
Poberouní – Pozor! Pozor! A ještě
jednou: Pozor! V kraji se objevili
podvodníci, kteří se pokoušejí ok-
rást starší lidi. V Zadní Třebani se
snažili dostat do chat či garáží, v
Litni šli rovnou po penězích.
Před podvodníkem, který se pohy-
buje po Zadní Třebani a pod zámin-
kou odvozu železa či prodeje dřeva
se pokouší proniknout na pozemky,
do chat či garáží, varoval opakovaně
v minulých dnech obyvatele obce
zdejší obecní úřad. „Šest starších lidí
si mně stěžovalo, že se jim v dopo-

ledních hodinách pokoušel do domů
či na pozemek vnutit asi pětatřiceti-
letý opálený, tmavooký a tmavovla-
sý muž,“ uvedla starostka Zadní Tře-
baně Markéta Simanová s tím, že
muži chybí přední zub a jezdí bílou
dodávkou. „Policie o něm ví a hledá
ho,“ dodala. Darebák u většiny oslo-
vených neuspěl. „Obelhal snad jen
jedinou paní, které tvrdil, že byl se
synem domluvený na odvozu šrotu,“
sdělila starostka, podle níž by lidé
měli být maximálně obezřetní a »rá-
dobyprodejcům« zboží, energií či

těm, kteří jim nabízejí vykopání
elektrických nebo plynových přípo-
jek nenaslouchat. „Jak se někdo po-
dobný objeví, volejte na obecní
úřad, zda o tom víme,“ dodala.
Před podvodníky, kteří oslovují star-
ší občany s žádostí o peníze, několi-
krát varoval i Úřad městyse Liteň.
„Zaznamenali jsme tři pokusy vylá-
kat peníze ze starších obyvatel Lit-
ně,“ potvrdil velitel karlštejnských
»státních« policistů Jaroslav Dolejší.
»Modus operandi« je podle něj stále
stejný. (Dokončení na straně 9)     (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Rekord na »vinařkách« - strana 9
* Startuje Škola sportů - strana 12

Řevnice - Mezi osm nejlepších
českých tenistů se dostal řevnický
rodák Antonín Štěpánek. Přesto
se po mistrovství republiky v
Ostravě necítil úplně spokojeně.
„Jsem rád, ale mohlo to být lep-
ší,“ řekl devatenáctiletý odchova-
nec Sportclubu Řevnice.
Cítil šanci na úspěch, na šampioná-
tu chybělo deset hráčů z české elity
včetně reprezentantů Berdycha, Ve-
selého, Pavláska i Rosola. Štěpánek
zvládl vítězně dvě kola a výborně
rozjel i čtvrtinále proti Michalu
Fraňkovi z Nymburka. Uhrál set,
jenže ve druhém za stavu 3:3 přišel

o vlastní podání. A to ho nalomilo. 
„Od té chvíle mě soupeř tlačil, hrál
rychleji, nedělal chyby... Do toho
přišly moje bolesti zad, nemohl
jsem servírovat a prohrál šest gamů
za sebou,“ vysvětlil Štěpánek, proč
za stavu 0:3 v rozhodujícím třetím
setu zápas skrečoval. Franěk se
nakonec stal překvapivým mistrem
ČR 2018.
Hned po »republice« se Štěpánek
dal zdravotně dohromady a vyrazil
do Mladé Boleslavi na celostátní
turnaj nejvyšší kategorie A. Těch je
v letní sezoně jenom pět. Výsledek?
Vítězství!  (šv)

ALOTRIA. Festival historického šermu, tance a hudby se konal na konci srpna v Dobřichovicích. (Viz strana 3) Foto Roman ALBRECHT

Antonín Štěpánek s trofejí z Mladé
Boleslavi. Foto ARCHIV

Pozor: V kraji »loví« podvodníci!
SNAŽÍ SE VNUTIT DO CHAT ČI GARÁŽÍ, NEBO LOUDÍ PO SENIORECH PENÍZE

3. září 2018 - 18 (732) Cena výtisku 7 Kč

V parku zpívali operu

Řevničan se dostal mezi osm nejlepších tenistů! Sedmiletý chlapec 
zkoušel řídit forda
Dobřichovice - Sedmileté dítě za
volantem jedoucího vozu zn. Ford?
Přesně takový obrázek se 29. srpna
dopoledne naskytl strážníkovi Měst-
ské policie Černošice hlídkujícímu
v Dobřichovicích.
„Muž, který měl malého chlapce na
klíně a nechal ho točit volantem,
uvedl, že si to jeho sedmiletý syn
chtěl zkusit,“ řekl velitel strážníků
Otmar Klimsza. „Věc jsme oznámi-
li příslušnému správnímu orgánu k
projednání,“ dodal s tím, že řidiči -
tomu dospělému - hrozí pokuta a
čtyři trestné body. (mif)

Lékař už utonulému
muži pomoci nemohl
Dobřichovice - K utonulému muži
byli ve středu 22. srpna dopoledne
přivoláni do Dobřichovic řevničtí
záchranáři. 
„Tělo bylo nalezeno pod jezem u
dobřichovického zámku, ale náš lé-
kař mohl na místě události již kons-
tatovat pouze smrt,“ uvedl ředitel
záchranky Bořek Bulíček. „Muž
středního věku z Dobřichovic, prav-
děpodobně pod vlivem alkoholu,
padl v noci do řeky, po úderu do hla-
vy následovalo bezvědomí a násled-
né utonutí,“ dodal s tím, že událost
vyšetřuje Policie ČR.                   (mif)
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Na konci prázdnin Notičky cvičily koledy
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA SE 1. ZÁŘÍ VRÁTILA Z LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ V KRKONOŠÍCH

Poslední dny letních prázdnin kaž-
doročně odjíždí dětská lidová muzi-
ka Notičky z Řevnic na soustředění.
Letos se jejich »domovem« již poně-
kolikáté staly Paseky nad Jizerou.
Při odjezdu to zprvu vypadalo, že se
do jednoho autobusu s kufry a nást-
roji nevejdou. Nakonec odjeli všich-
ni. Kromě zkoušení nových písní a
koled si užili i pohodového zakonče-
ní prázdnin. 
Děti čekala i oblíbená soutěž Hlas
Notiček. Dle deníčku, který poctivě
psal Honza Flemr, uspěli skoro
všichni.  Porotci si vybírali posily do
svých týmů. Ve druhém kole Hlasu
se ti nejmenší předvedli písní dle
vlastního výběru, druhá kategorie
nacvičila Pramen Zdraví z Posázaví,
třetí Horehronie od Kristiny a nej-
starší se popasovali s hitovkou Lucie
Bílé Láska je láska. 
Děti si užívaly přírody, sportu i vě-
domostních soutěží. Zabodoval Ku-
fr, kdy jeden napovídá a druhý hádá

příslušné slovo. Malá ukázka z de-
níčku. 
Terka Petrová: Čtou to starý lidi,
aby věděli, co se děje. Správná od-
pověď - noviny.
Sebi popisuje minerálku: Je to voda,
taková lepší bublinkatá. Lucka od-
povídá: Víno! 
Sebi o čočce: Je to v brejlích. Lucči-
na odpověď? Honza Martínek!
V Pasekách se za pomoci vrtulníku
staví  nová lanovka, což byl pro mí-
stní i notičkové děti velký zážitek.
Kromě všeho dobrého postihly sou-
bor zažívací obtíže. Naštěstí netrvaly
dlouho, a tak  Notičky mohly v plné
sestavě pokračovat, jak ve svých
zkouškách, tak ve stavění bunkrů,
výletech a dalších aktivitách až do
konce svého pobytu.
Spokojené děti se 1. září vrátily do-
mů plné dojmů a připravené na nový
»souborový« rok. Děkujeme za de-
níček, Honzo!  Petra FRÝDLOVÁ,

Zadní Třebaň

Poberouní - Naše noviny vyhlásily
tradiční soutěž o nejoriginálnější
fotku z dovolené nebo prázdnin.
Zajímavé či vtipné fotografie nám
můžete do 8. 9. posílat na adresu
redakce (Naše noviny, Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) či mai-
lem (frydl@centrum.cz). Těšíme
se i na vaše letní příhody - napište
nám, co vás během prázdnin nej-
více rozesmálo či naštvalo. Pro au-
tory originálních snímků i textů,
které se budou hodnotící komisi lí-
bit nejvíc, máme připravené ceny:
trička, mikinu, CD, knihu Po sto-
pách Keltů na Berounsku, korbel
nebo lahev vína. (mif)

