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Vysvědčení rozdáno,
začaly prázdniny

9. července 2018 - 14 (728)

Cena výtisku 7 Kč

Portu získala Tereza,
zahrála i kapela Jelen

Řevnice – Typičtí představitelé folkové a country scény, ale i kapela
Jelen nebo jazzová Jitka Vrbová zahráli na festivalu Porta, který se konal na začátku prázdnin v Lesním
divadle Řevnice. Portě tentokrát
přálo počasí, hojnost návštěvníků i
dobré výkony soutěžících.
Ve finále soutěže se představilo devatenáct kapel či jednotlivců. Vítěznou sošku Porty si odnesla sedmnáctiletá Tereza Balonová z Prahy.
„Krásný pocit, nečekala jsem to,
myslela jsem si, že je to vtip,“ řekla
vítězka po vyhlášení. Druhé místo
patří kapele McBerds z Českých
Budějovic, třetí brněnské skupině
Kupodivu. Ta vyhrála i Autorskou
Portu za píseň Kape mi na maják.
Zvláštní ocenění poroty získal Libor
Heřman z kapely McBerds za instrumentální výkon, kapela Bonsai č.
3 dostala Cenu Českého rozhlasu,
Alfik a KruppEssen Cenu SAI a kapela Ve čtvrtek v pět Cenu Country
radia. (Dokončení na straně 4)
(lh)

JELEN V LESE. K vrcholům letošního ročníku festivalu Porta, který se konal na přelomu června a července v řevnickém Lesním divadle, patřilo vystoupení kapely Jelen.
Foto NN L. HOCHMALOVÁ

Zmlácené skokanky dobyly Floridu
ZÁVODNICE OD BEROUNKY TRIUMFOVALY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V USA
Řevnice, Orlando (USA) - Světové
šampionky jsou doma v Řevnicích! Nevěříte? Je to tak! Skokanky přes švihadlo z řevnického oddílu Rebels O. K. získaly na mistrovství světa, jež hostila americká
Florida, deset zlatých medailí.

Motorest kdosi zapálil,
škoda je čtyři miliony

Řevnice, Jíloviště - Šest jednotek
hasičů včetně řevnických profesionálů a dobřichovických »dobráků«
se 1. 7. po půlnoci pokoušelo zkrotit požár motorestu v Jílovišti. Po
několika hodinách se jim to povedlo, i tak ale oheň napáchal škody za
přibližně 4 miliony. Podle vyšetřovatelů jej s největší pravděpodobností někdo založil úmyslně.
Na budovu penzionu se plameny
přenesly ze sousedního dřevníku.
„Hořela kuchyně, část střechy a přilehlého přístřešku,“ uvedl řevnický
profesionální hasič Pavel Vintera.
„Motorest byl evakuován už před
naším příjezdem,“ dodal. Hasiči zasahovali v dýchací technice, vodu
do plamenů stříkali i z výsuvné plošiny. Příčina vzniku požáru je v šetření, podle mluvčího středočeských
hasičů Petra Svobody ale vše nasvědčuje tomu, že motorest někdo
zapálil úmyslně.
(mif)

Na Světový šampionát ve skákání
přes švihadlo - World Championship
Jump Rope - se 30. června do Orlanda na Floridě vydala děvčata z Rebels O. K. Barvy v Poberouní populárního oddílu hájily Adéla Kepková, Adéla Škvorová, Adéla Součková, Barbora Koderová, Eliška Jelínková, Ema Slavčíková, Kateřina Hubená, Laura Galbavá, Sabina Kischerová, Vendula Plazzerová a Zuzana Slavíčková. Cestu však výprava vedená trenérkami Olgou Kepkovou a Šárkou Plazzerovou rozhodně neměla jednoduchou.V New

Yorku, na letiště JFK, nestihly spoj,
noc proto musely přečkat na letišti.
V následujícím letadle bylo jen pět
míst, takže jim nezbylo, než se rozdělit na dvě skupiny. Druhá, početnější část přejížděla na letiště LaGuardia, a tam holky nocovaly všelijak: na vozících, na zemi překryté
českou vlajkou...
„Místo, aby na místo dojely 30. 6. v
noci, vyspaly se a měly den na aklimatizaci, dorazily 1. 7. odpoledne,
zmlácené po 32-33 hodinách cesty,“
řekla maminka jednoho z děvčat Gábina Galbavá. (Dokončení na str. 12)

»Meďoura« z přejezdu
museli vyprostit hasiči

Karlštejn - Značku zakazující vjezd
na rekonstruovaný železniční přejezd v Karlštejně nerespektoval 5. 7.
dopoledne řidič mercedesu s poznávací značkou Libereckého kraje. Zastavily ho až koleje, o které si svého
»meďoura« pořádně pocuchal.
„Auto zůstalo zaklíněné mezi koleje
a betonovou část přejezdu,“ sdělil
NN Pavel Vintera, jeden z řevnických profesionálních hasičů, kteří
vůz přijeli »vysvobodit«. „Vyprostili
jsme ho pomocí pneumatických vaků a dřevěných klínů,“ dodal. Na
trati přibližně dvě hodiny nejezdily
vlaky, jeden rychlík zůstal stát asi
osmdesát metrů od přejezdu. (mif)

Chraňme louky a pole! vyzývá dobřichovický developer
Dobřichovice - Na článek Domy
místo luk a polí? Hloupost! otištěný v minulém vydání NN reagovaly bezmála dvě desítky čtenářů.
Všichni do jednoho vyjádřili nesouhlas s masivní zástavbou, kterou na volných plochách v okolí
Řevnic plánuje vedení tohoto
města. Na stranu odpůrců dalšího
ničení volné krajiny se postavil i
jeden z největších regionálních
developerů, dobřichovický zastupitel Daniel HAVLÍK.
Developeři chtějí stavět – čím více,
tím lépe. Vy ne?
Společnost DOB-Invest jsem zaklá-

Daniel Havlík.

Foto ARCHIV

dal v roce 1996 s cílem přestavět
domy čp. 15, 348 a 541 v centru Dobřichovic, které restituovali moji
příbuzní, a já s manželkou jsme je
od nich koupili. Dnes na původních
místech stojí se stejnými čísly nové
polyfunkční domy. Nezůstalo u
nich. Koupili jsme i sousední domy,
zbourali a postavili nové. Vždy postupně, nic masového. Za dvacet let
budování centra Dobřichovic jsme
dokončili téměř vše, co jsme naplánovali. Teď zvažujeme, zda chceme
dál stavět, nebo se spokojíme se správou domů a pronajímáním našich
bytů i obchodů. (Dokončení na str. 3)
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VYSVĚDČENÍ. Naposledy do školy se děti vydaly 29. června. Vysvědčení definitivně uzavřelo školní rok 2017/2018 v Zadní Třebani i v Řevnicích.
Foto Veronika KOŘÍNKOVÁ, Gábina GALBAVÁ

Ředitelka byla za krále, starostka děkovala
DESET CAPARTŮ SE NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI V ZADNÍ TŘEBANI DOČKALO PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA
Zadnotřebanští školáci si už v těchto
dnech užívají prázdniny. Než se na
ně vydali, uspořádali na školní zahradě slavnost v duchu námořníků.
Pruhovaným oblečením či námořními doplňky byl vybaven každý žák i
hosté - rodiče, prarodiče a sourozenci a dokonce i starostka obce Markéta Simanová.
Deset dětí bylo ředitelkou školy Terezou Macourkovou, která byla stylově oblečena za krále, pasováno na
školáka. Děti dostaly dary, výbavu
do školy i dort, který jim upekl tatínek předškolačky Nikolky Marek
Habžanský. Čtvrťáci napsali nastávajícím prvňákům milé dopisy, zazněly rady i povzbuzení.
Následně děti z první třídy předvedly své čtenářské dovednosti a byly

STAROSTKA A KRÁL. Ředitelka školy Tereza Matoušková a starostka Markéta Simanová s dětmi na zahradní slavnosti.
Foto Petra FRÝDLOVÁ

Myslivci připravili dětem zapeklité otázky a úkoly
Těsně před začátkem prázdnin se
vydali zadnotřebanští školáci do

Řevnic. Ti mladší vlakem (s mezistanicí v cukrárně a na hřišti), ti star-

U MYSLIVCŮ. Děti ze zadnotřebaňské málotřídky navštívily před koncem
školního roku řevnické myslivce.
Foto Anežka FRÝDLOVÁ

ší pěšky. U hájenky nás uvítal předseda mysliveckého spolku Miroslav
Hejlek. Od Petra Šmeráka jsme se
dozvěděli, na co si máme v lese dávat pozor. Pak už nastal vlastní program. Na stanovištích na nás čekaly
ukázky z práce myslivců i zapeklité
otázky a úkoly. Poznávali jsme rostliny a živočichy. Za naše znalosti
nám myslivci zapisovali body a ještě
do kartičky vyznačili ty nejšikovnější děti. Na závěr se uskutečnilo vyhodnocení a předání velmi pěkných
cen. Myslivci si pro nás připravili i
občerstvení, takže hlady ani žízní
rozhodně nikdo netrpěl. Po opečení
špekáčků jsme se kolem 13.00 vydali na zpáteční cestu do Třebaně. Za
příjemně strávené dopoledne řevnickým myslivcům velice děkujeme!
Pavlína FIALOVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň

ředitelkou pasovány na čtenáře.
Loučení s dětmi, které opouštějí
čtvrtý ročník a přestupují do pátého,
většinou do spádové školy v Řevnicích, bylo letos jiné. Od školního roku 2018/2019 totiž otevírá zadnotřebaňská málotřídka i 5. ročník, proto
budou některé děti pokračovat dál na
místní škole.
„Mám radost, že se podařilo ucelit
první stupeň,“ pochvalovala si starostka Simanová, která se každoročně této události účastní. I letos přišla
poděkovat květinou zaměstnancům
školy a maminkám předškoláků.
Na úplný závěr se přítomní dočkali
občerstvení, jež nachystali rodiče a
prarodiče, ředitelka nabízela palačinky. Pěkné prázdniny!
Petra FrýDLOVÁ, Zadní Třebaň

Hráli lidovky i Hladíka

V zadnotřebaňské málotřídce se sešli při závěrečném koncertu hudebních kroužků příznivci lidové hudby,
Ozzyho Osbourna i Radima Hladíka. Učitelé hudby Petra Matoušková a Jan Mašek předvedli se svými
žáky, co nového se za rok naučili a
kam se se svým uměním posunuli.
Diváci obdivovali skvělý zpěv i hru
na kytaru či klavír.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
Foto NN M. FRÝDL

