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»Zlatý« Krpálek se stal
judistou omylem
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Kolabující lidé, vyschlá
koryta potoků. Sucho!
PŘIBYLO POŽÁRŮ I VÝJEZDŮ ZÁCHRANKY
Poberouní – Vyschlá koryta potoků, výzvy k omezení spotřeby pitné vody, ohně na polích a v lesích,
kolabující lidé. To vše jsou důsledky tropického počasí, které nás v
posledních dnech sužuje. A sužovat bude! varují meteorologové.
„Samozřejmě - se vzrůstající teplotou ovzduší roste i počet výjezdů.
Jedná se především o kolapsy z
horka, úpaly a úžehy, cévní mozkové příhody, dušnosti, bolesti na hrudi
a dehydratace,“ vypočítává ředitel
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Mnoho úrazů souvisí s letními aktivitami u vody či s nadměrným požitím alkoholu. Velmi často ale také lidé záchranáře zneužívají. „Nezřídkakdy si sanitku volají ke zvýšeným
teplotám, drobným poraněním,
kousnutí hmyzem bez alergické re-

akce, vyndání klíštěte, nebo třeba
jen proto, aby se pacient dostal přednostně na řadu v nemocnici,“ stěžuje si Bulíček a zdůrazňuje, že pokud
lékař vyjíždí k těmto »prkotinám«,
může se stát - a stává se -, že nedorazí včas k závažnějšímu případu.
Hodně lidí si podle Bulíčka myslí, že
když nemocného či zraněného naloží do auta a přivezou ho na pohotovost do Řevnic, ošetření urychlí.
Opak je prý pravdou. Ideální je volat
v každé situaci na linku 155 nebo
telefonní číslo 257 721 777.
„Podobný případ se stal minulý
týden na náměstí v Řevnicích,“ sdělil ředitel záchranky. „Paní volala na
naši linku, že na náměstí leží starší
muž s dušností. Oba naše výjezdové
vozy byly právě v terénu.
(mif)
(Dokončení na straně 11)

Hynou tu ryby, přijeďte, volal muž hasiče
Zadní Třebaň - Profesionální hasiči z Řevnic, jejich dobrovolní kolegové ze
Zadní Třebaně i starostka této obce se zúčastnili 27. července »operace« na
záchranu ryb z vyschlého Svinařského potoka.
„Volal nám pán ze Zadní Třebaně, že ve vyschlém korytě Svinařského potoka hynou raci a ryby,“ uvedl velitel čety profesionálního hasičského sboru z
Řevnic Jakub Jakupaj. „Když jsme dorazili na místo, byli tu už dobrovolní
třebaňští hasiči i místní starostka,“ dodal s tím, že volající muž nakonec
čtyři raky i několik ryb sám odnesl v nádobě do Berounky.
(mif)

Při vystupování z vlaku málem přišel o život
Zadní Třebaň - Vystupování z
vlaku na nádraží v Zadní Třebani
1. 8. málem nepřežil starší muž.
Upadl tak nešťastně, že hlavou narazil na šlapku kola stojícího na nástupišti. „Prvotní boj o jeho život svedli náhodní světci, kteří zahájili dle

pokynů dispečerky tzv. telefonickou
asistovanou neodkladnou resuscitaci,“ sdělil řevnický záchranář Bořek
Bulíček. Jeho kolegové pak muže s
vážným úrazem hlavy a v bezvědomí převezli na ARO nemocnice v
pražském Motole.
(mif)

POŘÁDNĚ TO ROZJELI. Festival Rockabilly CZ Rumble se poslední červencovou sobotu popáté konal v řevnickém Lesním divadle. A byla to parádní »jízda«! (Viz strana 2)
Foto Jan HRDÝ

Přehřátého psa do ledové vody určitě neházejte!
Řevnice - Zvířata v současných
»tropech« nevystavujte slunečnímu svitu, zajistěte jim přístup do
stínu a dostatek vody! Přesně takovou radu má pro chovatele domácích mazlíčků řevnický veterinář MVDr. Vojtěch VEVERKA.
Jak snášíte aktuálně panující vedra? leze vám to, jako většině ostatních, na nervy, nebo jste teplomil?
Teplomil tedy rozhodně nejsem!
Ideální počasí pro mne má teplotu
kolem dvaceti stupňů Celsia. Současná vedra beru jako fakt, nenervuje mě to. Jsou horší věci – třeba politika, ta nám možná zatápí ještě víc.

Řevnický veterinář Vojtěch Veverka.
Foto NN M. FRÝDl

Máte nějaký zaručený recept, návod, jak tropické teploty zvládat?
No jasně! Miluju ten zvuk, když otevřete ráznou desítku a pustíte si k
tomu Radio Beat nebo koncert
ACDC. Pak zapomenete, jestli je
plus 36, nebo minus dvacet.
Přibylo vám v souvislosti s aktuálně
panujícími teplotami v ordinaci
pacientů, nebo fungujete v »běžném režimu«, tropy netropy?
Nepřibylo. Moji pacienti jsou vesměs vzorní, dodržují pitný režim
jako já a navštěvují mě v ranních či
večerních hodinách, kdy je chladněji. (Dokončení na straně 3)
(mif)

Chcete si dýchnout?

Festival Rockabilly CZ Rumble patří dle mého názoru mezi nejpovedenější letošní akce v Lesním divadle
Řevnice. Potetovaní motorkáři, kteří
přijeli na strojích Harley Davidson,
hosté ze zahraničí i místní návštěvníci vytvořili jedinečnou atmosféru.
Díky ní i díky přístupu účastníků strážníci Městské policie Řevnice nabídli divákům-řidičům možnost otestovat si, zda nejsou pod vlivem alkoholu. Ze 32 testovaných mělo pozitivní dechovou zkoušku 7. Test byl u
nich prováděn do té chvíle, až nikdo
neměl při dechové zkoušce naměřen
žádný alkohol... Za rok naviděnou!
Jiří Dlask, Městská policie Řevnice
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Les při poslední písni večera burácel
V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE SE POPÁTÉ KONAL FESTIVAL ROCKABILLY CZ RUMBLE
Už podesáté se sešli příznivci rock´n
´rollu a rockabilly v Čechách na festivalu Rockabilly CZ Rumble. Popáté se tato událost konala v řevnickém
Lesním divadle a - opět byla skvělá!
Kvalitní muzika je samozřejmostí, a
proto už od prvních tónů byl lesňák
příjemně zaplněný. V rytmu swingu
zahájila kapela Marty´s Henpecked
Club; vzhledem k nečekanému zpoždění následujících muzikantů měla
možnost bavit lidi déle než vyměřených 45 minut. Vše dobře dopadlo,
Frustrators napálili do lidí energii
známých orchestrálek a jelo se dál.
Pak dostali prostor George Diesel
Band s frontmanem Jirkou Šimákem, ostřílenou rock´n´rollovou legendou. Divadlo se stále plnilo, když
kolem čtvrté nastoupili na podium
Screwballs, byl prostor pro tanec už
plný a lavice v hledišti nabízely pár
posledních míst. Velký aplaus sklidili i skvělí tanečníci Swing Busters,
kteří měli během večera dva vstupy:
předvedli své umění a lákali lidi k
tanci. Kombinace hubeného vysokého tanečníka s malou partnerkou byla podmanivá. Moderátorka s obrovským věncem lilií kolem hlavy a v
havajských šatech odměňovala návštěvníky, kteří uposlechli její výzvu
a vyhrabali ve svých skříních květované hawaiské košile - ALOHA
Rock´n´roll!
Odpoledne se pomalu překlápělo k
večeru a přišel čas na první ze zahraničních kapel. Na podium za velkého potlesku nastoupila boubelatá

Lví skautka z Řevnic

ZPÍVAL CELÝ LES. Atmosféra festivalu Rockabilly Rumble byla i letos strhující.
Foto Jan HrDÝ
zpěvačka s překrásným hlasem a dívenka zvedne kontrabas nad hlavu. billy Rebel - připojili se snad všichRailbones byli opět miláčky publika. Jsou mladí, skvělí a jsme rádi, že ni v lese, který v tu chvíli burácel.
Navíc přivezli zbrusu nový vinyl, překonali v autě 1400 km z Rigy až Letošní cenu za přínos Rockabilly si
který si mohli diváci koupit a třeba do Řevnic. Plzeňská partička Mor- odvezli do Žihle Satan Bikers: pořanechat podepsat. Vystřídala je skoro- dors Gang je druhou stálicí festivalu, datelé hot rod závodů na ¼ míle. Nemístní kapela Slapdash rockabilly, jim vyměřený čas byl jako obvykle rada končím, ale prostor v novinách
která potvrdila, že ne nadarmo je už pro publikum krátký a dožadovalo se je omezený, a tak nezbývá, než to
nedílnou součástí každého ročníku. přídavků. Ani závěrečná kapela ne- příští rok zažít na vlastní kůži. PoNavzdory problémům s technikou, byla na Rumblu žádným nováčkem. drobnou fotodokumentaci i klip můkteré poznamenaly právě jejich vy- Pinstripes z Německa uzavřeli festi- žete vidět na Facebooku Rockabilly
stoupení, si užívali bouřlivý potlesk val s vervou a energií, která prostou- CZ Rumble. Poslední díky patří měpublika. Zvukaři naštěstí pohotově pila celý les. Závěrečný jam si užili stské policii, která několikrát za vezareagovali, vyměnili celý mixák, hudebníci ze tří kapel, a tak mohli čer obhlédla areál a ráno poskytla
takže další toužebně očekávaný host, diváci v dokonalé souhře sledovat zájemcům možnost dechové zkoušlotyšská partička The Swamp Sha- dva bubeníky, pět zpěváků - vokalis- ky, protože »jezdím bez nehod« je
kers s blonďatou basistkou, už hrála tů, několik basistů a moderátorku nejen hit, ale i náš cíl. Takže Aloha
bez problémů. Dokonce předvedli, pobíhající s cedulí Aplaus po podiu. všem Rockabilly rebelům!
že se u basy dá tančit a že i drobná Poslední písní večera byl hit Rocka- Zuzana ŽidlicKá, rockabilly cZ

Skauti opravovali rozbitý stroj času
Po roce opět přišly prázdniny a po
všech přípravách jsme se skauty vyrazili na tábor. Jako každý rok jsme
tábořili nedaleko Lhotky u Radnic;
tentokrát ale řevnické oddíly tábořily samostatně a dobřichovičtí skauti
byli našimi blízkými sousedy - tábořili na louce za potokem.
Během prvního víkendu s rodiči
jsme postavili stany a tee-pee, k tomu kuchyň a jídelnu ve vedlejším táboře, kde jsme společně vařili během prvního týdne. Ve zbytku týdne
jsme se věnovali stavbě naší vlastní
kuchyně, kamen, přehrady, stožáru a
zbylých drobností, které jsme pak
celý tábor využívali.
Během soboty přijeli mladší táborní-

