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Umělci slavili sté
výročí republiky

11. června 2018 - 12 (726)

Cena výtisku 7 Kč

Otročil jsem v Hlásné!
tvrdí »mrtvý« Slovák

Hlásná Třebaň - Za mrtvého byl v
roce 2006 prohlášen Slovák Ján Balažka, který před 24 lety beze stopy
zmizel. Nyní se objevil ve svém domovském městě Partizánské. „Pracoval jsem jako otrok v Česku, v
Hlásné Třebani,“ tvrdí podle serveru Novinky.cz.
„Deník Plus 1 deň napsal, že Balažka posledních šest let pásl dobytek
na statku v obci Hlásná Třebaň u
Karlštejna,“ uvedly Novinky. „Vstával ve čtyři ráno, končil za tmy a postarat se musel o 70 kusů dobytka.
Tvrdí, že člověk, který ho zaměstnával, mu poskytoval bydlení a vyplácel mu mzdu 500 Kč měsíčně.“
Když chtěl ze statku odejít, zaměstnavatel mu měl vyhrožovat, že na
něj pošle policii a údajně mu vzal i
doklady. „Já jsem ho nezotročil, nemám s tím nic společného,“ řekl
Novinkám čtyřiašedesátiletý obyvatel Hlásné Třebaně, u něhož měl Balažka bydlet a pro jehož syna měl
pást dobytek.
(mif)

NECHCEME JE. Čtyři desítky lidí protestovaly 5. června v Zadní Třebani proti tomu, že trestně stíhaný Andrej Babiš sestavuje vládu s podporou komunistů. Podobný protest se konal i v Dobřichovicích.
Foto NN M. FRÝDL

Lidé protestovali proti Babišovi
SHROMÁŽDĚNÍ SE KONALA V ZADNÍ TŘEBANI ČI V DOBŘICHOVICÍCH
Zadní Třebaň, Dobřichovice - Desítky tisíc lidí po celé republice
protestovaly v úterý 5. června proti vládě premiéra andreje Babiše
(aNO), která se má opírat o podporu komunistů. shromáždění se
konala také v Zadní Třebani či v
Dobřichovicích.
„Nevím, jak vnímáte současnou
politickou situaci vy, ale my s manželkou jsme více než znepokojeni.
Připadáme si jako onuce, které nemají po odevzdání hlasovacích lístků žádnou další možnost spoluúčasti na chodu událostí,“ zval na shro-

Hasiči v jednom kole,
hořel les i bioodpad
Řevnice - Velké sucho = nebezpečí
ohně. Kde všude v uplynulých
dnech hořelo? V Řevnicích, Karlštejně, u Mořinky i v Líšnici.
„Požáry lesní hrabanky u Karlštejna
i u Řevnic se obešly beze škod, při
požáru trávy u Mořinky se popálil
jeden člověk,“ řekl řevnický profesionální hasič Pavel Vintera. Dodal,
že nejvíc zabrat dal hasičům noční
požár větví a bioodpadu v areálu
líšnické kompostárny. U ohně, který
nahlásilo několik řidičů jedoucích
po dálnici D4, zasahovalo 30 mužů
a 12 aut. (Dokončení na str. 9) (mif)

máždění Zadnotřebaňan Zdenek Patočka. „Pojďme něco vykřiknout, ať
je to slyšet! Měli bychom křičet víc
a intenzivněji, vždyť je to pro naše
potomky důležité. Nepodléhejme
malosti a vzpomeňme, jak začala sametová revoluce. Důsledností, vytrvalostí, vůlí a vírou v dobrý konec.“
V Zadní Třebani se u Společenského
domu sešly přibližně čtyři desítky
lidí. Účastníci happeningu měli možnost podepsat petici za odstoupení
Andreje Babiše z funkce premiéra,
společně se vyfotili a kdo chtěl, zazpíval si s částí místního Třebasbo-

ru. Hromadnou fotku pořízenou u
nápisu Nechceme vládu StB a
KSČ(M)! poslali do centra Milion
chvilek pro demokracii, které petici i
protesty organizuje.
Na podobné shromáždění v Dobřichovicích, které pomáhal svolat bývalý starosta Václav Kratochvíl, dorazilo odhadem 150-170 obyvatel
města. „Další mě mailovali, že raději pojedou do Prahy na souběžně organizovanou protestní akci,“ uvedl
Kratochvíl. Na závěr účastníci začali spontánně zpívat hymnu,“ dodal.
(Viz strana 9)
Miloslav FRÝDL

Na skákacím hradu
se zranilo sedm dětí
Řevnice - Sedm dětí se zranilo 2.
června po pádu skákacího hradu na
koncertu v areálu zámku Konopiště.
První pomoc jim poskytli záchranáři z Řevnic, kteří zde zajišťovali
zdravotní dozor.
„Šest pacientů muselo být převezeno do nemocnic k dalšímu ošetření,“
uvedl ředitel záchranky Bořek Bulíček. V motolské nemocnici skončila
také cizinka středního věku, jež 4. 6.
u Hlásné Třebaně spadla z kola a
vážně se poranila na ruce. „Velký
dík patří dvěma ženám, které jí poskytly první pomoc a zavolaly na linku 155,“ dodal Bulíček.
(mif)

Ivan Hlas se chystá do řevnického »lesňáku«, na Portu
Řevnice - Festival folkové a country muziky Porta se letos koná už
po dvaapadesáté, z toho po jedenácté v Lesním divadle v Řevnicích. Letos na Portě vystoupí 30.
června také známý muzikant Ivan
HLas se svým hudebním triem.
Na jaký nástroj jsi hrál jako první?
Když nepočítám babiččino piáno v
útlém dětství, tak to byla kytara.
Chodils jako dítě do lidušky?
Od jedenácti na klasickou kytaru, to
mi vydrželo, i když už jsem hrál
něco jiného, skoro do osmnácti.
Jezdil jsi na chmel?
Jako učeň knihkupec jsem na chmel

Ivan Hlas. Foto D. BOROVKOVÁ

nejezdil, my jsme měli brambory.
Ale dojížděl jsem tam za kamarády
a kamarádkami.
Hráls tam holkám na kytaru?
Hrál jsem vlastně všude, tak od patnácti jsem měl kytaru pořád s sebou.
I ve škole.
Jaká byla tvoje první písnička?
Hráli jsme ji asi ve čtrnácti se školní kapelou The Mice. Žádná romantika, jmenovala se Fantom Londýna
a pojednávala vzdáleně o Jacku
Rozparovači.
Jak vlastně skládáš muziku?
Někdy velice lehce, někdy naopak
velice těžce. (Dokončení na straně 2)
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Hlas se chystá do »lesňáku«, na Portu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Nahodile, nebo pravidelně?
Spíš nahodile, podle nálady. A potom jsou kategorie, kdy se blíží nějaký termín.
A jak to děláš? Složíš nejdříve text,
nebo hudbu? Nebo dohromady?
Pro sebe vždycky nejdřív hudbu. Ta
mi udělá obrázek, určí náladu, frázování a vyznění textu. Opačně jsem to
zkusil asi dvakrát a nelíbilo se mi to.
Hrají tvé písničky v rádiích?
Asi jo. Jen mám podle nich dojem,
že jsem od roku devadesát pět nic
nenapsal a nevydal. Přitom jde asi o
osm autorských alb. Nebo tak nějak.
Nelákala tě někdy politika?
Přísahám, že nikdy. Určitě je potřeba, ale asi bych se v tom unudil. A
dělat kompromisy a všechny ty věci
kolem… Ne, to nějak není pro mě. A
hlavně neumím tvrdit, že já jsem ten
jediný nositel toho správného. Nebo
moje strana či hnutí. To už je pak
opravdu fuj.
Co tě hodně štve u nás, v Česku,
jestli něco takového je?
Nějak se tu zase rozmáhá to, co úplně nesnáším. Zní to asi takhle: „Jsem
blb a jsem na to hrdej.“ V tom je bohužel odraz zdejšího dění.
Myslíš, že kdyby bylo hodně zle,
mohl bys emigrovat? Uvažovals o
tom někdy?
Uvažoval, a dost vážně. Je to hodně
let. Teď bych i to uvažování bral ja-

velice sporadicky. Ale myslím, že
pod tlakem se člověk tak nějak naučí
skoro všechno. Podtrhuji to skoro. A
když už něco takhle začnu dělat,
jsem překvapený, jak mě to baví.
Máš oblíbeného interpreta, s kterým by sis chtěl zazpívat?
Mám, a už jsme si spolu zazpívali i v
hospodě. Je jím Jaroslav Samson
Lenk.
Těšíš se na Portu do lesa?
Těším. V Lesním divadle jsem hrál
už mockrát a vždycky tam byla skvělá atmosféra. Porta do lesa patří.
Která písnička nesmí v Řevnicích
chybět?
Určitě Wabiho Rosa na kolejích.
Mám ji rád jako písničku, ne jako
hymnu. A Wabi byl kamarád.
Jiří VoNdráčeK

Na zámku nabídnou
Všechny chutě světa

HVĚZDA. Ivan Hlas bude jedním z »taháků« letošní Porty. Foto ARCHIV
ko prohru. Ale vím, že ten pomyslný nit žárovku? Přišroubovat něco k
blb nikdy takhle neuvažoval, a proto něčemu, nebo to přilepit?
je třeba dávat pozor.
Jsem manuálně zručný, ale současně
Jsi manuálně zručný? Umíš vymě- i velice líný. Takže vyrábím hodnoty

Dětská lidová muzika oslaví dvacáté narozeniny
Dvacet let od svého založení si letos
připomíná dětská lidová muzika Notičky z Řevnic. Oslavy vyvrcholí 16.
června koncertem 20 let radosti s
Notičkami. Od 16 hodin se v řevnickém Lesním divadle představí
všechny generace souboru
„Soubor do dnešního dne vedlo pět

primášek a navštěvovalo jej na 250
dětí. Vydali jsme 6 cédéček, náš notový archiv čítá přesně 333 písní, z
toho 113 koled. Dnes už do souboru
chodí děti zakládající generace,“ bilancuje vedoucí muziky Lenka
Kolářová.
Notičky budou slavit své kulatiny

V TUCHLOVICÍCH. Dětská lidová muzika Notičky na Středočeském folklorním festivalu, který se konal letos v květnu.
Foto NN M. FRÝDL

samozřejmě muzikou. Na pódiu v
Lesním divadle si po letech zamuzicíruje a zavzpomíná všech pět generací se svými primáškami. Nebudou
samozřejmě chybět největší hity,
které hrají Notičky po celých dvacet
let. Jedním z vrcholů koncertu bude
křest v pořadí sedmého CD, tentokráte se zhudebněnými básněmi Jaroslava Seiferta. Hudebních úprav
čtrnácti básní se ujal Josef Fiala,
který s Notičkami spolupracuje od
založení souboru. Kmotrou ojedinělého nosiče bude vnučka slavného
básníka Klára Seifertová.
„Těšíme se na setkání se všemi Notičkami, jejich rodinami i se všemi,
kteří nás po celou dobu podporují a
fandí nám. Všechny srdečně zveme,“ vzkazuje Lenka Kolářová.
Narozeninová slavnost bude lemována třemi představeními slavného
muzikálu Divotvorný hrnec v podání Notiček, jejich rodičů a přátel.
Představení se konají 14. a 15 června od 19 hodin a 17. června od 17
hodin.
Pavla PeTroVá,
Jan FleMr, Notičky, řevnice