Když jsme se s partou hlásnotřebaň-
ských Holek v rozpuku vydali na vý-
let do Česko-saského Švýcarska, ne-
tušili jsme, co nás čeká. Zabrat jsme
dostali hned první den. Příjezd do
Jetřichovic, malebné osady mezi pís-
kovcovými skalami, a už strmě stou-
páme do Jetřichovických  stěn. Pře-
výšení 200 m! To už nám stačilo, ale
pokračujeme do Pavlinina údolí, jež
se vine podél Chřibské Kamenice.
Výstup na vyhlášené vyhlídky Mari-
ina skála a Vilemínina stěna. To byl
taky záhul!
Druhý den nás čekal výlet do němec-
kého Saského Švýcarska. Vylezli
jsme na vrchol Grosser Winterberg a
pak jsme šplhali světem skal Sch-
rammstein. Byli jsme zcela vyčerpa-

ní! Na odpoledne byla domluvena
zastávka v lázeňském městečku Bad
Schandau, kde jsme si měli odpoči-
nout a hlavně zaplavat. Plavky byly
zbytečné, neboť z toho sešlo - byli
jsme rádi, že jsme se dostavili včas k
autobusu. Další den plný dostihů.
Třetí den výlet do nejromantičtější
části Českého Švýcarska.  Cesta přes
Tři kameny na Pravčickou bránu.  To
byl neskonale krásný zážitek. Šusem
dolů Gabrielinovou stezkou na Mez-
ní louku a honem do přístaviště, aby-
chom projeli na loďkách divokou i
Edmuntovou soutěskou. Ujeli jsme
asi 700 m, pak pěšky 1,5 km soutěs-
kou na další přístaviště a zase asi 20
minut loďkou. Před námi ještě 2 km

pěšo do Hřenska. Opět dostihy, aby-
chom stačili sraz u autobusu. 
Čtvrtý den do městečka Rathen a od-
tud výstup na horu Bastei. Jedinečný
přírodní útvar s kamenným labyrin-
tem, plný roklí, strží, které jsou pře-
mostěny lávkami. Strmé žebříky při-
pevněné kolmo ke skále, opět obrov-
ské převýšení - málem jsme padli za
vlast. Odpoledne jsme se těšili na ra-
ritu, impozantní pevnost Königstein.
Ve středověku patřila českému králi,
po kterém má jméno. Pak honem na
Lilienstein, odkud je nádherný po-
hled od Bad Schandau až po dráž-
ďanskou televizní věž. 
Na pátý den jsme se těšili: konečně
možnost odpočinku! V Míšni jsme si

prohlédli kostel Panny Marie, nej-
starší porcelánovou zvonkohru v Ev-
ropě i zámek Albrechtsburg. Odjezd
směr Drážďany, kde zrovna slavili
812. výročí založení města. Všude
stánky, kolotoče, tisíce lidí... Sedli
jsme si do hospůdky, dali pivko a ka-
fe a čekali na zbytek naší výpravy.
Ještě jsme se stačili povozit na Rus-
kém kole a hurá zpět do hotelu. 
Najednou tu byl poslední, šestý den.
Vyjeli jsme směr Hinterhermsdorf,
vesničky, kterou v Sasku považují za
jednu z nejkrásnějších.  Po delší štre-
ce jsme dorazili do soutěsky Kirmit-
zschklamm, kde jsme se svezli lo-
dičkou po říčce Křimice. 
Byl to krásný zájezd, ale obtížný. Vi-
děli jsme spoustu nádherných míst,
ale na to vše, co jsme stačili, by urči-
tě bylo potřeba více dnů. Byl to spíš
zájezd pro kamzíky nebo horolezce,
ne pro seniory »se středně těžkou tu-
ristikou«, jak bylo v nabídce uvede-
no. Jsem ráda, že jsme to všichni zv-
ládli a ve zdraví se vrátili domů.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Divočáci z pravěkého tábora.
Foto Daniela HOVORKOVÁ,

Svinaře

Výlet to byl moc hezký - pro kamzíky a horolezce...
SVÉ PŘÍSPĚVKY DO LETNÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE NÁM JEŠTĚ MŮŽETE POSÍLAT DO 8. ZÁŘÍ

Poslední večer na táboře na Zbiroze.
Za odměnu jsme dostali svítící brýle
a vznikla tato kouzelná fotka, na kte-
ré nám to všem moc sluší.

Foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Jakmile jsme se po vykoupání v bio-
topu Jince uvelebili na dece, přiletě-
la červená vážka a usídlila se na pal-
ci nohy mého muže. I když jsem při-
strkovala svoji nožku, nebyl zájem...

Foto Jitka VOJÍřOVÁ, řevnice
Krmení ještěrek.

Foto Petra STEHLÍKOVÁ, Lety

ODJEZD. Takto se rodiče loučili se dětmi odjíždějícími na letní soustředě-
ní Notiček do Krkonoš.  Foto NN M. FRÝDL

Hlásnotřebaňská výprava v Česko-saském Švýcarsku. Foto ARCHIV
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Na Alotriích se sešly legendy s nováčky
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONAL 15. ROČNÍK FESTIVALU HISTORICKÉHO ŠERMU, TANCE A HUDBY

Patnáctý ročník festivalu historické-
ho šermu, tance a hudby Dobřicho-
vická Alotria nabídl 25. srpna pře-
hlídku téměř dvou desítek skupin.
Jejich výkony přišlo posoudit zhruba
tisíc návštěvníků.
V jeden den na jednom místě se se-
šly šermířské legendy i nováčci, pro
které šerm znamená především vol-
nočasový koníček. Ačkoliv jde o
amatérské soubory, jejich úroveň se
podle tiskového mluvčího První aso-
ciace divadelních a filmových šermí-
řů Jiřího Kadeřábka často dostane na
vysokou úroveň. „V ČR se šerm drží
už přes padesát let a pořád láká nové
generace. Dřív se říkalo, co Čech, to
muzikant, dnes se dá s nadsázkou
říct, co Čech, to šermíř. Věnují mu
životní energii, stojí je to námahu a
spoustu volného času i peněz. Velký
přínos Alotrií spočívá v tom, že těm-
to lidem dává prostor se ukázat a po-
rovnat s konkurenty,“ říká Kadeřá-
bek. Největší slabinou těchto soubo-
rů podle něj zůstává jevištní projev.
„Soustřeďují se hodně na techniku a
zanedbávají divadelní prvky. V mi-
nulosti tomu bylo zase naopak.“
Prostředí dobřichovického zámku a
řeky Berounky ve spojení s historic-
kým táborem a celodenním progra-
mem přilákaly stovky návštěvníků.
Jezdí hodně lidí s dětmi, protože ty
se vždy skvěle baví. Pro nás je to
důkaz, že se ubíráme správným smě-
rem a že festivaly tohoto typu mají
budoucnost. Obstáli jsme v konku-

renci podobně laděných akcí ve stej-
ném termínu. Máme spoustu stálých
návštěvníků, kteří sledují vývoj, pa-
matují si jednotlivé soubory a mají
své favority. To, že se diváci stále
vracejí, svědčí o tom, že česká šer-
mířská scéna má stále co nabídnout.
Největší úspěch mezi diváky slavilo
vystoupení Brány Valhally v podání
skupiny Alotrium. Vystoupení z vi-
kingské historie kromě tance a šer-

mu zaujalo texty namluvenými Ra-
dovanem Lukavským. Dodnes nechá-
pu, jak se stal ten zázrak, že tak
úžasný herec naši nabídku před
mnoha lety přijal a načetl texty, které
jsem s ostatními spoluautory dala
dohromady. Text s jeho »chodecký-
mi značkami« máme dodnes!
Letos se na festivalu vedle stálic
představilo několik nováčků. Napří-
klad interaktivní divadelní předsta-

vení pro děti Verbování šašků, hu-
dební skupina Benedictus nebo šer-
míři seskupení Duellanti. „Ti si na
nás udělali čas mezi natáčením. Kro-
mě omezených peněz nám právě fil-
mová natáčení často komplikují sk-
ladbu programu. Proto jsme rádi, že
se k nám Duellanti připojili,“ doplnil
organizátor akce Josef Kutílek.

Lenka SVOBODOVÁ, 
Alotrium, Beroun

Kdo získá Cenu NN? Své návrhy můžete posílat i vy!
LAUREÁT OCENĚNÍ URČENÉHO AKTIVNÍM LIDEM BUDE TRADIČNĚ VYHLÁŠEN NA POSVÍCENÍ V LETECH
Poberouní - Kdo letos získá Cenu NN určenou
těm, kteří se nezištně zasazují o to, aby se v
našem kraji žilo lépe? Zveřejňujeme jména
kandidátů navržená redakční radou Našich
novin a členy tzv. Akademie laureátů. Své favo-
rity můžete redakci posílat i vy, případně může-
te již navrženým posílat své hlasy. Každý hlas
může být rozhodující, nehledě na to, že jeden z
autorů čtenářských návrhů získá od redakce
dárkový balíček a finanční prémii od partnera
Ceny NN, firmy K&V Elektro. Více o minulých
cenách si můžete přečíst na speciálních strán-
kách http://cnn.nasenoviny.net.  Josef KOZÁK

1. BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko - za práci pro
svoji obec, organizování kulturních akcí i spole-
čenského života a navázání partnerských vztahů s
Lužickými Srby
2. ČABOUN Pavel, Osovec - za práci pro obec,
Kulturní okrašlovací spolek i ochotnické divadlo
3. ČABOUNOVÁ Marcela, Osovec - za enorm-
ní práci pro obec a společenské dění.
4. DOUSEK Vladimír, Černošice - člen Letopi-
secké společnosti Černosice, fotograf a kamera-
man léta žije s Berounkou a jejími lidmi. Letos o
nich bez grantů a sponzorů vydal již třetí knihu
5. FIALOVÁ Jana, Vižina - za práci pro obec, za
organizování kulturních a sportovních akcí i za
spolupráci s NN
6. FLEMR Jan, Řevnice - za aktivity pro Notič-
ky, Canto Carso, Pivní festival i ochotníky
7. FÜHRBACH Václav, Zadní Třebaň - za ve-
dení pěveckého sboru Třebasbor, který nezištně
vystupuje na kulturních akcích v našem regionu
8. CHABERA Tomáš, Řevnice - za intenzivní a
nezištnou práci podporující řevnický společenský
a sportovní život, za zásluhy na vybudování nové-
ho fotbalového hřiště v Řevnicích
9. JANDUSOVI Štěpánka a Petr, Řevnice - za
to, že většinu svého volného času věnují žákům
házenkářům
10. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouholeté vedení

fotbalového klubu FK Lety, který pod jeho vede-
ním hraje nejvyšší soutěž v našem kraji a který se
stará o desítky dětí z celého regionu
11. KNOPOVÁ Eva, Karlštejn - za aktivity pro
děti z Litně, Karlštejna a okolí vysoce nad rámec
pracovní povinnosti
12. KONVALINKA Vnislav, Hlásná Třebaň -
za rozvoj obce, aktivní účast na kulturních akcích
v obci i po okolí
13. KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnic-
ký Sokol, za podporu regionální kultury a regio-
nálního sportu, spolupráci s NN

