staročeské máje. Při sestavení programu rádi oslovujeme a zveme k nám místní a
přespolní soubory, těšíme se na naše děti z místní školky, školy i tančení besedy, pro letošek
moravské. Pro zpestření programu však sáhneme i do jiných koutů republiky. Proto se můžeme těšit na jihočeskou dechovku, dudáky z Prácheňska i tanečníky z Kamýka. Díky hasičům,
kteří tradičně zdobí náves a stavějí máj.
Krom oslav májových nás čeká již tradiční pouť
Karla IV., který projde naší obcí se svou chotí
Eliškou. Budu ráda, když se přidáte a první
červnovou neděli přijdete císaře pozdravit.
Program si pro něj připraví místní Třebasbor i
děti z mateřské školky. Přeji vám krásné a pohodové jaro, hodně zdraví a těším se na shledání! Vaše
Markéta SiMaNová,
starostka Zadní Třebaně

VY DEJTE LÁSKU. Vzpomínka na konec druhé světové války se za mizivého zájmu obyvatel i členů obecního zastupitelstva konala 7. 5. v Zadní Třebani. Krátce promluvila starostka obce Markéta Simanová, hasiči položili k pomníku padlým v obou světových válkách věnec. „Zdobila jsem ho sama,“ pochlubila se
Simanová. Na závěr zazněla hymna.
Foto NN M. FRÝDL

Na turnaj odjížděli s jasným cílem: Přežít!
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ MALÍ FOTBALISTÉ V ČELE S ANIČKOU V BEROUNĚ BOJOVALI JAKO LVI
Do Berouna, na soutěž Mc Donaldś Cup, vyrazil 4.
5. fotbalový tým ZŠ Zadní Třebaň. Odjížděli jsme
s jasným cílem: přežít! Čekala nás družstva složená převážně z páťáků a my, abychom se mohli zúčastnit, jsme jeli ve složení 1.- 4. ročník. Tato soutěž má upravená pravidla, hraje 7 hráčů + brankář
a dalších 6 dětí může jet na střídačku. My odjížděli s devíti dětmi! Říkali jsme si, že si jedeme zahrát
a užít si krásný den - to se nám také povedlo. Děti
předváděly nádhernou hru, bránily zuby nehty
branku a nenechaly se odradit ani jízlivými poznámkami vzrůstem větších protihráčů, že s takovými mrňaty hrát nebudou. Nakonec naše »mrňata« uhrála dokonce jednu remízu a prohry, které
nám byly uštědřeny, nebyly vůbec ostudné, proto-

Třebaňské novoty
* Zápis do MŠ Zadní Třebaň se koná 15. 5. od 15 do 18.00. Rodiče přinesou OP nebo cestovní pas, rodný
list dítěte a vyplněnou žádost. (pef)
* Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 26. 5. od 8 do 11.00 před obecním
úřadem v Zadní Třebani.
(pef)
* Do spřátelené obce Steineroth v
SRN, s níž udržují partnelství od roku 2000, se od 28. 6. do 1. 7. chystají Zadnotřebaňští.
(pef)
* Sbírka vyhlášená na loňském Havelském posvícení na venkovní stůl
na ping pong v ZŠ/MŠ dopadla výborně. Děti již o velké přestávce či v
družině stůl využívají. Děkujeme
všem, kteří přispěli.
(pef)
* Děkujeme obyvateli Zadní Třebaně P. P., který věnoval peníze na pořízení košů do obce. Instalovány mj. u zrekonstruovaných plakátovacích ploch - byly symbolicky na počest Dne Země. Petra FRÝDLOVÁ

že 2:0, 3:1 a 4:0 svědčí o tom, že kluci v čele s
Aničkou bojovali jako lvi. Těšíme se, až příští rok
trochu vyrovnáme náš věkový handicap a také už
budeme mít páťáky, zabojujeme o umístění.
Na den ředitelského volna 30. 4. jsme s dětmi vyrazili do pražské zoo. Den byl jako malovaný, příjemný větřík se postaral o to, že zvířata byla aktivní a předváděla dětem své nejlepší kousky. Na prohlídku zoo jsme měli dost času, zvládli jsme se i
svézt vláčkem, občerstvit se a u nádraží vyzkoušet
všechny prolézačky. A pak už hurá do Třebaně, kde
na nás čekal úžasný Čarodějnicový program pořádaný místními hasiči. Tereza MacOuRkOVÁ,
ředitelka ZŠ a MŠ Zadní Třebaň
Foto Veronika kOřínkOVÁ