Šestý ročník food festivalu Všechny
chutě světa se uskuteční 16. června
od 10 do 20 hodin v areálu zámku
Dobřichovice.
Atmosféra festivalu je vždy velice
příjemná - díky lokalitě i návštěvníkům, kteří nikam nespěchají a tráví
zde často celý den. I letos bude z čeho vybírat. Budete moci ochutnat
gruzínský šašlik, vietnamskou bun
cha, bretaňské palačinky, mexické
quesadilla, španělskou paellu, japonské sushi, ruské pirohy, americké
hamburgery, africkou samosu, malajskou laksu a další. V adrenalinovém parku si budete moci vyzkoušet
obří trampolíny, lezeckou stěnu,
houpačku z mostu, nebo se pokusit
zkrotit divokého býka. O hudební
program se postará skupina Romba
hrající balkánskou dechovku, v podobně temperamentním duchu budou následovat kubánské rytmy.
Uvidíte tradiční indické tance, vystoupení mažoretek, pro nejmenší
jsou připravena dvě divadélka
Vstupné 100 Kč, invalidé a děti do
10 let zdarma. Více informací naleznete na www.foodevent.cz.
Text a foto štefan oršoš, řevnice

Co vám daly Notičky? Lásku k hudbě. Schopnost být trpělivá. Manžela. Všechno...
V souvislosti s výročím Notiček jsme jejich
zakládajícím členkám položili dvě otázky:
1) Co vám daly Notičky do života
2) Co byste popřály Notičkám do dalších 20 let?
Barbora KolářoVá, první primáška Notiček, dnes houslistka: 1) Všechno. Rodinu, lásku
k hudbě a ke koncertování, k lidem a k poznávání. Schopnost být trpělivá, snažit se být chápavá,
otevřená novým názorům a věcem. Notičky mi
daly život.
2) Dalších 20 let radosti a lásky a hodně nových
členů do naší krásné notičkovské rodiny.
Kristýna KolářoVá, třetí primáška Notiček, dnes houslistka a violistka, aranžérka a
učitelka hudby: 1) Notičky vždy byly, jsou a bu-

dou moje rodina. Je to celé moje mládí. Za dobu
fungování v souboru jsem prožila neskutečně moc
zážitků, na které nikdy nezapomenu. Notičky mě
naučily se ničeho nebát a mít každého rád. Daly
mi lásku k lidem, k muzice, k nástroji, ke kamarádům... Naučily mě, co je kolegialita, jak v souboru, tak mezi soubory. Díky nim jsem také poznala, co je rivalita, družení, cestování, motivace,
muzika, tanec, rytmus, kamarádství, přátelství,
štěstí, smutek, radost... Opravdu mi do života daly
úplně vše a jsem jim neskutečně moc vděčná.
2) Do dalších 20 let přeji Notičkám, aby jim to
pořád tak skvěle hrálo, a aby to stále zůstala ta skvělá jedna velká a neustále se rozšiřující rodina.
Simona HauerlaNdoVá, flétnistka, dnes

manažerka na mateřské dovolené: 1) Muže, tedy budoucího manžela, a dvě děti.
2) Stejné štěstí, jako jsem v Notičkách našla já.
Spokojené skladatele, šikovné zpěváky, více
houslí a fléten.. a stále dobře naladěné vedoucí.
Michaela PoSPíšiloVá (Macourková), flétnistka a hornistka, dnes hornistka: 1) Notičky
mi daly do života především hudbu. Troufám si
říct, že jsem se díky Notičkám stala profesionální
hudebnicí. Nasměrovaly mě na správnou cestu, ke
krásné práci. A určitě mi daly lásku k folkloru,
úctu k tradicím a disciplínu.
2) Přeji jim několik dalších desetiletí, ať Notičky
dál rozdávají radost z poslechu!
Jan FleMr, Notičky, řevnice

Strana 3, KRÁLOVSKÝ PRŮVOD

Naše noviny 12/18

Obce u Berounky vítaly Otce vlasti
NAŠÍM KRAJEM UŽ PODVANÁCTÉ PROŠEL KRÁLOVSKÝ PRŮVOD S KORUNOVAČNÍMI KLENOTY
Poberouní - Královský průvod
prošel první červnový víkend obcemi dolního Poberouní. Císař
Karel IV. s chotí i početným doprovodem vezl - tak, jako v předchozích jedenácti letech - říšské
korunovační klenoty na Karlštejn.
Stejně prý to každoročně dělal v
časech své vlády.
S nápadem »obnovit« po staletích císařské putování naším krajem přišel
v roce 2006 tehdejší středočeský
hejtman, později ministr Petr Bendl.
Inspiroval jej k tomu původní muzikál Noc na Karlštejně premiérově
uvedený v létě téhož roku na nádvoří zámku v Dobřichovicích, v němž
si zahrál jednoho ze zbrojnošů. Muzikál v nastudování poberounských
ochotníků i profesionálů vzbudil obrovský ohlas a Bendl usoudil, že akce spojená s »Otcem vlasti« by se
mohla dobře hodit k propagaci celého Středočeského kraje. V červnu
2007 se tedy poprvé konal Královský průvod a přestože Bendlovu
hejtmanskému nástupci Davidu Rathovi do oka rozhodně nepadl a odmítl jej podporovat, podařilo se ho
udržet až do současnosti. Dvoudenní
pouť sice už nezačíná na Pražském
hradě, jako původně, ale »jen« v Radotíně, profesionální herce Vladimíra Čecha, resp. Davida Suchařípu v
roli císaře vystřídal ochotník Karel
Král, ale davy lidí jej na trase vítají
stejně spontánně, jako v premiérovém roce 2007. Program připravovaný na počest vladaře v jednotlivých
obcích je rok od roku bohatší a i ta
Noc na Karlštejně se v areálu dobřichovického zámku stále hraje, už třináct let. A stále je vyprodaná... (mif)
Lety: Bavil se císař i děti
V neděli 3. června před polednem
jsme měli možnost v Letech pozdravit Královský průvod Karla IV. Starostka Barbora Tesařová přivítala
panovníka i jeho choť na letovské
návsi a požádala jej o prodloužení
práv, která byla naší vsi v minulosti
udělena. Poté promluvil císař k přítomným a se svojí zdravicí následovali i další členové jeho družiny. Nechyběl ani přípitek z historických
pohárů. Zdravici přednesla i starost-

UŽ JDOU? Veronika Kunová s dcerkou při čekání na Královský průvod
v Letech. Foto Alena VANŽUROVÁ

PŘICHÁZÍ CÍSAŘ. Císař Karel IV. a jeho choť právě dorazili do Zadní Třebaně.
Foto NN M. FRÝDL
ka spřátelené německé obce Ailertmořanskou, rytíři, jezdci a dalšími
chen Cathrin Michel-Baldus.
příslušníky královského dvora zamíNa návsi zněla krásná irská hudba v
řil do Třebaně Hlásné. Byli jsme naprovedení Andrey Kudrnové a Seana
chystaní a netrpělivě naslouchali, až
Barryho, krátká taneční vystoupení
se k nám donese bubnování.
Kolem 15.00 se průvod pomalu blípředvedly děti z letovské mateřské
žil na náves. Slavnostního přivítání
školy. Připraveno bylo občerstvení a
se ujal purkmistr Vnislav Konvavýslužka na cestu účastníkům průlinka. Po přípitku a předání darů
vodu v podobě koláčků a kremrolí.
jsem za Holky v rozpuku císaře přiLetošnímu Královskému průvodu
vítala a připravila ho na naši veselou
přálo i počasí. Bylo sice horko, ale
kratochvíli, kterou jsme pro něj přinezmokli jsme. Byl to opět nevšední
pravily. Pozorně jsme sledovaly cízážitek - doufáme, že příští rok se
saře, zda se mu ve tváři objeví úspanovník v naší vesnici opět zastaví
měv a - byl tam. Myslím, že jsme
a potěší nás svojí přítomností.
pobavily nejen jeho, ale i průvod a
V neděli dopoledne se na letovské
diváky. Sešlo se jich nakonec hodně,
návsi také konal dětský den. Děti si
z čehož máme velikou radost. Bylo
mohly zaskákat v nafukovacím skádocela legrační, že náš poslední dar,
kacím hradu, nebo se účastnit mnoha her. Velkou atrakcí byla možnost DAR. Starostka Zadní Třebaně »dvě vejce«, se objevil pod královspouštět se po laně z hasičského auta Markéta Simanová s darem pro cí- skou korunou, což pro nás byla obFoto NN M. FRÝDL rovská čest. Husu i kuře mi ukradla
ke kapličce - na svezení se stála vel- sařský pár.
ká fronta. Na programu pro děti se však organizátoři soutěže nepočítali. chasa z podhradí, takže mi zbyla jen
také podíleli letovští dobrovolní ha- Tak uvidíme, zda se na hrad dostane dvě vejce a ty jsem v roli kuchaře
siči a členové Báňské záchranné všech čtyřicet dětí, jako se to svého předala císaři se slovy: „Ať jsi císař,
služby. Alena VANŽUROVÁ, Lety času podařilo císařovně Elišce. Vě- nebo král, bez vajec bys neobstál!“
Nakonec ještě společné foto, pár miřím, že ano...
Zadní Třebaň: Za kostým pivo
lých slov a průvod se vydal směr
Děkujeme
všem,
kteří
přispěli
svou
Zadní Třebaní prošel průvod Karla
Karlštejn, aby konečně mohl na hrapomocí
či
kuchařským
umem.
TěšíIV. také v neděli 3. 6. Na náves ho
dě uložit korunovační klenoty.
me
se,
že
císař
Zadní
Třebaň
navštípřivedli místní hasiči v uniformách.
Královský průvod je jedinou kulturví
i
za
rok.
Petra
FRÝDLOVÁ,
Doprovod císaři dělá jeho choť Elišní akcí, jež propojuje všechny obce
Zadní
Třebaň
ka Pomořanská. Této velké role se
na dolní Berounce. Všem, kteří s
letos poprvé s grácií chopila Zadno- Hlásná Třebaň: Dvě vejce
nadšením a ochotou pomáhají při jetřebaňanka Nikola Vaňková. Štafetu Ze Zadní Třebaně Karel IV. z Boží ho přípravě, patří obrovský dík. Je
převzala po své neméně půvabné ma- milosti císař římský a král český, se to vždy velmi silný zážitek...
mince Monice. Moc jí to slušelo!
svou chotí, královnou Alžbětou PoJitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
Cestou průvodu vyhládne, a tak se
rok co rok snažíme vylepšovat hostinu pro císaře a jeho družinu. Peče se
maso, kuřata, slané i sladké dobroty,
připraví se ovoce, voda, víno... Letos
jsme hostinu vylepšili: Kdo měl kostým, mohl si načepovat místní lahodný mok, pivo Bobr. Při ceremoniálu udělil císař práva k rybolovu i
vaření piva. Jako kratochvíli si připravili Zadnotřebaňští zpěv místního
Třebasboru a tanec dětí ze školky i
školy.
Kromě darů - piva Bobr v koši, zlatého nože ve tvaru ryby, pečené sladké ryby a květiny - předaly vladaři
svůj výtvor i děti. S papírovým hradem vyhrály tématickou soutěž, darem jim má být vstup na hrad Karlš- NA NÁVSI. Společný snímek účastníků průvodu a Holek v rozpuku z hlástejn. S tak velkým počtem tvůrců notřebaňské návsi.
Foto ARCHIV
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Rodákům hrála Hájenka, tančilo Srdíčko
V LETECH OSLAVILI STAROČESKÉ MÁJE I DEVÍTISTÉTŘICÁTÉ VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI
První zmínka o Letech je z roku
1088. K letošnímu 930. výročí obec
uspořádala premiérové setkání rodáků a pamětníků. Konalo se v den oslavy Staročeských májů, tedy 26. 5.
Do pamětní knihy se zapsalo šedesát
hostů setkání. Po slavnostním uvítání se o zábavu starala kapela Hájenka, do jejíž pochodových písní vy-