Mladší členové skautské organizace mohou plnit řadu různých bobříků, vlčků, odborek a odborností.
Nejnáročnější odbornou zkouškou
je Lví skaut. Pro její splnění je třeba zvládnout odborku Táborníka,
Skautské přátelství, odbornosti Záchrana i Zdravověda. Kromě toho
je nezbytné splnění podmínek Světového odznaku ochrany přírody
zvaného Panda. Po splnění těchto
náležitostí se člen Junáka může
stát držitelem Lvího skauta. Letos
na táboře při slavnostním ohni byl
předán Lví skaut naší dlouholeté
skautce Kláře Grinerové, která se
tak stala první držitelkou této
zkoušky ve Středočeském kraji. Za
celé skautské středisko i vedoucí,
kteří ji při plnění zkoušky provázeli a pomáhali, moc gratulujeme!
Text a foto Šimon MarTinec,
skautské středisko Dobřichovice

NA TÁBOŘE. Řevničtí a dobřichovičtí skauti na tradičním letním táboře
nedaleko Lhotky u západočeských Radnic.
Foto Martin Griner

Těšíme se na vaše fotky!
Poberouní - Naše noviny vyhlásily
tradiční soutěž o nejoriginálnější
fotku z dovolené nebo prázdnin.
Zajímavé či vtipné fotografie nám
do 4. září můžete posílat na adresu
redakce (Naše noviny, Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) či mailem
(frydl@centrum.cz). 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 nebo lahev vína.
Dnes otištěnou fotografii nám poslal Zdenek Patočka ze Zadní Tře-

baně. Jejím autorem je Ondřej Hovorka ze Svinař a jmenuje se Hlavně
nenápadně.
(mif)

ci a začal program. Tématem letošního tábora byl rozbitý stroj času.
Skauti i skautky sbírali poztrácené
součástky, aby mohli stoj opravit.
Ten je zatím náhodně přesouval po
čase a prostoru, takže každý den byl
v jiné době a jiném čase. Takto jsme
se dostali do starověkého Egypta,
kde jsme stavěli pyramidy a luštili
hieroglyfy, bojovali jsme za naši
vlast v době první světové války,
potýkali se s nedostatkem surovin v
budoucnosti nebo se učili vařit čaj z
lesních plodů a péct placky podle
keltských receptů.
Mimo to jsme hráli několik velkých
her spolu s oddíly z Dobřichovic a
nemohly chybět ani bloky zdravovědy. Během nich si táborníci osvojili
znalosti, které pak vyzkoušeli na
modelových situacích. Počasí bylo
po většinu času pěkné, tábor jsme si
užili a zase se těšíme na ten příští.
Klára Grinerová, Bobři Řevnice
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Přehřátého psa do ledové vody neházejte
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Ale ordinační hodiny jsem neměnil –
pracuji v běžném režimu.
s čím za vámi v létě majitelé domácí zvířeny chodí nejčastěji?
Určitě je větší frekvence úrazů a tržných ran. A také roste spotřeba přípravků proti parazitům.
zaměřujete se na malá zvířata.
která z nich teploty nad 30 stupňů
celsia snášejí relativně dobře a
která špatně, případně vůbec?
Kočky jsou vesměs bez problémů.
Ze psů vyšší teploty obecně hůře
snášejí severská plemena a také jedinci s onemocněními srdce, popřípadě ledvin a horních cest dýchacích
– astmatici.
Jaký režim by v tomto počasí měli
majitelé svým domácím mazlíčkům
nastavit? Na co by určitě neměli zapomínat a čeho by se naopak měli
vyvarovat?
Je dobré nevystavovat zvířata na delší dobu slunečnímu svitu, zajistit jim
trvalý přístup do stínu, případně
chladnější místnosti, omezit fyzickou námahu a mít pro ně dostatek
čerstvé vody - nejlépe na více místech. Pokud už dojde k přehřátí, tak
VE SKLENÍKU. MVDr. Veverka pěstuje feferonky. Spoustu feferonek...

HEREC. Vojtěch Veverka v jedné z
rolí na prknech řevnického Lesního
divadla.
Foto Jakub kENcL

chladit postupně – nejdříve jenom
nohy, případně hlavu. Určitě neházet
přehřátého psa do ledové vody.
Mimochodem, jak dlouho už veterinární praxi provozujete? Vybavíte si
za tu dobu nějaký kuriozní, zajímavý případ související s vysokými teplotami?
Veterinární praxi provozuji již třicet
dva let a v souvislosti s vedry mají
kuriozní případy pokaždé stejný scénář. Přehřátý pes skočí, nebo je vhozen do studené vody, načež zkolabuje. Se zvířetem v náručí pak vstoupí
do mé ordinace majitel v plavkách a
započne záchrana psího života. Kuriozní je na tom především to, že ještě nikdy se nestalo, aby se svým
mazlíčkem přiběhla modelka nahoře
bez. Ale možná je to tak lepší – asi
bych pak spoustu dalších let poslouchal od manželky uštěpačné po-

známky, že jsem toho pejska zachraňoval nějak podezřele dlouho...
Už jste si stihl užít letní dovolené,
nebo vás to teprve čeká?
Dovolenou si vybírám průběžně celý
rok po pár dnech Navštěvuji hrady,
zámky, Český ráj, české hory, jižní
Čechy... Mám rád moře, ale to je
daleko na to, aby tam člověk jel ze
Řevnic na dva dny.
Patříte ke členům řevnického Divadelního souboru, aktuálně máte
před sebou premiéru nové hry Dáreček z afriky, aneb Mnoho farářů
v domě. Těšíte se, nebo patříte k
hercům-nervákům?
Nervák nejsem. Od malička vystupuji před diváky. Nejdříve jako malý
violoncelista na koncertech, za totáče jsem povinně přednášel politické
básničky na besídkách pionýra a socialistického svazu mládeže. Pak

Foto NN M. FRÝDL
přišlo ochotnické divadlo v Řevnicích a angažmá u Ivana Mládka.
co v novém kusu hrajete, pochlubte se… Těžká role, náročná na
zkoušení?
Mám dvojroli policajta a pošťáka.
Textu mi režisérka Michaela Šmerglová moc nepíše, zřejmě abych nedělal ostudu a na jevišti nepadalo příliš
sprosťáren. Ale já stejně zase něco
pro pobavení diváků vymyslím. Jen
upřímně doufám, že to naše nápověda, ctihodný Ivo Tamchyna, přežije
ve zdraví!
Pozvěte diváky: o čem nové představení je a proč by se na vás měli přijít do Lesního divadla podívat?
Mili diváci, určitě na naši hru do řevnického Lesního divadla přijďte.
Pobavíte se a slibuju, že alespoň »Ty
vole!« minimálně jednou na scéně
padne…
Miloslav FRÝDL

Třehusk v Polsku pobavil stovky diváků i pořadatele
Poberouní, Ustrzyki Dolne - Jubilejní desátou zemi navštívila na
přelomu července a srpna poberounská hudební skupina Třehusk. Do polského městečka Ustrzyki Dolne ležícího v Podkarpatském vojvodství se vydala na Karpatský veletrh cestovního ruchu.
Po USA, Francii, Německu, Holandsku, Itálii, Slovensku, Rumunsku, Chorvatsku a Srbsku má
tedy Třehusk další »zářez«, Made
in Poland.
Na východ se pětičlenná skupina vypravila v neděli 29. července časně
ráno, jen pár hodin poté, co dohrála
v Černolicích. Před sebou měla takřka 900 kilometrů a obávanou dálnici
D1. V brzkých hodinách se naštěstí v
četných zúženích netvořily kolony, a
tak jsme už hodinu před polednem
překročili polskou hranici. Zatímco
naše D1 neustále připomíná jedno
velké staveniště, po polských A1 i
A4 se jelo skvěle, bez jakýchkoli
komplikací. Ve smluvených 14.00
jsme proto dorazili do cíle – k místnímu muzeu a hostinci Mlýn.

Ustrzyki Dolne je příhraniční městečko, pět kilometrů na východ od
něj leží Ukrajina, čtyřicet kilometrů

na jih Slovensko. Obě tyto země vyslaly na veletrh své hudební a taneční zástupce. Nechyběli ani domácí a

NA VELETRHU. Kapela Třehusk v Polsku, na Karpatském veletrhu cestovního ruchu.
Foto Marcin MiLczaNowski

hosté z Maďarska. Kromě nedělního
folklorního programu se během třídenní akce uskutečnila také vědecká
konference o první světové válce,
mistrovství v nordic walkingu a otevírání nových turistických tras. Díky
evropským dotacím tu mají nejen
nová hřiště, naučné stezky, cyklostezky, halu..., ale také funkční drezínu, která po zaniklé železnici jezdí
jako turistická atrakce.
Kvůli aprílovému počasí, během něhož se střídala horka s bouřkami, se
akce konala v moderní sportovní hale, současně s jarmarkem řemesel. K
dostání tu byly domácí medy, marmelády, ovčí sýry a mnoho upomínkových předmětů. V hodinovém vystoupení, které kapelník prokládal
česko-rusko-anglicko-polským proslovem, jsme divákům nabídli to
nejlepší. Nechyběly písně s jarmarečními obrázky, námořnická show
Jiřího Vitouše ani vojenské pochodové rytmy. Dobře se bavilo několik
set přítomných posluchačů i organizátoři, kteří nás rovnou pozvali i na
příští rok. Pavla NOVÁČKOVÁ

Naše noviny 16/18

KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4

Mládek bez honoráře, dal ho Péťovi
KONCERT SLAVNÉHO BANJISTY OBSTARAL TEČKU ZA LETOŠNÍMI DIVADELNÍMI SLAVNOSTMI
Uspořádat v Dobřichovicích koncert
Ivana Mládka nebyl nápad nikdy nijak originální, dosud se však nikomu
nepodařilo ho zrealizovat. Až místním ochotníkům, dlužno však podotknout, že největší podíl na tom má
kamarád a obsoused Jindra Hašek,
který - když má volno - usedá mezi
ostatní banjobandisty a našeho někdejšího spoluobčana doprovází na
kytaru.
Lístky z předprodeje zmizely během
pár dnů, což věštilo krásnou návště-

vu. Nakonec na zámecké nádvoří
dorazilo 384 diváků, z nichž těch posledních 34 získalo pouze pásku opravňující ke vstupu, bez nároku na
sezení. Před začátkem koncertu principál Dobřichovické divadelní společnosti Petr Říha oficiálně ukončil
letošní ročník divadelních slavností,
abych hned po něm mohl na jeviště

podělím. Předně je to energie, která
z Ivana Mládka neustále, více jak 6
let po oslavách sedmdesátin, sálá a
pak je to ta zmiňovaná velkorysost.
Během přestávky jsem za ním přišel,
zda by nepodepsal plakát s věnováním, který bych na začátku druhé
půlky vydražil ve prospěch nemocného chlapce, jemuž jsme již věno-

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

8. 8. a 18. 8. 20.00 MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!
10. 8. 21.30 PATERSON (letní kino)
11. 8. a 18. 8. 16.00 ÚŽASŇÁKOVI 2
11. 8. 20.00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
15. 8. 20.00 MISSION: IMPOSSIBLE FALLOUT
17. 8. 21.30 A PLASTIC OCEAN (letní
kino)