14. KRÁL Karel, Dobřichovice - za dlouholetý
přínos ochotnickému divadlu v Poberouní
15. KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za
dlouholetou všestrannou práci pro Dobřichovice,
účast v místním kulturním dění i zásluhu na spo-
lupráci se zahraničními partnerskými městy
16. KRBEC Stanislav, Řevnice - za dlouhodo-
bou práci s malými fotbalisty v celém regionu
17. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň - za enorm-
ní snahu o záchranu liteňského zámku a zachová-
ní odkazu operní pěvkyně Jarmily Novotné
18. MATĚJKOVÁ Jana, Osovec - za práci v Kul-
turním okrašlovacím spolku a ochotnické divadlo
19. PLECITÁ Marie, Osovec - za aktivní práci
pro obec a Kulturní okrašlovací spolek, za spolu-
práci s NN
20. PROCHÁZKA Petr, Svinaře - za dlouhole-
tou práci pro obec i místní Sokol
21. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory - nadšená
knihovnice, milovnice historie, za propagaci Vše-
nor i regionu prostřednictvím všenorské knihovny
22. SNOPEK Tomáš, Hlásná Třebaň - za práci
pro místní hasiče, organizace veřejných akcí
23. STIBAL Bohumil, Všeradice - za enormní
snahu o povznesení a rozvoj Všeradic, za přínos
rozvoji Podbrdska
24. STRNAD Petr, Lety - za dlouholetou práci s
malými fotbalisty v přípravce FK Lety
25. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - za Holky
v rozpuku, za naději, že radostný život nekončí na
nějakém věkovém horizontu
26. TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za všestrannou
práci pro obec i celý region
27. VÁŇA Petr, Karlík - za organizaci sochař-
ských sympozií, za propagaci našeho kraje pro-
střednictvím svých sochařských děl
28. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za intenzivní prá-
ci pro místní Kynologický klub, spolupráci s NN
29. VOLDŘICHOVÁ Magdalena, Černošice -
za intenzivní účast na organizaci kulturního živo-
ta v Černošicích, za práci pro soubory Pramínek i
Praštěnka a černošickou Letopiseckou komisi

VYJDE TO LETOS? Ochotnický herec Karel
Král byl na Cenu NN navržen již několikrát. Na
snímku jako strýc Pepin v srpnovém představení
muzikálu Postřižiny na zahradě zámku v Mníšku
pod Brdy. Foto NN M. FRÝDL

ČTYŘI NA JEDNU. Šermířská skupina Alotrium na »svých« Alotriích. Foto Roman ALBRECHT



Naše noviny 18/18 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Děti se utkaly s »vrbou mlátičkou«
ŘEVNICKÝ SOUBOR KLÍČEK DOSTAL ZVACÍ DOPIS KE STUDIU ČAR A KOUZEL NA TÁBOŘE U MĚLNÍKA
Děti z řevnického tanečního souboru
Klíček obdržely v půlce srpna »zva-
cí« dopis ke studiu čar a kouzel. Za-
volal je příběh Harryho Pottera, a tak
odjely do Bradavic z nástupiště 9 a
¾, kde už na ně čekali Albus Brum-
bál s profesorkou Mc Gonagallovou
i prof. Snape.
Na začátku je Moudrý klobouk roz-

třídil do tří kolejí. Nebelvír, Havra-
spár a Zmijozel. Během tábora si dě-
ti vyrobily batikované tričko se zna-
kem koleje, létající koště a ozdobily
si kouzelnické hůlky. Oblíbená byla
hra famfrpál a dobrodružné hry, kdy
hledaly Dobbyho ponožky či pomá-
haly při vyloupení Gringottovy
banky, utkaly se s »vrbou mlátič-

kou«,  pomocí zrcátka se kryly před
bazilišky. Podařilo se jim získat je-
jich vejce a ta směnily za viteál. Nej-
oblíbenější činností ovšem bylo kor-
midlování lodí a levitace nad vodou
v podobě přechodu lana zavěšeného
nad bradavickým jezírkem. Děti pl-
nily různé zkoušky, učily se morse-
ovku, starobylé runy i kouzla. Velkou

statečnost projevily i ty nejmladší,
když v noci samy prošly tajemnou
soutěskou skal, u vztyčené postavy
Pána Zla vzaly svítící kamínek a po-
mocí kouzel s hůlkami i zaříkadlem
provedly očištění viteálů. 
Letošní táborový příběh jsme si užili
všichni, děti i dospělí. Počasí nám
přálo, a když se poslední den objevil
déšť, malí i velcí do něj vbíhali, ca-
chtali se v kalužích i jezeře. Možná
na některé taneční příběhy z Harryho
Pottera pozveme i naše příznivce.
Ludmila CHrOUSTOVá, Klíček

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
5. 9. 20.00 STŘÍDAVÁ PÉČE
7. 9. 17.30 JAN PALACH
7. 9. 20.00 CHATA NA PRODEJ
8. 9. 13.30 OZVĚNY ANIFILMU TŘE-
BOŇ - HRAVĚ ZDRAVĚ
8. 9. 17.30 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
8. 9. 20.00 BLACKKKLANSMAN
12. 9. 20.00 Utøya, 22. července
14. 9. 17.30 MAMMA MIA: HERE WE
GO AGAIN!
14. 9. 20.00 PREDÁTOR: EVOLUCE
15. 9. 15.30 KUBÍK HRDINA
15. 9. 17.30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
15. 9. 20.00 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
4. 9. 17.30 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
4. 9. 20.00, 9. 9. 18.30, 18. 9. 17.30 JAN
PALACH
5. 9. a 16. 9. 17.30 (Ne 18.30) MAMMA
MIA! HERE WE GO AGAIN 
5. 9. a 14. 9. 20.00 ÚSMĚVY SMUT-
NÝCH MUŽŮ
6. 9. a 10. 9. 18.30 (Po 20.00) ALFA
7. 9. a 12. 9. 17.30 MISSION IMPOS-
SIBLE - FALLOUT (v Pá 3D)
7. 9., 11. 9. a 17. 9. 20.30 (Út 17.30, Po
18.30) DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
8. a 19. 9. 17.30 (St 20.00) MISS HANOI
8. 9. 15.30 PŘÍBĚH KOČEK
8. 9., 12. a 18. 9. 20.00 (St 20.30) SESTRA
9. 9. 15.30 ÚŽASŇÁKOVI 2 3D
10. 9., 12. 9., 17. 9., 19. 9. 13.45 KRÁLÍ-
ČEK PETR
10. 9. 17.30 ESCOBAR
11. 9. 20.00 VŠECHNO BUDE
13. 9. 15.30 ANT-MAN A WASP
13. 9. a 15. 9. 18.30 (So 20.00) PREDÁ-
TOR: EVOLUCE (ve Čt 3D)
14. 9. 17.30 UPGRADE
15. 9. 15.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE
3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

KINO RADOTÍN
4. 9. 17.30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
4. 9. 20.00 ESCOBAR
5. 9. 17.30 JAN PALACH
5. 9. 20.00 MUŽ, KTERÝ ZABIL DO-
NA QUIJOTA
6. 9. 17.30 DÁMSKÝ KLUB
6. 9. 20.00 MISS HANOI
7. 9. 17.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
7. 9. 20.00 MISSION IMPOSSIBLE -
FALLOUT
8. 9. 15.30 KUBÍK HRDINA
8. 9. 17.30 MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN
8. 9. A 19. 9. 20.00 (St 10.00) CHATA
NA PRODEJ
11. 9. 17.30 SKOROSESTRY
11. 9. 20.00 VŠECHNO BUDE
12. 9. 17.30 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

MALÍ ČARODĚJOVÉ. Děti ze souboru Klíček na »čarodějnickém« letním
táboře.                     Foto Ludmila CHROUSTOVÁ

Divadelní festival začne v památníku Karla Čapka
Osmnáctý ročník divadelního festi-
valu Štrůdl připravil spolek Rorejs.
Letos začne netradičně a poprvé ve
své historii mimo Mníšek pod Brdy:
v pátek 7. 9. od 20.00 v zahradě pa-
mátníku Karla Čapka ve Staré Huti u
Dobříše představením Válka s mlo-
ky kladenského divadla V.A.D. 
Druhý den, tedy 8. září, bude od
10.00 akce pokračovat již tradičně v

prostorách farní zahrady v Mníšku
pod Brdy. K vidění bude například
pohádka Malý pán, která je inspiro-
vaná stejnojmenným animovaným
loutkovým filmem, nebo Baron Prá-
šil divadla TOY MACHINE. Dopo-
ledne se bude tvořit spolu s dobříš-
skou výtvarnicí Danielou Doubko-
vou, která v rámci festivalu otevře i
malou výstavu svých prací. S hudeb-

ním žánrem beatbox nás seznámí
jeden z předních českých beatboxerů
Dozer. Chybět nebude občerstvení,
těšte se na báječnou kávu, čaj, a
hlavně - na čerstvý jablečný ŠTRŮ-
DL! Díky podporovatelům, zejména
městu Mníšek pod Brdy, Památníku
Karla Čapka, Městské knihovně Do-
bříš, Oáze a farnosti Mníšek za azyl.
David BíLEK, rorejs, Mníšek p/B