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
13. 6. 20.00 HASTRMAN
15. 6. a 23. 6. 17.30 (So 16.00) PAT A
MAT ZNOVU V AKCI
15. 6. 20.00 GHOST STORIES
16. 6. 16.00 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
16. 6. 20.00 MÁŠ JI!
20. 6. 20.00 TEHERÁNSKÁ TABU
22. 6. - 23. 6. 17.30 (So 20.00) JURSKÝ
SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
22. 6. 20.00 JSEM BOŽSKÁ

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

stoupila skupina mažoretek z kolínského souboru Srdíčko. Během dopoledne bylo možné nahlédnout do
spousty fotoalb, kronik, starých pohlednic, fotografií i pamětních knih.
K prolistování byly časopisy Letovák, ty nejstarší z 50. let minulého
století, promítán byl film z oslavy
100. výročí založení SDH Lety v roce 1996. Za zapůjčení dokumentace
patří velký dík letovskému Sokolu,
kynologickému klubu, Tomáši Podubeckému, Jiřímu Hudečkovi a Okresnímu archivu v Dobřichovicích v
zastoupení Pavla Buchteleho.
Ve 13.45 odcházel od sálu na náves
průvod vedený letovskými hasiči,
májku nesly děti z místní školky. Po
slavnostním udělení práva k pořádání májů, o které starostku žádaly děti
z MŠ Lety a za hasiče Petr Špringr,
mohl být zahájen program. Nechyběla v něm vystoupení našich dětí ze

školky i školinky Nona, představily
se soubory Notičky a Proměny. Z
Chodska přijela skvělá Domažlická
dudácká muzika, diváky pobavilo
pěvecké seskupení z Let a okolí Pňora Škluntuc i kapela Třehusk.
Děti z hasičského kroužku zasahovaly při likvidaci hořícího domečku a
zachraňovaly své kamarády - se zraněními je vytáhly z nabouraného auta a ošetřily jim krvácející rány. Za
ukázku zásahu i poražení májky děkujeme dospělým hasičům, kteří
pozvali své přátele z báňské záchranné služby z Kladna a připravili
stánek, kde si návštěvníci mohli zopakovat znalosti z oblasti první pomoci. Děti bavil mimo jiné kouzelník Hopsík, jeho představení doplňovaly dva skákací hrady.
O hlavní koncerty laděné do jazzu a
dixie se postaraly skvělé kapely The
Dixie Hot Licks, Brass band Rakov-

(vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
12. 6. a 22. 6. 17.30 BACKSTAGE
12. 6. 20.00 MANIFESTO
13. 6. a 24. 6. 18.30 DEADPOOL 2
14. 6. 15.30 S LÁSKOU VINCENT
14. 6., 16. 6. a 20. 6. 18.30 (So 20.00, St
17.30) MÁŠ JI!
15. 6. 17.30 AVENGERS: INFINITY WAR
15. 6., 18. 6. a 20. 6. 17.30 (Pá 20.15) JÁ,
SIMON
16. 6. a 24. 6. 15.30 PAT A MAT ZNOVU
V AKCI
16. 6. 17.30 TEAMBUILDING
17. 6. a 23. 6. 15.30 PŘÍŠERKY Z
VESMÍRU
17. 6. a 27. 6. 18.30 (St 17.30) SOLO:
STAR WARS STORY (St 3D)
18. 6. a 20. 6. 13.45 PRAČLOVĚK
18. 6. 20.00 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
19. 6. 17.30 PŮLNOČNÍ LÁSKA
19. 6. 20.00 TEHERÁNSKÁ TABU
20. 6. 20.00 ESCOBAR
21. 6. 15.30 DÁMSKÝ KLUB
21. 6. a 23. 6. 18.30 (So 20.00) JSEM
BOŽSKÁ
22. 6., 23. 6., 25. 6. a 27. 6. 20.00 (So+Po
17.30) JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
25. 6. 20.00 POD JEDNÍM STROMEM

KINO RADOTÍN
12. 6. 17.30 PSÍ OSTROV
12. 6. 20.00 BÍLÁ TMA
13. 6. 10.00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA
13. 6. 17.30 TEAMBUILDING
13. 6. 20.00 MANIFESTO
14. 6. 17.30 SOLO: STAR WARS STORY
14. 6. a 16. 6. 20.00 KAZIŠUCI
15. 6. a 23. 6 17.30 (So 15.30) PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
15. 6. 20.00 GHOST STORIES
16. 6. 15.30 PAT A MAT VE FILMU 2
16. 6. a 19. 6. 17.30 (Út 20.00) MÁŠ JI!
19. a 22. 6. 17.30 (Pá 20.00) ESCOBAR
20. 6. 17.30 NEŽ JSEM TĚ POZNALA
20. 6. 20.00 BISTRO RAMEN
21. 6. 17.30 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
21. 6. a 23. 6. 20.00 (So 17.30) JURSKÝ
SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE (v So 3D)
22. 6. 17.30 NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH

MÁJOVÝ PRŮVOD. Místní děti v průvodu, který byl součástí oslav Staročeských májů v Letech.
Foto Alena VANŽUROVÁ

Připlují kapitán Korda s plavčicí Legrandou

S koncem školního roku se tentokrát můžete rozloučit pohádkou. V letovském Leťánku jsme pro vás spolu s Divadélkem Romanetem připravili
dobrodružný příběh námořníka kapitána Kordy a jeho kamarádky plavčice
Legrandy. Z pražské Kampy na lodi jménem Kapitán za vámi ti dva spolu
s Ptákem Šuplákem Malostraňákem a Žralokem Lalokem vyplouvají, aby
se utkali se lživou Lůzou Medůzou či prohnanými obyvateli z Ostrova Pirátů. Nenechte si ujít krásné loutky z dílny řezbáře Matěje, které ožijí v
legendě o hledání tajemství Pravdohledu a opravdového přátelství. Přijďte
17. 6. od 16.00 na letovskou náves (v případě špatného počasí do sálu U
Kafků). Vstupné 100 Kč za osobu je třeba zaplatit na účet RC Leťánek nejpozději do 13. 6. Přihlásit se můžete pomocí webového formuláře na
www.letanek.cz.
Lenka ZeLenková, RC Leťánek, Lety

Jitka na hrad! volali návštěvníci černošické Křižárny
V černošické výletní hospůdce Křižárna si dali »dostaveníčko« country muzikanti z dolního Poberouní. Dalo
se jich dohromady pět: Vráťa Smrž kytara a mandolína,
Míra »ukulele«, Jirka Chyba banjo, Standa basa, Jirka
V. housle a já se svými korálovými ústy.
Když jsme přijeli na místo, osadní hospoda praskala ve
švech a bylo tu dost hlučno. Měli jsme velké obavy, zda
ta naše »hraná« bude vůbec někoho zajímat. Sotva jsme
ale dali k dobru dvě písničky, sál se ztišil, parta kluků
přestala hrát šipky a lidi s námi začali zpívat. Po každém
songu následoval docela velký potlesk a dokonce i po-

křiky: Dobrá, dobrá dobrá!, Jitka na hrad! atd. Jeden z
hostů pak nám na stůl postavil plnou krabici vynikajících dortů. Protože pivaři moc sladké nejedli, obešla
jsem lokál a dortíky byly fuč. Bylo to moc milé. Šéf hospůdky Pavel posílal platíčka kořaliček, až jsem měla strach, že to kluky položí. No, nestalo se - hráli jsme až do
pozdních hodin. Byli bychom vydrželi i déle, ale museli
jsme chytit poslední vlak. Byl to opravdu moc hezký večer, osazenstvo hospůdky se o nás velmi dobře staralo,
samí příjemní lidé. Těším se na příští »hranou« na Křižárně.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

ník a překvapení večera – kapela
Ting, která roztančila náves a dodala
úžasnému dni tu správnou tečku.
Letošní máje se opravdu vydařily.
Kdo jste se nemohl 26. 5. zastavit na
letovské návsi, určitě se podívejte do
fotogalerie na obecních stránkách,
kde je dění zaznamenáno očima fotografek Petry Stehlíkové a Aleny
Vanžurové. Barbora TeSAŘová,
starostka Letů

Tipy NN

* Přednášku Zdenko Maršálka z
Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR nazvanou Mnichovská
krize a československá armáda pořádá 14. 6. od 18.00 Muzeum Českého krasu v Berouně.
(pez)
* Reprízy divadelní hry Divotvorný
hrnec uvedou místní ochotníci i muzikanti 14. 6. a 15. 6. od 19.00 i 17.
6. od 17.00 v Lesním divadle Řevnice.
Lenka koLáŘová
* Country zpěvačka Hana Lounová a Idefix Band vystoupí 15. 6. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Akustický koncert projektu All
By Myself uvede Petr Váňa junior
16. 6. od 19.00 na venkovním pódiu
černošického Clubu Kino.
(vš)
* S vlivem angličtiny na současnou
češtinu seznámí posluchače přednáška Roberta Adama z Ústavu pro jazyk český FF UK, která se koná 21.
6. od 17.30 v sále U Kafků Lety. (bt)
* koncert Notičky netradičně, na
kterém vystoupí členové dětské lidové muziky z Řevnic, hostí místní
Zámeček 22. 6. od 18.00.
(lek)
* Rocková kapela Shiva zahraje hity Jimmiho Hendrixe, Janis Joplin,
Led Zeppelin, Cream, Black Sabbath aj. 22. 6. od 20.00 v sále Clubu
Kino Černošice.
(vš)
* Festival Umění pohybu se koná
23. 6. od 15 do 22.00 pod srubem U
Kocoura v Letech. Vystoupí Baletní
škola i Taneční studio Dobřichovice,
Taneční škola z Valašského Meziříčí, Šimon Kubáň aj.
(bt)
* vernisáž výstavy fotografií a prezentace knížky Vladimíra Douska
Černosice 1918-2018 se uskuteční
23. 6. od 17.00 v Mokropeské kapličce.
Simona kySiLková
* vančurovo Rozmarné léto sehraje
divadelní spolek Rádobydivadlo
Klapý 23. 6. od 20.00 na nádvoří
zámku v Dobřichovicích.
(ak)
* Svatojánskou slavnost - slavnost
Letního slunovratu pořádá 23. 6. od
23.00 v kostele v Karlíku soubor
Ludus musicus.
(ak)
* komorní filharmonie ZUŠ Dobřichovice, dámská vokální skupina
Cabinet a kapela Tango Jazz Band
vystoupí v pořadu Tančírna 24. 6. od
17.00 na nádvoří dobřichovického
zámku. Od 20.00 zde pak soubor Tyl
z Bakova nad Jizerou uvede divadelní hru Sex na vlnách.
(ak)
* Country kapela Countrio z Hodonína koncertuje 26. 6. od 20.00 v
areálu zámku Dobřichovice.
(ak)
* Díla Michala Cihláře si do 27. 6.
můžete prohlédnout v Café Galerii
Bím Dobřichovice.
Tomáš BÍM
* Práce absolventů FAMU jsou pod
názvem Foto 4+4 vystaveny do 8. 7.
v zámku Dobřichovice.
(ak)
* Čtení při svíčce pro malé i velké
se koná každé pondělí od 17.30 v
KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
Vstupné 50 Kč.
(psk)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

12/2018 (255)

Děti jezdily na oslíkovi

V sobotu 2. 6. si mohly děti nejen ze Všeradic zasoutěžit na oslavě Dětského dne.
Byla pro ně připravena střelba z kuše i ze
vzduchovky, jízda na skútru i na oslíkovi
a mnoho dalších úkolů. Každý rok se těšíme na natěšené tváře našich nejmenších.
Každý rok jsme spokojeni, když jsou děti
šťastné, to je pro nás ta největší odměna.
Poděkování patří dobrovolníkům, rodičům, hasičům i Zámeckému dvoru za skákací hrad. Budeme rádi, když se za rok
opět setkáme a společně si užijeme čas s
dětmi!
Hana Zimová, všeradice