LETNÍ KINO KARLŠTEJN
10. 8. 21.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
17. 8. 21.00 JÁ, PADOUCH 3

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Od 25. 7. do 9. 8. prázdniny.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
11. 8. 15.30 ÚŽASŇÁKOVI 3D
12. 8. 18.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D
18. 8. 18.30 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 3D
19. 8. 18.30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

MLÁDEK. Ivan Mládek v Dobřichovicích. Foto Kateřina VĚNEČKOVÁ
pozvat kapelu a poděkovat osudu, že
mi umožnil Ivanovi se revanšovat za
jeho štědrost. Byl to on, kdo mi kdysi královsky zaplatil za jednu studentskou brigádu, a tak jsem rád vyhlásil, že mu též na oplátku za jeho
koncert královsky zaplatíme...
Nebudu se zabývat detaily koncertu.
Mám však dva postřehy, o něž se rád

vali výtěžek naší premiéry. Ivan to
odmítl s tím, že to je smutná věc a
oni chtějí dělat jen srandu. Hned ale
dodal, že situaci velmi chápe a okamžitě se vzdal ve prospěch malého
Péti svého honoráře. Čekal jsem z té
dražby slušný výnos, avšak desítky
tisíc by to jistě nebyly...
Divadelní slavnosti skončily, půlka

LETNÍ KINO BEROUN
7. 8. a 17. 8. 21.00 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
8. 8. a 18. 8. 21.00 MAMMA MIA! HERE WE GO
9. 8., 11. 8. a 19. 8. 21.00 MISS HANOI
13. a 21. 8. 21.00 CHATA NA PRODEJ
10. 8. a 14. 8. 21.00 MEG: MONSTRUM
Z HLUBIN
12. 8. 21.00 TEMNÉ SÍLY
15. 8. 21.00 ESCOBAR
16. 8. 21.00 BLACKKKLANSMAN
20. 8. 21.00 ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL
KOPAČKY

KINO RADOTÍN
Do 13. 8. dovolená.
14. 8. 17.30 JSEM BOŽSKÁ
14. 8. 20.00 HOTEL ARTEMIS
15. 8. 17.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3
15. 8. a 21. 8. 20.00 (Út 17.30) PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA
16. 8. 17.30 ŠPION, KTERÝ MI DAL
KOPAČKY
16. 8. 20.00 EQUALIZER 2
17. 8. 17.30 ÚŽASŇÁKOVI 2
17. a 22. 8. 20.00 (St 17.30) WHITNEY
18. 8. 17.30 CHATA NA PRODEJ
18. 8. 20.00 MISSION: IMPOSSIBLE –
FALLOUT 3D

POUŤ VE SVINAŘÍCH. Pouťové odpoledne 28. 7. patřilo svinařským seniorům, pro něž zdejší radnice uspořádala tradiční setkání při dechovce (na
snímku). Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení. I přes úmorné vedro vládla příjemná atmosféra a radost ze společného setkání. Dechovku k
večeru vystřídal rock a michelští To víš! Večer plný hudby a zábavy jsme si
užili do časných ranních hodin. Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Na náves dorazí Wytratějs i Víťa Marčík
Jarmark, pohádky, houpačky a kolotoče, hudba rozličných žánrů, ranní
mše v kostele - to vše nás čeká 11. a
12. srpna. V Černošicích se koná
Mariánská pouť. Tradiční venkovská událost z dob našich prababiček
se uskuteční na návsi před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie.
V sobotu odpoledne budou vyhrávat
kapely Wytratějs Acoustic Noise
Band. Podvečer bude pódium patřit
duu Brunner/Šindler a britskému kytaristovi Justinovi Lavaschovi. Na
pouťové večerní zábavě to s vámi
rozjede skupina Strahov. Vrcholem

sobotní noci kromě pouťové zábavy
bude bezesporu ohňová show v podání skupiny Pa-li-Tchi.
V neděli se pak můžete těšit na Šípkovou Růženku a skvělého Víťu
Marčíka i na místní pěvecký sbor
Mifun a folklorní soubor Pramínek.
Dále uslyšíte několik kapel, například Petra Börnerová trio či ostravského kytaristu a baviče Bužmu, vrcholem venkovní produkce bude
šestičlenná kapela Jazz Elements.
Nedělní program zakončíme koncertem Černošické komorní filharmonie v kostele.

Pro děti se budou hrát tři pohádky přijede Divadlo Cirkus žebřík a fenomenální Víta Marčík. Přímo vedle
kostela se bude točit kolotoč i cukrová vata. Další atrakce budou na děti
čekat v Parku Berounka. Stalo se již
tradicí, že o pouti máme možnost nahlédnout do černošické historie. Výstava o historii Černošic bude otevřena po oba dny Mariánské pouti v
komunitním centrum MaNa. Letos
nám letopisci představí spolkový život v Černošicích. Podrobný program najdete na webu města.
Pavel BLAžeNíN, Černošice

léta je za námi a je třeba hledět k blížícímu se podzimu. Zvu vás na louku u Berounky v Dobřichovicích,
kde se 9. 9. pokusíme vylepšit rekord v počtu piknikujících osob.
Přijďte nám pomoci!
Jiří GeISSLeR, Dobřichovice

Tipy NN

* Americký kytarista a zpěvák
John Vaughan vystoupí v doprovodu
saxofonisty Joe Kučery 7. 8. od
19.30 ve vinárně zámku Dobřichovice.
Andrea KUDRNOVÁ
* Vernisáž výstavy Naše spolky
(Černošice - Mokropsy - Vráž) se
uskuteční 9. 8. od 18.00 v Komunitním centru MaNa Černošice. Výstava bude přístupná 10. 8. od 15 do 18
a 10. i 11. 8. od 10 do 18.00. (skš)
* Pavel Bořkovec Qaurtet koncertuje 9. 8. od 19.00 v Městském sále
Černošice. Vstup volný.
(pab)
* Derniéru muzikálu Postřižiny
hostí 10. 8. od 20.00 zahrada zámku
v Mníšku pod Brdy. V hlavních rolích profesionálové Petr Jančařík a
Ondřej Bábor, info i předprodej na
mnisek@npu.cz.
(mif)
* Jan Bobek a Martin Brown vystavují své obrazy a objekty v »dočasné galerii« vedle kapličky v Hlásné
Třebani 10. 8. (16-20.00) a 11. 8.
(11-20.00).
Jan BOBeK
* Divadelní hra Dáreček z Afriky
aneb Mnoho farářů v domě je v řevnickém Lesním divadle k vidění 10.
- 12. 8. a 17. - 19. 8., v pátek a sobotu od 20.00, v neděli od 19.00. (šm)
* Kapely Senior Dixieland, Brass
Band Rakovník, The Old Stars, The
Stomboat Stompers aj. zahrají 11. 8.
od 14.00 u dobřichovické lávky na
festivalu Dixieland v Dobřichovicích. Vstup zdarma.
(ak)
* 12. ročník festivalu Hasofest se
koná 11. 8. od 14.30 u dolního jezu
v Hlásné Třebani. Představí se složky integrovaného záchranného systému, zahrají kapely Jamaron, Maniac, Odečet plynu i Nástroj snahy, o
dětský program se postará Domeček
Hořovice. Vstup 90 Kč, děti do deseti let zdarma. Lucie BAtíKOVÁ
* Dětský pěvecký sbor Mifun, Juventus Rožnov, Láska Opravdivá a
Mezinárodní komorní sbor a orchestr Frankfurt-Praha vystoupí s programem Říkadla 12. 8. v Clubu Kino Černošice. Sbor řídí Jan Polívka,
koncert začíná v 15.00.
(vš)
* Letní tvořivou školu pro děti ve
věku 7-11 let pořádá 13. - 17. 8.
KanclíkObchůdek Dobřichovice.
Cena 2.500 Kč, info na elmavia2016@gmail.com.
(psk)
* Jim Čert zahraje 17. 8. od 19.00 v
Čáryfuk baru na louce u řeky pod
nádražím v Zadní Třebani.
(mif)
* trojrozměrné obrazy Elzbiety
Gerosseové vystavuje do 6. 9. galerie Café Bím Dobřichovice.
(ak)
* Výstava fotografií Ladislava Sitenského, Vladislava Skaly, Karla
Tůmy, Martina Homoly, Lucie Mlynářové aj. je do 10. 9. k vidění v
Modrém domečku Řevnice.
(řis)
* Desítky děl umělců jsou pod názvem Keltská svatba a jiné vzpomínky instalovány do konce září v bývalé sýpce zámku ve Svinařích. (box)
* Náladu a děj konce srpna 1968
zachycuje výstava 1968: Satira a
tanky, která je do 30. 9. přístupná v
Muzeu Českého krasu Beroun. (pz)
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Ve Višňovce hrály dechovky
V. ročník setkání dechových kapel Křídlovky ve
Višňovce se konal 4. 8. ve Vinařicích. V prostorách zdejšího mysliveckého areálu Višňovka se
za horkého letního počasí sešla stovka hostů.
Akci zahájila dechová kapela Šumavanka vedená
Václavem Rožboudem, pak zahrála chodská Hájenka. Akci zakončila temperamentní jihočeská
kapela Jižani, která patří mezi nejlepší dechové
orchestry Čech a Moravy. V roce 2012 vyhrála
jubilejní 20. ročník soutěže Zlatá křídlovka a získala titul Mistr republiky dechových hudeb pro
rok 2012. Jižani jsou i držiteli stříbrné medaile za
druhé místo ze 14. Mistrovství Evropy českých a
moravských dechových hudeb Ehningen 2013.
Dechová hudba k venkovu neodmyslitelně patří.
Proto jsme s kapelou Jižani navázali spolupráci.
Její kapelník Miroslav Dvořák s majitelem Zámeckého dvora Všeradice Bohumilem Stibalem
přebrali záštitu nad akcí Křídlovky ve Višňovce a
srdečně Vás zvou na VI. ročník setkání dechových kapel. V srpnu 2019 ve Vinařicích znovu zahrají Jižani a další skvělé dechové kapely.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě letošního ročníku, všem návštěvníkům a budeme se
těšit, že se v hojném počtu sejdeme příští rok.
Barbora PISKáČKová,
Zámecký dvůr všeradice

Z JIŽNÍCH ČECH. Kapela Šumavanka dorazila na vinařický festival z jihočeských Němčic.
Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Všeradické koupaliště v provozu a - v ohrožení
MILÍ HOMO SAPIENSOVÉ, CHOVEJTE SE U VODY TAK, ŽE TO NEBUDE NIKOHO OBTĚŽOVAT!
Po čtyřech suchých létech je letos opět v provozu
krásně rekonstruované všeradické koupaliště.
Jeho sláva se brzy rozkřikla a dnes a denně si jeho
osvěžující vodu, tekoucí přímo z nedalekého pramene, užívají desítky návštěvníků. K těmto návštěvníkům si jako obyvatel jednoho z nejbližších
domů a současně občan, který veřejných služeb
nejen využívá, ale také si jich váží, dovolím provolat následující:
Milí vodymilní obyvatelé našeho mikroregionu,
- máte chuť se vykoupat? Pak vězte, že přesně pro
takový účel existují koupaliště. Nezaměňujte prosím se smetištěm, to vypadá zpravidla úplně jinak
a jejich charakteristickou rozdílnost je žádoucí v
co největší míře zachovat;