Folklorní festival STAROČESKé MÁJE
ZADNÍ TŘEBAŇ náves, 19. května 2018
13.00 – Stylový jarmark,
projížďky na koních
13.15 – POBOŽNOST
13.30 – EDM
dudácká muzika z Pošumaví
14.20 – PRŮVOD S MÁJÍ
od hasičárny na náves
14.30 – TŘEBASBOR
pěvci ze Zadní Třebaně
14.35 – PŘEDÁNÍ PRÁVA
14.40 – TŘEBASBOR
14.50 – CANTO CARSO
pěvecký sbor ze Řevnic

15.05 – KAMÝČEK
folklorní soubor z Kamýka n/V
15.30 – NETOLIČKA
dechová hudba z Netolic
16.30 – PROMĚNY
řevnická taneční skupina
17.00 – NOTIČKY
dětská lidová muzika z Řevnic
17.30 – TŘEHUSK
staropražská kapela
18.30 – DĚTI ZŠ A MŠ,
MORAVSKÁ BESEDA,
KÁCENÍ MÁJE
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k pokosení, usušení, odvezení
půl hektaru v Dobřichovicích
přibližně v polovině června.
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výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Rodiny trávily odpoledne
pochodem do Mořinky
Devátý ročník Pohádkového lesa z dílny
Rodinného centra Leťánek přilákal téměř tisícovku návštěvníků. Jako každý
rok již tradičně první májové odpoledne
trávily celé rodiny pochodem z úpatí
kopce Čabraku do centra obce Mořinka.
Po celé trase děti potkávaly pohádkové
postavy, tentokrát inspirované Večerníčkem. V cíli čekalo skvělé vystoupení Divadla Víti Marčíka, které pobavilo děti i
dospělé. Letos poprvé bylo možné vstupenku na Pohádkový les pořídit v předprodeji. Velmi se to osvědčilo a usnadnilo pořadatelům a především návštěvníkům prezentaci na startu. Určitě si nenechte příští rok ujít jubilejní, desátý ročník
akce, který bude opět pořádat RC Leťánek za podpory obcí Lety a Mořinka.
Místa předprodeje vstupenek na akci,
která se bude konat opět první májové
odpoledne, budou včas oznámena na
www.letanek.cz. Lenka ZELENKOVÁ,
RC Leťánek

CESTOU DO MOŘINKY. Účastníci prvomájového Pohádkového lesa.

Foto Lenka ZELENKOVÁ

Na place bylo chvílemi peklo, ale atmosféra výborná
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ USPOŘÁDALI DEVATENÁCTÝ ROČNÍK JARNÍHO ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR
V sobotu 28. dubna se konal na letovském cvičáku již 19. ročník jarního závodu o putovní pohár. V pěti
kategoriích se ho zúčastnilo 27
kynologů.
Závod posuzovali dva rozhodčí, oba
přijeli z Plzně. Figurování disciplíny
obrana a pokládání cizích stop pro
závodníky v nejtěžší kategorii se výborně zhostili figuranti Daniel Suchopár a Roman Šonský. Od sedmi
hodin ráno do pěti odpoledne jsme si
užívali plnými doušky předváděných výkonů všech dvojic. Hráz u
cvičáku byla obsypána diváky - pejskaři i cyklisty. Komentáře přihlížejících občas i pobavily, atmosféra
byla super. Závod bývá příležitostí
nejen k setkání aktivních závodníků,