Tipy NN
* Trojrozměrné obrazy Elzbiety
Gerosseové vystavuje do 6. 9. gale-
rie Café Bím Dobřichovice.        (ak)
* IX. ročník festivalu Bukifest vě-
novaný textaři Michalu Bukovičovi
připravuje 7. 9. Club Kino Černoši-
ce. Od 19.00 vystoupí Jitka Vrbová
s Honzou Frühwirtem, Pepa Pilař s
Classic Rock´n´Roll Bandem i ka-
pely Nové struny a Slapdash.      (vš)
* Kapely Fish flesh and Henry a
Diskrétní zóna zahrají v rámci Lho-
teckého Poletí 7. 9. od 19.00 v baru
U Emy Lhotka. (ebu)
* Večer árií hostí 8. 9. od 17.07 kos-
tel sv. Martina a sv. Prokopa v Kar-
líku. Sólistka ND v Brně Pavla Vy-
kopalová a klavírista Jaroslav Ša-
roun přednesou skladby L. Janáčka,
A. Dvořáka, G. Verdiho aj.          (ak)
* Taneční festival Tanec v babím
létě pořádaný Hanou Tuháčkovou se
koná 8. 9. od 16.00 v Lesním divad-
le Řevnice.            Veronika STará
* Obrazy Ateliéru Hany Bláhové
jsou pod názvem Maluji, malujeme,
malují do 8. 9. vystaveny v mokro-
peské kapličce.                              (čez)
* Výstava fotografií Ladislava Si-
tenského, Vladislava Skaly, Karla
Tůmy, Martina Homoly, Lucie Mly-
nářové aj. je do 10. 9. k vidění v
Modrém domečku Řevnice.        (řis)
* Přednášku Tomáše Zahradníčka z
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
Únor 1948 jako praktický pokus o
zlepšení tradiční politiky pořádá 13.
září od 18.00 Muzeum Českého kra-
su Beroun.   Petra ZEIDLErOVá
* Vzpomínku na černošického ro-
dáka, hokejistu, krále střelců roku
1946 a mistra světa z roku 1949
Vladimíra Kobranova připravuje na
14. 9. Club Kino Černošice. Unikát-
ní fotografie, artefakty, záběry i záz-
namy můžete vidět, resp. slyšet od
19 hodin. (vš)
* Koncert kapely Vosí hnízdo si
můžete vychutnat 15. 9. od 20.00  v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Pořad Michala Nesvadby Michal
na hraní hostí Lesní divadlo Řevnice
15. 9. od 10.30.    Veronika STará
* Irena Budweiserová zazpívá s
kytarovým doprovodem Mirka Lin-
ky a Jaroslava Šindlera 18. 9. od
19.30 v zámku Dobřichovice. (ak) 
* Berounské fotoJezinky vystavují
své snímky »Z jiných světů« do 22.
9. v Holandském domě Beroun. (aš)
* Desítky děl umělců jsou pod ná-
zvem Keltská svatba a jiné vzpomín-
ky instalovány do konce září v býva-
lé 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)

INDIÁNI V PECCE. Tradiční letní tábor uspořádala v závěru prázdnin pro
své žáky ZUŠ Řevnice. Týden skvělé zábavy si užívaly děti v areálu koupa-
liště a kempu Pecka u Nové Paky.Tábor byl zaměřen hlavně na film, výtvar-
né umění, tanec a divadlo. Děti vymýšlely scénáře, natáčely filmy a připra-
vovaly divadelní vystoupení ze svých vlastních příběhů inspirovaných téma-
tem tábora: Dobyvatelé a obyvatelé ztracené Ameriky. Proto si děti nesmě-
ly zapomenout přibalit indiánský nebo kovbojský oděv. Kromě celotáborové
hry si děti užily spoustu zábavy, koupání a výletů. Vůbec se jim nechtělo do-
mů, byly naprosto spokojené a již teď plánují »Pecku« na příští rok.  
Foto Marek HUML Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
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Všeradův kurýr

Skupina třiceti turistů z Malého Chlumce, Neu-
mětel a blízkého okolí se 25. srpna vydala k lo-
mům Velká a Malá Amerika. 

Vlakem jsme se svezli do Karlštajna a poté se vy-
dali po žluté turistické stezce lesem k Malé Ame-
rice. Po pár fotografických snímcích se pokračo-
valo směr lom Mexiko a Velká Amerika. U lomu
jsme si udělali pauzu na svačinu, popovídali si a
pokochali se tou okolní nádherou.
Ve 13 hodin na nás čekal průvodce, zavedl nás do
podzemí lomu a vyprávěl o zdejší historii. Nejvíc
nás všechny nejspíš upoutala řeč o lomu Mexiko,
kde po komustickém převratu těžce pracovali
političtí vězni, to nastalo opravdu hrobové ticho...
Byli jsme rádi, že jsme měli možnost podívat se
do lomu ze stěn v hloubce padesáti metrů, kde
jsou otvory (štoly), některé za mřížemi, jiné se
zábradlím. 
Domů jsme se vydali opět lesem. V Karlštejně
jsme se občerstvili a vlakem se vrátili k domovu
utahaní, ale spokojení a s dvaadvaceti poctivě na-
šlapanými kilometry v nohách.

Pavla HOrÁKOVÁ, Malý Chlumec

Chlumečtí objevovali Ameriku
SKUPINA TŘICETI TURISTŮ VYRAZILA K LOMŮM U MOŘINY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2018 (261)

NA POUTI. Různé podoby měly oslavy tradiční Bartolomějské pouti poslední srpnový víkend ve Všeradicích.
Na střelnici zkoušel štěstí i starosta Vinařic Pavel Fejfar, chovatelé připravili výstavu drobných zvířat. Její ná-
vštěvníci mohli vidět ukázky soutěže Králičí hop. Foto NN M. FRÝDL

Chovatelé vystavovali
králíky, holuby i bojovnice
Výstava pořádaná organizací Českého svazu
chovatelů (ČSCH) ze Suchomast 25. - 26.
srpna na minigolfovém hřišti ve Všeradicích
byla velmi zdařilá. Navštívilo jí 326 platí-
cích návštěvníků a tři sta mladých, kteří mě-
li vstup zdarma. Celkem bylo vystaveno 528
zvířat od 58 vystavovatelů - 132 králíků,
236 holubů a 160 kusů vodní i hrabavé drů-
beže. Uděleno bylo 43 čestných cen.
U králíků bylo vystaveno 21 plemen, z toho
48 ks prodaných, u holubů 15 plemen růz-
ných barev a prodejní 4 zlatí bažanti, u drů-
beže 19 plemen + křepelky a bojovnice. 
Při výstavě bylo zajištěno dobré občerstve-
ní, prodej krmiva a chovatelských potřeb.
Mladé chovatelky z naší organizace předvá-
děly ukázku soutěže Králičí hop, což si mo-
hly vyzkoušet i přítomné děti. Na výstavu
přijeli návštěvníci až z Ostrova nad Ohří,
Tachova a dalších vzdálených míst. Všichni
byli spokojeni, výstava i prostředí se velice
líbilo. Členové ZO ČSCH Suchomasty při-
pravují na leden 2019 výstavu v suchomast-
ském Starém mlýně. Zveme milovníky zví-
řat i další zájemce. Jaroslav PETÁK,

ZO čSCH Suchomasty

Největším atletickým výkonem byla diskotéka s týmem gymnastek

Z podbrdského kraje
* Aneta Špačková a děti z centra Světlušky ve
Tmani zazpívají 8. 9. od 14.00 v rámci II. roční-
ku Rambajsfestu na náměstí J. Barranda v Be-
rouně. Na místě budou vystaveny práce dětí z
loňské výtvarné dílny Po stopách Mikoláše Alše
ve Tmani. Jana Šmardová KOuLOVÁ
* Varhanní koncert s doprovodem sopránu se v
rámci celostátního Českého varhanního festivalu
koná 9. 9. od 17.00 v kostele Narození sv. Jana
Křtitele v Osově.  Marie PLECITÁ
* Oslavu 120 let založení sboru a 60 let požární
zbrojnice pořádají 15. 9. od 11.00 na hřišti v Dra-
hlovicích místní hasiči. Na programu jsou požár-
ní soutěže i ukázky techniky, zahraje hudba. (pef)
* Dětský cyklomaraton se pojede 22. 9. na čtyř-
kolkové dráze ve Všeradicích. Přihlášky na webu
www.zima-video/deti. Martin ZIMA
* Zcela zaplněná je od nového školního roku ka-
pacita školky ve Všeradicích. Děti se mohou těšit
na nové doplňky uvnitř MŠ i na různé akce: diva-
delní představení, pečení jablečného závinu, pod-
zimní brigádu atd.         Kristýna LAPÁčKOVÁ

V LOMECH. Část turistické výpravy u jednoho z
lomů u Mořiny. Foto Pavla HORÁKOVÁ

S přípravou na novou sezonu za-
čali malí fotbalisté Všeradic v po-
lovině srpna. Pravidelné tréninky
čekaly obě přípravky i starší žáky.
Ke konci srpna jsme vyjeli na pěti-
denní soustředění do Krušných
hor, kde jsme pilovali jak fotbalo-
vé dovednosti, tak fyzičku a atleti-
ku. Asi největším atletickým vý-
konem byla společná diskotéka s
týmem gymnastek, které předchá-
zelo dokonalé vyladění outfitu, na-
gelování účesů a navonění. Během
tříhodinového tančení se ale naši
kluci rozhodně nenechali zahanbit
a trsali o sto šest. Po návratu domů
jsme si dopřáli den odpočinku. O
pouťové sobotě 25. 8. ukázali na
domácím hřišti svůj um mladší žá-

ci, kteří sehráli přátelská utkání s
FK Hořovicko a Dobříš. Ve čty-
řech zápasech zaznamenali 3 vý-
hry a jednu remízu.
Poslední víkend prázdnin už se za-
čalo naostro. V pátek 31. 8. sehrá-
li mladší žáci první mistrák a dek-
lasovali v něm Sokol Králův Dvůr
8:1. Všechny branky nastřílel Ši-
mon Vitner. V sobotu 1. 9.  se na-
vzdory mizernému počasí konal
ve Všeradicích turnaj mladších
přípravek. V neděli 2. 9. starší pří-
pravka absolvovala turnaj v Kolo-
dějích. Žádnou závratnou hru bo-
hužel nepředvedla a skončila os-
má, poslední. Vyhrály Radonice. 