- máte auto? Gratuluji k takovému úspěchu, ale
ostatní uživatele koupaliště to spíše nezajímá. Nevozte nám ho ukázat až k vodě, takový jeden běžný automobil zabere místo pro dvě až tři deky.
Nedávno kvůli jedné dodávce neprojeli ani hasiči
pro vodu! Nechte prosím svá vozidla dole, stejně
tu brzy bude řetěz;
- máte miminko, které vám pravidelně vyměšuje?
Pánbůh vám ho požehnej! Ale nemusíte nám o
tom nechávat důkazy v podobě stále stejných jednorázových plínek úhledně odložených do křoví;
- máte rádi pivo? Pak tedy na zdraví! A na zdravý
rozum, který velí si nejen prázdné plechovky, ale
také pivní zátky odnést a vyhodit, kam se patří;
- kouříte? Nuže, proti gustu žádný dišputát. Ale

potřebujete to nám, nekuřákům, neustále připomínat záplavou nedopalků?
- máte pejska? Fajn, a co je komu do toho? Víte,
že jsou i lidé, kterým psi vadí a bojí se jich, většinou ne bez důvodu? Za celou letošní sezonu jsem
na všeradickém koupališti potkal už hodně psů a
můžu zodpovědně dosvědčit, že všichni do jednoho byli otravní a víceméně nezvládnutí. Jednomu
dokonce instinkt zavelel »zachránit« z vody dítě a
rázem tekla krev. Hodně krve!
Milí homo sapiensové, koupaliště ve Všeradicích
stálo dlouhé čekání a nemálo obecních peněz, teď
naopak může poskytovat spoustu radosti. Jsem
pro, abychom se na něm všichni chovali tak, že to
nikoho nebude obtěžovat. Jan JíCHa, všeradice

Světlušky s Anetou pomohou vážně nemocné mamince dvou dětí
Benefiční koncert chystá na
12. 8. dětská skupina Světlušky z Tmaně. Výtěžek ak-

ce dostane Jana Rážová,
maminka dvou dětí, která
bojuje s vážnou nemocí.

Jak vznikl nápad? Lidi dnes
moc nechodí do kostela, ale
občas, třeba v těžkých situacích přece jen pocítí potřebu
přijít. Když přijde člověk,
aby žádal duchovní pomoc a
posilu pro přítele v nouzi, je
to důkaz, že máme srdce a
umíme se vcítit do strádání
bližního.
Ve Sboru Československé
církve husitské v Tmani se
zastavil kamarád. Pustili
jsme si píseň v modlitebně,
mlčeli, pak i povídali, modlili se. Dějí se jiné zázraky,
než to, že je člověk mávnutím proutku uzdraven, to je
na vyšší moci. Plní se přání.
Modlitba je Přání ze srdce.
Přáli jsme si pomoci. Vyslovili jsme svá přání, podělili
se o ně s dalšími přáteli a
vznikl nápad na uspořádání

koncertu pro naši kamarádku, která je těžce nemocná.
Jana Rážová je maminka
dvou dětí, bydlí v Berouně.
Setkaly jsme se v Rambajs
cafe park, kam chodila pomáhat a rozdávat úsměvy.
To ostatně dělá i nyní, když
jí to zákeřná nemoc, která
zasáhla slinivku, dovolí.
Je na čase to obrátit a poslat
světlo i úsměv Janě. Teď a
rychle. Světlušky už jednou
pro Rambajs vystupovaly a
připojí se i tentokrát, Aneta
Špačková, studentka Mezinárodní konzervatoře v Praze, má již jeden charitativní
koncert ve Tmani za sebou i
tentokrát okamžitě hledala
volný termín, kdy uspořádat
koncert v Berouně. Tamní
MKC nabídlo prostor, čas i
zvukaře, Michal Bajaja z

Rambajsu akci na podporu
Jany Rážové zaštiťuje. Vstupné je dobrovolné, výtěžek poputuje rodině.
Věříme, že se benefiční akce vydaří. Zde opravdu platí
»Kdo rychle dává, dvakrát
dává«. Není čas čekat. Pomoci můžete i přes FB Rambajsu, přímo v kavárně se
dozvíte číslo účtu, na který
je možné poslat částku na
pomoc v tísni. Děkujeme za
vaši účast na koncertě, za
váš úsměv. Po vystoupení
Anety Špačkové a Světlušek
neodcházejte, následuje přehlídka bluegrassových kapel
Bluegrass rande u Barranda.
Lepší možnost, jak prožít
neděli s hudbou i dobrým
skutkem, nevymyslíte...
Jana Šmardová Koulová,
CČSH Tmaň
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Nikdy nezapomínejme na vlídné slovo!
ČTENÁŘ NN Z EJPOVIC PŘEJE OSTATNÍM SRPEN VONÍCÍ NESMĚLÝMI POLIBKY PRVNÍCH LÁSEK...
… jako mávnutím kouzelného
proutku máme za sebou první polovinu prázdnin, a i když za okny dovádí roztančené slunce, měla svátek
Anna a přísloví říká: »Svatá Anna,
chladna z rána«. Vypadá to, že příroda pozapomněla na přísloví a trochu víc nám zatopila. Možná, abychom se ohřáli před zimou, nebo
nám trochu připomněla potřebu být
k ní pokornější a nemyslet si, že
jsme pány všeho na Zemi. To asi nikdo nevíme a naštěstí si příroda nedá
poroučet. Ale že jsou to kouzelná rána, když se nad obzorem pomalu a
důstojně objeví oranžový kotouč
slunce, obarví ranní mráčky, a jako
by se mu nechtělo z náruče noci, na
chvíli se ještě schová do mraků a pak
hurá s plnou silou na zlatou pouť
dalším letním dnem. Údolí se ráno
naplní lehkou mlhou, která přikryje
balíky sena posečeného na louce u
potoka i pod lesem. A jak se pole
obarvila do zlaté barvy dozrálých
klasů a zítra již traktor podmítá čerstvě sklizené pole, aby si odpočalo a
připravilo se třeba na ozimy. Večer
se možná ukážou mraky, snad i trochu zaprší, možná přijde bouřka, jako minulý týden. Blesky a hromy
tančily v těsném objetí, velké dešťové kapky bičovaly vysušenou zemi.
Když k tomu ještě přestala jít elektřina, nastal kouzelný letní večer, kdy
se člověk zaposlouchal do tanečních
kroků kapek na okně, štěkotu vyplašených psů i ticha nerušeného televizí ani jinou technikou. A jako by se
vrátil o hodně roků zpátky, kdy ne-

byl zahlcen technikou na každém
kroku a ke štěstí stačila sklenka vína,
dobrá kniha a milá společnost. A
možná to hlavní je, že uslyšel, nebo
alespoň zaslechl i svoji duši
Zdá se mi, že poslední dobou často
»potkávám« přísloví, různá moudra.
Dovoluji si jedno připojit: „Štěstí je,
když zrovna nepotřebuješ vůbec nic,
kromě toho, co máš.“ Pouhých jede-

náct slov, ale poskládaných jako perly do náramku, který bychom měli
stále nosit a hlavně si na něj sáhnout
vždy, když začneme toužit po tom,
co nemáme a co má druhý, když začneme závidět. Jen bychom si měli
uvědomit, že většinou vidíme jen to,
co chceme vidět. Nevidíme, co je nedílnou součástí naší touhy, ale je umně ukryto, nebo to jen nechceme vi-

Kdo letos získá cenu za nezištnou práci?
Poberouní – Vážení čtenáři Našich Cena je pojmenovaná po jednom z
novin. Prázdniny jsou v plném prvních členů redakční rady NN a
proudu a je čas navrhnout kandidá- je určena těm, kteří se nezištně zaty Ceny Našich
sluhují o rozvoj
novin – Ceny Ardolního Poberounošta Tučka 2018.
ní či Podbrdska.
Návrhy mohou poPoprvé byla udědávat všichni čtelena v roce 1999
náři nezávislého
manželům Křivánp o b e ro u n s k é h o
kovým ze Řevnic.
občasníku. Stačí,
Z autorů čtenářkdyž jméno toho
ských návrhů vy»svého« kandidálosujeme jednoho,
ta zašlou na adrekterý získá od resu redakce@nasedakce dárkový banoviny.net (přílíček a finanční
padně klasickým
prémii od partnedopisem na Naše
ry Ceny NN, firmy
noviny, Třebaňská
K&V Elektro. Více
96, 267 29 Zadní
o průběhu minuTřebaň) a jednou
lých cen si můžete
větou odůvodní,
přečíst na speciálproč by se právě 2017. Loňským laureátem Ceny ních
stránkách
tento člověk měl NN se stal Sokol a ochotnický http://cnn.nasenoherec
z
Dobřichovic
Jiří
Geissler.
stát nositelem Ceviny.net.
Foto NN M. FRÝDL
ny NN 2018.
Josef KOZÁK

dět. Třeba hodně práce, starostí,
mnohdy slzy, bolest, neporozumění,
omyly, chyby, zdravotní problémy,
množství vynaložené energie… Proto bychom neměli nikoho posuzovat
ani hodnotit, natož kritizovat, aniž
bychom si obuli jeho boty a šli jeho
cestou životem. Pak bychom se
možná rychle vrátili k tomu svému a
byli více spokojení, pokorní. Myslím, že se obecně máme velice dobře. A za to je potřeba děkovat.
Otvírá se před námi druhá polovina
prázdnin a léta. Nechť je plná zdraví,
štěstí, úsměvů i úspěchů a především
nikdy nekončící pohody na těle i na
duši. Pohlaďme svoji duši procházkou po rozkvetlé louce, popřejme
čmelákům dobré chuti na posledních
kvítcích levandule, buďme shovívaví, když nám kosové ožírají maliny.
Podělme se se sousedem o úsměv i
pár slov, potěšme vlídným slovem
slečnu v prodejně, usmějme se třeba
i na sebe do zrcadla a uvidíme, že je
to lepší, než se mračit. Stejně tak
nechť nás potěší orosená sklenice
piva či hrnek vody ze studny, pěkně
ugrilovaný steak či zelenina, možná
na závěr i ananas, naložené utopence, zapečená cuketa. Hlavně však
nezapomínejme na vlídné slovo, které dokáže povznést druhé do výšin,
stejně jako zlé slovo člověka zašlape
do prachu cest.
Přeji srpen vonící nesmělými polibky prvních lásek i láskou zralou a
přesto vášnivou, pokojem v duši,
usměvavým a otevřeným srdcem.
Petr Tuček, ejpovice
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Trávě se nechce růst,
hřiště je stále zavřené
Liteň - Technologická prodleva. Ta
je podle starosty Litně důvodem,
proč stále ještě není zprovozněno
dětské hřiště u zdejšího kina. Přeloženo do češtiny: V aktuálně panujících vedrech se nechce růst trávě,
kterou bylo hřiště oseto.
Hřiště stavební firma dokončila a
předala 9. 7. „Nám zbývalo prostor
uklidit, dobetonovat spáry mezi
chodníkem a podezdívkou, dorovnat terén pod smrky a zasít trávu,“
uvedl Filip Kaštánek s tím, že vše je
hotové a už se jen čeká na to, až vyroste tráva. „V tomto horkém, suchém počasí zaléváme denně, včetně sobot a nedělí. Tráva vyklíčila a
je jen otázkou času, kdy bude ve
stavu vhodném k zatížení - tedy, pokud nezaschne,“ sdělil Kaštánek.
Zastupitelstvo podle něj rozhodlo,
že hřiště nebude otevřeno do doby,
než bude opravdu hotové a připravené k užívání. (Dokončení na str. 8)