ale také kamarádů a známých, kteří
už necvičí, ale rádi přijedou fandit,
popovídat a zavzpomínat. Počasí
nám přálo, až moc. Na place bylo
chvílemi doslova peklo, a tak závodníci uvítali možnost své psy před výkonem vykoupat, aby se osvěžili a
podali lepší výkony. Ve čtyři hodiny
odpoledne byly všechny výkony posouzeny a následoval závěrečný nástup závodníků s pejsky, vyhlášení
těch nejlepších, dekorování vítězů,
předání trofejí, cen a diplomů.
Vítězkou nejnižší kategorie ZZO
(Zkouška základní ovladatelnosti) se
stala Věra Cvancarová z Řetenic s
kříženkou Miou. Kategorii ZZO2
(Zkouška základní ovladatelnosi 2.
stupně) vyhrála Alena Vanžurová s

německým ovčákem Winnerem z
Gargamellu. Vítězem kategorie ZM
(Základní minimum) se stal Roman
Šonský ze Sedlčan s belgickým ovčákem malinois Rebelem z Hückelovy vily. Kategorii ZVV1 (Zkouška
všestranného výkonu prvního stupně) ovládl Pavel Mayer ze Zdic s německým ovčákem Djangem. Tento
psovod také získal dvě figurky německého ovčáka - za stobodovou
poslušnost i výbornou obranu a sošku psovoda s německým ovčákem
na poslušnosti za výkon ohodnocený
známkou výborně. Vítězem nejtěžší
kategorie ZVV2 (Zkouška všestranného výkonu druhého stupně) se stal
již potřetí za sebou Roman Vaněk z
Berouna s fenou německého ovčáka

Folklorní festival StaročeSké máje
LetY náves, 26. května 2018
12.00 – Zahájení jarmarku
12.10 – Pobožnost u kapličky
12.30 – HÁJENKA, dechovka z Mrákova
13.45 – Průvod od Kafků na náves s dechovkou a mažoretkami
14.00 – Předání práva, zahájení festivalu
14.05 – MŠ Lety, MŠ Dobřichovice, Školinka NONA
14.35 – UKÁZKA malých hasičů SDH LETY
+ Prezentace techniky/kouzelník Juřina
14.50 – PROMĚNY, Řevnice

15.20 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Domažlice
16.10 – NOTIČKY, Řevnice
16.40 – UKÁZKA malých hasičů SDH LETY
+ Prezentace techniky/kouzelník Juřina
17.00 – THE DIXIE HOT LIKS
18.15 – MORAVSKÁ BESEDA, Proměny
18.30 – TŘEHUSK, staropražská kapela
18.55 – KÁCENÍ MÁJKY, hraje Třehusk
19.00 – BRASS BAND RAKOVNÍK
20.10 – TING

Lady ze Zlaťáku. Třetím vítězstvím
za sebou se stejným psem si podle
propozic závodu vybojoval putovní
pohár do trvalého vlastnictví.
Figurkou německého ovčáka byla také oceněna dvojice Josef Šťastný z
Kácova s německým ovčákem Xavem Mnichova zahrada za nejlepší
stopu a dále za druhou nejlepší obranu se shodným bodovým ohodnocením také dvojice Jana Šípková s fenou německého ovčáka Charley Monur. Nejlepší ženou – psovodem –
byla vyhlášena Jana Šípková. Nejmladším závodníkem byla Aneta
Kostíková s labradorem Dustym,
nejstarším Miroslav Krbec s fenou
německého ovčáka Yttou z Kraje
Karla IV. (Dokončení na str. 12) (av)