Lhotecké předletí se odbývalo v mile venkovské atmosféře
Další ročník festiválku Lhotecké Předletí se uskutečnil v areálu Klubu obyvatel a přátel Lhotky.
Opět bylo na co se dívat, co poslouchat!
Pod pódiem si posedala prťata a program mohl začít,. Jako první se představil Magistr Kelly. Bylo
zábavné sledovat, jak jsou děti na kouzla a čáry
soustředěné, jak se baví a jak aktivně s kouzelníkem spolupracují. Prima vystoupení, prima podívaná! Následovali dva písničkáři. Nejdřív zahrál
Honza Jícha ze Všeradic. Texty »o něčem«, příjemná klasika od »osamělého muže s kytarou«. Jana Šteflíčková potom zazpívala pár moc pěkných
písniček, vystřídala několik typů kytar, hezky se
na ni koukalo.
Milým překvapením byly dvě závěrečné kapely Debbie Love a Iritující Pýchora. První to šlapalo,
zpěvačka a hráčka na příčnou flétnu je šoumenka,

výborné texty, děcka pod pódiem začala tančit.
Druhé to šlapalo neméně, prezentovala neméně
výborné texty - punk s houslemi, ke konci vznikl
pod pódiem spontánní kotel.
Co se ostatního týče, nesmím zapomenout na Výtvarné dílničky, které byly připraveny uvnitř hospůdky a byly dětmi hojně využívány. Některé výtvory opravdu stály za to!.
Počasí výborné, stejně tak zvuk z reproduktorů (o
něj se zasloužil Marek Šťastný), atmosféra mile
venkovská, sousedská. Velmi příjemné odpoledne
a večer!
Díky organizátorce Emě, účinkujícím a divákům,
zvláštní poděkování patří obci Svinaře za podporu
festiválku! Za rok na shledanou, na Lhoteckém
Předletí 2019!
Jarmil ChrOmý, Praha
Foto Ema BUrGETOVÁ
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Chraňme naše louky a pole! vyzývá...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Nabídek ke koupi a stavění máme
řadu, ale nic nás zatím příliš nezaujalo. A co bych velmi rád boural a
stavěl znovu já, to nám vlastníci nechtějí prodat.
Města i obce v Česku mají tendenci
se neustále rozrůstat na úkor krajiny. Proč je to podle vás špatně?
Zapomínáme, že půda je cenná v její
nezastavěné podobě. Zapomínáme,
že stavět na poli paneláky naležato
(rodinné domy na malých pozemcích, bez obchodů, služeb, náměstíček či parčíků) obcím nic pozitivního nepřinese. Zapomínáme, že bez
obchodních příležitostí v místě bude
většina vlastníků těchto nových domů dojíždět do práce jinam.
V civilizované Evropě není tak masivní expanze stávajících sídel do
polí, luk… obvyklá. Máte vysvětlení, proč si právě Češi tak málo váží
přírody, proč si tolik starostů a zastupitelů myslí, že rozvoj měst/obcí
rovná se neustálé rozšiřování se
měst/obcí do krajiny?
Chybí uvědomění si, že vhodnější je
zahušťovat výstavbu uprostřed měst
a obcí než rozšiřovat zastavitelné
území. Trendem by mělo být zalidňovat centrum, dojít všude pěšky,
mít po ruce obchody i služby, a toto
zohledňovat v územních plánech.
Města i obce se potřebují rozvíjet a
čelí tlaku vlastníků pozemků, aby
zastavění luk a polí umožnili. Stavět
na polích je zdánlivě nejjednodušší a
vlastníkům přinese balík peněz.
Bourat staré domy a stavět místo
nich nové je dražší, komplikovanější. A když se vlastníkům polí podaří
získat vliv na radnice, obvykle upřednostní vidinu zhodnocení svého
pozemku nad dlouhodobou správou
polnosti.
Ovlivnila váš postoj, vaše názory
skutečnost, že jste – jak sám často
uvádíte – velký dobřichovický patriot a »pátá generace Havlíků z dobřichovického mlýna«? Má to vliv na
váš vztah k místu, kraji, v němž jste
doma?
Pochopitelně. Můj děda elektrifikoval Dobřichovice a široké okolí, byl
předsedou školské rady a zasloužil
se o vybudování měšťanky, zasloužil
se o postavení sokolovny... Mám na
co navazovat. A mám Dobřichovice
moc rád.
Od 90. let minulého století přibyly v
dolním Poberouní a navazující části Podbrdska stovky nových domů,

ků polí na jejich zařazení do intravilánu jako zastavitelné. Na příkladu
naší společnosti DOB-Invest lze dokumentovat, že prostoru, kde stavět
uvnitř Dobřichovic, je stále dost. Záleží jen na vlastnících nemovitostí,
zda se k tomu odhodlají. Pozvolný
rozvoj obce potřebují. Zvykli jsme
si, že vlastní dům či byt je určitým
standardem. Nechceme, aby obce
vymíraly a mladí odcházeli bydlet
jinam. Dobrý územní plán je pro toto
základem.
Podaří se udržet v Dobřichovicích
tuto strategii i po podzimních komunálních volbách?
Pevně věřím, že ano. Ovšem i v
Dobřichovicích jsou pozemky, které
v současnosti slouží jako pole, nebo
jsou to zelené louky, a zastavět je
lze. U některých je to v pořádku, je
jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
Jiné jsou jako zastavitelné v územním plánu z důvodů, které pominuly,
ale změnit územní plán v opačném
směru, než je dnes obvyklé, není vůbec jednoduché.
Myslíte si, že lidem ve vedeních
měst/obcí našeho kraje, kteří dopouštějí či dokonce iniciují zastavování stále dalších luk a polí, už konečně někdy dojde, že tím v důsledku škodí lidem, jejichž zájmy mají
hájit, lidem, kteří je do jejich funkcí
zvolili? A nebo bude ještě hůř…?
Obecně jsem optimista, ale v tomto
případě příliš ne. Bolí mě, když vidím rozparcelované volné pole za
hranicí zástavby. Utěšuji se jen tím,
že rychlost zástavby polí už není taková jako v 90. letech minulého století. Doufám, že lidé konečně pochopí, že příroda má svoji hodnotu a bez
polí nemůžeme žít. Ale obávám se,
že tlaky vlastníků na »zhodnocení«
svých pozemků neustanou nikdy.
Miloslav FRÝDL

Venkov nám mizí před
očima - prý je to rozvoj!

DOMA. Daniel Havlík v centru »svých« Dobřichovic.
tisíce nových obyvatel. Unese náš
kraj další masivní výstavbu, kterou

VE VINICI. Dobřichovický patriot na letním cyklistickém výletě v okolí jihomoravského Kyjova.
Foto ARCHIV

Foto ARCHIV

kromě Řevnic plánují třeba ve
Svinařích, Litni, Karlštejně, Zadní
Třebani…, aniž by se tím výrazně
zhoršila kvalita života stávajících
obyvatel?
Dosavadní relativně postupnou výstavbu naše údolí zatím zvládlo. Masivní výstavba ale není rozumná.
Měli bychom apelovat na zdravý
rozum starostů, radních a zastupitelů
všude tam, kde masivní výstavbu
teprve chystají. Chraňme naše louky
a pole!
Dobřichovice jsou jedním z mála
měst v našem kraji, které se do volné krajiny nerozrůstají. A přitom se
tady staví »ostošest«. Předpokládám, že to nebude náhoda - jako
nejdéle sloužící zastupitel Dobřichovic byste o tom měl něco vědět…
Ano. V Dobřichovicích panuje mnoho let shoda, že zastavitelné území
se nemá rozšiřovat. Zastupitelstvo
při tvorbě předešlých územních plánů odmítlo všechny návrhy vlastní-

Nastává-li doba občanského aktivismu, je to jen dobře. Říci »co chci« a
NEDAT SE!
Venkov nám mizí před očima a
mnozí se nám, občanům, snaží namluvit, že je to rozvoj! Proti této situaci se dá bránit. Děkuji za články
M. Frýdla v NN 13/18, M. Sudka a
J. Kolářové v NN 12/18, T. Chabery
a P. Pavlovského v NN 9/18. V těchto článcích bylo řečeno to nejdůležitější, o co velké části obyvatel v Řevnicích a okolí jde.
Umění sdružovat se kolem našich
zájmů je nejdůležitější občanská dovednost. Toto jednání staví na pocitu ODPOVĚDNOSTI vůči vlastnímu okolí. Není to však možné bez
toho, aby většina občanů dokázala
jednat ve prospěch občanské společnosti.
Záleží jenom na NÁS, na občanech,
necháme-li lhostejně ničit naši krásnu krajinu ve prospěch developerů,
kterým jde jen o zisk. Radnice a vedení měst i obcí by měly být vděčné,
že mají angažované občany, kteří
chrání i jejich životní prostředí.
Zemi jsme si půjčili od našich dětí,
praví jedno indiánské přísloví. Mysleme na to!
Naďa SCHNEIDEROVÁ, Řevnice
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Na Letní akademii se hlavně tančilo
JEDNOTLIVÉ TŘÍDY ŘEVNICKÉ ZÁKLADKY PŘEDVEDLY V LESNÍM DIVADLE SVÁ VYSTOUPENÍ
Na závěr školního roku připravila
ZŠ Řevnice Letní akademii. Rodiče i
ostatní diváci mohli v zaplněném
Lesním divadle sledovat, co si jednotlivé třídy připravily. Na pódiu se
vystřídaly všechny třídy z 1. stupně

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
11. 7. 20.00 MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA
13. 7. 20.00 ANTMAN
14. 7. 16.00 HOTEL TRANSYLVÁNIE
3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
14. 7. 20.00 JSEM BOŽSKÁ
18. 7. 20.00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
20. 7. 21.30 TOHLE JE NÁŠ SVĚT (letní
kino)
21. 7. 16.00 PAT A MAT ZNOVU V
AKCI
21. 7. a 25. 7. 20.00 MAMMA MIA:
HERE WE GO AGAIN!

včetně přípravky, několik tříd z 2.
stupně i obě deváté třídy, pro které je
akademie každoročně rozloučením s
devíti roky studia. Představení vypadalo trochu jako závěrečný koncert
tanečního oddělení ZUŠ - téměř
všechny třídy měly připraven tanec v
různém rytmu i stylu. Nejmenší děti
pomohly skřítkům stavět hrad, jiné
předvedly svůj nablýskaný Auťák,
některé jak cestují Bleška a Veška,
další nabádaly Sluníčko, aby nesedělo u cesty. Došlo i na hlubší myšlenky o smyslu života. V mnoha vystoupeních se objevily akrobatické
prvky a diváci se zatajeným dechem

sledovali hvězdy, salta, přemety,
mosty, provazy i rozštěpy.
Na závěr deváťáci zavzpomínali na
písničky, jež poslouchali jako malí, o
Beránku Timmy nebo jak se loví
Pokémoni. Došlo i na Pramen zdraví
z Posázaví, kde se na pódiu objevili
také učitelé. Na závěr učitelky Vendula Hrochová a Věrka Horská za
asistence malých Sluníček rozdaly
šerpy a památeční listiny. Děti si pozvaly na pódium i svoje bývalé kantorky a zavzpomínaly na uplynulé
roky. Neobešlo se to bez slz dojetí.
Představení trvalo téměř tři hodiny a
vystřídalo se v něm 24 tříd. S taneč-

Tipy NN

LETNÍ KINO KARLŠTEJN
13. 7. 21.00 FERDINAND
20. 7. 21.00 COCO

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.

(vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
21. 7. 19.00 HOTEL TRANSYLVÁNIE
3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D
22. 7. 19.00 ANT-MAN A WASP

LETNÍ KINO BEROUN
10. 7. 21.30 MUŽ, KTERÝ ZABIL
DONA QUIJOTA
11. 7. a 17. 7. 21.30 ANT-MAN A WASP
12. 7. 21.30 MRAKODRAP
13. 7. 21.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE
3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
14. 7. a 18. 7. 21.30 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
16. 7. 21.30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
19. 7. a 23. 7. 21.30 DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
20. 7., 21. 7. a 24. 7. MAMMA MIA!
HERE WE GO

KINO RADOTÍN
10. 7. 17.30 MANŽEL NA ZKOUŠKU
10. 7. 20.00 MUŽ, KTERÝ ZABIL
DONA QUIJOTA
11. 7. 17.30 PLANETA ČESKO
11. 7. 20.00 OBCHOD NA KORZE
12. 7. a 20. 7.17.30 (Pá 20.00) MRAKODRAP (v Pá 3D)
12. 7. 20.00 MUSE: DRONES WORLD
TOUR
13. 7. - 14. 7., 21. 7. 17.30 HOTEL
TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ (14. 7. 3D)
13. 7. 20.00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
14. 7. 20.00 DÁMSKÝ KLUB
17. 7. 17.30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
17. 7. 20.00 STUDENÁ VÁLKA
18. 7. 17.30 MAMMA MIA!
18. 7. a 21. 7. 20.00 MAMMA MIA:
HERE WE GO AGAIN
19. 7. 17.30 ANT-MAN A WASP
19. 7. 20.00 MAMA BRASIL
20. 7. 17.30 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

ní pohádkou o Šípkové Růžence přispěl také soubor Klíček. Ráda bych
učitelům i dětem poděkovala. Nebylo jednoduché na konci školního roku, kdy je mnoho jiných aktivit, připravit vystoupení. Některé učitelky
pomáhaly s výrobou rekvizit i nácvikem, starší děti cvičily často samy
podle vlastní choreografie. Pořad
propojovali moderátoři z různých
tříd. To, že se představení povedlo,
je dílem souhry energie vložené zúčastněnými, jejich nadšení, elánu a
také počasí. Díky diváků jsou důkazem, že se akademie povedla.
Ludmila cHROUStOVÁ, Řevnice

U BLEŠÍHO DOMEČKU. Jedno z vystoupení dětí na Letní akademii řevnické základní školy.
Foto NN M. FRÝDL

Portu získala Tereza, zahrál i Jelen
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Diváci si mohli kromě soutěžících
užít muziku osobností, jež jsou spjaté s folkovou a country scénou i s
Portou. Na pódiu se během tří dnů
vystřídali Robert Křesťan s Druhou
trávou, Roman Horký se skupinou
Kamelot, Norbi Kovács s kytarovou
šou, Ivan Hlas trio, Matěj Rak, Jitka
Vrbová a Hot Jazz Praha, Jaroslav
Samson Lenk, Schovanky, Pavel
Žalman Lohonka... Zahrál také loňský vítěz Aleš Petržela. Úspěch sklidila kapela Jelen, která na Portě hrála poprvé a hned roztančila diváky.
Na závěr se vzpomínalo na Wabiho
Daňka, který vloni na podzim odešel do muzikantského nebe. Hold jeho umění přišli vzdát Miloš Dvořáček, Vojta Kiďák Tomáško, Vokobere i Slávek Janoušek. Úplně poslední písní Porty 2018 byla Rosa na
kolejích.
Návštěvníci odcházeli z Porty spo-

kojení. „Bylo to fajn, tak zase za rok
na shledanou,“ znělo při loučení v
řevnickém Lesním divadle.
Lucie HOcHmALOVÁ

VYHRÁLA. Vítězka letošní Porty
Tereza Balonová.
Foto NN L. HOCHMALOVÁ

* Komedii Plejtvák sehraje Divadelní spolek Svatopluk z Hodonína
10. 7. od 20.00 na nádvoří zámku v
Dobřichovicích.
(ak)
* Vernisáž výstavy Elzbiety Grosseové nazvané Stíny se uskuteční
11. 7. od 18.00 v galerii Café Bím
Dobřichovice. Výstavu zahájí Tomáš Bím, o autorce promluví Jaroslav Černý.
(mif)
* Komedii Za scénou uvede 13. 7.
od 20.00 na nádvoří zámku Dobřichovice Divadlo Akorát Praha. (ak)
* Hru Doktore, vy jste nenapravitelný v režii I. Tamchyny sehraje Divadelní soubor Řevnice 13. 7. od 20.00
v místním Lesním divadle. Reprízy:
14., 20. a 21. 7. od 20.00, 15. a 22.
7. od 17.00.
(mif)
* Kapela muzikantů Pjéra la Šé´ze,
Miloše Rábla a Jardy Petráska Dopyjem A Pudem se představí 14. 7.
publiku v Černošicích. Účast na
koncertě dostanete zdarma v rámci
hudební soboty na grilu, jež v zahradě Clubu Kino začíná od 10.00. (vš)
* Premiéru komedie Nerušit, prosím aneb Dvouplošník v hotelu
Westminster si Dobřichovická divadelní společnost naplánovala na 19.
7. Na nádvoří zámku v Dobřichovicích se začne hrát ve 20.00. Reprízy se konají 20., 21., 22., 25., 26.,
27. a 28. 7. od 20.00 tamtéž.
(ak)
* Práce absolventů FAMU jsou pod
názvem Foto 4+4 vystaveny do
konce července v zámku Dobřichovice.
Andrea KUDRNOVÁ
* Výstava fotografií Ladislava Sitenského, Vladislava Skaly, Karla
Tůmy, Martina Homoly, Lucie Mlynářové aj. je do 10. 9. instalována v
Modrém domečku Řevnice.
(řis)
* Fotografie Vladimíra Douska
můžete vidět v Mokropeské kapličce.
Simona KYSILKOVÁ
* Čtení při svíčce se koná každé
pondělí od 17.30 v KanclíkuObchůdku Dobřichovice.
(psk)

Struny bude letos v Lesňáku cvakat něžná blondýnka z Lotyšska
Dnes, kdy je svět takřka bez hranic, lidé mohou
poslouchat jakoukoliv hudbu, vidět kapely na velkých i malých podiích a cestovat po světě za festivaly všech žánrů, je s podivem, jakou oblibu má
akce s názvem Rockabilly CZ Rumble.
Přestože se jedná o nekomerční hudbu, její obliba
má vzrůstající tendenci. Letos se v Řevnicích bude 28. 7. konat už 10. ročník. Bude zvláštní tím,
že uslyšíte tři zahraniční kapely. Známé a oblíbené The Pinstripes, kteří si mimochodem vozí autobus fanoušků z Německa. S nimi přijede i druhá
německá kapela The Railbones, jež si získala srdce mnoha diváků. Třetí zahraniční kapelou bude

mladá parta z Lotyšska s názvem The Swamp
Shakers; můžete se opět těšit na ženu s kontrabasem - oproti loňské dračici z Finska bude letos
struny cvakat něžná blondýnka.
I letos dáme prostor českým klasikům rock´n´rollu, a dá se říct pamětníkům »padesátek«, v podání George Diesel Band s frontmanem Jirkou Bíbr
Šimákem, který společně s Miki Volkem založil v
roce 1960 kapelu Crazy Boys. Nebudou chybět
stálice české rock´n´roll a rockabilly scény
(Screwballs, Mordors Gang a Slapdash rockabilly). Těšit se můžete i na lehký vánek swingu, který vám zprostředkuje kapela Marty‘s Henpecked

Club, a taneční vystoupení v podání Swing Busters. Zajímavým doplňkem akce budou instrumentální skladby 50. a 60. v podání kapely
Frustrators z Olomouce.
Letní Rockabilly Rumble festival lidi baví i proto,
že jde o stylovou akci. V řevnickém lesním amfiteátru se nakumulují pin-upky v šatičkách a frajeři s pomádou, zkrátka kam oko padne, tam se
potěší. Mimochodem, pokud navštívíte řevnické
kino – uvidíte před filmem upoutávku a pozvánku
na akci. Navíc v červenci plánujeme pro návštěvníky kina slosování o vstupenky s 50% slevou!
Zuzana ŽIDLIcKÁ, Rockabilly cZ, Praha
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

V DOLANECH. Všeradičtí hasiči při slavnostním nástupu a při předávání daru svým dolanským kolegům.

14/2018 (257)

Foto Željko PODSeDnÍK

Hasiči slavili se svými kolegy v Chorvatsku
VŠERADIČTÍ VYRAZILI POPŘÁT K 90. NAROZENINÁM »DOBRÁKŮ« ZE SPŘÁTELENÉ OBCE DOLANY
Hasiči ze Všeradic se ve dnech 22.
až 24. června zúčastnili již IV. ročníku mezinárodní hasičské soutěže v
chorvatské obci Dolany. Letošní setkání bylo zcela odlišné od předchozích ročníků. Nejednalo se o klasickou soutěž - hlavním tématem byly
oslavy 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů DVD Doljani.
Do Dolan jsme dorazili v pátek podvečer, po srdečném přivítání následovala společná večeře a družná zábava do pozdních hodin. V sobotu
po snídani odjela naše jednotka na
prohlídku městského muzea v Pakraci, kde jsme poobědvali a přesunuli se na prohlídku koncentračního
tábora Jasenovac. Ten byl jedním z
největších koncentračních táborů na
území Evropy během druhé světové

války. Zřízen byl v srpnu 1941 na
území Nezávislého chorvatského
státu, poblíž obcí Jasenovac a Stara
Gradiška. Tábor nebyl spravován
jednotkami nacistického Německa,
ale podléhal přímo správě chorvatského fašistického hnutí Ustašovci.
V tomto táboře zahynulo mj. minimálně 114 Čechů. Jeho prohlídka v
nás zanechala nezapomenutelná zážitek. Poté následoval návrat do Dolan a příprava na velké oslavy.
Když píši velké, chci říci, že takovou
organizaci a účast okolních sborů,
jsem v Čechách ještě neviděl. Přijíždějící jednotky vítala místní čestná
jednotka s praporem a dechovou
hudbou. Po přivítání místních a hostů, které se uskutečnilo od 16. do 17.
hodiny, následoval společný nástup

jednotek, další oficiální přivítání,
pokládání věnců k pomníku padlým,
předávání vyznamenání, zdravice
hostů a následný průvod obcí za doprovodu dechové hudby. Vyvrcholením byla slavnostní večeře, které se
zúčastnilo přes sto uniformovaných
hasičů z 16 sborů. Následovala taneční zábava až do ranních hodin.
Neděle byla zasvěcena regeneraci
mužstva v místním termálním bazénu. Odpoledne jsme věnovali prohlídce města Daruvar a jeho okolí.
Večer se konalo již jen krátké posezení, na němž jsme ladili další společné aktivity, včetně naší opětovné
návštěvy Dolan letos v září. Hlavně
jsme ale plánovali příští ročník hasičské soutěže, který se má konat počátkem července 2019 v rumunském

Turnaj se vydařil, organizátory ale zlobil internet
Šestý ročník velkého turnaje Legend is Back v počítačových hrách

League of Legends, FIFA 18 a
NHL 18 se konal na konci června v
Neumětelích. Dlouhý maraton zápasů, jichž se zúčastnilo několik desítek hráčů, nejlépe zvládl tým kolem Petra »Xnapy« Jiráka Kde mám
ruce?, který ve finále zdolal loňského vítěze Kousámkovo letce. Ve
FIFA18 první místo vybojoval The
Johny, který ve finále porazil týmového kolegu Huhnaka. Třetí místo
obsadil talentovaný Driskecz14,
jenž v boji o bronzovou příčku dokázal udolat Martina »NX« Chvojku z Fury Esport.
V Neumětelích bylo opravdu na co
koukat! Akce se vydařila, hráči i návštěvníci vypadali velmi spokojeně
a ohlasy jsou veskrze pozitivní.