Loučily se stovky lidí

Dvě stovky lidí - rodina, přátelé, bývalí
žáci, spolupracovníci, bratři a sestry z
Církve československé husitské i Zdický sbor, jehož byl zakladatelem, vyprovodili 8. 6. ve Tmani učitele ve výslužbě
Ivana Koulu na jeho poslední pozemské
cestě. Koula zemřel 28. 5. v požehnaném
věku 95 let. Bože, dopřej klid a pokoj jeho duši a spočinutí ve Tvé laskavé náruči.
Jana Šmardová Koulová, Tmaň

DĚTSKÝ DEN. Spousta atrakcí byla připravena pro účastníky všeradického Dětského dne. Foto Hana ZIMOVÁ

Legendy se vrátí, tentokrát do Neumětel
MÍSTNÍ KULTURÁK BUDE HOSTIT ŠESTÝ ROČNÍK VELKÉHO TURNAJE V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH
Šestý ročník velkého turnaje v počítačových hrách Legend is Back se
uskuteční 23. června v Neumětelích.
V minulosti se podobná akce konala
i ve Všeradicích.
Hlavním programem akce, kterou
bude hostit kulturní dům U Horymíra, jsou tři turnaje. Pro ten nejpres-

Doprovodný program turnaje myslí i
na děti.
Foto Michal NETÍK

tižnější - League of Legends -, ve
kterém změří síly osm týmů, je vyhrazeno hlavní pódium.
Turnaj se bude živě »streamovat« na
twitch.tv, komentovat jej bude čtveřice Michal BRONKO Šembera, Roman VARY MAY Dufek, Michal
REEM Tretter a Kryštof MORTAL
Svoboda. Mezi přihlášenými je i tým
nesoucí jméno Kde mám ruce?, jehož kapitánem je Petr XNAPY Jirák.
V týmu jej doplní hráči jako Idyiom
nebo Mortsche.
Další turnaje patří konzolím PS4. V
herní aréně, která bude součástí FAN
zóny, se odehrají turnaje NHL 18 pro
16 hráčů a FIFA 18 pro 24 hráčů.
V turnajích budou hráči usilovat o
finanční prémii, poháry, medaile a
spousty předmětů spojených s herním, komiksovým i filmovým světem. Zatímco turnaj League of Legends už je obsazený, turnaje FIFA i

NHL ještě zájemcům nabízejí volná
místa. Přihlášky i propozice naleznete na www.legendisbacklol.webnode.cz/prihlas-se/.
Pořadatelé samozřejmě mysleli i na
doprovodný program. FAN zona bude po celý den nabízet spoustu zábavy: PS4 koutek, VR koutek, Xbox
koutek, simulátory, deskové hry a
další. V Retro koutku si budete moci

zavzpomínat na časy, kdy jste seděli
u konzolí jako PS1 nebo Super
Nintendo. Samozřejmě bude pamatováno i na občerstvení.
Akce bude zahájena v 8.00, o půl
hodiny později budou odstartovány
samotné turnaje. FIFA I NHL skončí
kolem 19.00, předpokládaný konec
celého turnaje je kolem půlnoci.
michal NeTíK, Neumětely

Malíři se snaží zachytit Pohled na Všeradice

Třináctý ročník mezinárodního malířského sympozia hostí Všeradice. Pokud máte zájem vidět malíře »v akci«, určitě v těchto dnech navštivte rodiště známé kuchařky M. D. Rettigové Všeradice a jistě se vám podaří na
umělce pracující v plenéru narazit. Letos se jich tu sešlo jedenáct - kromě
Čechů přijeli i ze Slovenska, Rakouska a Polska - a tvoří na téma Pohled na
Všeradice. Již hotová díla budete moci poprvé spatřit na slavnostní vernisáži výstavy, která se ve všeradické Galerii M. D. Rettigové uskuteční 16.
června od 14.00 hodin. Svým vystoupením ji doprovodí operní pěvkyně
Gabriela Jelínková. Obrazy budou v zámecké galerii vystaveny do 31. srpna.
Bohumil STiBal, všeradice

Tečku za dětským dnem v Lipkách obstaral velkolepý ohňostroj
Dětský den s velkolepým ohňostrojem na závěr uspořádala v sobotu 2.
června Obec Tmaň ve spolupráci s
TJ Vápenka Čertovy schody Tmaň,
Mysliveckým spolkem Hora, Sborem dobrovolných hasičů Tmaň a
ZŠ a MŠ Tmaň.
Celodenní akce pro děti začala dopoledne na fotbalovém hřišti. Rozmanitých soutěží bylo mnoho, jezdilo se na kole i koloběžce, střílelo se
z luku a ze vzduchovky, skotačilo se
na skákacím hradu a ukázku své
práce předvedli mladí hasiči.
Odpolední program se přesunul tradičně do Lounína. V místních Lipkách, kam caparty přivezl vůz dob-

rovolných hasičů, už byla připravena lanová dráha, ukázka policejní a
hasičské techniky, i jízda na koních.
Testík ke 100. výročí republiky si
mohli zkusit ti, kdo šli do Lipek pěšky. Odměnou jim byla radost ze znalostí i občerstvení v cíli, které bylo
pro děti zdarma.
Den se vydařil nejen těm nejmenším, ale všem, kdo přišli. Se setměním se obloha rozzářila nádherným
ohňostrojem, který byl zakončen potleskem i pokřikem oslavenců: Ať
žijí děti! Děkujeme všem, kdo tuto
skvělou akci tradičně s velkým nasazením připravují.
Text a foto
Jana Šmardová Koulová, Tmaň
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Územní plán: Ohrožení, nebo spása?
MARTIN SUDEK: „RADNÍ A ZASTUPITELÉ BY SE MĚLI ZAJÍMAT O NÁZOR OBYVATEL...“
peníze, které mohly investovat do skutečného rozvoje. V případě Vrážky jsou pozemky hlavně Dominikánů. Město zde za prodej nebude inkasovat
nic. V případě Eurovie opět není město majitelem
a z prodeje a stavby nebude mít ani korunu.
Kdo tedy vydělá? Někdo ano, ale obyvatelé Řevnic to rozhodně nebudou. Myšleno obyvatelstvo
jako celek, nikoliv pár jednotlivců. Maximálně
můžeme počítat s penězi z příjmu »na obyvatele«,
což je nyní něco okolo 16-18 000 Kč za člověka
/rok a něco málo na dani z nemovitosti. A to jsou
tak peníze na údržbu infrastruktury, která novou
zástavbou vznikne. Ke všemu již máme zkušenost, že zdaleka ne všichni, kdo v Řevnicích bydlí, zde také mají stálé bydliště a tak ani těch 18000
na hlavu není jistých.
Hodnota Řevnic je vysoká právě proto, jaký mají
dnes charakter. Jaká je zástavba nyní. Proto developeři chtějí v Řevnicích stavět a prodávat. Pokud
Řevnice ztratí svůj charakter a stanou se běžným
satelitem, jejich atraktivita a hodnota klesne. A
tím klesne i hodnota současných nemovitostí
(příp. nebude růst tak, jak by jinak mohla).

Nový územní plán (ÚP) je téma, jež ovlivní život
v Řevnicích. Mohlo by se zdát, že to není nijak
akutní problém. Není tomu tak. Územní plán je
nyní připravován ke schválení, ke kterému může
dojít v horizontu několika měsíců. Jeho důsledky
budeme pociťovat sice až po několika letech, zato
navždy. I proto vznikla petice proti záměrům způsobu zástavby v lokalitách Vrážka a Eurovia.
Mazání medu kolem huby
Místostarosta Skripnik, který je odpovědný za přípravu ÚP, v Ruchu napsal, že zastavitelné plochy
jsou v ÚP zredukovány a regulativy jsou nastaveny přísněji. V jiném článku z webu města vyplývá
obdobné tvrzení, pod kterým je podepsán starosta
i oba místostarostové. Mohlo by se tedy zdát, že
není důvod se ničeho obávat. Toto tvrzení je však
mírně řečeno manipulativní.
O tom, že by snad v areálu Eurovie docházelo ke
snížení zastavěnosti, není třeba psát. Podívejme se
tedy, jak vypadá »zmenšení« zastavitelných ploch
na Vrážce. Nový ÚP zmenšuje celkovou plochu
označenou jako lokalita na Vrážce. Je tam však
velké ALE. Zatímco současný ÚP uvažuje Vrážku
jako území o velikosti 24,9 ha, je definice Vrážky
v návrhu nového ÚP zhruba poloviční, tedy redukce. ALE zatímco současný ÚP obsahuje pro
toto území tři typy ploch: obytné území, veřejná
prostranství a přírodní zeleň, v novém ÚP již žádná plocha přírodní zeleně není. Mimo komunikací, menší parkové úpravy a prostoru u trafostanice
je tam pouze obytné území.
Celková čistá zastavitelná plocha Vrážky (tj. pouze plocha zastavitelná domy při maximální možné
hustotě zastavěnosti 35%) je podle současného
ÚP 3,66 ha. Podle návrhu nového ÚP je to 3,7 ha.
Kam se jen ta redukce poděla?
Jestliže vztáhneme tuto maximální hustotu zastavěnosti k celému vymezenému území Vrážky v
současném ÚP, jsme na 15% celkové zastavěnosti. ALE v novém návrhu ÚP to je 30%! Dvakrát
vyšší hustota osídlení. Vypadá to snad jako přísnější regulativ? K tomu nám zbydou nezastavěná
pole v horní části, která nepochybně bude někdo
po pár letech při další úpravě ÚP chtít změnit na zastavitelné území. A budeme na oněch 25 ha s maximální hustotou dvakrát vyšší, než je současný
ÚP. Neříká se tomu náhodou salámová metoda?
Často se setkávám s názorem, že město se musí

VRÁŽKA. Méně polí, méně luk, méně přírody.
Jen domů a lidí více.
Foto NN M. FRÝDL
rozvíjet. Má to však také své ALE. Pokud je mezi
slovy »rozvoj« a »růst« rovnítko, tak si koledujeme o problém. Rozvoj si můžeme představit jako
dobudování zpevněných povrchů ulic, opravy vodovodu, rozšíření kapacit školy, školky, zdravotních zařízení… Tak by to mělo být. Ale pokud někdo chápe rozvoj tak, že město se potřebuje rozšiřovat, aby bylo »zdravé a prosperující«, zákonitě
musíme dříve nebo později narazit. Když ne na jiná omezení, tak na hranici katastru Řevnic. A rozvoj skončí. Co pak čeká Řevnice? Úpadek? Skomírání? Jistě že ne. Více neznamená vždy lépe.
V roce 2018 již máme mnoho možností se poučit
z chyb jiných měst a obcí, které se v minulosti
rozšiřovaly více, než bylo zdrávo. A když vidíme,
že jim to způsobilo mnoho potíží, budeme je chtít
napodobit a dělat stejné chyby? Na vlastní kůži
pociťujeme dopravní situaci, parkování… Vyřešíme to tím, že lidí a aut přibude? Prý je »rozvoj«
Řevnic potřebný i z ekonomického pohledu. Co
nám ale takový »rozvoj« přinese? Jiné obce alespoň prodávaly své pozemky a utržily za to nějaké