Letovské aktuality

* Přednáška PhDr. Jiřího Pešičky
na téma Vtipná čeština aneb Mluvit
rukama a nohama se v rámci Letovské akademie uskuteční 17. 5. od
17.30 v sále U Kafků. Týkat se bude
ustálených slovních spojení v češtině a němčině.
(bt)
* Přednášku o svaté Ludmile organizuje spolek Svatá Ludmila 31. 5.
od 17.30 v sále U Kafků.
(liz)
* Císaře Karla IV., který v čele královského průvodu podvanácté poveze korunovační klenoty na Karlštejn, budou zastupitelé i obyvatelé
Letů vítat 3. 6. přibližně v 10.20 dopoledne. Z letovské návsi se pak
průvod vydá ulicí Na Návsi, Řevnickou a Pražskou do Řevnic. (bt)
* Akci pro ženy, při níž se bude hrát
tenis a zároveň cvičit formou tabaty,
pořádá 30. 6. od 8.30 v letovské sokolovně tenisová škola Jeva. (pv)
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Za volanty korvet usednou hippies
SETKÁNÍ MAJITELŮ AMERICKÝCH VOZŮ LETOS DOPLNÍ VÝSTAVA VETERÁNŮ I DEGUSTAČNÍ MÍLE
Sobota 19. 5. bude v Dobřichovicích
ve znamení krásných aut a dobrého
jídla i pití. Pravidelné květnové setkání majitelů vozidel Chevrolet Corvette, které se letos uskuteční v kostýmech hippie, doplní výstava veteránů i náročná degustačně-alkoholově-společenská akce, do níž se zařadilo 15 kaváren, restaurací a občerstvoven v centru Dobřichovic.
Již od pátku 18. 5. se začnou sjíždět
korvety, aby v sobotu 19. 5. dopoledne kolem 9.30 vyrazily do soutěžní-

Petr Hampl, který oficiálně odstartuje další ročník Dobřichovické degustační míle. K tomu všemu bude Dobřichovicemi »putovat« Jakub Kadeřábek ze Řevnic, který se zabývá
stavbou motocyklů a celý den bude
vystavovat svůj »Custom Kuby Kadeřábka« - nádherný stroj oceněný
na mnoha českých i mezinárodních
výstavách. Po odstartování degustační míle se dá do pohybu kolona korvet, která projede ulicí 5. května k
Panské zahradě. Jiří GeISSler,
Dobřichovice

Nástup zpestří modlitba
Velké radotínské rodeo vjede 19. 5. v
Říčních lázních Radotín do druhého
čtvrtstoletí své existence! Akce začne v 9.30, slavnostní nástup zpestřený tradiční indiánskou modlitbou se
uskuteční v 13.15. Program nabídne
pestrou kombinaci dobytkářských a
rychlostních disciplín. Rodeová podívaná vyvrcholí »královskou« disciplínou, pokládáním telete. Večer se
bude tančit na country bále pod širým nebem. Chybět nebudou bohatě zásobené stánky, děti se určitě
rády vyskotačí v sedle huculských
koníků. Petr BINHACK, radotín

Veteráni pod zámkem

PŘEHLÍDKA KORVET. Americká auta značky Chevrolet Corvette se do
Dobřichovic sjedou 19. května.
Foto Jiří GEISSLER
ho dne mimo region. Ledva odstartu- nárny p. Matějky, aby si je všichni
jí z ulice Za Mlýnem, budou se divá- mohli pěkně prohlédnout. Úderem
ci moci přesunout k zámku, kde se 17.00 na křižovatce ulic 5. května a
od 10.00 koná výstava autoveteránů. Fügnerovy vystoupí Rebelky OK Skončí kolem 16.00, tedy v době kdy skákačky přes švihadlo, které své vyjiž jen desítky minut budou zbývat stoupení pojmou jako generálku před
do návratu korvet do ulice 5. května. odjezdem na mistrovství světa. Po
Zde setrvají v klidu seřazeny od vi- nich dostane slovo starosta města

Pivní festival přivítá stálice i nováčky
Pivní festival Řevnice se chystá na
třetí ročník. Konat se bude na náměstí Jiřího z Poděbrad a v přilehlých prostorách 26. května od 11 do
19.00. Přehlídka pivovarů zejména z
regionu středních Čech klade důraz
na kvalitu, nikoliv kvantitu. Vstup je
zdarma.
Na festivalu se představí přes patnáct pivovarů – vedle stálic, jako
jsou Vilém, Fabián, Všerad, Zichovec či Kytín, přijede nováček Zbraslavská koza či »létající« řevnický
pivovar, který loni dorazil na poslední chvíli s pivem uvařeným v plzeňské Beer Factory a sklidil velkou
chválu. Své produkty nabídne pražský Vinohradský pivovar, Bad Flash,