Bohužel se nám ale nevyhnuly technické problémy - bojovali jsme s internetem. Podařilo se nám sice zajistit, aby hráčům běžela hra plynule
a bez problémů, ale bohužel se nám
nepodařilo vyřídit úspěšně přenos z
turnaje na internet. Mrzí nás, že to
nevyšlo, byli jsme nachystáni dobře. Samotná příprava zabrala spoustu času a práce, testy vyšly na výbornou, ale bohužel v den konání
akce nám internet z nepochopitelných důvodů selhal... I tak ale hodnotíme akci velmi pozitivně. Hráči i
návštěvníci měli možnost si ve FAN
zóně po celý den zasoutěžit na všem
možném o spousty krásných cen od
sponzorů.
Text a foto
Michal NETÍK, Podbrdy

Gerniku. Následovalo srdečné rozloučení a pak jsme šli spát, neboť
domů jsme odjížděli ve 3 hodiny ráno. Akce se velice vydařila a již nyní
se těšíme na další setkání s našimi
kamarády.
Tomáš ČErvENý,
velitel SDH všeradice

STŘÍKÁNÍ. Soutěže Podbrdské stříkání se 30. 6. v Podbrdech zúčastnili hasiči ze Všeradic. Síly jsme poměřili v požárním útoku i štafetě.
Vyhráli jsme a domů si odvezli pohár i diplom za 1. místo. Zároveň
jsme obdrželi diplom za nejdelší kolektivní účast při a po Podbrdském
stříkání. Děkujeme organizátorům
za výbornou přípravu a všem zúčastněným za skvělou náladu, která na
akci panovala. Tomáš Červený,
Foto ArCHIv
SDH všeradice

Nové snímky Všeradic

Nové letecké snímky obce Všeradice jsou nejpozději do 5. srpna k vidění i k objednání na místním obecním úřadě. Cena 200 Kč/kus.
Tomáš ČErvENý, všeradice
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Liteňské

OKÉNKO

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

7/2018 (83)

Zastupitelů zůstane 9

ZAČALY PRÁZDNINY. Pro vysvědčení si 29. 6. došli i liteňští školáci. (Viz strana 8) Foto Hana HAVELKOVÁ

Pluli k Bílému ostrovu
Dramatický kroužek Liteňského pupíku uzavřel roční práci autorským
představením Bílý ostrov. Autorská
inscenace dětí vznikla na základě
vypravování si příběhů vymyšlených i napsaných, filmově zpracovaných i odposlechnutých na jedno
téma: Moře. Inspirací nám byla díla
autora dětských knih Aloise Mikulky. Zapojili jsme fantazii a na setkání dramaťáku se těšili ze společných
dobrodružství. Na tomto základě se
postupně rozkrýval hlavní příběh,
který tvoří kostru představení.
Každý člen souboru si od začátku
spoluvytvářel svou vymyšlenou postavu, její charakter, způsob projevu, vlastnosti a zapojil ji do kontextu společného díla. Napsali a nazkoušeli jsme pro vás příběh dobrodružství, velkého přátelství i tajů plných záhad. Příběh se opravdu stal my i diváci, kteří ho s námi prožili,
mu uvěřili. (Dokončení na straně 9)

Milí sousedé, v tomto okénku starosty Litně najdete nejen mé slovo. Vzal jsem si na
pomoc shrnutí kolegyně zastupitelky
Hanky Lukešové, neboť jsem právě na dovolené. V pátek a sobotu po zasedání zastupitelstva, posledním před prázdninami,
jsem ještě oddal tři zamilované páry a doslova ze svatby vyrazil na cestu. Na radnici si dělali legraci, že je to taková svatební cesta… V pátek jsem také podepsal
ve čtvrtek schválené smlouvy, podal návrh na zápis k rejstříkovému soudu a objednal odsouhlasené zakázky, abych nebyl
pověstným hrdlem láhve a mohl s klidným
svědomím odjet. Mám to tak raději, než
14 dní myslet na to, co budu muset udělat,
případně čelit nestihnutým termínům...
Poslední zasedání zastupitelstva se konalo 21. 6. Na začátku byli přítomni jen čtyři zastupitelé (Kaštánek, Kliment, Lukešová, Vodička), což znamenalo »neusnášeníschopnost«. Tato situace nejvíc stresovala hlavní účetní a správce rozpočtu
městyse Liteň Lucii Markovou. Bylo totiž
naprosto nutné, aby zastupitelstvo do 30.
6. schválilo závěrečný účet a roční účetní
závěrku za rok 2017. (Dokončení na str. 9)

Nabízíme Liteň jako na dlani
CHCEME SE ÚČINNĚ BRÁNIT TŘEBA JEN PODEZŘENÍ Z KORUPCE...
Snažíme se, aby měl každý obyvatel
přístup k informacím o rozhodnutích, které jako vaši zástupci děláme.
Založili jsme proto stránku úřadu
městyse Liteň jako na dlani, kde můžete najít záznamy z našich jednání i
podklady, na jejichž základě se rozhodujeme a uzavíráme smlouvy.
Jistě znáte řeči o tom, že se někdo
»určitě napakoval«, které se vyrojí
při každé trochu větší obecní investici. Když se zamyslíte nad tím, co
lze proti tomu dělat či jak účinně
zabránit třeba i podezření z korupce,
nejspíš dojdete ke stejnému závěru
jako já: je třeba, aby každé výběrové
řízení bylo naprosto otevřené, aby si
každý mohl kdykoliv zkontrolovat,
že se zakázka nepředražuje a nikdo
nemá neoprávněné výhody.
Jak toho docílit? Jednoduše. K trans-

parentnímu účtu a zveřejňování smluv, jež se nám podařilo zavést již
dříve, jsou od února 2018 veškeré
informace, jež mají zastupitelé k dispozici pro své rozhodování, přístupné na internetu! Například první fáze
oprav místních komunikací. I pro
vás je snadné se přesvědčit, jaké nabídky předložily stavební firmy obci, a proč se zastupitelé po zralé úvaze rozhodli dát zakázku dvěma rozdílným firmám, a ne firmě jediné.
Navštívíte-li obecní web www.mestysliten.cz a v levé části pod nadpisem Úřad kliknete na Více, otevře se
seznam odkazů, mezi nimiž je ve
spodní části Liteň jako na dlani. Tento odkaz vás zavede na stránku se
záznamy všech zasedání zastupitelstva, včetně videozáznamu, zápisu,
návrhů, podkladů, smluv a dalších

informací. Zadání zakázky na první
fázi oprav místních komunikací se
řešilo jako bod číslo 6 na zasedání č.
42. Když tedy vyberete řádku Zasedání č. 42/2018 z 25. 5. 2018, dostanete se na nástěnku tohoto zasedání.
V pravém sloupci, na kartě 00_Podklady pro zasedání č. 42/2018 najdete adresář, kde jsou nabídky od šesti
stavebních firem, vyhodnocení
(06a_Cenové nabídky shrnutí.xlsx)
a také prezentace, kterou starosta na
zasedání promítá, aby přítomní viděli, o čem přesně se jedná a jak zní
návrhy od zastupitelů.
Chceme obec bez korupce, bez kamárádíčkování, bez nevýhodných
smluv, jež se nedají vypovědět. Proto pracujeme otevřeně a celá Liteň
má informace doslova jako na dlani.
Jiří vodička, zastupitel, Liteň

Daniel Daubek se přijel podívat, kde žila prababička Zraněným po havárii
Není obvyklé, aby do Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné v
Litni zavítali návštěvníci z ciziny. V
sobotu 23. 6. se muzeum zaplnilo
ještě před otevřením skupinkou turistů ze Zdic, krátce po první části
výkladu dorazili další návštěvníci, a
tak muzeum ovládl čilý ruch. Nenápadný mladý pár postával nesměle
u vitríny půvabných fotografií Jarmily Novotné - u pokladny si vybírali turisté naše nové vizitky a magnetky. Po chvíli se prostor uvolnil a
mladá dáma si přišla koupit vstupenky. Mluvila anglicky, což mě
udivilo. Musela jsem je upozornit,
že popisky v angličtině nejsou a

mohla jsem jim poskytnout pouze
stručný text v angličtině, který máme k dispozici. Mladík mile odpověděl, že to nevadí a skromně poznamenal, že se přijeli podívat, kde
žila jeho prababička. Není divu, že
jsem na chvíli ztratila řeč: přede
mnou stál Daniel George Daubek
Packard, pravnuk Jarmily Novotné!
Na tak nečekanou návštěvu jsme
opravdu nebyli připraveni... Kromě
expozice jsme se vyfotili před liteňským kostelem, zajeli k rodinné
hrobce a hlavně si vyměnili kontakty, abychom příští setkání mohli
řádně připravit.
Text a foto
Lenka Pecharová, Liteň

pomohli hasiči

Liteň - Motorka s osobním automobilem se srazily první červencový
den v Litni.
„K zásahu jsme byli těsně před jedenáctou hodinou dopoledne přivoláni společně se záchrannou službou a Policií ČR,“ potvrdil řevnický profesionální hasič Pavel Vintera. Dodal, že jeho kolegové poskytli předlékařskou pomoc dvěma lidem, kteří se při nehodě zranili, a
předali je záchrance. „Poté jsme zajistili obě vozidla proti požáru a po
zdokumentování nehody policisty
odstranili motorku a uklidili vozovku,“ uzavřel Vintera.
(mif)
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V Hastingsu se z nich stali pašeráci...
LITEŇSKÉ DĚTI VYRAZILY DO ANGLIE, PROHLÉDLY SI PORTSMOUTH, BRIGHTON I LONDÝN
V neděli 10. června se žáci liteňské
základní školy vydali společně s žáky z Řevničova a Hýskova do Anglie. Po nočním přejezdu nás přivítaly
bílé útesy anglického pobřeží zalité
ranním sluncem. První den jsme strávili v Portsmouthu, kde jsme si v

Královském námořním muzeu prohlédli loď HMS Victory, na níž vyhrál admirál Nelson bitvu u Trafalgaru. Pak jsme si prohlédli město z ptačí perspektivy ze Spinnaker Tower.
Večer jsme přejeli do Shorehamu,
kde nás čekalo ubytování v rodinách.

Druhý den byla na programu návštěva města Hastings, které se v roce
1066 proslavilo slavnou bitvou Viléma Dobyvatele. Zde jsme se na chvíli všichni stali pašeráky v pašeráckých jeskyních Smuggler´s Adventure. K obědu jsme si nemohli nechat

Školáci absolvovali poznávací cestu
PŘED ZAČÁTKEM PRÁZDNIN SE V LITNI KONAL DRUHÝ KVĚTINOVÝ DEN
Krátce před koncem školního roku
se celá ZŠ Liteň zúčastnila 2. květinové dne, který pořádala Eva Knopová z Domečku Hořovice.
Start akce byl u školy; děti spolu s
dvěma asistentkami, děvčaty z deváté třídy, přivítal kejklíř s ohromnými bublinami. Poté se všichni vy-

Někteří pohled na smrt
a zkázu nevydrželi

Na konci školního roku jsme se jeli
podívat do Lidic. V galerii byla
instalovaná výstava na téma Voda,
která zaujala jak nás, tak učitelky.
Poté jsme se přesunuli do míst, kde
kdysi stávala vesnice Lidice a dozvěděli se vše o jejím tragickém příběhu. Fascinovalo nás, že vypálení
znamenalo zároveň i srovnání se zemí. Jediné, co z Lidic zbylo, byly základy jednoho domu. Konečně nám
došlo, jak se to celé semlelo, mnohem více, než když jsme o tom jen
slyšeli vyprávět ve škole. Na závěr
jsme prošli výstavu, jež zahrnovala
také krátký film, který dokonce někteří nevydrželi dokoukat až do konce, protože se jim hnusil pohled na tu
zkázu, smrt, strach a smutek.
Text a foto Matěj Boxan,
5. B zŠ Liteň

dali na poznávací cestu Litní s
několika zastávkami. Na každém
stanovišti jsme si přečetli nejdůležitější informace týkající se třídění
odpadu. Po příchodu na nádvoří nás
čekalo i přezkoušení čerstvě nabytých vědomostí.
Mnoho zajímavých atrakcí bylo připraveno v zámeckém parku. Absolvovali jsme ptačí stezku, zaujal nás
sokolník s dravci, s kejklířem jsme
se učili žonglovat a ovládat různé
triky. Kamila Kaasová si pro nás
připravila myslivecké stanoviště.
Děti zaujala improvizovaná hvězdárna a s nadšením pozorovaly oblohu. Děkujeme Hvězdárně Žebrák
za mnoho zajímavých propagačních
materiálů, které dětem poskytla.
Velkému zájmu se těšila výtvarná
dílna, obratnost i odvahu si každý
mohl vyzkoušet na lanových překážkách. Děkujeme všem, moc jsme
si to užili. Také počasí nám přálo.
Simona Štěpánová, ZŠ Liteň