U JAVORNICE. Tři týdny prožily na tradičním táboře Zálesák u potoka Javornice liteňské děti (na snímku). Další
tábořily na Záskaláku u obce Mrtník. (Viz strana 8)
Foto Jiří HRÁCH

Hřbitov i kino ohlídají kamery

Zámek bude hostit
interpretační kurzy

STAROSTA: KŘESLA, KOBERCE, ODPAD... OD MÁRNICE ODKLÍZÍME TÉMĚŘ DENNĚ

Interpretační kurzy v Litni pořádá
od 20. do 24. srpna v rámci 7. ročníku Festivalu Jarmily Novotné nezisková organizace Zámek Liteň.
Vstupenky na závěrečný koncert,
který se bude konat poslední den
kurzů, už ale budete shánět marně:
jsou vyprodané.
Vedení 5. ročníku Interpretačních
kurzů v Litni se ujmou sopranistka s
mezinárodním renomé Martina Janková a specialistka na barokní repertoár, mezzosopranistka Markéta
Cukrová. Korepetitorem bude Tomáš Krejčí, o lekce herectví se postará režisér koncertu Marek Mokoš. „Na liteňské kurzy se nám přihlásily nádherné »hlasy«, hodně z
nich je již vystudovaných a připravených do praxe,“ uvedla Janková.
Letos měl o kurzy zájem rekordní
počet uchazečů. (Dokončení na str. 8)

Když jsem minulý týden večer odcházel z kanceláře, zazvonil telefon.
Pomyslel jsem si něco ve smyslu, že
je blázen, kdo ještě neleží v bazénu
nebo řece a nechladí sluncem rozpálenou kůži. Ukázalo se, že je to reakce na můj právě odeslaný e-mail. Pa-

Hasiči v akci, hořela
tráva, pole i roury

Liteň - Hned u několika požárů v
okolí Litně zasahovali v uplynulých
dnech místní dobrovolní hasiči.
První srpnový den po poledni začala hořet tráva u cesty k liteňské čistírně odpadních vod. „Díky rychlému zásahu místních hasičů se požár
nestihl rozšířit na další porost ani na
kanalizační roury, které zde byly uskladněny. Shořely jen dvě,“ uvedl
velitel SDH Liteň Jiří Hrách s tím,
že s likvidací ohně pomáhali řevničtí profesionálové. Suchá tráva vzplála i 22. 7., tentokrát za Litní, směrem na Zadní Třebaň. „Po uhašení,
byl pod dráty elektrického vedení
nalezen mrtvý pták, který zřejmě
požár způsobil,“ sdělil Hrách. Tři
dny nato spolupracovali Liteňští s
dalšími jednotkami při likvidaci požáru trávy a hrabanky v lese u Karlštejna. (Dokončení na straně 8)
Foto Jiří HRÁCH

ní z Dobnetu si potřebovala ověřit
údaje k internetovému připojení na
hřbitově. Konkrétně v márnici. Je mi
jasné, že vám to přijde divné: Internetové připojení na hřbitově!? Prostě nám došla trpělivost. Téměř denně
od márnice odklízíme pneumatiky,
křesla, gauče, skříně, koberce, kočárky, sudy i běžný komunální odpad. Do prostoru hřbitova nainstalujeme kamery. Doufáme, že odradí ty,
kteří si místo odpočinku našich
předků pletou se skládkou. V opačném případě zjistíme totožnost pachatele a budeme jej pokutovat. Záznam z kamer se bude přenášet na
úřad městyse a ukládat do počítače.
Stejně budeme postupovat v případě
prostoru za kinem, kde se nacházejí
kontejnery na separovaný i komunální odpad. Je totiž běžné, že někte-

ří sypou odpadky na zem, ačkoli
jsou kontejnery prázdné. Kolegové z
údržby se pak musejí zabývat úklidem kolem místo toho, aby opravili
třeba lavičky. Chci poděkovat těm
slušným, kterých je většina, a slibuji, že uděláme vše pro to, abychom
zajistili v obci pořádek.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsou
již opraveny vybrané místní cesty v
Litni a Leči. Začátek oprav byl naplánován na 1. srpna. Do pátku (případně neděle) byl vyhrazen čas na
přípravné práce, frézování, vyrovnání výtluků, opravu kanálů a vpustí,
uzávěrů vody. Od pondělí 6. 8. bylo
naplánováno plošné asfaltování ulic
Mánesova, Příčná, Sokolská a vjezdu do ulice Myslbekova. V Leči se
oprava týkala Sadů míru.
(fik)
(Dokončení na straně 8)

Se stříkačkou z roku 1935 vybojovali Liteňští čtvrté místo
Do Vrančic na Příbramsku vyrazili se
svojí historickou motorovou stříkačkou
R. A. Smékal Slatiňany z roku 1935 členové SDH Liteň. Zúčastnili se tu 25.
ročníku hasičské soutěže Vrančický tuplák a 85. výročí založení místních hasičů. Rozhodčí hodnotili stroj, provedení,
oděvy i celkový dojem. Po sečtení všech
bodů jsme se umístili na krásném čtvrtém místě se 69 body. První tři soutěžící
měli shodně bodů 70. Medailové pozice
nám unikly jen o vlásek, ale i tak nás to
nemrzí a jsme rádi, že jsme se opět mohli zúčastnit tak pěkné akce.
Soutěž se opět vydařila a nezbývá, než
poděkovat pořadatelům za pozvání a
dobrou organizaci. Budeme se těšit na
další ročník. Jiří HRÁCH, SDH Liteň
Foto ARCHIV
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Kanálové vpusti a uzávěry vody
jsme vybrali po celé Litni a Bělči
tak, jak jste nás na závady upozorňovali. Jejich oprava přijde na řadu ve
druhé polovině srpna.
Tím se dostávám k novým internetovým stránkám obce. Koncem čevence byla dokončena jejich struktura,
což znamená - pevně věříme - snadnou dohledatelnost informací pro
většinu z vás. Přibyly nové funkce
jako Hlášení závad. Budete mít možnost upozornit na nesvítící lampy,
díry v cestách a další věci, které zasluhují opravu nebo naši pozornost.
Budete moci přidat fotografii místa,
závadu umístit do mapy obce a až
bude závada odstraněna, dostanete
e-mailem zprávu. Nyní je web plněn
texty, jež jsou zároveň kontrolovány
po faktické i formální stránce, aby
na obecních stránkách byly správné,
pravdivé informace. Web má novou

šablonu, která lépe vyhoví potřebám
městyse i vám, jeho obyvatelům.
Spuštění je plánováno na 3. září.
Jistě mnozí z vás vědí, že v Bělči začala rekonstrukce hřiště. Až budete
číst tyto řádky, možná ten samý okamžik bude jezdit po hřišti finišer a
pokládat asfaltový koberec. Dokončení hřiště je naplánováno na 30. 9.
Přestože se potýkáme s naplněnými
kapacitami betonáren, věříme, že o
víkendu 29. - 30. 9. bychom mohli
uspořádat turnaj v nohejbale a zápas
dětí v přehazované. Zatím se starým
zázemím bělečské klubovny, avšak
již s novými plány. Studie rekostruk-

ce klubovny je hotová, na podzim
začne vyřizování stavebního povolení. Začali jsme vyjednávat s vlastníky sousedních nemovitostí o souhlasu se stavbou. Zatím neúspěšně. Budeme pokračovat a budeme vás o výsledcích jednání informovat.
Ani Liteň nezůstane zkrátka. V rámci navyšování kapacity základní školy vznikne v areálu bývalého učiliště
sportovní hřiště přístupné i veřejnosti. Jako základ jsme použili projekt
bělečského hřiště, který jsme zasadili do terénu v učilišti a přidali pár
vylepšení, aby hřiště vyhovovalo požadavkům, jež musí splňovat školní

Trávě se nechce růst, hřiště je zavřené
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Hasiči v akci, hořela...
(Dokončení ze strany 7)
K hořícímu poli mezi Všeradicemi a
Bykoší (na snímku) dorazili liteňští
hasiči s Tatrou 815 jako první. „Na
ploše 200 x 200 metrů posekaného
pole hořela suchá tráva a balíky sena. Situaci ztěžoval vítr,“ konstatoval Hrách. „Hasili jsme dvěma proudy a po příjezdu dalších hasičských
jednotek jsme požářiště ulévali vodou z asanační lišty - naše tatra ji
měla instalovánu jako jediná z pěti
cisteren na místě. Za pomoci ručního nářadí byly rozebírány hořící balíky sena a hašeny vysokotlakou vodou,“ dodal velitel hasičů.
(mif)
Foto Jiří HrÁcH

„Pokud bychom terén nechali nyní udupat, tráva by na podzim nešla zasít
a stejně bychom hřiště museli na nezbytně nutnou dobu znovu uzavřít,“
vysvětlil starosta městyse a popsal lapálie, které výstavbu nového hracího
prostoru provázely: „Hřiště mělo být hotové k 31. 7. 2017. V únoru 2018
jsem ho zdědil rozdělané a naprosto zpackané - muselo se předělávat kde
co. Nedostal jsem k tomu nic, žádný projekt, kresbu ani náčrt. Hřiště mělo
tři zhotovitele, žádný nevěděl souvislosti a nikdo je nekoordinoval. Vraceli
jsme nepoužitý materiál, který tam od června 2017 zarostl do kopřiv, a
měnili ho za jiný, protože byl nakoupený zbytečně. Na jaře jsem sháněl
nabídky od tří dodavatelů - takto zní směrnice. Nikomu se nechtělo opravovat nepovedené hřiště po někom jiném, nabídky se zrovna nehrnuly. Z
těch, co došly, jsme vybrali nejlevnější a čekali, až firma bude mít čas to
dodělat. Hřiště nás vyšlo na přibližně milion korun a nedostali jsme na něj
dotaci, neboť předchozí vedení úřadu na ministerstvo včas neodeslalo
dokumenty.“ Foto NN M. FRÝDL
(mif)

zařízení. Projektová dokumentace na
rekonstrukci budov v učilišti bude
hotová 31. 8. Na podzim bude zahájeno stavební řízení a vybrán zhotovitel. Začátek stavebních prací se
předpokládá na přelomu roku. Řešíme financování, jednáme s ministerstvem financí a krajským úřadem,
požádáme o příspěvek ministerstvo
školství i životního prostředí.
Nakonec jsem si nechal to, co považuji za nejdůležitější: rekonstrukci
vodárny ve Vlencích. V Litni je nebo
bude na prodej minimálně 65 parcel
pro výstavbu rodinných domů. V
Bělči a Vlencích je již nyní několik
domácností, které se potýkají s nedostatkem vody ve studních, další
chtějí také připojit, aby možnému
nedostatku předešli. Mohu vás uklidnit: nyní to vypadá, že máme dostatek přírodních zdrojů a tím surové
vody. Zbývá jen zdánlivá »maličkost«: připojit zdroje k vodárně a dokázat vodu dopravit do domácností.
Vodárna je ve špatném stavu, technologie je zastaralá, potrubí od vrtů
Li5 a Li6 neprůchodné. Studny, které nejsou nastálo zapojené do naší
vodárenské soustavy, byly udělány
už v roce 1976 a v letech 2008/2009
byl dodatečně povolen odběr vody.
Pracujeme na získání stavebního povolení, souhlasů vlastníků dotčených
pozemků, chystáme absolutní rekonstrukci technologie vodárny včetně
vodojemů a přečerpávacích stanic.
Kromě vrtů ve Vlencích se bude připojovat další v Bělči. Investiční akce
musí být dokončena letos. Výhledově je v plánu propojení vodárenské
soustavy Běleč-Vlence-Liteň s naší
čtvrtou sestrou, totiž Lečí. Infrastrukturu, cesty, osvětlení, dokončení
kanalizace, navýšení kapacity školy
a školky, ale především vodu považuji - i vzhledem k současným suchým a horkým dnům - za nejdůležitější. Proto na to nyní zaměřujeme
naši pozornost.
Přeji hezkou druhou polovinu prázdnin a užívejte léta! Váš
Filip KaŠtÁneK, starosta Litně