Lochkov a Dolní Počernice, stejně
jako pojízdná pivotéka Čerstvé pivo,
jež loni točila dobroty třeba z Bubenče. Místní restaurace U Rysů nabídne Albrechta a speciálního Rysa z
pivovaru Lužiny, Malá Morava bude
točit Matušku a Hendrycha.
Tradicí se stala účast místních domovarníků, kteří návštěvníkům festivalu nabízejí své pivo formou welcome drinků u vstupu na festival.
Chybět nebude ani soutěž o nejlepší
pivo festivalu.
O občerstvení se postarají partnerské
restaurace i vyhlášení řevničtí řezníci a samotné pivovary, kterým pořadatelé pro letošek dali naprosto volnou ruku s prezentací všeho dobré-

Na place bylo chvílemi peklo...
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NA BEDNĚ. Vítěz jedné z kategorií
letovských závodů Pavel Mayer.
Foto Alena VANŽUROVÁ

Ocenění si odnesl také nejstarší pes
závodu, kterým byla fena německého ovčáka Lucie Hlochové ze Sedlčan Lexi Vikar. Všem úspěšným závodníkům blahopřejeme. Díky také
všem, kteří se na závodu podíleli,
pomáhali, organizovali a bez kterých by to opravdu nešlo. Velké poděkování patří samozřejmě sponzorům a partnerům, kteří podporují naše sportovní akce finančně a materiálně. Podrobnou reportáž a fotogalerie ze závodu najdete na webové stránce www.kklety.cz
A co nás čeká dále? V květnu pořádáme jedny zkoušky z výkonu, v
červnu dvoje. A pak už tu budou letní dvouměsíční prázdniny, kdy dáme na čtrnáct dnů vale cvičáku a
odjedeme na letní výcvikový tábor.
V září budou pokračovat oblíbené
kurzy pro štěňátka a kurzy základní
ovladatelnosti. Těšit se můžeme
také na obranářský závod koncem
září a na další akce, o kterých vás
budeme ještě včas informovat.
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

ho, co dokáží vyrobit a přivézt. Aktuální informace najdete na stránkách www.pivnifestivalrevnice.cz.
Jan Flemr, Řevnice

Výstava historických automobilů i
motocyklů se koná 19. 5. pod zámkem v Dobřichovicích. K vidění bude na padesát strojů převážně ze
soukromých sbírek. Můžete se těšit
na Bugatti, Jaguar, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, Harley-Davidson, Indian i na domácí
značky Tatra, Praga, Škoda, Aero,
Zbrojovka Brno, Jawa a ČZ. Zajímavostí bude účast sportovního vozu Wikov 7/28 Sport s patinou z roku 1928, který účinkoval v seriálu
První republika, nebo Tatry 87, jež
Prahou vezla rockového bubeníka
Rolling Stones, Charlieho Wattse.
Po celý den bude hrát živá kapela i
reprodukovaná dobová hudba.
Vstupné na akci je 100 Kč, děti do
15 let mají vstup zdarma! Více info
na www.vccd.cz. Jiří KruPIčKA,
Veteran Car Clubu Dobřichovice
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V devíti se Ostrovan bál o výsledek
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Dobřichovice nečekaně utrpěly debakl na domácí půdě
s celkem Dolních Břežan, Karlštejn stejně nečekaně jednoznačně
přehrál favorizovaný Stašov. (mif)
LETY, 1. B třída
První květnový víkend měli letovští
fotbalisté volno.
Lety - Dobříč 1:0
Branka: Chalupa
Lety byly jasným favoritem, ale
»outsider« z Dobříče je zle potrápil.
O zisku tří bodů rozhodl gól ze začátku 2. půle. V 90. minutě rozhodčí
nařídil trestný kop z hranice pokutového území proti Letům, ač byl faulován domácí Kischer. Hosté příležitost odmítli a trestný kop zakopli!
Nevídané gesto fair-play!
(jik)
DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Dolní Břežany 0:4
Domácí měli úvodních dvacet minut
převahu, jenže skórovat se jim nedařilo ani z malého vápna... Hostům
stačila rychlá jednoduchá akce ve
30. minutě, a bylo to 0:1! I ve druhém poločase dobřichovičtí hráči zaměstnávali soupeřova brankáře, góly
však snadno stříleli hosté.
(oma)
Tuchoměřice - Dobřichovice 1:0
KARLŠTEJN, okresní přebor
Tetín - Karlštejn 0:3
Branky: Rulf 2, Zajíc