Co s tím?
Stavět obytné domy v Eurovii, které s 60% zastavěnosti budou sídlištěm, je nesmysl. Eurovia je v
záplavovém území, a tam se bydlení stavět nemá.
Může tam být drobná výroba a služby, tak jak je
to nyní určeno. I to je pro rozvoj města a jeho
okolí potřebné. Rozhodně víc, než být noclehárnou Prahy.
Na Vrážce by se stavět mohlo, ale citlivě a ve stejné míře, jako je okolní zástavba. Například v Seifertově a Škroupově ulici je zastavěnost (bez započítání veřejného prostoru) v průměru 12%. Ke
všemu domy nedosahují maximální možné výšky
a tak hmota staveb je o mnoho menší, než stanovuje nový ÚP na Vrážce. Nová zástavba by zde
měla respektovat současný charakter území a
nový ÚP by neměl umožňovat téměř trojnásobně
větší hustotu zastavění.
Radní a zastupitelé by se měli zajímat o názor
obyvatel, který vyjádřili před čtyřmi roky při tvorbě strategického plánu. Také by měli respektovat
názor značně velkého počtu lidí, kteří podpořili
petici. Jsou to naši správci města, ne sociální inženýři, kteří se starají o naše »blaho« nám navzdory.
Martin SUDEK, Řevnice

Nová výstavba - developeři versus »lid«
Opět je nastolen problém spočívající
ve snaze developerů, možná i některých projektantů a sponzorů, o rozmnožení zisků při plánované nové
výstavbě. Nic proti novému bydlení.
Každý raději bydlí ve vlastním, než
v nájmu. Proto při rozrůstajícím se
počtu obyvatel je výstavba nutná.
Ale... Bytů se už v poslední době postavilo poměrně dost, k jejich získání je však pro méně movitou část
obyvatel velkou překážkou jejich
uměle navyšovaná cena. Banky navíc zvedly úrokové sazby hypoték.
Často se staví zbytečně rozlehlé a
luxusní byty, na jejichž pořízení dosáhne málokdo.
Ideální místo k bydlení
My, obyvatelé Řevnic, nejsme ve
většině nepřející a chápeme, že naše
městečko je jedním z ideálních míst
k bydlení, po kterém mnoho lidí touží. Ale zůstalo by to tak i nadále?
Řevnice bývaly kdysi převážně místem pro rekreaci. Tomu odpovídala i
vybavenost a dopravní přístupnost.
Vlakové spojení s Prahou bylo již
tehdy požehnáním a je tomu tak dosud. Ovšem silniční síť dnešnímu
provozu naprosto nevyhovuje. Silnice byly budovány v šíři, jež vyhovo-

vala povozům, kočárům taženým
koňmi a občas nějakému autu či motocyklu. Pokud do naší obce přibudou další obyvatelé, samozřejmě se s
jejich příchodem navýší i počet aut.
Již teď je v Řevnicích těžké nalézt
místo k parkování. Hlavně se to týká
náměstí Jiřího z Poděbrad, pošty a
nádraží. Další nepříjemností je čekání vozidel v dlouhé frontě před staženými závorami u železničních přejezdů. Dlouhá léta je plánována výstavba nové trati, která by odlehčila
té stávající. Nic se ale neděje.
Rovněž bylo před časem slíbeno zřízení autobusového spojení s Lety a
Dobřichovicemi. Ten ze zdejších
obyvatel, který nevlastní auto a nemá možnost využít pomoc k dopravě
někoho z rodiny nebo známého, zde
žije jako ve skanzenu. Dojít z nádraží v Dobřichovicích do obchodů a
jinam, je náročné. Zvláště staří lidé
se potřebují dostat k lékaři, který
buď v našem městečku není, nebo již
nepřijímá pacienty. Navíc je pro každého z nás příjemnější mít tu možnost vybrat si z více prodejních míst
k nákupu. A spadá sem i zrušení spořitelny v Řevnicích. Bankomat je sice nahrazen, ale ne každý má možnost řešit své ostatní finanční trans-

akce elektronickou poštou. Vyjmenované nedostatky s novou výstavbou úzce souvisí. Pokud navyšovat
počet obyvatel Řevnic novými byty,
mělo by se přihlížet k dosavadní vybavenosti, rozbitým silnicím i chodníkům a nedostatečné veřejné dopravě. Jestliže masivně stavět, pak s
podmínkami, které by měly být vloženy do stavebního povolení a být
jeho nezvratnou součástí:
1) Zajistit dostatečnou vybavenost
zásobování i veřejných služeb
2) Zřídit vyhovující počet míst k parkování
3) Uvést do pořádku sjízdnost silnic
a schůdnost chodníků
4) Fungující vodovodní síť
5) Dostatečnou kapacitu čističky pro

kanalizaci a odpadní vody
To vše by pro městský rozpočet bylo
jinak při větším počtu obyvatel neúnosné. Není totiž jisté a nelze ani
očekávat, že s nově přibyvšími občany do našeho městečka se zde zabydlí i movití podnikatelé, kteří zde
budou mít nahlášená trvalá bydliště,
a tím by i odvodem z daní výrazně
přispěli do městského rozpočtu.
Přejme si, aby se vše řešilo rozumnou a smířlivou cestou ke spokojenosti nás, nynějších obyvatel, případně i těch nových. Přece nezáleží
jen na jednotlivcích, ale na nás všech
dohromady tady, v Řevnicích.
Jana KOLÁŘOVÁ, Řevnice
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Liteňské aktuality

S GLÓBUSEM. Liteňští školáci na předprázdninové cestě kolem světa.

Putovali kolem světa
Žáci liteňské školy se vypravili na
předprázdninovou cestu kolem světa. Jak k tomu došlo?
Pro své spolužáky si koncertní program s tímto názvem připravili žáci
Simony a Petra Krutských, kteří v
rámci ZUŠ Stela Maris u nás vyučují hru na hudební nástroje a zpěv.
Představení se konalo během 2. – 4.
vyučovací hodiny. V roli nadšených
diváků jsme nejen poslouchali, ale
také se zapojili do vědomostní soutěže. Vyslechli jsme sedm skladeb z
různých koutů světa, dostali základní informace o dané zemi, zhlédli
fotografie zajímavých míst. Naším
úkolem bylo uhodnout název země.
Některým se podařilo vyřešit všech
sedm hádanek. Na závěr nechyběla
sladká odměna pro posluchače. Paní
učitelce Krutské patří pochvala za
výborný nápad, malým hudebníkům
děkujeme za krásný zážitek.
Hana HAvElKová, ZŠ liteň

Foto Hana HAVELKOVÁ

* Autorskou hru Bílý ostrov sehrají děti z dramaťáku Liteňského pupíku 12. června od 18.00 v kině Liteň.
Hana JŮZlová
* výstavu keramiky pořádá Záskalák Liteň v místní knihovně. Výtvory dětí, dospělých i seniorů si
můžete prohlédnout 15. 6. od 9 do
18.00, 17. 6. od 14 do 18.00 a 18. 6.
od 9 do 12.00. V rámci výstavy je
vyhlášena keramická soutěž na téma Vodní svět. Jana KRTKová
* Požár lesa o rozloze 20x20 metrů
poblíž Dubu sedmi bratří v Karlštejně likvidovali 1. 6. dobrovolní
hasiči z Litně. Zásahu v těžce přístupném terénu se spolu s nimi zúčastnili také profesionálové z Řevnic i Berouna a karlštejnští »dobráci«. Protože místo, kde hořelo, není
dostupné pro těžkou techniku, byla
do akce nasazena berounská čtyřkolka s vysokotlakovým hasícím
zařízením. Liteňští kromě hašení
rozhrabávali lesní hrabanku a vyhledávali skrytá ohniska. Požár se
obešel beze škody.
(pav, jih)

Někteří z vás si postavili hlavu
STAROSTA: DOSUD NEMÁME POVOLENÍ NA VŠECHNY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Milí sousedé, v minulých vydáních
Liteňského okénka jsem věnoval pozornost především ohleduplnosti a
našemu společnému soužití. Aniž
bych to chtěl a plánoval, budu tentokrát své myšlenky věnovat tématu
velmi podobnému.
Patrně všichni jsme rádi, že máme v
Litni kanalizaci a fungující čistírnu
odpadních vod (ČOV). Máme samozřejmě každodenní drobné provozní
problémy. Byly bychom rádi, kdyby
se do kanalizace dostávalo méně tuku, kdyby nikdo nesplachoval do
WC staré hadry nebo silonky. To
všechno jsou běžné denní potíže, s
nimiž se dokážeme vyrovnat.
Já jsem se také postavil čelem k faktu, že doteď nemáme stavební povolení na všechny kanalizační přípojky. Vlastně už druhý den ve funkci

jsem byl pozván na kobereček na
stavební úřad, kde mi vrátili do náruče hromadu dokumentů a řekli, že
takto podaná žádost o stavební povolení na přípojky neobstojí.
Udělal jsem potřebné kroky, napravil nedostatky jak formálního charakteru, tak v projektové dokumentaci. Nyní se nacházíme ve stavu,
kdy je potřeba, abyste se všichni, koho se výstavba dotkla, dostavili na
úřad městyse a podepsali souhlas s
výstavbou. Jedná se téměř výhradně
o případy, kdy se sousedova přípojka nachází v menší než dvoumetrové vzdálenosti od vašeho pozemku.
Možná si řeknete, proč o tom, sakra,
píše? Vždyť už tu přípojku mám a
používám ji. Ano, přípojky jsou postaveny a používáte je. Úřad všem
vyšel vstříc a vzal tu nepříjemnou

povinnost vyběhat stavební povolení
na sebe. Je to velká úleva pro vás,
občany, a mnoho práce pro obecní
zaměstnance. Zdědil jsem tento nepříjemný úkol, chci ho splnit a kanalizaci formálně dokončit. Má to však
háček. Někteří z vás si postavili hlavu a souhlas nechtějí sousedovi podepsat. (Dokončení na straně 8) (fik)

Zlato z Mnichova
odvezl Matěj do Leče

Majestátný krkavec předvedl chytrost i obratnost
Již potřetí do liteňské základní školy zavítala společnost Ornita, aby
nás seznámila s ptáky žijícími na
území České republiky. Tentokrát
byl program zaměřen na ptáky krkavcovité, velice inteligentní tvory.
Při úvodní poznávačce vycpaných
exemplářů jsme si rozhodně neudělali ostudu. Žáci dokázali pojmenovat všechny zástupce těchto nelibě
znějících pěvců. Nadšení ovšem vzbudili především živí zástupci. Byla
nám představena kavka, vrána a sojka. Závěr programu patřil majestátnému krkavci, který nám předvedl
svou chytrost a obratnost při chytání potravy ve vzduchu. Děkujeme

za krásný zážitek a těšíme se na další setkání.
Text a foto
Jitka Klímová, ZŠ liteň
Za jinými zvířaty vyrazili liteňští
prvňáci v rámci školních výletů 4.
června do ZOO v Plzni.
Po příjezdu se obě první třídy s učitelkami zúčastnily výchovného programu Cesta do Afriky. Seznámili
se s tropickým deštným pralesem,
savanou i pouští. Aby si žáci den
zpestřili, hráli si cestou na cestovatele i na špióny. V jednotlivých expozicích se děti dozvídaly od lektora zajímavosti ze života afrických
zvířat. (Dokončení na straně 8)

Závody světového poháru v kickboxu German Open 2018 se konaly v
německém Mnichově. Triumfoval
na nich Matěj Vlasák z Orient klubu
v Leči. Matěj se v bavorské metropoli utkal ve dvou zápasech s domácími závodníky. Ač byli soupeři vyšší než on (což je v kickboxu nesporná výhoda), dokázal je svou bojovností porazit, prvního dokonce před
časovým limitem. A tak zlatá medaile z Mnichova putovala do Leče.
Text a foto Petr VLASÁK, Leč
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Školáci vyhráli soutěž mladých cyklistů
STARŠÍ DRUŽSTVO SE PROBOJOVALO DO KRAJSKÉHO KOLA, MLADŠÍ SKONČILO TŘETÍ
Soutěž mladých cyklistů patří mezi
liteňskými školáky k oblíbeným každý rok se jí účastníme v obou