U DRAVCŮ. Součástí programu
květinového dne byly také ukázky
výcviku dravců v zámeckém parku.
Foto Helena Řezáčová

ujít typický anglický pokrm Fish and
Chips. Odpoledne jsme si ještě prohlédli starobylé městečko Rye a pak
už jsme jeli odpočívat zpět do rodin.
Třetí den nás čekala procházka po
křídových útesech Beachy Head. Na
malé pláži jsme si nechali vlnami
omývat nohy a sbírali jsme mušličky.
Odpoledne jsme přejeli do Brightonu. Zde jsme se na chvíli ocitli mezi
mořskými živočichy pod vodní hladinou v Sea Life Centre. Největším
zážitkem byla možnost dotknout se
mořské hvězdice. Zde byl také nejdelší čas na velmi oblíbené nakupování suvenýrů.
Tanec v Doveru
Poslední den nás po brzkém vstávání
a loučení s našimi anglickými rodinami přivítal Londýn. Projeli jsme se
lodí po Temži, zhlédli město z London Eye, proběhli kolem Buckinghamského paláce, svezli se starým
dvoupatrovým autobusem, městským vlakem a nakonec i lanovkou.
K večeři si většina z nás koupila u řidičů párky a pak už jsme vyrazili
zpět do Doveru. Protože měl trajekt
zpoždění, změnilo se parkoviště na
velký taneční parket, na kterém jsme
netancovali jen my, ale i malí cestovatelé z dalších autobusů. Zpět ke
škole jsme dorazili v pátečních odpoledních hodinách. Všichni byli unaveni, ale spokojeni a plni příjemných
zážitků z cest. Marie huSáKová,
Lenka MLSová, ZŠ Liteň

Ze střechy zemědělského muzea shlíželi na Spartu
VÁŠNIVÍ ZEMĚDĚLCI SE TĚŠILI NA NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ TRAKTORŮ, MLÁTIČEK...
Ve středu 20. června se žáci šesté
třídy liteňské základní školy vypravili na výlet do Prahy. Během letošního školního roku jsme navštívili
Národní technické muzeum v Praze
a zaujala nás sousední budova Národního zemědělského muzea.
Abych byla přesná - zaujaly nás tedy
i samotné budovy, které jsou významnou památkou českého funkcionalismu postavené podle návrhu architekta Milana Babušky ve třicátých letech dvacátého století. Nejvíce nás ale samozřejmě lákala expozice. Doufali jsme v nepřeberné
množství traktorů, mlátiček a jiné
ukázky rozličné zemědělské techniky. Máme totiž ve třídě několik váš-

nivých zemědělců. Vstup je pro děti
zdarma, a tak nás potěšila i úspora
kapesného, které jsme mohli po návštěvě muzea utratit v různých řetězcích rychlého občerstvení.
Expozici jsme si prohlíželi samostatně, v přízemí jsme mohli nejen
obdivovat zemědělskou techniku,
ale také si vyzkoušet obsluhu traktoru a trochu si zabagrovat. Zaujal nás
pohled ze střechy. Je odtud překrásná vyhlídka na celou Prahu. A na
stadion Sparty, což kromě Sparťanů
ocenili hlavně vášniví Slávisté, kterých máme ve třídě také množství
větší než malé. V jednotlivých patrech jsou interaktivní expozice týkající se lesa, vody, výroby potravin a

dalších témat. Cestou do muzea
jsme si prošli Stromovku a zastavili
se u metronomu, který odměřuje čas
v místech, kde kdysi stál Stalinův
pomník. Naše zpáteční cesta zase
vedla okolo Bruselského pavilonu.
Prohlédli jsme si tyto zajímavé stavby a řekli si několik základních informací. Nedělám si iluze, že si
všichni budou pamatovat, co jsme si
řekli, ale doufám, že alespoň někdo
si časem vzpomene. Na závěr jsme
se ještě občerstvili na smíchovském
Andělu.
hana havELKová,
ZŠ Liteň

Dětem zahrál ředitel, hasiči jim ukázali techniku

Školní rok 2017/18 skončil v pátek
29. června. Všichni žáci liteňské ZŠ
F. J. Řezáče se rozloučili se svými
spolužáky i třídními učiteli a odnesli si domů vysvědčení. Žáci deváté
třídy byli slavnostně vyřazeni na
tradičním ceremoniálu v obřadní síni úřadu. Programem provázela pracovnice úřadu Kateřina Nožinová,
která postupně vyzvala ředitelku
Ivetu Černou, bývalou ředitelku Věru Horkou, třídní učitelku Marcelu
Duffkovou a za absolventy Lindu
Šafnerovou, aby se ve svých projevech rozloučili. Deváťáci dostali
svá vysvědčení a šerpu, aby měli na
slavnostní den památku. V závěru,
který byl jako každý rok velmi dojemný, rozdali nyní již bývalí deváťáci květiny všem pedagogickým
i správním zaměstnancům školy.
hana havELKová, ZŠ Liteň

LITEŇSKÁ ŠKOLA POŘÁDALA TŘETÍ ROČNÍK PŘEDPRÁZDNINOVÉHO FESTIVALU
Třetí ročník školního festivalu se
konal 19. 6. v areálu Naší školy v
Litni. Součástí bohatého programu
byla dětská divadla, veřejná prezentace ročníkových prací i ukázka
techniky liteňských hasičů. Z hlásnotřebaňské školy Hlásek k nám
přijela dvacítka dětí s divadlem a
krásnými ukázkami fotografických
prací i zeměpisných projektů. K poslechu zahrál ředitel Naší školy, písničkář Honza Jícha, zástupkyně ředitele Veronika Perglerová i písničkář Pavel Brenner. Těšíme se na
příští festival a zveme veřejnost na
další naše akce i do kroužků a kurzů, které budeme vypisovat od září.
Jan Jícha, naše škola, Liteň
Foto Lenka KotKová

Deváťáci dostali
vysvědčení i šerpu

Strana 9, LITEŇSKÉ OKÉNKO

Naše noviny 14/18

Liteňských zastupitelů zůstane devět
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Jedná se v podstatě o formalitu, protože obojí prošlo auditem krajského
úřadu, ale pokud se na veřejném zasedání nesejde potřebný počet zastupitelů, stává se i takováto »banalita«
velkým problémem.
Starosta Filip Kaštánek i přes nízký
počet přítomných zastupitelů veřejné zasedání zahájil standardně, tj. informováním občanů o aktuální situaci týkající se komunitního centra v
Bělči, navýšení kapacity ZŠ, opravy
střechy a zateplení budovy ÚM, komunikacích poničených firmou Stříbrný potok. Hovořilo se i o dětském
hřišti v Litni, vodárně ve Vlencích,
opravě vybraných místních cest,
osazení radarů, čištění ulic atd. Starosta nezapomněl ani na kontrolu plnění dosud přijatých usnesení zastupitelstva (lze sledovat na systému
projektového řízení Trello). Seznámil přítomné s problémy, s nimiž se
aktuálně občané na OÚ obracejí.

Následně dorazil na zasedání zastupitel Miroslav Slanec, čímž se zastupitelstvo stalo usnášeníschopné a
mohlo se začít s připravenými body
programu. Zastupitelé schválili odkup uličního prostoru v oblasti ulice
Slunečná za podmínky, že smlouva
bude obsahovat povinnost upravit
zelené pásy a opravu chodníků poničených při výstavbě a peněžní sankci za nedodržení této povinnosti.

Zastupitelé vybrali zhotovitele rekonstrukce sportovního hřiště Běleč,
dodavatele automobilu pro hasiče,
souhlasili s pronájmem nebytových
prostor v areálu bývalého SOU, s
vyvěšením záměru pronájmu nebytových prostor, s výpůjčkou nebytových prostor Domečku Hořovice a
spolku Liteňský pupík, s vypracováním chybějícího pasportu vodovodu
v Litni i s dostavbou nedokončené

Děti z dramaťáku pluly k Bílému ostrovu
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Domácí vybíjenkáři
získali bronzový pohár

Tradiční turnaj ve vybíjené pro smíšená družstva dětí od 1. do 4. třídy
zorganizovala těsně před prázdninami liteňská základní škola.
Již mnoho let se na konci června
scházíme s žáky okolních škol, abychom změřili síly v oblíbení míčové
hře. Organizace se ujal učitel Jiří
Havelka, pomáhali mu žáci 9. třídy.
Rádi jsme se opět po roce setkali s
dětmi i s jejich doprovodem ze základních škol obou Třebaní, Srbska,
Tetína a Osova. Ve skupině A se spolu utkala družstva Litně, Tetína a
Hlásku z Hlásné Třebaně. Zadní
Třebaň, Osov a Srbsko vytvořily
skupinu B. Vítězové skupin Tetín a
Srbsko postoupili rovnou do semifinále, ostatní se o postup utkali. Do
finále po vzrušujících bojích postoupily děti z Tetína a Hlásku. V úžasné
atmosféře, kterou vytvořili všichni
přihlížející, nakonec zaslouženě vyhrálo družstvo Tetína. Liteňské děti
si zahrály zápas o 3. místo se Srbskem a po bojovném výkonu získaly bronzový pohár. Zadní Třebaň
skončila pátá, na Osov zbylo šesté
místo. Všichni zúčastnění bojovali
čestně, přihlížející vytvořili bouřlivou a strhující atmosféru.
Ema Malá, ZŠ liteň

části kanalizace v ulici Jana Bašty a
schválili závěrečný účet za rok 2017,
roční účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok
2017. Na základě žádosti organizace
Eda byl schválen příspěvek na spolufinancování sociálních služeb pro
dvě děti z naší obce – za podmínky
ověření trvalého pobytu v Litni.
Byl schválen také podpis smluv s administrátorem dotace na investiční
akce Výstavba školního multifunkčního sportoviště Liteň a Rekonstrukce školní tělocvičny Liteň. Dále byl
jmenován nový člen správní rady
Ateliér Svatopluk a nebyl vybrán
zhotovitel opravy schodů u kina.
Cenovou nabídku zaslala pouze jedna firma a zastupitelé u obdobných
akcí vybírají minimálně ze tří nabídek, aby si v rámci možností byli jisti, že je cena adekvátní.
Na zasedání byla poslední možnost
odhlasovat počet členů zastupitelstva na další volební období. Obec
velikosti Litně může mít od 7 do 15
zastupitelů. Starostou navrhované
zvýšení počtu na jedenáct nebylo
schváleno, a tak se v Litni bude i v
následujících 4 letech pokračovat ve
stávajícím počtu 9 zastupitelů.
Krásné léto a ničím nerušený odpočinek na dovolených!
Hana luKEŠOvá, zastupitelka,
Filip KaŠtánEK, starosta litně

Liteňské aktuality

Příběh mořeplavců plujících za zpěvem mořských panen až k Bílému ostrovu. Ho-hó všem, kteří nastoupili na palubu Modrého ptáčka a dopluli s
námi na ostrov, kde jsme poslouchali zpěv moře, větru a ptáků a pochopili, kde hledat nejkrásnější místo na světě. Byl to příběh o mořském zpěvu,
který nebyl ještě nikdy zazpíván. Bylo to snění o moři. To snění snilo moře.
Divadelní postupy, prostředky a nástroje, které jsme si osvojovali během
roku při setkáních dramaťáku i při divadelních kurzech, jež spolek Liteňský pupík organizoval, nám pomohly vytvořit kompaktní a živé divadelní
pásmo. Zmiňovanými nástroji, které vedly k cíli, vytvořit dětské divadelní
představení, byly tři kurzy divadelních dílen Kdo se skrývá pod maskou s
Václavem Bejtlerem, kde jsme si vyzkoušeli i pantomimu a další pohybové
prvky. Pomoc nám nabídl také tanečník Milan Odstrčil, výtvarnou stránku
nám doplnil kresbičkami a grafikou plakátu Karel Tůma.
Inscenaci Bílý ostrov jsme zahráli ve dvou představeních a pevně věřím, že
ji odehrajeme na některé přehlídce dětského amatérského divadla, jako
tomu bylo s naší inscenací Kouzlíř, aneb Měsíc na psa štěkal. Již jsme přijali pozvání na dětský divadelní festival do Poděbrad.
Děkujeme rodičům našich herců za podporu a trpělivost, ZŠ F. J. Řezáče,
Naší škole, Bílému kameni a ZŠ Srbsko za jejich přející pozornost, městysi Liteň za poskytnutí prostor kina ke zkoušení.
Hana Jůzlová,
Foto Karel TůMA
liteňský pupík, liteň