Pořádají memoriál

Prvního ročníku fotbalového Memoriálu Franty Šrámka se 19. 5. od
9.00 na hřišti v Karlštejně zúčastní
mužstva Letů, Viktorie Žižkov, Kročehlav, Poříčan, Průhonic, Zvole a
domácího Karlštejna. V 19.30 bude
odhalena pamětní deska, která bude
F. Šrámka, dlouholetého správce
karlštejnského hřiště, připomínat.
Michal ŠAMAN, Karlštejn

Dohrávku na horké půdě Tetína hosté zvládli. Rozhodly dva rychlé góly
Rulfa v úvodu. Výhru ve druhé půli
zpečetil Zajíc a Karlštejn tak mohl
slavit první jarní vítězství.
(miš)
Karlštejn - Stašov 4:1
Branky: Rulf 2, Šperl, Soukup
Karlštejnští se před osmdesáti diváky radovali z nečekaně vysoké výhry
nad soupeřem, který je v tabulce výrazně před nimi.
(mif)
Drozdov - Karlštejn 2:2
Branky: Soukup, Šperl

Karlštejn po necelé půlhodině prohrával 0:2. Před přestávkou ale přišel důležitý kontaktní gól a v 88.
minutě i vyrovnání.
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Chodouň - OZT 1:2
Branky: Tomášek, Horváth
V první půli měl Ostrovan převahu,
kterou korunoval dvěma brankami.
Druhý poločas byl ve znamení aktivity domácích, která byla odměněna
kontaktní brankou v 82. minutě. V
závěru odstoupil zraněný Vostarek a

Vandalové sabotují sportovní akce
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v 90. minutě dostal červenou Houška. OZT dohrával o devíti hráčích a
ještě se bál o výsledek.
(Mák)
OZT - Zdice B 0:1
Hosté byli první poločas lepší a po
rohu šli zaslouženě do vedení. V závěru utkání měl Ostrovan místy až
drtivý tlak, ale ten víc, než dvě nastřelená břevna nepřinesl.
(Mák)
SK ŘEVNICE, IV. třída
Mníšek pod Brdy B - Řevnice 3:2
Branky: Pitauer L. 2
Řevničtí borci nepodali špatný výkon, ale domácí favorité, které posílili někteří hráči z A mužstva, byli
přece jen o branku lepší.
(Mák)
Zvole B - Řevnice 6:3
Branky: Tomanec, Maštalíř M.,
Pastorek
FK Liteň, IV. třída
První květnový víkend měli liteňští
fotbalisté volno. Týden nato schytali
»šišku« od rezervy Újezda.
(mif)
Liteň - Újezd B 0:11

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída

20. 5. 17:00 Sedlec-Prčice - FK Lety
27. 5. 17:00 MFK Dobříš B - FK Lety

DOBŘICHOVICE, okr. přebor

19. 5. 17:00 Dobřichovice - Všenory
26. 5. 17:00 Psáry - Dobřichovice

KARLŠTEJN, okresní přebor

A to nebylo vše. Před startem někdo zamkl závoru na konci dlouhého sjezdu z brdského vrcholu Chlum. Kdyby do ní cyklisté v plné rychlosti při jízdě
z kopce »vletěli«, znamenalo by to hotový masakr. Zatímco pořadatelé
Trans Brdy uvažují o přesunutí závodů do jiné lokality, seriál Běhej lesy by
se v okolí Karlštejna měl konat i napřesrok. „Budeme ještě důslednější a
preciznější, abychom podobným věcem dokázali příště předejít,“ uvedl
Richard Valoušek. A jak závody v podhradí dopadly? Devatenáctikilometrovou trasu zdolal nejrychleji Dušan Podroužek (1:30:19 hodiny), mezi
ženami se z vítězství radovala Lenka Polachová (1:41:51). Kratší trať na
12 km vyhrál Filip Vabroušek (46:55 minuty), mezi ženami Monika Hloušková (52:50). Foto Richard VALOUŠEK
Miloslav FRÝDL