Zámek bude koncem srpna hostit interpretační kurzy
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
„Příležitost však získá jen deset nejlepších,“ dodala Cukrová.
Pátý ročník pěveckých kurzů získá nový tvar také
díky práci operního režiséra Marka Mokoše, který
jej obohatí o hereckou a jevištní výuku: „Účastníci budou mít možnost propojit svůj zpěv s herectvím a pohybem. Kritéria současného divadla kladou na zpěváka větší nároky. Zpěvák už není jen
pěveckým virtuózem, ale musí ovládat i herecké
řemeslo, jevištní pohyb či tanec. Naším úkolem
bude práce s emocemi, podtexty, výrazem, projevem, pravdivostí, vývojem postavy, vztahy a řečí
těla i ovládáním těla na jevišti. Budeme se snažit
hledat široké spektrum možností pohybu a estetické stylizace. Naše spolupráce bude interaktivní,
překvapivá a snad i veselá,“ doufá Mokoš.
Návštěvníci vyprodaného závěrečného koncertu
se mohou těšit na ladné tóny árií Wolfganga Amadea Mozarta, školené hlasy i herecké umění mladých pěveckých talentů. Koncert se poprvé odváží mimo zdi historické Čechovny - zamíří pod širé
nebe do zámeckého parku. Absolventy doprovodí
smyčcové kvarteto, cembalo i klavír. „Kurzy završíme představením, které se bude odehrávat na
různých místech krásného prostředí liteňského
zámku. Posluchačům nabídneme výsledek našich

OPERNÍ DIVA. Martina Janková zazpívá v areálu liteňského zámku hned dvakrát: 24. srpna i 9.
září.
Foto Markus SENN

dílen a budeme se snažit je okouzlit nejen kvalitou
krásného zpěvu a interpretací klasicistního repertoáru, ale také je vtáhnout do příběhu árií, které
scénicky ztvárníme a dáme jim nádech vtipu, zábavy, slz či uvolněné improvizace a přesvědčivého herectví,“ vysvětluje režisér Mokoš.
Vrchol interpretačních kurzů se neobejde ani bez
obou letošních lektorek – operních pěvkyň Martiny Jankové a Markéty Cukrové. Prvně jmenovaná potěší v Litni svým zpěvem hned dvakrát: 9. 9.
se v barokní budově Čechovny stane protagonistkou slavnostního koncertu Písňové studánky Martiny Jankové, jímž vyvrcholí 7. ročník Festivalu
Jarmily Novotné 2018. Podobně jako kdysi J.
Novotná podporovala zpěvem svou vlast, navrátí
se sopranistka žijící ve Švýcarsku do své domoviny, aby jí v moravské i janáčkovské lidové hudební poezií složila poctu. Její vystoupení bude současně symbolickou oslavou skladatele Leoše Janáčka, jehož 90. výročí úmrtí připadá na letošek.
Po boku Martiny Jankové se představí žádaný klavírista Ivo Kahánek s folklorním tělesem Ensemble FLAIR. Vstupenky v ceně 1500 a 1000 Kč si
můžete rezervovat na emailu tickets@zamekliten.cz nebo na čísle 724 880 826.
Barbora DUŠKOVÁ, Zámek Liteň
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Záskaláci dobývali hrad, sbírali borůvky
TÁBORNÍCI SE POHYBOVALI PO ČESKÉ REPUBLICE, KAŽDÝ DEN STRÁVILI V JINÉM KRAJI
V sobotu 30. června jsme se zase po
roce sešli v Mrtníku u Komárova.
Tábor na tomto místě již tradičně pořádá ČTU Záskalák Liteň. Celotáborová hra se jmenovala Křížem krážem po Čechách. Jako každý rok
jsme byli rozděleni do čtyř oddílů:
Slováci, Moravané, Češi a Slezané.

Kroužky Naší školy
Naše škola Liteň nabízí od nového
školního roku tyto kurzy a kroužky:
Alchymistický kroužek pro I. stupeň
(Kamila Zvědělíková)
Animační kroužek pro II. stupeň
(Martin Kublák)
Základy animace
Dívčí klub
(Bára Staňková)
Dramatické psaní pro II. stupeň
(Martin Kublák)
Dramatický kroužek pro děti od 4.
třídy (Klára Jíchová)
Irské tance (Sona Sól)
Muzikohrátky pro rodiče s dětmi
(Bára Staňková)
Předtenisová pohybová přípravka
(Michal Kadeřábek)
Ruština (Táňa Ksandrova)
Skaut (Kačka Cibule Škopová, Michal Kadeřábek)
Sportovní hry pro I. stupeň
(Kačka Cibule Škopová)
Sportovní hry pro II. stupeň
(Kačka Cibule Škopová)
Španělština (Honza Jícha)
Tvoření pro I. stupeň
(Helena Běhounková)
Tvoření pro II. stupeň
(Bára Staňková)
Výtvarný kroužek pro II. stupeň
(Martin Kublák)
Základy práce s počítačem pro seniory (Jan Škeřík)
Všechny kurzy a kroužky se konají
v budově Naší školy a jsou určeny
žákům, rodičům i pedagogům Naší
školy i liteňské veřejnosti.
Platí se předem za celé pololetí. Obvyklá cena je 30-50 Kč/hod., odvíjí
se podle počtu přihlášených.
Informace o učitelích a vedoucích
najdete na www.naseskola.eu.
Jan JÍcHA, Naše škola, Liteň

NA TÁBOŘE. Hromadný snímek účastníků letošního letního tábora Záskalák.
Celých čtrnáct dnů jsme se pohybovali po České republice, každý den
jsme byli v jiném kraji a k tomu hráli
tematické hry: Dobývání hradu Šternberk, Karvinské sloje, Velká cena
Brna, Voda pro Švihov, Uklízení Jihlavy, Výstup na Klínovec, Výroba
plzeňského nápoje nebo Sběr karlovarských bobulí.
V první polovině tábora jsme navštívili nedaleký Komárov, kde jsme ja-

ko každý rok hráli hru Výměna předmětů a po kolemjdoucích jsme chtěli, aby nám napsali hrady a zámky.
Jindy jsme byli na borůvkách a koupali se v Záskalské přehradě. Ve druhé polovině tábora jsme navštívili
zříceninu hradu Valdek, kde nás čekala přednáška příbramských policistů a hasičů z Hořovic. Cestou do tábora jsme hráli hru s míčky, které
jsme se snažili po potoce dostat co

Na Zálesáku cestovali s Baronem Prášilem
Třítýdenní letní tábor Zálesák Liteň skončil 4. srpna. Více než sedmdesát dětí ve věku 6-15 let se v rámci celotáborové hry zúčastnilo s
Baronem Prášilem mnoha zajímavých výprav po vodě, souši i vzduchem. Nejdelší výprava vedla z planety Země na Měsíc. Výjimečným
zážitkem byl ranní odlet horkovzdušného balonu, který se speciálně
pro děti ze Zálesáku mohl uskutečnit díky vstřícnému sponzorskému
daru. Předtím, než děti zamávaly
Baronu Prášilovi, který balonem
vzlétal, se mohly podívat na kompletní předletovou přípravu a chvilku pobýt v koši balonu. Počasí nám
letos v údolí potoka Javornice přálo, takže jsme si to všichni společně
užili. Šárka Marcínová, Liteň
Foto Jiří HrácH

Foto arcHIv
nejrychleji do cíle. Předposlední den
byla vyhlášena olympiáda. Děti na
stanovištích vyzkoušely své dovednosti v hodu šipkami, střelbou ze vzduchovky, hodem na cíl, slalomem s
bramborem… Týž den odpoledne
byla vyhodnocena celotáborová hra
a každý si odnesl nějakou cenu.
Tábor jsme zakončili slavnostním
ohněm a už se těšíme na příští rok!
Magdaléna a Martin ŠINágLoVI,
Liteň

Liteňské aktuality

* IX. Loučení s létem chystají na 8.
září liteňští hasiči. Na nádvoří zdejšího zámku bude připraven bohatý
program: ukázka soutěže i zásahu
hasičů, hod sudem, vystoupení mažoretek, tvořivé dílny, skákací hrad i
ohnivá show. Zahrají kapely Podwobraz a Rampa.
Jiří HrácH
* Velké vosí hnízdo, které se nacházelo u okna bytového domu v Litni,
odstranili 26. 7. místní hasiči. Zasahovali v ochranném oděvu proti bodavému hmyzu, hnízdo zlikvidovali
pomocí chemie a vysavače.
(jih)
* Děkujeme všem, kteří přišli 3.
srpna vyprovodit paní Jarmilu Sváškovou, nejstarší obyvatelku Litně,
na její poslední cestě. Díky za projevenou soustrast i květinové dary.
růžena nĚMcová, Zadní Třebaň

Fotbalisté jdou do nové sezony bez mužů, zato s mladšími žáky
Bez kategorie mužů, ale po několika letech opět s družstvem mladších
žáků, vstoupí na začátku září do nové sezóny fotbalisté FK Liteň. Kromě této novinky budou i nadále ve
svých soutěžích turnajovými zápasy
pokračovat družstva mladší a starší
přípravky.
V první polovině srpna začínáme s
dětmi týdenním soustředěním ve
sportovním areálu v Sobotce u Jičína, kde nám určitě budou vytvořeny
kvalitní podmínky pro přípravu.
Doufám, že kromě sportovního vyžití prožijeme i krásné prázdninové