* Objížďka silnice III/115, která je
v Hatích a Hodyni uzavřena, povede
až do 10. srpna přes Liteň.
(liz)
* K šetření pitnou vodou vyzývá
obyvatele Litně úřad městyse. Lidé
by až do 30. 9. neměli používat pitnou vodu k napouštění i dopouštění
bazénů, zalévání a mytí aut. (mif)
* Zákaz vyvážení odpadních vod ze
septiků a jímek do čistírny odpadních vod Liteň vyhlásila do odvolání společnost Aquaconsult. Důvodem je velké množství pěny, které
se v čističce objevilo.
(liz)
* 96 narozeniny oslavila 29. 6. se
svými nejbližšími Jarmila Svášková
z Litně. Na oslavě nechyběl dort,
šampaňské, hudba... Děkujeme milované mamince za její péči i obětavost a přejeme jí pevné zdraví, spokojenost a ještě mnoho hezkých
chvil strávených s námi! Dcera
Růžena NěMcová, zadní Třebaň

Víte, kolik bývalo v Litni hospod za dob její největší slávy?
Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné
najdete od roku 2004 v budově liteňské fary. Jeho
posláním, jak napovídá název, je seznámit návštěvníky s životem i dílem spisovatele S. Čecha a
přiblížit jim osud sopranistky J. Novotné, která
považovala Liteň za svůj domov, ačkoliv byla nucena strávit většinu života mimo svou vlast. Muzeum ovšem nabízí mnohem více zajímavostí v
dalších expozicích věnovaných historii liteňského
panství a osobnostem působících v Litni. Víte:
- jak trávila čas Jarmila Novotná na liteňském
panství?
- jaké kostýmy oblékala při svých představeních?
- kdo byl prvním českým držitelem Oskara za herecký výkon?
- proč v Litni často pobýval malíř František Ženíšek?
- jaká odborná škola vznikla na liteňském panství
za působení rodiny Daubků?
- kolik sourozenců měl Svatopluk Čech, kde stávala »jeho« lípa a kdo byl ve skutečnosti Lešetín-

V MUZEU. Průvodkyně liteňského muzea Lenka
Pecharová.
Foto ondřej PEcHAR

ský kovář?
- proč Václav Beneš Třebízský pobýval v Litni tak
krátkou dobu?
- kolik žilo v Litni židovských rodin?
- zda byl v Litni kostel dříve než hrad Karlštejn a
co mají společného?
- kolik bylo v Litni hospod za jejího největšího
rozkvětu?
- proč škola nese jméno Františka Josefa Řezáče?
Odpovědi nejen na tyto otázky i mnoho dalších
zajímavých informací najdete právě v našem muzeu. Otevřeno je každou sobotu do září, od 10 do
17.00 s polední pauzou 12 - 13.00. Základní vstupné činí 20, snížené 10 Kč.
Skupiny si mohou objednat individuální prohlídku na Úřadu městyse Litně (311 684 121), rádi
připravíme tématický výklad. Stále hledáme nové
průvodce! Zájemci se mohou hlásit na výše uvedeném telefonním čísle, kde se dozví podrobnosti. Srdečně se těšíme na vaši návštěvu!
Ondřej PEcHar, liteň
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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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Silné i slabé stránky města známe!
ČERNOŠICKÁ RADNICE HODLÁ BĚHEM LÉTA DOKONČIT SPORTOVNÍ AREÁL POD ŠKOLOU
Černošice - Podle Indexu kvality
života patří Černošice k trojici
měst, kde se v Česku žije nejlépe.
Viz nn 13/18. Co na to starosta
města Filip KoŘÍnEK?
Co hodnocení projektu Obce v datech říkáte? Je podle vás relevantní?
Umístění Černošic na 3. místě mezi
nejlepšími místy pro život mne samozřejmě potěšilo - a současně vyvolalo otázky, z jakých dat autoři vycházeli. Myslím, že hodnocení relevantní je - v Černošicích se opravdu
žije dobře. Velký význam ale tomuto
projektu nepřikládám. Nic moc nového jsme se z ankety nedozvěděli...
Víte, jak, na základě čeho, bylo
hodnocení prováděno?
Ano, aktivně jsem se o to zajímal. Po
přečtení článků v médiích jsem tušil,
že hodnotili jen 206 obcí s rozšířenou působností (těch, co pro určité
území vykonávají státní správu), a
některá kritéria se zřejmě nepočítala
na základě dat jen pro samotné naše
město, ale pro celé správní území.
To v našem případě odpovídá 79 obcím okresu Praha-západ. Autoři hodnocení mne informovali, že se snažili maximum dat čerpat pro samotné
město, ale některé indexy (např. ohledně dostupnosti škol a školek) vycházejí z dat pro celé správní území
a jiné pro okruh 30 km od města. Je
tedy zřejmé, že na výborném hodno-

Záchranáři »školili«
děti na prázdniny

Besedu o první pomoci s ukázkami
připravila 25. 6. pro žáky ZŠ Řevnice posádka místní záchranné služby.
Záchranáři se zaměřili na úrazy
spojené s prázdninovými aktivitami
- skoky do vody, jízda na kole, koloběžce či kolečkových bruslích, popáleniny od ohně a horkých nápojů nebo pobodání hmyzem. Děti si vyslechly, jak úrazům předejít, ale i jak
laicky poskytnout první pomoc před
příjezdem sanitky. Bohužel již druhý
den ráno bylo vidět několik dětí při
ranním příjezdu na kole do školy bez
přileb. Odpoledne se jedna třída vracela ke škole s učitelkou a tři děti na
koloběžce byly také bez přileb. Přitom právě úrazy hlavy na kole či koloběžce bývají nejčastější, nejvážnější a mnohdy končí smrtí. Podobný úraz se stal 2. 7. - z Dobřichovic
jsme převáželi malého chlapce s tržnou ranou hlavy, kterou si způsobil
po pádu z kola. Bořek BULÍČEK,
Trans Hospital, Řevnice

cení máme zásluhu nejen my, ale i
okolí v okrese Praha-západ a také
blízkost Prahy. Což ale vlastně také
sedí: kvalita života v Černošicích
vychází i z toho, kde se nacházíme.
Využijete výsledky hodnocení při řízení města?
Ne, myslím, že z nich nevyplývá nic,
co bychom mohli v dalším řízení
města zohlednit. Silné i slabé stránky města dobře známe a pracujeme s

nimi i bez tohoto průzkumu.
Podle Indexu kvality života jsou v
Černošicích na skvělé úrovni vztahy, služby i životní prostředí, naopak nejhůř jste dopadli v kategorii
Materiální zabezpečení a vzdělání.
Sedí to, nebo to vidíte jinak?
Tohle jsou tři obecné oblasti, každá z
nich obsahovala řadu dílčích kritérií.
Podrobné výsledky nemám, takže
nemohu hodnotit. Ale ani celkové

Rekontrukce silnice skončí v květnu 2019

Z našeho kraje

Až do května příštího roku bude po etapách pokračovat rekonstrukce hlavní silnice procházející Černošicemi. Do té doby řidiče osobních aut čekají
objížďky. „Problémy činí náklaďáky, která nedodržují zákaz průjezdu městem,“ uvedl starosta Černošic Filip Kořínek. „Ničí silnice, ničí chodníky,
zpomalují dopravu,“ dodal s tím, že státní ani městští policisté nemají na
nepřetržité dohlížení na dodržování zákazu vjezdu kapacitu. „Když tu vidím
kamion, vyfotím ho a pošlu fotku majiteli firmy, které patří. Zatím pokaždé
přišla omlouva a ujištění, že svému řidiči vyčiní,“ sdělil starosta. V sobotu
7. 7. se v centru Černošic srazila dvě auta (na snímku). Čtyři pacienti byli
ošetřeni a dva se zraněním transportováni do motolské nemocnice,“ uvedl
ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Foto Bořek BULÍČEK
(mif)

SOKOLOVÉ V PRAZE. Všesokolský slet, kterého se zúčastnili i členové této
organizace z našeho kraje, se konal na začátku července v Praze. Ve slavnostním průvodu centrem metropole pochodovaly 1. 7. tisíce cvičenců nejen
od nás, ale i z dalších zemí Evropy, Ameriky a Kanady. Byla to nádherná
podívaná...
Text a foto Eva JŮNOVÁ, Karlštejn

Marel měl být právníkem, stal se z něj lékař
Poslední sobotu před prázdninami
usedl do Křesla pro hosta ve Svinařích prof. MUDr. Miloslav Marel,
CSc., přednosta Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Z vtipného vyprávění jsme se dozvěděli,
jak klikatou cestou se k pneumologii
dostal. „V jedné chvíli to vypadalo,
že půjdu studovat práva. Vzhledem k
minulému režimu mi to ale rozmluvila maminka, jelikož bych stejně
prý musel rozhodovat tak, jak mi někdo přikáže. Tak jsem se rozhodl pro
medicínu. Lákala mě chirurgie, ale
zkuste si při výšce dvou metrů operovat. Tak jsem skončil u plic,“ vyprávěl Marel. Velká část povídání se

hodnocení v těch třech obecných kategoriích není špatné - v té nejslabší
z nich jsme sedmí v kraji, z celkem
26 měst. V jednom jsme nejlepší, v
jednom druzí. Autoři si k hodnocení
vzali renomovanou poradenskou
společnost, takže to jistě sedí.
Co vše ještě město pod vaším vedením hodlá stihnout do říjnových
komunálních voleb?
Do konce léta bude dokončen sportovní areál pod naší školou. Pokročí
stavba nové radnice, nové školky,
přístavby školy i vedlejší budovy základní umělecké školy.
Chystáte se znovu kandidovat?
Ano, chystám se potřetí ucházet o
důvěru voličů jako kandidát na starostu za nezávislé sdružení Věci černošické.
Miloslav FRÝDL

VE SVINAŘÍCH. Miloslav Marel.
Foto Ilona LISSOVÁ

točila kolem cestování, které je jeho
vášnivým koníčkem. „Když jsem byl
na kongresu v Yokohamě, dal jsem si
za povinnost se jít podívat do přístavu »kde noc vládne tmou...«,“ smál
se. Na závěr posezení si spolu s posluchači i přáteli z KČT Zadní Třebaň zazpíval a doprovodil je na kytaru. A jako tradičně – podepsal se na
historickou tenisovou raketu a od
organizátorů dostal čestnou vstupenku na zdejší tenisové kurty.
V sobotu 17. 7. usedne v 18 hodin do
křesla na svinařských kurtech herečka a obyvatelka Haloun Jana Švandová. Všichni jste srdečně zváni!
Ilona LIssoVá, Praha

* Do 11. července je uzavřen železniční přejezd v Karlštejně na hlavní
silnici směr Liteň.
(pef)
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 21. 7. od 8 do 12.00
pod místním zámkem.
(ak)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se konalo 26. 6. Jedním z bodů byl výběr dodavatele
stavby II. etapy vodovodu a splaškové kanalizace. Zastupitelstvo na základě návrhu hodnotící komise přijalo nabídku firmy Zepris. Zdrojem financování bude Operační program
Životní prostředí.
(pef)
* Rychle postupuje výstavba chodníků v Letech. Ve druhé půlce července budou zkolaudovány chodníky na Karlštejnské ulici s částí chodníku kolem Pražské a Barum Servisu. Poté se stavba přesune k autobusovým zastávkám u mostu. U zastávky ve směru na Řevnice bude vytvořen bezpečný záliv pro zastavení
autobusu. Do poloviny srpna bude
opravena i zastávka ve směru na Dobřichovice. Obec zažádala o stavební povolení pro autobusové zastávky
u Obchodního centra Lety.
(bt)
* K otevření domu v Řevnicích byli
27. 6. po poledni přivoláni místní
profesionální hasiči. Jednotka se do
domu dostala oknem. Starší osoba se
zdravotními obtížemi, kterou nalezla
uvnitř, byla předána záchrance. (pav)
* U malého pacienta v Letech, jenž
se 26. 6. opařil horkou vodou, zasahovali řevničtí záchranáři. Po ošetření gelem na popáleniny vrtulník
pacienta přepravil na specializované
oddělení pražské nemocnice. (bob)
* Škodu 15.000 Kč způsobil neznámý zloděj, který z karavanu Na Ostrově v Zadní Třebani odnesl rybářské náčiní, potraviny a alkohol. Další karavan nájezdu chmatáků odolal
- poškodili pouze zámek.
(jad)

Přes Žábu pojedou
závodníci na neckách

Neckyáda, aneb Přejezd rybníka Žába v neckách na čas se bude konat
17. 7. od 13.30 ve Svinařích. Kvůli
nedostatku vody se akce vloni nekonala, proto doufáme, že letos počasí
vydrží. Do závodů se může přihlásit
jakákoliv dvoučlenná posádka, registrace začne ve 13.00. Startovné činí
100 Kč za posádku. Pro soutěžící i
fanoušky bude připraveno občerstvení.
Lucie BoxanoVá, svinaře
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Zmlácené skokanky dobyly Floridu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

TRIUMF. Závodnice od Berounky na stupni nejvyšším.