Florbalisté v sokolovně

Druhý florbalový turnaj pořádaný
Domečkem Hořovice a Sokolem Liteň se konal začátkem června v liteňské sokolovně. Zúčastnilo se ho
24 hráčů, které jsme rozdělili do kategorií mladší a starší. Než se všechny týmy prostřídaly, uběhly tři hodiny. Některé zápasy skončily remízou, vítěze pak musely určit samostatné nájezdy. Mladší kategorii vyhrál tým pod vedením Vanesky Dimitrov, starší kategorii tým vedený
Standou Jelínkem (na snímku).
Všichni hráči byli odměněni za své
sportovní výkony sladkou odměnou
a první tři družstva obdržela sladké
medaile. Turnaj se povedl, děkuji
všem, kteří pomohli s jeho organizací.
Text a foto
romana BUrDoVá, Liteň

NA »OKRESE«. Liteňští školáci na okresním kole soutěže mladých cyklistů
v Berouně.
Foto Hana HAVELKOVÁ

Někteří z vás si postavili...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Co to může v krajním případě znamenat? Může to skončit tím, že nás
stavební úřad vyzve k odstranění
nelegální stavby. Budeme mít sice
ČOV i hlavní řad, ale bez přípojek.
Pevně věřím, že k tomu nakonec
nedojde a jsem připraven udělat
všechno pro to, abychom kanalizaci
mohli spokojeně používat dál. Pokud to bude opravdu potřeba, najdeme - navzdory GDPR - cestu ke zveřejnění jmen těch, kteří vyřízení sta-

vebního povolení blokují.
A poslední vzkaz těm, kteří říkají, že
»máme na úřadě bordel, že už něco
podepisovali…« V tomto případě,
stejně jako v mnoha jiných, jsme na
úřadu městyse jen to poslední kolečko v soustavě státní správy a musíme udělat to, k čemu nás stavební
úřad vyzve.
Přeji Vám krásné léto, hezké prázdniny a nerušenou dovolenou, Váš
Filip kaŠTánek, starosta Litně

vyhlašovaných kategoriích. Také letos jsme v závěru května vyrazili do
Berouna na okresní kolo v silné sestavě, někteří reprezentovali ZŠ Liteň opakovaně. V kategorii mladších
reprezentovali školu Evelýna Matějová, Terezka Pokorná, Václav Čejka a Zachariáš Hovorka. Za žáky
druhého stupně soutěžilo družstvo
ve složení Eliška Exnerová, Karolína Hořejší, Petr Zajíček a Matyáš
Kučaba. Všichni předvedli velmi dobré výkony, pochvalu si zaslouží za
snahu a příkladnou reprezentaci.
Družstvo starších obsadilo 1. místo a
svým výkonem se nominovalo do
kola krajského. Naši mladší reprezentanti si také vedli výborně - obsadili 3. místo. Všem blahopřejeme!
Hana HaVeLkoVá, ZŠ Liteň

Majestátný krkavec...

(Dokončení ze strany 7)
Průvodkyně říkala jména konkrétních zvířat, co mají ráda i jak se dostala do plzeňské zahrady. Důraz byl
kladen na ochranu africké přírody a
ohrožené druhy živočichů. Nechyběla ani návštěva obchůdku či zmrzlina a dokonce se nám podařilo i zachránit klobouček, který spadl za
elektrický ohradník v pavilonu lvů.
Musíme děti pochválit za jejich chování v autobuse i po dobu výletu.
Děkujeme i dospělému dozoru M.
Plchové a K. Horkému za pomoc s
organizací výletu. Věra Horká,
Lenka ŘíHoVá, ZŠ Liteň

ké
oteck
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ředletí
edletí
VÍTĚZOVÉ. Fotbalová starší přípravka Litně vyhrála jednu ze skupin okresního přeboru.
Foto Miloslav KLIMENT

Muži jsou beznadějně poslední
FOTBALISTÉ MAJÍ ZA SEBOU JEDNU Z NEJHORŠÍCH SEZON
V jarní části fotbalové sezony měl
FK Liteň v příslušných soutěžích
přihlášeny tři kategorie: družstva
mladší i starší přípravky a muže. Jak
si vedla?
Mladší přípravka - děti v ročníku
2009 a mladší - skončily ve skupině
H na čtvrtém místě. Jen o skóre rozhodlo o tom, že před nimi, třetí, byl
celek ČL-U Beroun. Vítězem se stalo družstvo Hudlic. Soutěže přípravek se hrají turnajovým způsobem a
konečné pořadí vzejde ze součtu výsledků jednotlivých turnajů. Naše
bilance byla ve 20 zápasech: 8 vítězství, 3 remízy, 9 proher. Při skóre
53:64 jsme získali 27 bodů.
Starší přípravka si v okresním přeboru vedla výborně, skupinu J vy-

hrála před družstvy Zdic, Chrustenic, Nižboru a Cembritu Beroun.
Kluci předváděli ve věšině turnajových zápasů pohledný a kombinační
fotbal. Z dvaceti utkání 12 vyhráli,
čtyřikrát remizovali a čtyřikrát prohry. Získali 40 bodů, skóre 62:35.
Stručná bilance mužů: 1 výhra, 2 remízy a 20 proher. Získaných 5 bodů
znamená beznadějně poslední místo ve IV. třídě a jednu z nejhorších
sezon v historii našeho klubu. Špatný přístup některých hráčů, pracovní povinnosti, nezájem o dění a pomoc hráčů, kteří v minulosti v klubu
působili, řada dalších příčin nedává
velkou naději na pokračování v nadcházející sezoně.
Miloslav kLIMenT, FC Liteň
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16.6. v 16:00
Klub obyvateel a přá
řátel Lhotky
ky, z.s. • Bar u Emy
Lipová 14, 267 27
2 Svinaře-Lhotka • www
www.kopl.eu

Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ

Naše noviny 12/18

Veřejnost se bude muset probudit!
VÝZVU K ODSTOUPENÍ ANDREJE BABIŠE PODEPSALO BEZMÁLA 10 % OBYVATEL DOBŘICHOVIC
Začátkem března jsem našel na internetu, že několik mladých lidí vytvořilo skupinu s názvem Milion
chvilek pro demokracii. Začal jsem
jejich snahu o zlepšení české politiky sledovat a jejich počínání se mi
líbilo.
Po zveřejnění požadavků organizátorů akce Milion chvilek pro demokracii na odstoupení Andreje Babiše
z politických funkcí z důvodu jeho
střetu zájmů politika a velkého podnikatele, z důvodu jeho trestního stíhání za dotační podvod, z důvodu jeho angažovanosti jako agenta StB, z
důvodu jeho chování a nepřiznání
žádné vlastní chyby nebo selhání, z
důvodu jeho členství v předlistopadové KSČ atd. jsem podepsal výzvu
k jeho odstoupení. Navíc jsem ji šířil
mezi svými přáteli a známými. Výzvu nakonec podepsalo přes 250.000
lidí, což považuji za vysoké číslo ve
srovnání s jinými podobnými výzvami a peticemi. I podle mého názoru
A. Babiš do vysoké politiky nepatří
a měl by z ní odejít. Je brzdou vytvoření vlády ČR s důvěrou Poslanecké
sněmovny.

Když jsem se dozvěděl, že na úterý
5. 6. Milion chvilek organizuje demonstrace proti A. Babišovi v městech a obcích celé ČR, rozhodl jsem
se tuto akci podpořit a pomoci zorganizovat protest proti i v Dobřichovicích. Oslovil jsem starostu města,
několik radních a využil své mailové
kontakty ke svolání protestní akce v
centru Dobřichovic. Souběžně jsem
se dozvěděl, že v Dobřichovicích
podepsalo tuto výzvu 356 občanů,
což je téměř 9,83 % veškerého počtu obyvatel našeho města včetně nezletilých dětí. Důkladnou prohlídkou

stránek www.milionchvilek.cz jsem
zjistil, že našich skoro 10% je největší procentní výsledek ze všech
obcí a měst celé České republiky.
Protest se 5. 6. konal od 18.00 v Palackého ulici před poštou a dostavilo se odhadem 150 občanů. Další mě
mailovali, že raději pojedou do Prahy na souběžně organizovanou protestní akci. Na setkání protest podepsalo dalších asi 30 občanů. Přečetl
jsem text požadavku na odstoupení
A. Babiše a prohlášení organizátorů
akce Milion chvilek. Na závěr účastníci začali spontánně zpívat českou

Festival v duchu stého výročí republiky

Hasiči v jednom kole...

(Dokončení ze strany 1)
Naopak k likvidaci následků silného
deště a krup vyjížděli hasiči 1. června do Dobřichovic.
„V několika zatopených objektech
jsme společně s řevnickými i dobřichovickými dobrovolníky čerpali
vodu,“ sdělil Vintera s tím, že jeho
kolegové pomáhali i na budově Základní školy, kde byly kroupami ucpané okapy a voda se dostala stropem do třídy. „Hasiči okap zprůchodnili pomocí automobilového
žebříku a ručního nářadí,“ uzavřel
řevnický profesionál.
(mif)

Šestý ročník Mix festivalu ZUŠ Řevnice se konal 9.6. u místního Zámečku.
Odpoledne plné kultury a umění se těšilo velkému zájmu návštěvníků. Festival se nesl v duchu stého výročí republiky, a tak byly zastoupeny tance i
hudba od 20. let, přes léta 60. až po současnost. Zahájení akce patřilo
orchestru Dolní Berounky, který zahrál pásmo pohádek v úpravě Alexandra
Skutila. Zahráli a zazpívali žáci ZUŠ Řevnice, Dobřichovice i Černošice,
dirigentské hůlky se chopila Kristýna Kolářová. Pak už se střídal tanec i
zpěv na dvou pódiích. Počasí bohužel nepřálo, prudký déšť program »přestěhoval« do vnitřních prostor Zámečku. I tak si všichni Mix festival užili.
Jeho součástí byla i Vernisáž prací výtvarného oddělení Čechy krásné, Čechy mé.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Třebaňští školáci vyrazili za dobrodružstvím na Šumavu
Padesát dětí ze zadnotřebaňské málotřídky se vydalo 10. 6. na školu v
přírodě směr šumavské Nové Hutě.
(na snímku). Jeli též předškoláci,
kteří se budou blíže seznamovat se
svými budoucími kantory a spolužáky. „Už jsem nemohla dospat,“ hlásila u autobusu předškolačka Nikolka Trpišovská. Děti čeká pět dnů zábavy a dobrodružství. U odjezdu došlo i na slzičky, dětí či rodičů, nakonec však caparti odjeli všichni.
Text a foto Petra FRÝDloVÁ

Mezi žáky ZŠ Zadní Třebaň zavítal
7. 6. Jiří Topinka ze Státního oblastního archivu v Berouně. Vyprávěl
dětem, jak se v naší obci žilo dříve.
Vše doplnil obrázky, mapami i starými kronikami. Z jedné z nich si děti
samy předčítaly. Vyprávění bylo tak
zajímavé, že děti ani nedutaly. Ale i
pro jejich všetečné dotazy se prostor
našel. Díky oblastnímu archivu za
organizování přínosných besed pro
žáky základních škol okresu Beroun!
Pavlína FialoVÁ, ZŠ Z. Třebaň

hymnu. Je mi jasné, že taková akce
nepřesvědčí Babiše, aby odstoupil,
ale je naše povinnost na jeho chování a problémy upozorňovat. Pokud
považujeme demokracii za jediný
způsob správy veřejných věcí, bude
se muset probudit většina české
veřejnosti a ve volbách dát A. Babišovi najevo, že si jeho další přítomnost v politice nepřeje. Jsem rád, že
jsem k tomu mohl takto přispět.
Václav KRaTocHVíl,
Dobřichovice