Lucie BOXANOVÁ, 
FK Všeradice Malí všeradičtí fotbalisté na letním soustředění.          Foto Lucie BOXANOVÁ
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702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  
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DobřichovicKÝ PiKNiK

Přijďte nám pomoci vylepšit rekord z roku 2017!

info na www.gei-sa.cz nebo na facebooku Piknikáři

2018
Neděle 9. 9. 2018 po poledni

Levobřežní louka, DobřichovicE nad lávkou
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Vážení přátelé, v dnešním sloupku
mi připadl nelehký úkol. Musím se
vyjádřit k nadcházejícím volbám do
obecních zastupitelstev. Úkol mi
ztěžuje fakt, že jsem sám kandidá-
tem a zároveň musím zůstat maxi-
málně nestranný. Takže ode mne ur-
čitě neuslyšíte, koho máte volit.
Volby se budou konat ve dnech 5. a
6. října na tradičních místech. V
pátek 5.10. budou volební místnosti
otevřeny od 14 až do 22.00. V sobo-
tu 6.10. máte možnost volit v čase 8
až 14.00. Volební místnost liteňské-
ho okrsku je v zasedací místnosti
obecního úřadu, volební místnost
bělečského okrsku je v budově bý-
valého občanského výboru, kterému
jsme si uvykli říkat klubovna.
Někteří si již možná vyhledali na st-
ránkách Českého statistického úřa-
du, kdo se v letošních volbách bude
v Litni ucházet o vaše hlasy. Stojí
proti sobě kandidátka Nezávislí Li-

teň, kteří mají číslo 1, a kandidátka
ČSSD s číslem 2. Více kandidátek
nemáme. Ve srovnání s rokem 2014
to znamená pokles o 3 kandidátky.
Lídrem kandidátky Nezávislých je
současný starosta městyse Liteň Fi-
lip Kaštánek, jedničkou na kandidát-
ce sociálních demokratů je bývalý
ředitel Atelieru Svatopluk Jan Ha-
velka. Na kandidátce Nezávislých i
ČSSD najdeme 5 kandidátů, kteří
kandidovali i před 4 lety. Za Nezá-
vislé obhajují mandát 4 zastupitelé,
za ČSSD jeden. Průměrný věk Ne-
závislých je 45,8, ČSSD 53 let. Vyš-
ší věkový průměr kandidátů za
ČSSD je dán vyšším věkem 3 kandi-
dátů, kterým je mezi 69 a 79 lety.
Průměr u ČSSD snižuje věk nej-
mladšího kandidáta ze všech, které-

mu je 27 let. Věk Nezávislých je v
rozmezí 40 až 56 let. Podíl žen je v
porovnání s minulými volbami nižší:
22% u Nezávislých a 11% u ČSSD.
A posledním statistickým údajem,
jenž se dá z kandidátek vyčíst, je po-
díl vysokoškolsky vzdělaných kan-
didátů: ČSSD 11%, Nezávislí 44%.
Více informací a výsledky voleb na-
jdete na adrese www.volby.cz nebo
https://www.irozhlas.cz/volby/komu
nalni-volby-2018. 
Jak volit v obecních volbách, jsme
popsali v srpnovém čísle Liteňského
zrcadla. Článek je vyvěšen na obec-
ním webu a ve vývěskách obecního
úřadu. Nezbývá mi, než vás pozvat k
volbám a popřát vám šťastnou ruku
pro Liteň, Běleč, Leč a Vlence. Váš
Filip kaŠtánek, starosta Litně

Liteňské aktuality
* Loučení s létem pořádají 8. 9. od
11.30 v zámeckém areálu Liteň mí-
stní hasiči. Součástí programu jsou
soutěže v netradičním požárním
útoku, v hodu sudem, pití či pojídá-
ní, ukázky zásahu i techniky hasičů,
prezentace Policie ČR. Zahrají ka-
pely Podwobraz a Rampa, diváky
potěší mažoretky i ohnivá show.
Vstup zdarma.              Jiří HrácH
* výstavu ovoce, zeleniny a květin
chystají litenští zahrádkáři. Konat
se bude v sobotu 22. 9. a v neděli
23. 9. (od 9.00 do 17.00) i v pondě-
lí 24. 9. (8.00 - 15.00) v liteňské
knihovně, jež je součástí budovy ki-
na.  olga ŠinágLová
* Do 30. 9. platí na území městyse
Liteň výzva k omezení užívání pit-
né vody na účely nesouvisející s
provozem domácnosti: napouštění a
dopouštění bazénů, zalévání zeleně
a mytí automobilů. (fik)

Liteňská seniorka omládla
Školní rok začal  v pondělí 3. září. V Litni
se každoročně shromážďujeme na prostran-
ství před školou a dodržujeme následující
uspořádání. Prvňáčci se svými nejbližšími
stojí u kostela sv. Petra a Pavla a čím jste
starší (a vzdělanější), tím více se posunujete
do »stínu lípy«. Pro ostřílené školáky to je
jeden z mnoha dalších školních dnů, začíná
sice státní hymnou a vítáním ředitelky, ale
jinak neočekávají nic výjimečného. Zato ti
nejmenší - věříme - se prvního školního dne
nemohli dočkat a do školy se těšili. 
Na začátek nového školního roku jsme se
ale těšili i my, dospělí, kteří se postavíme
před tabuli. Každý školní rok je trochu jiný,
některé třídy pokračují se svými učiteli, ji-
ným se mění část vyučujících a pro další na-
stanou změny ve všem. Učitelský sbor i sp-
rávní zaměstnanci se snažili školu připravit
tak, aby se v ní všem líbilo a v našem přípa-
dě i tak, abychom se do ní všichni vešli. Le-
tos jsme zmodernizovali zabezpečení školy,
nechali vymalovat budovu a změnili vzhled
chodeb. Máme nové typy nástěnek, barevné
sítě na chodbách a celkově to té naší »seni-
orce« moc sluší. (Dokončení na str. 8)      (hav)

V Leči se vznítily saze
Leč - Ke žhnoucí hromadě uhelné-
ho mouru byli 16. 8. navečer do Lit-
ně-Leče přivoláni profesionální ha-
siči z Řevnic. Zásahu na pozemku u
rodinného domu se zúčastnili i je-
jich dobrovolní kolegové z Litně.
„Hasiči žhnoucí hromadu velikou
asi 5 x 4 m rozebírali pomocí ruční-
ho nářadí a hořící mour ulévali dvě-
ma vodními proudy,“ sdělil řevnic-
ký profesionál Pavel Vintera s tím,
že skrytá ohniska byla vyhledávána
termokamerou. Příčinou požáru by-
lo samovznícení. „Majitelce byla
uložena dohlídka na místě,“ dodal
Vintera. (mif)

Volby v Litni: Nezávislí x ČSSD
VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2014 UBYLY V MĚSTYSI TŘI KANDIDÁTKY

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      9/2018 (75)                

POSLEDNÍ PŘÍPRAVY! Třídní učitelka liteňských druháků Lenka Říhová chystá třídu na zahájení výuky.
Foto Helena Řezáčová

Poněkud netradičně, scénickým vy-
stoupením, završili mladí pěvci 24.
srpna 5. ročník Interpretačních kur-

zů v Litni. Závěrečný koncert popr-
vé zamířil do exteriérů a zprostřed-
koval divákům propojení okouzlují-

cího prostředí liteňského zámecké-
ho parku s uměleckým zážitkem.
Originální tvar a režírovanou podo-
bu mu vnukl operní režisér Marek
Mokoš.
Absolventi kurzů vystoupili v áriích
z oper W. A. Mozarta a charaktery
jednotlivých postav vyjádřili vedle
zpěvu hereckou akcí. Divákům tak
ukázali, že kromě pěveckých do-
vednostní v nich dřímá i herecký ta-
lent, bez něhož se dnešní pěvec –
profesionál na jevišti neobejde.
Scénky se odehrávaly na třech mís-
tech zámeckého parku: terase před
Čechovnou, u umělé jeskyně, tzv.
grotty a u jezírka. Nakonec, opět na
terase, byl koncert završen společ-
ným finále. (Dokončení na straně 8)

Foto Jan Žirovnický

LiteňskéOKÉNKO

Interpretační kurzy vyvrcholily inscenovaným koncertem
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Vyráběli masky, vyrazili do Berouna
V LITNI SE NA KONCI PRÁZDNIN KONAL KREATIVNÍ TÝDEN LETEM SVĚTEM DO MINULOSTI

O tom, že děti nezahálí ani o prázd-
ninách, není pochyb. Některé se svý-
mi rodiči cestovaly, čímž si rozšiřo-
valy obzory z vlastivědy či zeměpi-
su. Jiné trávily léto na táborech a do-
zvěděly se mnoho zajímavého o pří-
rodě, utužovaly své tělo plaváním
nebo odpočívaly při četbě zajímavé
knihy. Koho baví tvoření, mohl se ve
dnech 20. – 24. 8. zúčastnit v liteň-
ské keramické dílně kreativního týd-
ne Letem světem do minulosti pod
vedením Jany Krtkové a umělecké
keramičky Květy Vondráčkové. Děti
si vyzkoušely různé techniky: sádro-
ryt, decoupage, malbu či kresbu na
textil, plátno a dřevo (taška, tričko),
africkou batiku... Dále vyráběly af-
rické masky z keramiky, které barvi-
ly engobami. Vydaly se také do Obo-
ry, kde kreslily kreslířskou tužkou.
Nechyběla ani noční bojovka. 
Ve středu děti podnikly výlet do Mu-
zea keramiky v Berouně, kde zhléd-
ly soutěžní výstavu k 100. výročí za-
ložení republiky a svým hlasováním
podpořily Liteňský betlém, na výro-
bě kterého se některé z dětí podílely
v rámci keramického kroužku.