Kdy hrají mladší žáci

31. 8. 17.30 Karlštejn - FK Liteň
7. 9. 17.30 FK Liteň - Králův Dvůr
17. 9. 17.30 Zdice - FK Liteň
21. 9. 17.00 FK Liteň - Králův Dvůr
26. 9. 17.00 Cembrit Beroun - FK Liteň
12. 10. 16.30 Loděnice - FK Liteň
19. 10. 16.30 FK Liteň - Chrustenice/Hýskov
26. 10. 15.30 Všeradice - FK Liteň

dny spojené s výlety a soutěžemi.
Další novinkou je rozšíření našeho
trenérského týmu o Mirka Kavalíra,
který působil u mládeže v Zadní Třebani a jeho zkušenosti i nadšení se
jistě promítnou do kvality výchovy
mladých fotbalistů v našem klubu.
Jak jsem avizoval v minulém Liteňském okénku, po dlouhých letech
nebyla přihlášena do soutěže kategorie mužů. Několik let se potýkáme s
nedostatečně širokým kádrem, velkou obměnou hráčů, špatnou resp.
žádnou tréninkovou morálkou, nespolehlivostí, nebo pracovní vytížeností. Hodně do svědomí by si měli
sáhnout někteří hráči - ti současní,
ale i bývalí, kteří v klubu několik let
působili, a po konci hráčské kariéry
se nechtěli zapojit do dění a pomoci
v dalším fungování. Prakticky je dění v klubu a jeho osud přestalo zajímat, je jim lhostejný.
Klub jako jsme my, hrající výkonnostně ve své historii v soutěžích IV.
- III. třídy, maximálně v krátkých in-

tervalech v okresním přeboru, by
měl mít jádro tvořené kluky místními a z blízkého okolí. Situace byla
rok od roku horší, a proto nemělo
smysl za těchto podmínek již dále
pokračovat.

Soustředíme se tedy na výchovu nové generace hráčů, kteří budou mít
rádi fotbal a v budoucnu opět pozvednou liteňský fotbal tam, kam ve
své skoro stoleté historii patří.
Miloslav KLIMENT, FK Liteň

FOTBALOVÉ NĚDĚJE. Liteňští mladší žáci.

Foto Miloslav KLIMEnT
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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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Kolabující lidé, vyschlá koryta potoků...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Proto jsme jí doporučili, aby kontaktovala tísňovou linku 155. Když to
udělala, na místo zásahu dorazila sanitka z Mníšku, která pacienta transportovala do nemocnice.“
Tím ovšem případ neskončil. „Jedna
z všímavých občanek Řevnic nelenila a došla ještě v noci vyfotit zdejší
stanoviště naší záchranky. Přesto, že
oba výjezdové vozy chyběly, na
svém facebookovém profilu uvedla,

Skalce nad Mníškem či likvidovali
hořící odpad v Letech. „Byl vydán
zákaz rozdělávání ohňů v přírodě,
nesmí se zapalovat svíčky na hřbitovech, byly zastaveny jízdy parních
vlaků,“ připomněl Jakupaj.
V souvislosti s dlouhotrvajícím suchem zveřejnila většina obecních a
městských úřadů v našem kraji výzvu k omezení užívání pitné vody.
Lidé by neměli používat vodu z veřejných vodovodů k napouštění a dopouštění bazénů, zalévání zeleně a
mytí aut. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před nebezpečím požárů. Podle meteorologů by
měl být teplotně nadprůměrný i celý
srpen.
Miloslav FrÝDL

Farníci zorganizovali
pouť na Svatou Horu

Stejně jako každý rok, zorganizovala
řevnická farnost 4. srpna farní pouť
na Svatou Horu u Příbrami. I přes
úmorné horké počasí, teplota v Příbrami ukazovala krátce po osmé hodině 23 °C, byl autobus téměř plný.
Program dopoledne vedl řevnický
farář Robert Hanačík. Po úvodní
modlitbě u kamenného sloupu následovala první hlavní část, mše svatá,
za aktivního přispění řevnických farníků. Druhá hlavní část - pobožnost
křížové cesty, se uskutečnila v přilehlém parku. Poslední část mohl
strávit každý dle svého uvážení.
Potěšilo nás, že naše prosby za déšť
byly vyslyšeny a po návratu domů se
spustil déšť. Lenka PECHAroVá,
Liteň

BEZ VODY. Vyschlé koryto Svinařského potoka v Zadní Třebani. Sobota 4.
srpna 2018.
Foto NN M. FRÝDL
že máme plnou ulici sanitek, odmítá- ničtí profesionální hasiči. „Výjezdů
me přijet na náměstí k pacientovi a k požárům souvisejícím s velkým
vyjíždíme jen v případě, když je na suchem určitě přibylo, hlavně ve vymístě TV. Protože uvedený příspě- prahlých lesích a na polích,“ potvrdil
vek sdílelo několik lidí, podali jsme velitel čety Jakub Jakupaj. V uplynupodnět k řešení našemu právnímu lých dnech Řevničtí zasahovali třeba
oddělení jako šíření poplašné zprávy u hořícího kompostu a suché trávy v
Hlásné Třebani, ulévali doutnající
a pomluvy,“ uzavřel Bulíček.
Více práce kvůli vedru hlásí i řev- hrabanku v lese u Karlštejna i na

Pro zraněného letěly
do lomu dva vrtulníky

Mořina - Dva vrtulníky zasahovaly 4. srpna odpoledne v lomu Malá
Amerika u Mořiny. Důvod? Na
dno lomu se z patnácti metrů zřítil
padesátiletý muž.
Nešťastník pád přežil, první pomoc
se mu na dně lomu snažili poskytnout náhodně přítomní turisté. Pak je
nahradili profesionální záchranáři z
Řevnic. „Pacient utrpěl středně těžká
poranění zad i hrudníku a po nezbytném ošetření na místě byl letecky
transportován do pražské nemocnice,“ uvedl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Dodal, že na místě zasahovali také policisté, speciální
lezecká skupina a profesionální hasiči z Berouna. Ti také pomohli z lomu
lidem, kteří za zraněným slezli dolů,
aby mu pomohli. Podle policejní
mluvčí Lucie Novákové muž zřejmě
uklouzl a spadl do lomu.
(mif)

NEJLEPŠÍ ZPĚVÁCI. Tradiční součástí Slavností trubačů je soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebáň je krásná. Letos ji vyhrálo trio Anežka
& spol. společně s Alicí M.
Foto NN M. FRÝDL

Z našeho kraje

* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se uskuteční 7. srpna
od 18.00 hodin v místním Společenském domě.
(pef)
* S geologem do Koněpruských jeskyní se můžete vydat 8. i 11. 8. Sraz
je v 9.00 v Muzeu Českého krasu v
Berouně. Po přesunu do Koněprus
vás čeká procházka po zkamenělém
mořském dně, návštěva jeskyní a
sběr zkamenělin. Přihlášky na tel.:
311 624 101.
(pabo)
* Elektrická energie nepůjde 10. 8.
od 7.20 do 15.30 v části Zadní Třebaně. Podrobnosti poskytne zdejší
obecní úřad.
(pef)
* Dovolenou má do 10. srpna Obecní úřad Svinaře.
(box)
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 18. 8. od 8 do 12.00 u
řeky pod místním zámkem.
(ak)
* Novou ředitelkou MŠ Svinaře se
na základě konkurzního řízení stala
Marcela Koháková. Funkce se ujala
k 1. srpnu.
(box)
* 1,79 a 0,22 promile alkoholu v
dechu naměřili 24. 7. večer dvěma
nezletilým strážníci v Černošicích.
Případ si převzala řevnická »státní«
policie.
Jan DVořák
* Dítě ze zamčeného bytu »osvobozovali« 26. 7. v Mníšku řevničtí profesionální hasiči. Po otevření bytu
bylo dítě předáno matce.
(jaj)
* Cihlový elektrický rozvaděč spadl
4. 8. časně ráno na mladého muže v
Zadní Třebani. Se středně těžkým
poraněním byl ve vakuové matraci
převezen do nemocnice.
(bob)

XII. Slavnosti trubačů: Dorazily Havajky, Skoti i Maxim Turbulenc
XII. ročník Slavností trubačů se 4. srpna konal na
návsi v Hlásné Třebani. Jako vždy, i letos jsme sledovali počasí a byli zvědaví, jak si s námi pohraje.
Obyčejně buď děsně leje, nebo jsou tropy. Modlili
jsme se, aby se objevil alespoň mráček, ale - prd!
Akci zahájili Karlštejnští pozounéři, po nich se
představila šermířská parta Alterum a skupina historického tance Animata. Pak přišel na řadu rychtář s rychtářkou, všechny nás přivítal a popřál hezké zážitky. A už jsme slyšeli, jak se blíží císař Karel IV. s družinou. To byl náš okamžik - Holky v
rozpuku vtrhly za zvuku budovatelské písně na náves. Začaly jsme netradičně, císaře jsme se ani
nevšimly, naše vystoupení směřovalo k divákům.
V podstatě to bylo hodnocení skoro všech našich
vystoupení: Havajky, Japonky, Skoti, námořníci,
Marfušky, černošky... Až jsme najednou zjistily, že
jsme vlastně úplně v jiném století. Musely jsme
poprosit Svatopluka Čecha, aby nás vrátil do XIV.
století ke Karlu IV. A tak jsme nakonec k velké radosti císaře vzdaly hold také jemu a předaly mu

dary. Lidi se náramně bavili a my také. Po našem
vystoupení pokračoval historický program a po
něm vystoupení naší známé a milé kapely Třehusk. Jako předskokanky jsme se zúčastnily i soutěže o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebáň je
krásná. Tentokráte jsme to pojaly coby »retro«
vodní ženy a nakonec jsme ještě předvedly módní
přehlídku v retro plavečkách. Diváky jsme opět
pobavily a o to nám šlo. O prvenství v soutěži se
podělily tříčlenná zadnotřebaňská skupina Anežka
& spol. s Alicí M., druhá skončila rodina Koubova, třetí Lukáš P.
Úderem 18.00 začal volný program. Nejprve nás
krásně naladil zpěvák Karel Bláha, pak přišla na
scénu skupina Tom Tones, která hraje - a suprově!
- moderní country a rock´a ´roll´. Netrpělivě jsme
očekávali skupinu Maxim Turbulenc. Viděla jsem
jejich vystoupení a vím, že dovedou lidi rozhoupat
i k tanci, tak jsem byla zvědavá, jak to dopadne u
nás. Kluci byli ohromní, pěkně to rozbalili.
Nakonec nastoupila moje srdcovka, kapela