Z našeho kraje

* Kamenná lavička navržená sochařem Petrem Váňou s pamětní
deskou Květoslavovi Mašitovi bude
slavnostně odhalena 14. 6. od 17.00
v parku Na Burze Všenory.
(sah)
* Vítání nových občánků Dobřichovic se v místním zámku bude konat
15. 6. od 17.30.
(ak)
* Na Den s hasiči, policií, vojáky a
záchranáři, který se koná 16. 6. od
13.00 na louce u pěší lávky v Dobřichovicích, zve místní SDH.
(zid)
* Den otevřených ohrad pořádá 17.
6. od 14.00 spolek Hiporehabilitace
Jupiter. Na louce u Lesního divadla
v Řevnicích budou k vidění ukázky
práce s koňmi, vystoupení dětí z
koňského kroužku či potkaní agility.
Děti se budou moci svézt na koních
a zahrát si malou bojovku.
(zzi)
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 23. 6. od 8 do 12.00
pod místním zámkem.
(ak)
* K šetření pitnou vodou vyzývá
obyvatele Letů zdejší obecní úřad.
Lidé by neměli používat pitnou vodu
k napouštění i dopouštění bazénů,
zalévání zeleně a mytí aut.
(bt)
* V úspěšné sezoně pokračují aerobičky AC Olympia Všenory. Na
pražských závodech Žij pohybem
byly Děti se sestavou Myš maš druhé, Kadetky se sestavou Emoji čtvrté a Juniorky s Předpovědí počasí
vybojovaly zlato. Týden nato v Odoleně Vodě Myš maš i Předpověď
počasí ve svých kategoriích zvítězily.
Katka ČERNÁ
* Půjčovna paddleboardů poblíž
lávky v Řevnicích zahájila v červnu
druhou sezonu. Zázemí má na tzv.
relaxační louce na levém břehu Berounky. Městu se podařilo na úpravu
prostranství získat dotaci, a tak zde
bylo vybudováno ohniště, přibudou
stojany na kola, lavičky, stoly, budou
vysázeny živé ploty i stromy. (pan)

Vítěz rybářských závodů vylovil z Berounky pěkného kapříka
V sobotu 26. 5. pořádala Místní organizace Českého rybářského svazu
Řevnice tradiční dětské rybářské závody. I přes nepříznivé podmínky
pro rybaření z důvodu zvýšené hladiny Berounky způsobené vydatnými dešti nahodilo pruty 20 závodníků a ulovili celkem 9,84 kilo ryb.
Nejčastějšími úlovky byly oukleje,
plotice a cejni. Ryby byly vráceny
řece - i letos jsme chytali metodou
Chyť a pusť! Než pořadatelé sečetli
úlovky, opekli si závodníci buřty,
které s limonádou pro děti zajistil,
jako každý rok, Martin Kodet. Díky!
Lovcem největší ryby - kapra o délce
49 cm a váze 1,87 kg - byl 12letý
Ondřej Strnad z Kozolup. Ondřej si

též celkovým úlovkem 3,23 kg vylovil první místo. Velké štěstí přálo
9letému Honzovi Bučinskému ze
Zadní Třebaně, který 2 minuty před
ukončením závodu zdolal téměř kilového cejna a s celkovým úlovkem
1,58 kg obsadil druhou příčku. Na
třetím místě se umístila s celkovým
úlovkem 1,46 kg 13letá Zadnotřebaňanka Zuzana Partajová. První dva
medailisté obdrželi pruty s navijákem, Zuzka rybářský deštník. Na
čtvrtém místě skončila 13letá Andrea Nachlingerová z Radotína, za ní
se umístil stejně starý Jan Křepinský
z Prahy. Sourozenci Müllerovi z Letů ani letos nezůstali bez úlovku.
Dominika si vylovila šesté místo, je-

jí bráška Michael deváté. Sedmá
příčka patřila Tereze Flemrové z
Řevnic, osmý skončil Tomáš Holeček z Karlštejna. Desáté místo si vylovil začínající rybář Jiří Špidla ze
Svinař. Malé úlovky měli i Jan
Klauz z Hlásné Třebaně a Jan Michalčík z Řevnic. Bez úlovku zůstalo 8 rybářů, ale i oni obdrželi drobný
dárek. Počasí se vydařilo, ryby braly,
a tak jsme si užili u řeky příjemné
dopoledne. Díky Místní organizaci
Českého rybářského svazu Řevnice za
hodnotné ceny, všem zúčastněným
za pomoc při organizaci závodů a M.
Horákovi za přípravu lovných míst i
dříví na oheň. Petrův zdar!
Hana BuČiNsKÁ, Zadní Třebaň

VYHRÁL. Vítěz závodů Ondřej Strnad.
Foto Hana BUČINSKÁ
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PLYNOVÉ KOTLE A TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS DODÁVÁ,
MONTUJE A SERVISUJE FIRMA
KABEN SPOL. S.R.O.
Zveme Vás na výstavu kotlů a
konzultaci v Letech u Prahy.
Pomůžeme Vám s vyřízením
kotlíkové dotace.

Volejte +420 602 391 537 nebo pište na servis@kaben.cz, obchod@kaben.cz
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Na loukách peklíčko, na cvičáku peklo
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ USPOŘÁDALI NÁROČNÉ ZKOUŠKY Z VÝKONU
Kynologická sportovní sezóna je v plném proudu.
Každý víkend je možné si přečíst na různých webovkách i facebooku spoustu informací, kde se
konala jaká akce a kdo v ní byl úspěšný.
Letovští kynologové uspořádali zkoušky z výkonu. Byl o ně velký zájem, takže jsme naplnili maximální možný počet účastníků. Složení skládaných zkoušek bylo rovněž velmi zajímavé, na
soupisce účastníků byly i zkoušky velmi náročné.
Byli jsme zvědaví, jak se nám bude dařit. Kromě
jedné začátečnické zkoušky ZZO byly na programu tři zkoušky obranářské a čekaly nás zejména
zkoušky stopařské, včetně té vrcholové, která je
náročná pro psa, psovoda i pro kladeče stop.
Posuzovat přijel rozhodčí Jaroslav Tišl z Říčan,
pokládat stopy a figurovat obrany jeden z našich
»dvorních figurantů«, Roman Šonský. Počasí bylo přímo letní, tedy vedro a dusno; ráno ovšem
bylo vcelku příjemně, pod mrakem, kolem 12
stupňů. Zkoušky byly oficiálně zahájeny kolem
osmé hodiny slavnostním nástupem. Byl ve znamení německých ovčáků, kteří měli naprostou
převahu - bylo jich sedm. Řada byla doplněna jedním rotvajlerem, jedním dobrmanem a jedním
belgickým ovčákem malinois. Po nástupu, kde
jsme se dozvěděli, jak půjdou po sobě jednotlivé
výkony, dostaly zkoušky spád a my jsme se zastavili až krátce před jednou hodinou po poledni.
Netypicky se tentokrát začínalo obranářskými
zkouškami. Dva účastníci byli úspěšní, jeden nesplnil. Pes podal pěkný výkon, ale bohužel na posledním zákroku nepustil rukáv. Pokračovalo se
začátečnickou zkouškou ZZO, kterou dvojice zv-

NA ZKOUŠKÁCH. Jedna z dramatických situací
při zkouškách z výkonu, které pořádali letovští
kynologové
Foto Karel RÁŽ

ládla a obstála. Poté jsme téměř všichni vyrazili
na terény nad Řevnice, na louky, kde se mezitím
činili kladeči při pokládání stop. Na kopci už bylo
jasné, že nebude trvat dlouho, opar z oblohy zmizí
a sluníčko začne naplno hřát. Náš odhad byl správný, postupem času nastalo na loukách peklíčko
jak pro přihlížející, tak pro zkouškaře.
Všechny stopy byly tentokrát cizí. Třikrát stopařská zkouška 2. stupně podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO, z čehož byly dvě dvojice úspěšné. Stopařskou zkoušku třetího stupně dvojice bohužel nesplnila. Jedna stopa pro speciální stopařskou zkoušku prvního stupně podle národního
zkušebního řádu, kde byla opět dvojice úspěšná.
Nejzajímavější stopy byly podle speciální stopařské zkoušky 2. stupně národního zkušebního řádu.
Jsou dvě, a to jedna čtyřhodinová, téměř kilometrová a druhá hodinová. Dvojice, která tuto zkoušku skládala, předvedla perfektní práci ohodnocenou 90 body ze 100 na obou stopách. Klobouk dolů! Terény byly s poměrně vysokou travou, rosa se
z terénu rychle odpařila, takže byly stopy hodně
těžké. Pan rozhodčí chválil skvělou práci…
Spokojení a natěšení se vracíme na cvičák. Je poledne a nás čekají dvě poslušnosti. Na place se
sluníčko činilo a z peklíčka bylo rázem pořádné
peklo. Nakonec ale byly obě poslušnosti splněny,
zkoušky zaslouženě získány!
Gratulujeme k super výkonu! Stopy byly opravdový zážitek. Zkoušky jsou úspěšně za námi.
Rozhodčí pochválil naši organizaci, všechno klapalo jako hodinky. Díky patří všem, kteří se na
nich podíleli. Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

V řevnickém lese budou závodit chodci
DOKONČENÍ ZE STRANY 12
Technika chůze má svá pravidla. Od
holí se při chůzi odráží, nikoliv opírá
a hůlka se po odrazu doslova zahazuje vzadu za tělem. Dochází tak k
výraznému zapažování. K tomuto
účelu slouží speciální hole.
Při nordic walking výrazně stoupá
spotřeba energie. Tepová frekvence
se přitom nachází v oblasti, v níž se
cítíme po dlouhý čas dobře. Takže
můžeme velmi efektivně trénovat a
současně vzájemně klábosit. Dobrá
zpráva je, že chůzi s hůlkami si mohou oblíbit i lidé s nadváhou a
kloubními problémy. Díky hůlkám
zapojíte svaly na celém těle a odlehčíte kyčle a kolena.
V předchozích letech jsem se poprvé
zúčastnila otevřeného Mistrovství
Evropy v Nordic walkingu na Slovensku. Možná jste překvapeni, stejně jako jsem byla já, že je možné v
nordic walkingu i závodit. Závody
jsou na rychlost, ale nejen na ni. Na
trati jsou komisaři, kteří sledují techniku chůze a udělují časové penalizace, když závodník hrubě poruší
pravidla, tj. hlavně běhá...
Dlouho se ve mně rodila myšlenka
zorganizovat nějaký závod u nás v
České republice, jen jsem nevěděla,
jak to uchopit. Tehdy mě zaujal pro-

jekt nevidomého Ondřeje Zmeškala,
který se rozhodl zdolat maraton na
Velké čínské zdi. Jeho sen se stal pro
mě inspirací. Rozhodla jsem se zorganizovat benefiční závody pro zrakově postižené.
Jakousi »náhodou« jsem se seznámila s nevidomým Martinem. Slovo
dalo slovo a začala jsem ho provázet
individuálními tréninky v nordic
walkingu. Do té doby jsem s nevidomými nikdy nepracovala a Martin
také držel hůlky v rukách poprvé. Ke
svému úžasu jsem zjistila, že s technikou chůze nemá žádný problém.
Ba naopak, chůze s rozsáhlým pohybem paží mu přináší (ne)uvěřitelnou
svobodu v pohybu a jako masérovi
mu pomáhá snižovat napětí přetěžovaných zádových svalů.
Zrodil se tak projekt Nordic Walking
Challenge Czech Republic, závod v
severské chůzi na podporu a integraci zrakově postižených a nevidomých do této pohybové aktivity. Jde
hlavně o přátelské setkání zdravých
a zrakově postižených milovníků zdravého pohybu, o propojování světů
vidomých a nevidomých. Navíc můžete získat ocenění, jako třeba Jan
Hegr, který vybojoval medaili a pohár absolutního vítěze v kategorii
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nevidomých. „S určitým časovým
odstupem od akce bych Vám ještě
jednou chtěl poděkovat za úsilí, které jste organizaci věnovala. S každým krokem si vzpomenu na víkend,
jak jsou cítit svaly namožené při jiné
aktivitě, než na kterou jsem zvyklý,
a jsem moc rád, že jsem si ji mohl
vyzkoušet...“ napsal mi
Je mi jasné, že každý nemá chuť
nebo ambice závodit, proto bude
možné si krátkou trasu projít jen tak
»lážo plážo«, vyzkoušet si jízdu na
koloběžkách, speciální uvolňovací
cvičení, osvojit si základy techniky
nordic walkingu se zkušenými instruktory, projít se po bosých chodnících nebo se třeba podívat na modelovou ukázku 1. pomoci. Maminky

si pak užijí líčení s Mary Kay a určitě ocení kreativní dětskou dílničku, v
níž se děti mezitím snadno zabaví.
Třetí ročník závodu se bude konat
23. 6. v řevnickém Lesním divadle.
Přijměte prosím mé srdečné pozvání. Podrobné informace najdete na
www.nwccr.cz nebo www.chuzeprozdravi.cz. Ivana ČERNíKOVÁ,
Řevnice
+++
Autorka je expertkou na zážitkové akce,
fyzioterapeutkou a instruktorkou nordic
walking. Klienty vede k nápravě pohybových stereotypů a zlepšení stabilizačních
funkcí, aby se pro ně chůze se sportovními holemi stala opravdovým přínosem.
Trénuje nevidomé, organizuje závody,
zážitkové akce i víkendové pobyty.