Dalším liteňským želízkem v ohni je
kachel Míši Krtkové T. G. Masaryk.
Soutěž byla ukončena koncem srp-
na - držte nám palce! Věřím, že si
prázdniny užil každý co nejlépe,
všichni si odpočinuli a načerpali no-
vé síly do nadcházejícího školního
roku.    Dagmar KARLOVÁ, Liteň

NA VÝLETĚ. Liteňské děti v Berouně. Foto Dagmar KARLOVÁ

Liteňská seniorka...

Záskalák organizuje keramické kroužky
Keramické kroužky pro děti nabízí ČTU-T.K. Záskalák Liteň. Konají se v
úterý (13-14.45, 15-16.45) i ve čtvrtek (13.00-14.45), v pátek pak nepravi-
delně od 17.00 pro veřejnost. Senioři z Litně mají možnost 1x za čtrnáct dní
od 15 do 17.00. Více informací na: 603 536 700. Jana KRTKOVÁ, Liteň

(Dokončení ze strany 7)
Vyloženě omládla. A víte, kolik jí je
let? Letos se chystáme připomenout
již 150. výročí založení naší školy!
Takže si nezapomeňte v kalendáři
poznamenat datum 26. října! Tento
pátek bude škola otevřená nejen žá-
kům a učitelům, ale všem. 
Ale zpět do současnosti.  Pedagogic-
ký sbor je složen z kvalifikovaných
pedagogů a věkově velmi pestrý,
máme mezi sebou i tři muže. Plánu-
jeme zajímavé akce, třídní výlety a
poznávací exkurze, další aktivity
vymyslíme během školního roku.
Každým rokem nás o něco přibude.
Letos máme opět dvě první třídy.
Obě učitelky se na prvňáčky velmi
těšily, připravily svým žákům pěkné
třídy a mnoho zajímavých aktivit. A
vzkazují, nejen budoucím prvňáč-
kům: Táhneme všichni za jeden pro-
vaz a děláme vše pro to, aby nám do
plachet vál jen ten správný vítr!

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Položili jste si někdy otázku, proč stojí majestátní
socha Svatopluka Čecha právě tam, kde stojí?
Pomník známého spisovatele se stal významnou
dominantou Litně v roce 1938. Realizaci projektu
předcházelo dlouholeté, devět let trvající úsilí o
získání potřebných peněz i volba samotného pro-
vedení. Čechův otec byl správcem liteňského pan-
ství od roku 1852, malý Svatopluk zde zahájil
školní docházku. Rozmanitost zdejšího prostředí
probouzela jeho vrozenou zvídavost a v jeho srdci
zůstala Liteň spjata právě s tímto bezstarostným,
radostným a láskyplným pocitem. Velmi rád se
vracel do míst, která mu poskytla inspiraci pro
jeho tvorbu. Básníkovo populární dílo Ve stínu lí-
py je důkazem. 
Lípa stávala v parčíku mezi kostelem a farou, než
důsledkem budování kanalizace byl poškozen její
kořenový systém. Strom postupně usychal, až
nakonec v roce 1941 bylo odstraněno zbylé torzo,
které můžeme vidět v místním muzeu. Pravě pod
touto lípou naslouchal příběhům místních obyva-
tel i náhodných kolemjdoucích, které mnohem
později zasadil do již zniňované básnické sbírky v

podobě idylického eposu. Liteňští níkdy na svého
básníka nezapomněli, v roce 1886 byl jmenován
čestným občanem Litně, v roce 1925 byla slav-
nostně odhalena pamětní deska na Čechovně u
zámku.  Poctou nejvýznamnější se stala mohutná
socha sedícího básníka s laskavým, leč důstojným
výrazem, s výrazně propracovanými detaily. Dle
návrhu J. H. Macha st., jak je uvedeno na pravé
dolní straně, byla socha zhotovena v kamenické
škole v Hořicích. 
Dnes, po dlouhých 80 letech se socha opět rozzá-
řila v plné své kráse. Vyřízení restauratorských
prací též předcházelo značné úsilí, ale výsledek je
znamenitý. Socha jakoby ožila. Konečně důkaz,
že ani dnes Liteňským není odkaz slavného básní-
ka lhostejný. Vřelé díky!
Jen malé upozornění pro ty, které vídám na sochu
lézt a všemožně se dostat co nejblíže básníkově
hlavě: Prosím o trochu úcty, vaše chování není v
souladu s národní hrdostí správného Čecha! Zaví-
tejte do našeho Muzea Svatopluka Čecha a Jar-
mily Novotné, dozvíte se více o odkazu slavného
básníka a spisovatele.    Ondřej PECHAR, Liteň

Liteňské aktuality
* Veřejné zasedání úřadu městyse
Liteň se koná 6. 9. od 19.00 v zase-
dací místnosti úřadu městyse.    (fik)
* Nové internetové stránky obce
spustil 21. 8. úřad městyse. Orienta-
ce na stránkách je ve srovnání s pů-
vodní verzí jednodušší, přibyly nové
funkce jako Hlášení závad.         (fik)
* Projekt historického zmapování
života a působení šlechtického rodu
Daubků na liteňském panství v ob-
dobí vzniku samostatného Česko-
slovenska zahájil ve spolupráci s
Muzeem Českého krasu v Berouně
Zámek Liteň. Cílem je zdokumento-
vání oblastí vlastenectví, podnikání,
spolkového života a kulturní i umě-
lecký kontext. (bad)

Interpretační kurzy vyvrcholily inscenovaným koncertem
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Socha Svatopluka Čecha se rozzářila v plné kráse!

Koncertem s titulem Mozartův
afekt/efekt se linula dějová linka za-
chycující příběh postav z Mozarto-
vých oper, které léčí své problémy v
lázních. Nakonec pochopí, že Mo-
zartova hudba je největším afektem,
ale i efektem pro jejich šťastný ži-
vot. Nedokážou si představit život
bez hudby, život bez opery. 

Novou podobu diváci ocenili
Na koncertě zazněly árie z oper Don
Giovanni, Così fan tutte, Idomeneo,
La clemenza di Tito a Figarova svat-
ba. Pěvce doprovázelo smyčcové
kvarteto Krása Quartet s korepetito-
rem kurzů Tomášem Krejčím, který
hrál na klavír a virginal.  Zazpívala i
naše přední mezzosopranistka Mar-
kéta Cukrová, která společně s uzná-
vanou sopranistkou Martinou Janko-
vou letošní kurzy pěvecky zaštítila.
Představením mluveným slovem
provázel režisér Marek Mokoš, kte-

rý účastníkům poprvé poskytl herec-
kou průpravu.
Ačkoliv přes rozmary počasí nebylo
do poslední chvíle jasné, jestli se
koncert ve venkovním prostředí bu-
de vůbec moci konat, záměr se na-
konec podařilo uskutečnit podle plá-
nu. Pořadatelům z neziskové organi-
zace Zámek Liteň se tak splnilo
dlouhodobé přání zakomponovat
půvaby zámeckého parku do kon-
ceptu závěrečného koncertu pěvec-
kých kurzů, které se ve zdejším zá-
meckém areálu každoročně konají.
Jeho novou podobu podle všeho
ocenili také diváci, kteří v závěru
nadšeně děkovali a odcházeli téměř
za setmění v příjemné náladě.
Interpretační kurzy v Litni 2018
pořádala ve dnech 20.–24. srpna ne-
zisková organizace Zámek Liteň,
z.s. v rámci 7. ročníku Festivalu Jar-
mily Novotné.
Barbora DUŠKOVÁ, zámek Liteň

JAKO ŽIVÝ. Majestátní socha Svatopluka Čecha
po rekonstrukci.                    Foto Ondřej PECHAR

Janková představí
své Písňové studánky
Sedmý ročník Festivalu Jarmily No-
votné vyvrcholí v neděli 9. září pís-
ňovým recitálem jedné z našich nej-
uznávanějších pěveckých současnic
Martiny Jankové.
Slavnostní koncert s názvem Písňo-
vé studánky Martiny Jankové se ko-
ná od 19.30 v sále barokní Čechov-
ny Liteň a představí se na něm také
renomovaný klavírista Ivo Kahá-
nek. Atmosféru moravského folklo-
ru dotvoří těleso Ensemble Flair.
Podobně jako kdysi Jarmila Novot-
ná podporovala zpěvem svou vlast,
navrátí se sopranistka žijící ve Švý-
carsku do své domoviny, aby jí v ja-
náčkovské lidové hudební poezii
vzdala hold. Její vystoupení bude i
připomínkou letošního 90. výročí
úmrtí skladatele Leoše Janáčka.
Barbora DUŠKOVÁ, Zámek Liteň



Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 18/18

Pozor, v našem kraji »loví« podvodníci!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Objevuje se i v jiných částech repu-
bliky: „Neznámý muž si vytipuje
čísla a zkouší volat na pevné linky v
dopoledních hodinách, neboť je
pravděpodobnější, že zastihne dů-
chodce. Vydává se za vnuka a začne
hovor slovy: Ahoj, babi nebo Ahoj,
dědo! Senioři obvykle reagují ve sty-
lu: To jsi ty, Péťo? Pachatel naváže
kontakt a požaduje po starších lidech
peníze pod smyšlenou záminkou, ja-
ko je třeba koupě vozu či platba u
notáře. Pokud senior souhlasí, pa-
chatel pošle do místa bydliště taxi
službu, a instruuje seniory, aby pení-
ze předali řidiči. Ten je pak odveze a
někdy i předá dalšímu řidiči taxi.