VÍTĚZNÁ VÝPRAVA. Řevnické skokanky přes švihadlo vybojovaly na mistrovství světa v americkém Orlandu 33 medailí.
Foto ARCHIV
Přestože holky nastupovaly hned 2.
července ráno, a ten den se odehrála
pro mladší děvčata naprostá většina
závodů, dopadla výprava od Berounky skvěle. Celkem na mistrovství
světa vybojovala 33 medailí - 10 zla-

tých, 19 stříbrných a 4 bronzové.
Obrovská dřina a intenzivní tréninky
se vyplatily!
Nejúspěšnější byla čtveřice Laura
Galbavá, Adéla Součková, Adéla
Kepková a Bára Koděrová - v téhle

sestavě získaly dvě zlaté medaile: za
štafetu a Double Douch ve čtveřici,
stříbro ve Free Stylu. Nejúspěšnějším jednotlivcem je bezesporu Adéla
Součková, která vybojovala ještě
zlato za 3 minuty a stříbro za 30 sekund jednotlivců.
Benjamínky skupiny jsou jedenáctiletá Bára Koděrová z Černošic a
Laura Galbavá z Řevnic, které bude
dvanáct na konci července.
„Děvčata se opravdu poctivě připravovala, od března neměla ani jeden
víkend volný, trénovala kromě pátku
každý den. Za přípravou a úspěchem

Zadnotřebaňští odvezli do Německa lavičku
Ve dnech 28. 6. - 1. 7. navštívila osmičlenná »delegace«
ze Zadní Třebaně spřátelenou obec Steineroth v Německu. Přátelská setkání byla navázána již před rokem
2000, následně bylo partnerství oficiálně stvrzeno dokumentem. Od té doby se obyvatelé obou obcí pravidelně
navštěvují. Jeden rok se setkáváme u nás, jeden rok ve
Steinerothu. Letošní návštěva se odbývala opět ve velmi
srdečném a přátelském duchu. Steinerothští přátelé pro
nás připravili pestrý program - procházku po okolí jejich
obce s návštěvou starého mlýna, procházku po krásném
lázeňském městečku Bad Ems či prohlídku nábřeží ve
městě Koblenz. Letos jsme s sebou vzali jako dárek venkovní lavičku s nápisem Příjemné posezení přeje Zadní
Třebaň. Umístili jsme ji do hezkého parčíku k lípě, kterou v roce 2007 společně zasadili tehdejší starostové
obou obcí. V neděli jsme se rozloučili společnou bohatou snídaní v jejich malém krámku a po ujištění, že naše
obec má zájem i nadále udržovat toto přátelství, jsme
vyrazili zpátky do Čech. Příští rok nám opět návštěvu
oplatí. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, a přeji krásné léto. Markéta SIMANOVÁ, starostka Zadní Třebaně

VE STEINEROTHU. Zadnotřebaňští na návštěvě spřátelené německé obce.
Foto Michaela ŠMERGLOVÁ

Foto ARCHIV

na mistrovství světa je velký kus
práce. Díky skvělé trenérce!“ doplnila maminka Gábina Galbavá.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

DDS uspěla ve Volyni
a pojede do Hronova
Přehlídky amatérského divadla Piknik Volyně se s hrou Peklo v hotelu
Westminster zúčastnila Dobřichovická divadelní společnost (DDS).
Přehlídka se konala od 29. 6. do 7.
7. v jihočeské Volyni, Dobřichovičtí
se představili předposlední den tohoto divadelního maratonu. Celkem
bylo ke zhlédnutí 22 představení
souborů z celé republiky.
Inscenace našich krajanů byla do
programu Pikniku Volyně zařazena
na základě nominace z krajské postupové přehlídky Winterův Rakovník. Podle diváckých ohlasů sklidili
Dobřichovičtí ve Volyni velký úspěch, chválou nešetřila ani porota
složená z profesionálních divadelníků. Nejčastěji byly vyzdvihovány
herecké výkony dvou hlavních
představitelů Jiřího Šafránka a Jana
Seidela. „Dostali cenu za herectví,“
potvrdil principál DDS Petr Říha.
„Kromě toho jsme obdrželi čestné
uznání za inscenaci a doporučení do
Hronova,“ dodal s tím, že na Jiráskův Hronov, celostátní přehlídku
amatérského divadla s mezinárodní
účastí, byla doporučena i další inscenace DDS Brouk v hlavě.
Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice

A je tu letní soutěž, těšíme se na vaše fotografie i příhody!
Poberouní - Naše noviny vyhlašují tradiční
soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené
nebo prázdnin. Zajímavé či vtipné fotografie nám do 4. 9. můžete posílat na adresu
redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267
29 Zadní Třebaň) či mailem (frydl@centrum.cz). A těšíme se i na vaše letní příhody
- napište nám, co vás během prázdnin nejvíce rozesmálo či naštvalo. Pro autory originálních snímků i textů, které se budou
hodnotící komisi v čele s Josefem Kozákem
líbit nejvíc, máme připravené zajímavé ceny: trička, mikinu, CD, knihu Po stopách
Keltů na Berounsku - Od Tetína po Bacín,
korbel či lahev vína. Autorkou dnes otištěné větší fotky je Eva Jůnová z Karlštejna.
Pořídila ji v místním autokempu a nazvala
Snídaně v trávě. Menší fotografie Bohumila
Čipery z Korna byla pořízena 5. 7. a nese
název Letní zabíjačka...
(mif)
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Kynologové docvičili, užívají si prázdnin
MAJITELÉ ŠTĚNAT SI MOHOU PŘIJÍT NA LETOVSKÝ CVIČÁK POHRÁT SAMOSTATNĚ
Poslední akce prvního pololetí mají
za sebou kynologové z Letů. Jak se
vydařily?
Zkoušky z výkonu se konaly v polovině května. Panovalo doslova letní
počasí, z čehož jsme radost neměli nám i psům se lépe pracuje, pokud je
chladněji. Počasí však poručit nelze... Z deseti přihlášených psovodů
bylo sedm úspěšných. Podrobnou reportáž najdete na našem webu.
Další zkoušky z výkonu se konaly
začátkem června. Panovala úmorná
vedra a výkony podle toho vypadaly.
Většina z nás, kteří chtěli složit těžkou speciální zkoušku, skončila
hned ráno na stopách. Stopy byly
totiž pokládány na těžkých terénech,
na čerstvě posekaných loukách, k tomu ještě foukal teplý vítr. »Odčuchala« jediná dvojice. Pokračovala
pak na cvičáku poslušností, která se
jim také moc povedla. Bohužel měli
smůlu a skončili v poslední disciplíně na posledním cviku - nezvládli
ho, měli velkou bodovou ztrátu a nesplnili limit. Moc jsme jim zkoušku

GRATULUJEME. Jedna z úspěšných psovodek při kynologických zkouškách z výkonu.
Foto Alena VANŽUROVÁ
přáli, ale nezadařilo se. Reputaci cvi- Každý den nemůže být posvícení,
čáku zachraňovali začátečníci, kteří říkávala moje moudrá babička. Biskládali základní zkoušku ovladatel- lance zkoušek: z dvanácti dvojic bynosti. Ale ani tady se nedařilo všem. la úspěšná polovina. Smutní z toho

snad nebudeme dlouho, jsou to naštěstí jen zkoušky, o život nejde.
Poslední zkoušky před prázdninami
se konaly v polovině června. Nejdříve byly zcela naplněné, nakonec stálo na nástupu osm přihlášených dvojic z deseti možných. Počasí bylo o
trošku příznivější, ale že bychom trpěli zimou, to opravdu nehrozilo…
Z osmi přihlášených uspělo na
zkouškách šest.
Pravidelné nedělní kurzy pro štěňata
skončily s poslední červnovou nedělí. Nicméně majitelé štěňat, kteří
pravidelně do kurzů docházejí, mají
možnost přes léto chodit na cvičák
samostatně, domluvit se s ostatními
a přijít si pohrát, aby jim prázdniny
rychleji utekly. Dva měsíce jsou přece jen dlouhá doba. Oficiálně se na
kurzech sejdeme opět hned první zářijovou neděli a budeme pokračovat
až do konce roku. Hezké prázdniny i
dovolené plné příjemných a zajímavých zážitků. Těšíme se na vás v
září.
Alena vANŽUrová,
kynologický klub Lety

V Řevnicích se chodilo s holemi i po střepech
SPOLEK NORDIC WALKING USPOŘÁDAL TŘETÍ ROČNÍK ZÁVODU V SEVERSKÉ CHŮZI
Předposlední červnový se v Řevnicích již potřetí
konala sportovní zážitková akce na podporu nevidomých a slabozrakých. Spolek Nordic Walking
Challenge zorganizoval závod v Severské chůzi.
(Viz NN 13/18.)
Návštěvníky čekaly nevšední zážitky, krásná příroda brdských lesů a pohodová, uvolněná atmosféra. Mohli se zúčastnit měřeného závodu nebo
si projít trasu jen tak na pohodu.
Nevidomí závodníci se nebáli podělit o své zážitky. Třeba Tomáš Vybíral, který si došel pro bronzovou medaili: „Závod jsem si užil, rád bych chodil i častěji. Nejtěžší byl úsek do kopce, z kopce
to bylo v pohodě.“
Tomáš Franěk zase barvitě vyprávěl o tom, jak
překonal počáteční obavy: „Nordic Walking jsem
si vyzkoušel poprvé a byl to úžasný zážitek. Jsem
zcela nevidomý a ze začátku jsem měl trošku obavy. Po pár metrech jsem ale zjistil, jaká je to úžasná svoboda, že můžu jít sám, resp. se svým průvodcem, který jde přede mnou a já jdu za klapavým zvukem holí. Zjistil jsem, že mám díky holím úžasnou stabilitu a nemusím se bát, že někam
špatně šlápnu. Příští rok se závodů určitě zúčastním znovu. Ostatním nevidomým bych vzkázal,
ať se toho nebojí a ať se do Řevnic příští rok přijedou podívat.“
Trojnásobný vítěz v kategorii nevidomých Tomáš
Hegr zvládl 6,25 km v neuvěřitelném čase 47.15.
Nebál se vyzkoušet chůzi po střepech a otestoval
i stabilitu při jízdě na koloběžce: „Na koloběžce
jsem jezdil jako malý, va velké koloběžce jsem
nebyl hodně dlouho. Člověk musí hledat stabilitu,
ještě mi to moc nejde. Pořád mi ujíždějí řídítka,
ale jinak to byl moc hezký zážitek.“
Závodu se zúčastnila také dobrovolnice neziskové
organizace Budu pomáhat, autorka zajímavých
článků o akcích a projektech, které pomáhají dru-

hým, Evžena Janovská: „Rozhodla jsem se zkusit
si závod v nordic walking, podpořit sport pro
nevidomé a otestovat si kondici. Hned po pár metrech jsem v duchu obdivovala nevidomé spoluzávodníky. Široká lesní cesta je sice pohodlná, avšak i na ní se najdou překážky - kamínky, zavodňovací kanálky a další nerovnosti. Navíc krátký
úsek vedl po úzké lesní cestičce z kopce vysokou
trávou. Pro lidi s dobrým zrakem taková trasa nepředstavuje žádný problém, pro nevidomé se ale