Kapičky, a postarala se o nádherný závěr slavností. V tanci a zpěvu se pokračovalo až do pozdních
hodin. Hoši museli přidávat a přidávat a nakonec
jsem ještě dostala šanci i já a zazpívala si s mojí
bývalou kapelou dvě písničky. Ohlas byl obrovský, moc mě to potěšilo. Ale čas tak rychle utíkal,
najednou byla půlnoc - museli jsme začít uklízet a
stěhovat vše, lavičky, stany...
Nejen počasí si můžeme pochvalovat, i účast nakonec byla docela hojná. Jen podotknu, že daleko
větší účast místních by byla největší odměnou nejen těm, kteří se podílejí na programu, ale hlavně
organizátorům této akce. Velké díky patří starostovi Vnislavu Konvalinkovi i jeho ženě, kteří vybudovali úžasné zázemí pro učinkující. Díky
všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomáhali, ale
hlavně Ivě Matějkové za super připravenou akci,
Lucině Batíkové za pomoc při moderování a vlastně všem, kteří se zúčastnili. Doufám, že příští rok
budeme v této tradici pokračovat a už teď se moc
těším.
Jitka ŠVECoVá, Hlásná Třebaň
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Fotbalový podzim začne 18. srpna
JAKO PRVNÍ V NAŠEM KRAJI K MISTROVSKÉMU ZÁPASU NASTOUPÍ BORCI KARLŠTEJNA A ZADNÍ TŘEBANĚ
Karlštejn, Zadní třebaň - Fotbalová liga už má z aktuálního ročníku za sebou několik kol, mužstva z
regionálních soutěží zahájení mistrovského »podzimu« teprve čeká.
V našem kraji jako první do ostrých bojů zasáhnou fotbalisté hrající soutěže řízené okresním fotbalovým svazem Beroun. Karlštejn i
zadnotřebaňský Ostrovan shodně
začnou v sobotu 18. srpna na
svých hřištích.
(mif)
Fotbalisté Karlštejna, kteří hrají v
berounském okresním přeboru, zahájili přípravu na novou sezonu v závěru července. Po téměř šesti týdnech volna poprvé vyběhli na trávník 26. 7. Tým pod vedením Václava Vyterny, který po úspěšném jaru
pokračuje jako hlavní trenér, doznal
v letní přestávce několika změn.
Brankářskou jedničkou se po Jiřím
Humpolíkovi stal zkušený Roman
Faist, který přišel z Chotče. Posilou
do ofenzivy bude Jiří Čermák z Letů. Z mužstva naopak odešel Martin
Zýcha do Hudlic, a také bývalá dlouholetá opora Karštejnských Jiří Ku-

čera, který míří do Ostrovanu Zadní
Třebaň.
V rámci přípravy si Karlštejn naplánoval tři přáteláky. V sobotu 4. srpna
přivítal pod hradem Hostomice a radoval se z vítězství 6:0. Branky stříleli Soukup, Klusák, J. Čermák, Zajíc, Mráček a Jung. Dále změří síly s
Rudnou na jejím hřišti a v generálce
na novou sezonu přivítá 11. srpna na
svém hřišti béčko Unionu Strašnice.
Mistrovskou část borci z podhradí
zahájí v sobotu 18. srpna doma s
Trubínem, ve druhém kole Poháru
OFS Beroun nastoupí ve středu 12.
září v Broumech.

Konkrétní cíl do sezony Karlštejnští
nemají, ale určitě by se rádi pohybovali v horní polovině okresního přeboru.
Michal ŠAMAN
Nechtějí hrát o záchranu
Už za pár dní - 18. 8. - vyběhnou
fotbalisté Ostrovanu Zadní Třebaň
na domácí trávník, aby odehráli první soutěžní utkání III. třídy okresní
soutěže. Přestože jim na konci jara
patřila ve IV. třídě druhá, nepostupová příčka, vzhledem ke změnám u
některých klubů v berounském okrese, OZT nakonec do vyšší soutěže
proklouzl. Cílem pro nadcházející

Krpálek se stal judistou omylem!

Sport po okolí

* Na týdenní Tenisový camp odjeli
5. 8. do sportovního areálu v Rakovníku malí tenisté z Letů. Na stejném místě pořádají Letovští 10. 12. 8. Sportovní víkend pro dospělé.
Na účastníky kromě tenisu čeká i
volejbal, tabata, bowling a cyklovýlet. Na konci prázdnin, od 27. do 31.
8., se v areálu Sokola v Letech bude
konat příměstský tenisový kurz pro
děti a mládež.
(pav)
* Cyklistická vyjížďka se koná 12.
srpna. Sraz je v 9.30 na terase obchodu Ski a Bike Centrum Radotín.
Účast je zdarma, podrobné info na
www.sbcride.cz.
(ris)

sezonu bude především vyhnout se
bojům o záchranu. A to nebude jednoduchý úkol: III. třída má pouze
jednu skupinu a dá se označit za jakýsi »horší« okresní přebor.
Kádr nedoznal výraznějších změn,
vrací se především dlouhodobí marodi. Tým opustil gólman Bilec, kterého by měl nahradit Jan Bittara.
Některým hráčům bylo prodlouženo
hostování z ČL Beroun, z Karlštejna
podle všeho přijde zkušený Jiří Kučera.
Jiří PetŘÍŠ

Kdy hrají fotbalisté
Karlštejna a Ostrovanu
KARLŠTEJN, okresní přebor

18. 8. 17:00 Karlštejn - Trubín
26. 8. 17:00 Beroun B - Karlštejn
1. 9. 17:00 Karlštejn - Stašov
9. 9. 17:00 Nový Jáchymov - Karlštejn
12. 9. 17:00 Broumy - Karlštejn (pohár)
15. 9. 16:30 Karlštejn - Žebrák
22. 9. 13:30 Březová - Karlštejn
29. 9. 10:15 Karlštejn - Komárov B
6. 10. 16:00 Neumětely - Karlštejn
13. 10. 15:30 Tlustice - Karlštejn
20. 10. 15:30 Karlštejn - Broumy
27. 10. 14:30 Chyňava - Karlštejn
3. 11. 14:00 Karlštejn - Cembrit
10. 11, 14:00 Drozdov - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída

Olympijský vítěz Lukáš Krpálek usedl 4. 8. na kurtech ve Svinařích do
Křesla pro hosta. Před tím ovšem odehrál v 37°C několik setů tenisové
čtyřhry. Asi 80 posluchačů se nejdřív dozvědělo od výborně připraveného
moderátora Zdeňka Kasíka, dlouholetého Lukášova trenéra, podrobný
sportovní životopis hosta. Nejpřekvapivější historka byla o začátcích našeho nejlepšího judisty: v Jihlavě se šel přihlásit na karate a teprve po nějaké době zjistil, že chodí na judo... Lukáš Krpálek pak odpovídal trpělivě na
otázky z publika, nechal diváky osahat medaile, které přinesl, a rozdal desítky podpisů. Děkujeme! Text a foto Zdenek PATOČKA, Zadní Třebaň

18. 8. 17:00 OZT - Tetín
25. 8. 17:00 Všeradice - OZT
2. 9. 17:00 Mořina - OZT
8. 9. 17:00 OZT - Zaječov
16. 9. 16:30 Svatá - OZT
22. 9. 16:30 OZT - D. Újezd
29. 9. 16:00 Podluhy - OZT
6. 10. 16:00 OZT - Hudlice
13. 10. 15:30 Cerhovice B - OZT
20. 10. 15:30 OZT - Hostomice
28. 10. 14:30 Loděnice B - OZT
3. 11. 14:00 OZT - Nižbor
11. 11. 14:00 Osek - OZT

Cyklisté se z Chuchle narychlo »stěhovali« do Letů
KOLEM BEROUNKY A NA BRDECH SE V ZÁVĚRU ČERVENCE JEL ZÁVOD PRAHA - KARLŠTEJN TOUR
V sobotu 21. července startoval v
Letech cyklistický závod Praha Karlštejn Tour. Viz NN 15/18.
Z důvodu rozsáhlých dopravních
uzavírek muselo být zázemí závodu
přemístěno mimo obvyklé místo dostihové závodiště ve Velké Chuchli. Závodu naštěstí poskytly azyl
Lety. Vzhledem k přesunutí startu
bylo nutné upravit trasy. Nevelká vzdálenost této obce od původní trasy
ale umožnila využít velkou část osvědčeného okruhu, takže tradiční
karlštejnské »stojky« a technické
sjezdy na sportovním programu
zůstaly. Pro dokonalou autenticitu se
podařilo zachovat i extrémní prašnost vyprahlé trati, zvláště v některých sjezdech nebylo prakticky vidět. Alespoň se z hustoty prašného
oblaku dala dobře odhadnout ztráta
na předchozí skupinu. Mnozí bikeři
bojovali o vavříny nejen mezi sebou,
ale vzhledem k vedru na těžké trati i
sami se sebou. Z pelotonu tak vzešly
stovky vítězů. Dvouokruhovou trasu
B s parametry 55 km a 1645 m převýšení prolétli nejrychleji a shodně s
velkým náskokem domácí Matouš
Ulman (Česká spořitelny Accolade)
a Jana Pichlíková (Erste Premier
Petr Čech MTB). Trasa C měřila 31
km, nastoupala 888 metrů a také

VÍTĚZ. Matouš Ulman v cíli závodu.
měla přesvědčivé vítěze: Pavla Šorfa
(Haven Extreme Team) a odchovankyni dětských závodů Junior Trophy,
nyní již kadetku Dášu Hejhalovou
(Dukla Praha).
Zatímco se závodní trasy alespoň
pokoušely »dobýt« Karlštejn, účastníci nezávodní trasy D - Fitness
jízdy se vydali opačným směrem , na
Brdy. Při dubnových Trans Brdech
mají totiž brdský hřeben pro sebe
vyhrazen pouze závodníci delších

Foto Miloš LUBAS
tratí, takže tentokrát mohli okusit
krásy Brd také »fitkaři«. Trasa byla
sice profilově náročnější, na 17 kilometrech nastoupali všichni 436 metrů, ale převážnou její část chránil dospělé i děti před vedrem stín lesa.
Odměnou za dlouhý kopec pak byla
bohatě zásobená občerstvovací stanice, nádherný výhled a následný
sjezd až téměř do cíle.
Ani dětské závody ČT Déčko Junior
Trophy nebyly přes časnější dopo-

lední start ušetřeny tropického vedra. Poloha travnaté závodní trati vedle Berounky však zajistila daleko
příjemnější podmínky, než na dospělých tratích. Největší atrakcí dětské
trati byl osvěžující průjezd tunelem
se zavlažovacím systémem. Juniorský závodní program završil závod
odrážedel. Hned, jak byli všichni
účastníci odměněni pamětní medailí,
pokračoval doprovodný program v
zázemí závodu, kde rodinky čekala
oblíbená dětská Modrá zóna, Chupa
Chups pumptrack a Dětský klub.
Areál závodu nabídl i přes mírně
stísněné podmínky vysokou úroveň
služeb, na které jsou účastníci závodů Kola pro život zvyklí. Nezbytná
úschovna kol, mytí a sprchy, prádelna, občerstvení a spousty dalších
stánků s cyklistickými doplňky, to
vše zpříjemnilo pozávodní atmosféru horkého dne. Po vyhlášení sobotních vítězů ještě mohli ti, kdo neměli štěstí v závodě, ověřit stav své karmy v tombole.
I přes náhlé změny na poslední chvíli proběhl závod jako na drátkách,
klobouk dolů před pořadateli. Poděkování si zaslouží také regulovčíci
na trati, kteří na vyprahlých stanovištích opravdu poctivě ukazovali.
Lukáš PiteL, Praha