Pachatele tak nikdo nespatří. V ně-
kolika případech byly peníze odve-
zeny do Polska...“

Podle policejního velitele by senioři
na podobné telefonáty neměli reago-
vat, případně by si měli ověřit totož-

nost volajícího prostřednictvím in-
formace, kterou znají jen on a člo-
věk, o němž se domnívají, že je na
druhé straně hovoru - jméno a pří-
jmení rodičů, datum narození atd.
„V každém případě je nutná opatr-
nost, neboť podobných případů při-
bývá,“ varuje Jaroslav Dolejší.  

Miloslav FRÝDL

Na zprávu Hlásnou Třebaň ohlídají strážníci z
Řevnic (NN 17/18) reagoval ředitel Městské po-
licie Černošice (MP) Otmar Klimsza.           (NN)
V článku si starosta obce Ing. Vnislav Konvalika
stěžuje, že výkon činnosti MP Černošice neodpo-
vídá vynaloženým nákladům obce. Zejména pak v
části ohledně odstraňování vraků si dovolím s pa-
nem starostou nesouhlasit. Dle zákona může od-
stranit vrak majitel pozemní komunikace na zákla-
dě rozhodnutí silničního správního úřadu, a to MP
Černošice opravdu není. V převážné části je to sta-
rostí obce, jelikož auta stojí na místních komuni-
kacích. V roce 2017 jsme řešili oznámením obci tři
vozidla vykazující znaky vraku (5. 4., 26. 10. a 31.

10. 2017), u nichž se nepodařilo dohledat majitele,
nebo majitel odmítl vůz odstranit. Tato vozidla (v
ul. Trubská) byla oznámena vlastníku pozemní ko-
munikace, tj. obci. Dodnes jsou dvě vozidla na
svém místě (u třetího se strážníkům po opakova-
ných pokusech podařilo přimět majitele k odstra-
nění) a nebyla odstraněna vlastníkem komunikace,
jak ukládá zákon. Nenašel jsem ani na úřední des-
ce obce (na webu), že by byla zveřejněna výzva k
odstranění. Pokud je nám vyčítáno, že neřešíme
dlouhodobě odstavená vozidla v obci, ptám se,
proč obec tedy tato vozidla sama neřeší, nechává
je stát na místě a svoji nečinnost zdůvodňuje špat-
ným výkonem služby strážníků MP Černošice?

Proto jsem se rozhodl na tento článek reagovat,
jelikož to znevažuje pověst naší Městské policie. 

Statistika činnosti MP Černošice za rok 2017:
Typ hlídky odsloužených hodin
Pěší hlídka 290
Autohlídka 294
Radar 167
Dopravní dohled 237

Trestné činy 0
Přestupky 116
Ostatní činnost 66
Celkem 182

Otmar KLIMSZA, ředitel MP Černošice

Mohla by se z toho vyklubat pěkná
tradice. Zakončit léto týden po vi-
nařských slavnostech velkolepým
společným piknikem. Máme k tomu
našlápnuto! Na neděli 9. 9. je svolá-
ván druhý ročník Dobřichovického
pikniku s pokusem o překonání vla-
stního rekordu. Vloni se přes relativ-
ní nepřízeň počasí sešlo na levob-
řežní louce před lávkou v Dobřicho-
vicích na 499 piknikujících nadšen-
ců, kteří se povalovali na 183 de-
kách a dobroty si přinesli ve 158 ko-
ších. Přesně tak to zaevidoval a po-
tvrdil zkušební komisař z pelhři-
movského Studia dobré nálady, ná-
rodní certifikační agentury pro uz-
návání a registraci rekordů a kurio-
zit. Ambicí Agentury GEI-ŠA je ten-
to rekord překonat, a tak se obrací-
me i na všechny čtenáře Našich no-
vin. Udělejte si, prosím, 9. 9. po
obědě volno, připravte si piknikový
koš - k tomu poslouží klidně košík,
se kterým chodíte na houby. Vložte

do něj něco dobrot, přibalte deku a
dobrou náladu a vyražte do Dobři-
chovic. Pokud pojedete autem, pro-
vizorní parkoviště naleznete na stej-
ném břehu jako piknikovou louku,
kousek níže po proudu pod lávkou.
Rozhodný okamžik nastane někdy
mezi 15. a 16.00, čekáme na upřes-
nění od registračního komisaře. By-
lo by tedy fajn dorazit nejpozději
kolem 14. hodiny a setrvat v příjem-
né zábavě alespoň dvě hodinky. Zá-
bavu si dělá každý sám. Vloni se
hrál badminton, petanque, na asfaltu
cyklostezky probíhala hra s dřevě-
nými špalíky. Brnkalo se na kytaru,
někdo se jen tak povaloval na dece a
zevloval, jiný vedl debaty politické i
apolitické se sousedy od vedlejší de-
ky, lidé si ochutnávali laskominy.
Prostě každý dle své chuti a aktuál-
ní nálady. Předem děkujeme za vaši
pomoc a podporu a těšíme se na set-
kání na dece.           Jiří GEISSLER,

Dobřichovice

Zadnotřebaňští zasadí
Strom republiky
Vážení a milí obyvatelé zadnotře-
baňští, čtenáři Našich novin! Prázd-
niny i dovolené skončily, snad odpo-
čatí se vracíme do pracovního pro-
cesu a nového školního roku. Zadno-
třebaňská škola je díky kolektivu za-
městnanců pod vedením ředitelky
Terezy Macourkové skvěle nachystá-
na. Kromě nových kotlů, stavebních
úprav, vymalování a vybavené počí-
tačové učebny se mohou děti těšit na
pátý ročník i tablety, které jsou již na
cestě, díky dotaci, již škola obdržela. 
Upozorňuji obyvatele Zadní Třeba-
ně, že se po obci pohybuje neznámý
podvodník, který se pod záminkou
odvozu železa či prodeje dřeva po-
kouší proniknout na pozemky, do
chat či garáží. Na základě podnětů
od několika občanů byla informová-
na policie. Pokud vás bude kontakto-
vat, volejte linku 158. Doporučujeme
obezřetnost a řádné zamykání nemo-
vitosti. Od druhé poloviny září začne
v obci II. etapa výstavby vodovodu a
kanalizace. Jistě se objeví skupiny,
které budou nabízet levné provedení
domovní části v+k přípojek. Vyzývá-
me k obezřetnosti a doporučujeme
konzultovat na obecním úřadě.  
Ráda bych vás pozvala 13. října na
oslavu Havelského posvícení, jehož
součástí bude opět kuchařská soutěž
Balíčkova vařečka o nejchutnější
staročeský pokrm. Budeme se těšit
nejen na soutěžící, ale i na to, že se
přijdete pobavit na náves, program
posvícenského dne bude uzavírat
tancovačka ve Společenském domě
se skupinou Šarm. 
Ke stému výročí vzniku republiky za-
sadíme 27. října společně Strom re-
publiky. Všichni jste srdečně zváni. 
Pohodové poslední teplé letní dny!