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ

na 2. pololetí roku 2018

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/18 skončí jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále,
je třeba si ho znovu objednat. NN do prosince 2018 vyjdou 13x,
výtisk stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč.
Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musí připočíst poštovné
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, že
nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci
(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat.

Předplatné vybírají:
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300.
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 142618.)
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Branky: Pitauer, Pitauer, Pitauer...
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - v nevídanou střelecku
exhibici Lukáše Pitauera se proměnilo utkání fotbalistů Řevnic s
béčkem Psár. Z šesti branek domácích se postaral - o šest! Třebaň
prohrála doma a je jasné, že z postupu nebude nic.
(mif)
LETY, 1. B třída
FK Lety - Sedlčany B 0:2
Domácí bez šesti hráčů základní sestavy (zranění, disciplinární tresty a
absence) zbytečně odevzdali body.
Hosté se ujali vedení ve 4. minutě:
Sňozík vyběhl před pokutové území, jeho nepřesnou přihrávku zachytil útočník Sedlčan a pohodlně skóroval do opuštěné branky. Několik
šancí domácích zlikvidoval brankář.
Po přestávce se obraz hry nezměnil,
domácí se tlačili před branku hostů,
ale vyrovnání nepřicházelo. V 80.
minutě proletěl rohový kop Sedlčan
až na malé vápno, kde nikým neobtěžovaný hráč přidal druhou jejich
branku.
Jiří KÁRNÍK
Petrovice - FK Lety 7:1
Branka: Chalupa
Debakl! Čestný úspěch hosté zaznamenali 4 minuty před koncem. (mif)
DOBŘICHOVICE, okr. přebor
dobřichovice - Hostivice 4:2
Branky: Štědroňský, Plzák, Šlapák, Křivánek
Úvodní branka zápasu padla až v 51.
minutě. Postaral se o to stoper Štědroňský prudkou střelou z hranice
pokutového území. V 60. minutě si
Plzák ukázkově stáhl ze vzduchu
dlouhý vysoký pas od Štědroňského
a zamířil přesně k tyči. Nu a když v
64. minutě po hezké kombinační akci zvyšoval Marcel Šlapák už na 3:0,
zdálo se být rozhodnuto. Uspokojení
domácí přestali hrát, hosté se chytli a
během deseti minut snížili na 2:3!
Uklidnění Dobřichovickým zařídil v

85. minutě Křivánek, který uzavřel
skóre na konečných 4:2.
(oma)
Jinočany - dobřichovice 4:0
V domácím týmu nastoupila řada
borců se zkušenostmi z vyšších soutěží. Exligového gólmana Michala
Šilhavého se dobřichovickým hráčům vůbec nepodařilo překonat. A
tak si hosté odvezli vysokou porážku, ačkoliv podali snad nejobětavější výkon jara. Domácím nevadil silný déšt a ukázali, že fotbalově jsou
úplně někde jinde...
(oma)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Trubín 1:2
Branka: Šperl
Po bezbrankové první půli nezachy-

til Karlštejn začátek té druhé a Trubín šel do dvoubrankového vedení.
Pak sice korigoval Šperl, přišly i další šance, ale na těsné porážce už to
nic nezměnilo.
Michal ŠAMAN
Beroun B - Karlštejn 4:2
Branky: Šperl, Rulf
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
První červnový víkend měl třebaňský Ostrovan volno.
(Mák)
OZT - doubravan Újezd 1:3
Branka: M. Jílek
Pokud chtěl Ostrovan pomýšlet na
postup, tak musel v přímém souboji
o první místo zvítězit 1:0 nebo o dvě
branky. V poločase za stavu 1:1 to
bylo ještě reálné, ale fotbalovější

Velocipedisté vyrazili na Karlštejn

hosté dvěma góly na začátku druhé
půle rozhodli o svém postupu do III.
třídy.
(Mák)
SK ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Psáry B 6:4
Branky: Pitauer 6
Hodně divokou přestřelku vidělo 30
diváků, kteří se přišli podívat na výkon domácího týmu, v tabulce »pralesní ligy« třetího od konce. Potěšila
je určitě nejen výhra, ale i střelecké
galapředstavení Lukáše Pitauera,
jenž se postaral o všech šest řevnických »zářezů«. Druhý červnový víkend měly Řevnice volno.
(mif)
FK Liteň, IV. třída
Liteň - Srbsko 0:7
Hosté si domácí »namázli na chleba«. Liteň v nejnižší fotbalové soutěži dokázala za celou sezonu získat
pouze pět bodů. Skóre má ale impozantní: 24:130.
(mif)
Chrustenice - Liteň 5:5
Branky: Slabihoudek 3, Skramužský, Franěk
Liteň se dostala do vedení hned v 1.
minutě z penalty, do poločasu to bylo 0:3. Přesto se nakonec předposlední s posledním rozešli smírně. (mif)

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

16. 6. 17:30 FK Lety - Králův Dvůr B

DOBŘICHOVICE, okr. přebor

16. 6. 17:00 Dobřichovice - Měchenice

KARLŠTEJN, okresní přebor

16. 6. 17:00 Karlštejn - Zdice

Pětatřicátou Jízdu s vrchu Jíloviště - Zbraslav podnikli v sobotu 9. června
majitelé historických bicyklů. Její součástí byl také tradiční nedělní výlet
proti proudu Berounky na Karlštejn. Přibližně tři desítky velocipedistů
projely naším krajem, v Letech se občerstvily místním pivem, poobědvaly
Pod Dračí skálou v Karlštejně a po společném fotu na nádvoří hradu se
vrátily zpět do Zbraslavi.
Text a foto NN M. FRÝDL

Žáky čeká Mistrovství ČR
V sobotu 2. června odehráli řevničtí »národní«
házenkáři před domácími diváky poslední zápasy
oblastního přeboru soutěžního ročníku 2017/18.
Spoje Praha potřebovaly vyhrát hlavně v hlavní,
mužské kategorii, a to se jim - díky rozhodčímu povedlo! Všechny ostatní body zůstaly v Řevnicích, dorostenci i starší žáci své protivníky porazili rozdílem třídy
NH Řevnice ml. žáci - KNH Spoje 18:7
Branky: Zavadil 6, Šupáček 6, Spurný 4,
Šmaus 2
Mladší žáci svou soutěž suverénně vyhráli a pojedou 22. - 24. 6. na Mistrovství ČR do Brna.
NH Řevnice st. žáci - KNH Spoje 36:2
Branky: Adamec 10, Hochmal 10, Sviták 6,
Palička 5, Zavadil 5
Kluci své soupeře doslova »přejeli«. Jednoznačným vítězstvím potvrdili druhou příčku v soutěži
a s ní i účast na Poháru ČR, který se bude konat
15. - 17. června v Kyšicích.
NH Řevnice - KNH Spoje 14:15
Góly: Hartmann 6, Zavadil 3, Štech 3, Jech 2
Nejdůležitější utkání dne. Muži chvilku vedli,
také ale prohrávali až o 4 branky. Zápas dokázali
zdramatizovat, ale v samotném závěru hlavně vinou střelecké nemohoucnosti přišli o vítězství a
tím i o konečné druhé místo v tabulce! Bronzová
medaile je ale také dobrá...
NH Řevnice dorost - KNH Spoje 37:14
Branky: Edl 12, Adamec 7, Palička 7, Hochmal 6, Sviták 5
V posledním utkání dne jsme se dočkali rekordního vítězství dorostu v soutěži! Slibované utkání
žen se nakonec nekonalo...
Petr HOLÝ,
František ZAvAdiL, NH Řevnice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
17. 6. 17:00 Liteň - OZT

ŘEVNICE, IV. třída

17. 6. 17:00 Řevnice - Pikovice

FK LITEŇ, IV. třída

17. 6. 17:00 Liteň - Zadní Třebaň

V Řevnicích budou závodit chodci
Řevnice - Třetí ročník závodu v severské chůzi
na podporu zrakově postižených i nevidomých
Nordic Walking Challenge Czech Republic se
bude konat 23. 6. v Lesním divadle Řevnice.
Organizuje ho fyzioterapeutka ivana ČERNÍKOvÁ. v příspěvku pro NN popsala, jak se
k chození s holemi dostala, proč trénuje nevidomé a jak ji napadlo pořádat závody.
(mif)
Když mi bylo osm, dětská lékařka zjistila, že
mám zkřivenou páteř a následně jsem se dostala
do spárů rehabilitačních lékařů, ortopedů a fyzioterapeutů. Každodenní fyzioterapie se pro mě stala rutinou, což mělo později vliv na výběr mého
povolání. Jak to však bývá, kovářovic kobyla
chodí bosa. Věnovala jsem se pacientům, radila
jim, jak předcházet bolestem v zádech, ale na sebe jsem pak jaksi v tomto směru zapomínala. Těhotenství a péče o děti si vybraly svou daň. Bolesti v zádech mě fakt dokázaly otrávit. Jak tak jednou stojím skloněná nad dětskou postýlkou a nemůžu se zpátky narovnat, napadla mě spásná
myšlenka: měla bych začít se sebou něco dělat...
Rozhodla jsem se, že si vyhradím více času pro
sebe. Sáhla jsem po nordic walkingových holích,
na které se dlouhý čas jen prášilo a vyšla jsem na
procházku, bez kočáru. Jen já a hole. Zažívala
jsem (ne)uvěřitelnou volnost pohybu. A v tom mi
to došlo. Když jdu s holemi, mé paže se pohybují svobodně vpřed a vzad. Tělo jemně kopíruje
střídavý pohyb paží. Vnímám protažení páteře a
příjemné uvolnění přetížené šíje. Chůze s holemi
přerostla v závislost a postupně se stala mým životním stylem. Pomohla mi od bolestí v zádech a
shodit přebytečná kila. Při nordic walkingu cítím

(ne)skutečnou energii a užívám si radost z každého kroku. Někdo si může myslet, že nordic walking je aktivita pro důchodce. Mnozí se domnívají, že hole jsou určené k tomu, abychom se o ně
opírali a měli tak větší jistotu při chůzi. To je jen
klišé. Nordic walking je chůze odrazová. Kořeny
má ve Finsku, kde vznikla jako mimosezonní příprava běžců na lyžích. (Dokončení na straně 11)

S HOLEMI. Ivana Černíková s nevidomým chodcem Martinem Gabrielem.
Foto ARCHIV