19. 5. 17:00 Karlštejn - Tlustice
26. 5. 17:00 Osek - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
20. 5. 17:00 V. Újezd - OZT
26. 5. 17:00 OZT - Zdejcina

ŘEVNICE, IV. třída

20. 5. 17:00 Řevnice - Libeř B
27. 5. 17:00 Čisovice B - Řevnice

FK LITEŇ, IV. třída

20. 5. 17:00 Tetín B - Liteň
27. 5. 17:00 Chyňava B - Liteň

Škoda jednoho zápasu: místo stříbra skončili poslední
ŘEVNICE 5. KVĚTNA HOSTILY SUPERPOHÁR MLADŠÍCH ŽÁKŮ V NÁRODNÍ HÁZENÉ
Superpohár mladších žáků v národní
házené hostily 5. května Řevnice.
Turnaj výběrů jednotlivých oblastí
všech věkových kategorií se koná v
rámci mezizemských utkání Čechy Morava.
V kategorii mladšího žactva se Superpohár hrál letos poprvé - a hned v
Řevnicích. Zároveň byli řevničtí trenéři mládeže Jandus, Jandusová a
Zavadil pověřeni výběrem a vedením družstva středočeské oblasti. Z
Řevnic byli do »repezentačního« tý-

mu povoláni Kolomazník, Šmaus,
Nahi, Spurný, Zavadil a Šupáček.
Do výběru starších žáků se dostalo 5
Řevničanů. Ti hráli 5. 5. v Božkově
a v neděli 6. 5. se jako diváci zúčastnili obou mezizemských utkání výběrů dospělých. Stejně tak dorostenci, v jejichž družstvu jsme měli za
Řevnice jednoho hráče, který si zápasy Superpoháru užil v Ejpovicich.
V prvním zápase řevnického turnaje
jsme jako Středočeši prohráli se Západočechy 8:15. Zjistili jsme, že

PO ZÁPASE. Středočeský a západočeský výběr po vzájemném zápase.

musíme vyztužit obranu, což se nám
vyplatilo hned ve druhém utkání porazili jsme pozdější vítěze z východních Čech 12:7. Pak jsme měli
na lopatě kluky ze severomoravské
oblasti - vedli jsme 9:5. Jenže soupeř
se po našich chybách dostal do zápasu a patřila mu i koncovka - v posledních vteřinách strhl vítězství o
branku na svou stranu. Severočeši
nás porazili díky skvělému brankáři
9:6 a v posledním zápase jsme naopak my porazili bronzové Jihomora-

Foto František ZAVADIL

váky 11:7. Bohužel jsme shodou ostatních výsledků skončili poslední.
Škoda jednoho ztraceného zápasu,
mohli jsme stanout na bedně se stříbrem na krku. František ZAVADIL,
NH Řevnice

Z Bakova házenkáři
přivezli jen 4 body
Řevničtí »národní« házenkáři hráli
12. května v Bakově, odkud se body
vozí jen těžko! Překvapivý byl slabší výkon mladších žáků.
Bakov - Řevnice st. žáci 24:18
Branky: Adamec 11, Palička 4,
Zavadil 3
Bakov - Řevnice 22:17
Branky: Hartmann 6, Zavadil 6,
Huml 3, Edl 2
Bakov - Řevnice dorost 25:27
Branky: Huml 10, Edl 8, Adamec 4,
Palička 4, Novák
Bakov - Řevnice ml. žáci 19:14
Góly: Zavadil 8, Spurný 4, Šupáček 2
Od mladších žáků se body čekaly,
vždyť Řevničtí už mají »republiku«
jistou. Marně...
Bakov - Řevnice 25:27
Starší žáci si v posledním zápase zastříleli a druhé vítězství uhájili.
Petr HOLÝ, NH Řevnice
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