NA TRASE. Účastníci řevnického závodu v Severské chůzi na trase vedoucí brdskými lesy.
Foto Ivana ČERNÍKOVÁ
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jedná doslova o překážkovou dráhu. Trasér neustále musí svému nevidomému svěřenci popisovat
cestu a samozřejmě i překážky. Na vlastní kůži
jsem si vyzkoušela, jaké to je cvičit a nevidět. S
úsměvem jsem nastoupila se zavázanýma očima
na plácek k pódiu. Úsměv mě však rychle přešel.
Přestože cvičitelka Dagmar vše důkladně popisovala, neměla jsem jistotu, že provádím cviky správně. Chyběl mi pohled na cvičitelku. Navíc
jsem měla pocit, že se pevná zem bleskově změnila ve vratký povrch, na kterém mě co nevidět
čeká pád. Naštěstí místo pádu přišla žena s milým
hlasem, která mi nabídla pomoc asistentky.
Dalším nevšedním zážitkem byla chůze po střepech, nebo jízda na koloběžkách. Nemalým lákadlem nejen pro děti byly bosé chodníčky, výroba náramků na bosé nohy a výroba proutěných
košíků. Jedinečné zážitky z akce doplňovalo počasí, které bylo doslova ideální.“
Sport pro obézní i lidi bez kondice
Nordic walking zlepšuje stav oběhové i dýchací
soustavy, držení těla, stabilitu, rovnováhu, fyzickou i psychickou kondici. „V nordic walkingu
dochází k zapojení svalstva nejen dolní poloviny
těla, ale díky speciálním holím i horní poloviny
těla. Díky tomu, že dochází k práci paží s rotací
trupu a práci dolních končetin, dokáže chodec vyvinout větší rychlost a sílu než při běžné chůzi. Je
prokázáno, že u správné techniky chůze s holemi
je »v akci« téměř 90% kosterních svalů,“ říká rehabilitační lékařka MUDr. Jarmila Zipserová.
Jelikož si terén a tempo určuje každý sám, mohou
tento sport provozovat i obézní lidé či lidé s nízkou fyzickou kondicí. Podmínkou je mít správné
hole a správnou techniku. Více informací najdete
na internetových stránkách https://www.chuzeprozdravi.cz.
Ivana ČErNíková, Řevnice
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Nováčkovi na jaře chyběla fyzička
FOTBALISTÉ DOBŘICHOVIC JSOU SPOKOJENÍ: V OKRESNÍM PŘEBORU VYBOJOVALI ČTVRTOU PŘÍČKU
Dobřichovičtí fotbalisté v létě loňského roku s náskokem vyhráli lll.
třídu okresní soutěže a postoupili do
přeboru. Hlavním cílem bylo udržet
se a hrát ve vyšší soutěži důstojnou
roli. Tým se poctivě připravoval pod
vedením zkušeného trenéra Vladimíra Kocourka, k utkáním nastupoval
prakticky se stejným kádrem jako ve
lll. třídě - přišli pouze dva noví hráči: Martin Moni a Samir Moussa.
Úvod mužstvu vyšel úžasně. Soupeře vysoko poráželo, hlavně díky vysoké úrovni fyzické kondice a díky
rychlé kombinační hře. Od prvního
kola se usadilo na čele tabulky a vydrželo tam až skoro do konce podzimu. Až v posledních kolech vinou
zranění několika klíčových hráčů o
vedení přišlo. Přezimovalo se tedy
na 2. místě s bilancí - 8 vítězství, 2
remízy a 3 porážky. Bodů jsme měli
26, skóre 35:16.
Jaro už tak výborné nebylo. Chlapi
sice obsadili na silně obsazeném
zimním turnaji v Berouně 2. místo,
ale docházka na tréninky a později
na mistrovské zápasy zdaleka nebyla ideální. Do mužstva přišel jediný
nový hráč, gólman Jiří Geissler. Nahradil Jiřího Mistolera, jenž z rodinných důvodů nemohl pravidelně docházet. Také jiní hráči, většinou z
pracovních důvodů, mohli hrát jen
ob týden. Když se k tomu přidala i
zranění, projevilo se to na herním
projevu a výsledcích. Ofenzivní systém se třemi útočnými hroty, ale
pouze se třemi záložníky, kde se musí zapojit krajní obránci, vyžaduje
vysoké fyzické nasazení, které na
podzim hráči zvládali, protože měli
hodně natrénováno. Na jaře však už
fyzička trochu chyběla... Zkrátka,
podzimní »fotbalové koncerty« to
nebyly, o vítězství se muselo tvrdě

bojovat! I tak se udělalo pár dobrých
výsledků. První Choteč, která postupuje do »kraje«, se podařilo porazit 5:2, stejným poměrem jsme vyhráli i

v Psárech. Fantastický výsledek 4:4
jsme přivezli ze hřiště druhých Úhonic, za něž nastoupilo 8 (!) Ukrajinců. Konečné čtvrté místo s bilancí 14

Utkání »starých pánů« nemělo vítěze

vítězství, 3 remízy a 9 porážek (45
bodů, skóre 70:49) je na nováčka solidní a před začátkem soutěže bychom je brali všema deseti. Okresní
přebor se v Dobřichovicích bude kopat i nadále! Miloslav OMÁČKA,
Dobřichovice

Ostrovan nevyhrál,
přesto slaví postup

Již poněkolikáté se sešli bývalý i někteří aktivní fotbalisté k přátelskému
utkání starých gard Dobřichovic a Karlíku. Utkání borců nad 35 let začalo z obou stran v prázdninovém tempu. Jako první udeřili v 16. minutě
hosté, když se trefil Petr Strnad. Dvě minuty nato ovšem domácí »Boban«
vyrovnal. Druhou branku Dobřichovic vstřelil před přestávkou Jan Křivánek. V 50. minutě bylo srovnáno a hned o 3 minuty později poslal Karlík
do vedení R. Brodecký. V minutě 58. dostali domácí šanci na srovnání jejich útočník byl nedovoleně zastaven v pokutovém území a rozhodčí nařídil pokutový kop. K exekuci se postavil brankář Petr Štěpán, ale bohužel mířil přímo doprostřed brány, kde bez hnutí stál jeho karlický protějšek. Naštěstí o minutu později Dobřichovičtí srovnali na 3:3, když se krásně prosadil Jakub Halenka. Do vedení pak domácí poslal opět J. Křivánek. V 84. minutě propálil vše, co mu stálo v cestě, asi největší muž na
trávníku, karlický M. Unger - 4:4. O dvě minuty později si tentýž hráč
dovolil »parádičku«: z 15 metrů přeloboval bránícího hráče i vyběhnuvšího gólmana a strhnul vedení na stranu Karlíku. Dvě minuty před koncem domáci Papíš uklidil míč do branky a stanovil tak konečný stav utkání 5:5. Duel se obešel bez zranění, zvítězil dobrý pocit z pohybu i přátelského posezení, které následovalo. Grilovalo se, vařil výtečný guláš, točilo pivo a hrála hudba. Děkujeme fotbalistům za nasazení, fanouškům za
podporu, Sokolu Dobřichovice za bezchybnou organizaci. Už teď se těšíme na příští ročník!
Text a foto Jiří ZÍkA,
ZÍkA Dobřichovice

Zadní Třebaň - Počáteční zklamání
vystřídala radost. Po prohře s Doubravanem Újezd se zadnotřebaňský
Ostrovan musel smířit s druhou
příčkou ve IV. třídě okresní soutěže.
To ovšem znamenalo zapomenout
na postup o soutěž výš. Jenže vedení klubu dostalo vzhledem k vývoji
v dalších okresních skupinách a soutěžích nabídku tým do III. třídy přihlásit. Ta byla akceptována, a tak se
po roční pauze vrací na Ostrov kvalitnější soutěž. Jací soupeři na třebaňské borce čekají? Cerhovice B,
Hostomice, Hudlice, Loděnice B,
Mořina, Nižbor, Osek, Podluhy,
Svatá, Tetín, Újezd, Všeradice a Zaječov. Tedy rozhodně nic lehkého,
zvlášť, když mužstvo stále nemá vyřešenu otázku prvního gólmana.
Vraťme se ještě k nedávno skončené
sezoně. Zisk 55 bodů za 18 výher,
jednu remízu a pět porážek při skóre
68:20 znamenal druhou příčku.
Kdyby po většinu ročníku tým netrápila zranění hlavních opor, zřejmě by Ostrovan skončil na stupni
nejvyšším. I tak je ale třeba uplynulý ročník hodnotit pozitivně. A to
nejen z hlediska výsledkových statistik. Především došlo k doplnění a
stabilizaci kádru. Kdyby nebyl dostatečně široký a kvalitní, přední
příčky by v tabulce s největší pravděpodobností »neokupoval«. (Mák)

Starší žáci skončili v poháru šestí, mladší na mistrovství také
ŘEVNIČTÍ »NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI UKONČILI SEZONU ÚČASTÍ NA DVOU PRESTIŽNÍCH AKCÍCH
Řevničtí »národní« házenkáři ukončili sezonu účastí na poháru ČR v
kategorii starších žáků a účastí na
mistrovství ČR v kategorii mladších
žáků. Starší žáci bojovali v Kyšicích
od 15. do 17. června a po výsledcích
Řevnice - Přeštice 13:13
Řevnice - Kyšice 19:22
Řevnice - Plzeň Újezd 12:19
Řevnice - Chomutov 23:24
Řevnice - Osek nad Bečvou 16:17
Řevnice - Jihlava 24:17
obsadili šesté místo. Nejlepším střelcem Řevnic byl Radek Adamec, kte-

rý vsítil 47 branek. Všichni poznali,
že mají co zlepšovat a že někdy chybělo k výhře jen docela málo. Doprovodným programem byla oslava
ukončení hráčské kariéry Filipa Jíchy, nejlepšího hráče v mezinárodní
házené roku 2010, která se konala na
zcela zaplněném zimním stadionu v
Plzni. Zúčastnilo se jí mnoho házenkářských hvězd, které už bohužel
pohromadě asi nikdy neuvidíme.
Od 22. do 24. června hráli v Brně
mladší žáci. Po výsledcích
Řevnice - Podhorní Újezd 15:26

Řevnice - Kyšice 16:28
Řevnice - Žatec 14:19
Řevnice - Studénka 15:18
Řevnice - Draken Brno 14:23
obsadili poslední, šesté místo. Stydět
se ale určitě nemusejí, protože každá
zkušenost se hodí a až kluci dorostou výškově i herně, bude to zase o
hodně lepší. Nejlepším střelcem celého turnaje byl řevnický Vojta Zavadil, který soupeřům nasázel šedesát (!) branek.
Jako doprovodný program se hrál
zápas Čechy - Morava, ve kterém

STARŠÍ I MLADŠÍ. Starší i mladší žáči řevnických »národních« házenkářů na turnajích v Kyšicích, resp. Brně.

obléklo dres Čech pět hráčů z Řevnic. Vyzkoušeli si posty, na kterých
normálně nehrají, a i přes remízu
13:13 měli radost všichni.
Chci moc poděkovat všem rodičům
a fanouškům, kteří nás jezdí podpořit, fandí nám a připravili pro mladší
žáky překvapení v podobě Fidorkových medailí. I přes drsné povětrnostní podmínky v Brně bylo veselo.
Všem přeji příjemné prázdniny další akcí bude soustředění na konci
srpna.
Štěpánka JANDUSOVÁ,
NH Řevnice

Foto ARCHIV