Markéta SiMANOVÁ, 
starostka obce Zadní Třebaně

Na dobřichovických »vinařkách« padl rekord

Mnoho novinek přichystaly návštěvníkům Dobřichovické vinařské slavnos-
ti, které se konaly poslední prázdninovou sobotu na místním zámku i v jeho
okolí. Pro milovníky bluesové muziky hrála na soukromém ostrově živá
hudba, vystoupil třeba Luboš Pospíšil s 5P nebo americký zpěvák Jesse
Ballard s Janem Hrubým a Joe Kučerou. Na hlavním podium zazářili Jan
Smigmator, Soul Sisters, Mario Bihári... Odpoledne se návštěvníci zapojili
do řetězového přípitku, který bedlivě sledoval komisař z agentury Dobrý
den. I když varoval, že není moc šancí pokořit současný rekord, který drží
Valtice, vinařská velmoc, nečekané se stalo skutkem: na dobřichovických
»vinařkách« byl rekord pokořen. Během přípitku lidé vytvořili zástup, který
vedl od křižovnického náměstíčka přes nádvoří, prostranství u kaple Judy
Tadeáše až na »hudební ostrov«. Dobřichovice se tedy zapíší do České kni-
hy rekordů. V zámeckém sklepení se celý den konala tichá aukci vín, Český
Archív Vín slavnostě  vyhlásil Vinaře roku ČR 2018. Stal se jím Miroslav
Volařík z Mikulova.              Text a foto Andrea KUDRNOVÁ, Dobřichovice

Připravte si koš, dobroty a hurá na piknik

Ředitel městské policie reaguje na článek z minulého čísla NN

Z našeho kraje 
* Moštování ovoce bude v Zadní
Třebani zahájeno 8. 9. 2018. Moš-
tárna ve dvoře obecního úřadu je v
provozu každou sobotu s výjimkou
15. 9. od 8 do 12 a od 13 do 16 ho-
din. Markéta SIMANOVÁ
* Prodejna potravin COOP v Zadní
Třebani bude z provozních důvodů
do 8. 9. uzavřena. (sim)
* Veřejné projednávání návrhu
územního plánu Letů se uskuteční
10. 9. od 18.00 v sále U Kafků. Ve-
řejné zasedání zastupitelstva obce
Lety se na stejném místě koná 12.9.
od 19.00. Barbora TESAŘOVÁ
* Přednášku Dědické právo podle
nového občanského zákoníku pořá-
dá notář Martin Krčma 11. 9. od 17
hodin v sále Dr. Fürsta Dobřicho-
vice. Andrea KUDRNOVÁ
* Zájezd na divadelní představení
Tři letušky v Paříží do pražského di-
vadla Broadway organizuje 11. 9.
Úřad městyse Karlštejn. Info na úřa-
du městyse. (per)
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 15. 9. od 8 do 12.00 u
řeky pod místním zámkem.         (ak)
* Kaple sv. Jana Křtitele bude po re-
konstrukci interiéru slavnostně otev-
řena 15. 9. od 14.00. Zazpívá Radka
Fišarová, návštěvníky čekají ko-
mentované prohlídky kaple.      (sah)
* Polodenní vycházka Slavné čer-
nošické vily se koná 15. 9. Info na
tel.: 721 769 586 a 607 911 151. (eh)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 18. 9. od 18
hodin ve Společenském domě. (pef)
* Devět balíků vojtěšky ze čtyř po-
zemků v Karlštejně ukradl neznámý
zloděj. Způsobil škodu 10.000 Kč.
Zemědělci by si měli zásoby vojtěš-
ky a sena hlídat, cena roste, krmiva
je málo a policie neokáže uhlídat
všechna pole. Jaroslav DOLEJŠÍ
* U požáru lesa nad Řevnicemi za-
sahovali 17. 8. místní profesionální i
dobrovolní hasiči společně s »dobrá-
ky« z Dobřichovic. K likvidaci lesní
hrabanky a pařezů použili 1 vodní
proud a ruční nářadí. O tři dny poz-
ději ulévali řevničtí profesionálové s
spolu s letovským SDH trávu hořící
u mateřské školy v Letech. Obě udá-
losti se obešly beze škody.         (pav)
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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

Antonín Štěpánek 
odchovanec Sportclubu 
mistr ČR v dorostu 2017

Sportclub 
Řevnice 
pořádá 

NÁBOR DĚTÍ  
DO TENISOVÉ 

ŠKOLY

ZKUS TO 
JAKO TONDA!

Přihlášky a informace na info@sportclubrevnice.cz

Učíme začátečníky, dospělé i závodní 
hráče, v zimě na kurtech přímo u školy

Město Černošice vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo

ředitele/ředitelky
MAteřSkÉ ŠkOly

Barevný Ostrov, příspěvkové organizace.
Předpokládaný nástup 1. 11. 2018, nebo později dle dohody.
Lhůta pro podání přihlášky je do 17. 9. 2018 do 12:00 hod.

Více informací na www.mestocernosice.cz



Strana 11, LÉTO, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 18/18

Soustředění Proměn bylo - plné proměn
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA TENTOKRÁT CESTOVALA VLAKEM A BEZ DLOUHOLETÝCH OPOR

Řevnická taneční skupina Proměny
se v tradičním srpnovém termínu vy-
dala na letní soustředění do Nižbora.
To letošní bylo v mnohém odlišné od
předešlých. 
První změnou byla doprava. Promě-
ny tentokrát cestovaly vlakem. Za-
vazadla jim na místo dopravili hodní
rodiče Jirka Duchoslav a Honza Ku-
bát, za což jim moc děkujeme. Uše-
třené peníze za dopravu jsme inves-
tovali do zmrzlin, limonád, brambů-
rek a jiných laskomin. Další výraz-
nou změnou byla absence dlouhodo-
bých opor - babičky Věrky Hrubé,
Lendi Zrostlíkové a Elišky Kenclo-
vé. Ale i tyto citelné ztráty dokázal
soubor zvládnout. Na výpomoc do-
razila dobrá duše a zakládající člen-
ka Proměn Jana Hertlová, která pro
nejstarší postavila nádhernou chore-
ografii na píseň zpěvačky Beyonce -
End of time. Velké Proměny se krom
toho naučily i nové country v chore-
ografii Honzy Martínka na píseň
She’s country od Jasona Aldeana a
novou úžasnou divočinu, o jejíž cho-
reo se postarala neúnavná Eliška
Křenková. Střední Proměny za týden
zvládly dva tance z dílny Elišky Zi-
kánové a opět Elišky Křenkové. 
Další novinkou bylo, že nejmenší
Proměny měly dvakrát denně delší

zkoušky. Díky tomu i ony udělaly
obrovský kus práce a naučily se tři
nové tance: Méďa Béďa od Ivanky
Zrostlíková, Ledové království Eliš-
ky Zikánové a Kdyby byl Bavorov
na nahrávku Třehusku se zpěvem
tehdy tříapůlletého Mildíka Frýdla.
Proměny mají nyní tolik nových tan-
ců, že bude těžké vybrat ty nejlepší

na vrchol sezony, tradiční ples... 
O zdravotní péči se postarala věrná
»nemocnička« Dana Nebřenská. Le-
tos naštěstí neměla moc práce, ne-
moci a zranění se nám vyhnula. Kuf-
řík s injekcemi, skalpelem a defibri-
látorem zůstal nepoužit.
Na noční bojovku dorazily další po-
sily z řad vysloužilých Proměn: Vik-

tor Pastorek, Kačenka Paďouková,
David Váňa a Lukýnek Marval.
Celý týden se kromě tancování sou-
peřilo o poklad Keltů, který byl od-
cizen Římany. Klání bylo po družs-
tvech, další odlišností bylo jejich
složení. Přešli jsme na rozdělení dle
věku, což se osvědčilo - nejmenší se
zapojili do soutěží víc, než dříve.
Výhra byla lákavá - velikánský koš
plný dobrot v hodnotě 2000 Kč - což
dalo klaní ty pravé grády. Zvítězilo
čtvrté družstvo, které se zachovalo
šlechetně a o výhru se kamarádsky
rozdělilo s ostatními. Tento čin přes-
ně vystihuje soustředění: nejstarší
Proměny úžasně pomáhaly s menší-
mi kamarády a celý týden tím uleh-
čily početně oslabenému vedení. 
Soustředění jsme poslední večer za-
vršili vyhlášením Proměny roku.
Výběr byl letos extrémě těžký. Na-
konec jsme se rozhodli vyhlásit vítě-
ze dva: Toničku Nebřenskou a Klár-
ku Řezníčkovou. Obrovský dík patří
ale všem dětem, protože jsme si s
nimi letošní soustředění krásně užili.

Jan MaRtÍNEK, Proměny

P.S.: V pondělí 17. 9. se od 15.00 ko-
ná v Lidovém domě Řevnice kon-
kurz do nejmenších Proměn. Věk od
5 do 8 let.

S koncem prázdnin začala v neděli 2.
září na »cvičáku« v Letech podzimní
sezona kurzů pro štěňátka. Spolu  s
ní také druhá polovina zkoušek a zá-
vodů místního Kynologického klu-
bu. Jak jsme si užili léto?
Pár nadšenců, majitelů štěňátek, kteří
chodili do kurzů už před prázdnina-
mi, se scházelo celkem pravidelně
každou neděli odpoledne v obvyk-
lých časech, aby si štěňátka pohrála.
Naši instruktoři sice také trávili letní
měsíce na dovolených, ale to majite-
lům štěňat vůbec nevadilo. Celé léto
panovala úmorná vedra, takže to na
»place« nebyl žádný med - stínu je
tam pomálu. Párkrát jsem se byla po-
dívat a věřte, že tam bylo pořádné
horko. 
Na letní výcvikový tábor se psy tra-
dičně jezdíme poslední týden v čer-
venci a první týden v srpnu. Sbalíme
stany, spacáky, karimatky, naložíme
pejsky a odjedeme na »cizí« cvičák,
kde postavíme stany a zabydlíme se.
Letos, tak jako loni, jsme mířili do
Chlumce nad Cidlinou. Místní cvi-

čák je situován uprostřed zahrádkář-
ské kolonie, kousek za Chlumcem.
Je tam standardní vybavení, vše, co k
takové dovolené potřebujete.
Pekelná vedra nás pronásledovala i
sem, takže i když se naše dovolená

nazývá »letní výcvikový tábor«, cvi-
čit se v tom horku moc nedalo.
Nicméně, snažili jsme se! Abychom
ovšem mohli trénovat, museli jsme
vstávat sakra brzy. Nebyl výjimkou
budíček po páté ranní, aby se dalo

zacvičit nebo dojít na stopu za chlád-
ku, dá-li se ranním teplotám kolem
dvaceti stupňů Celsia chládek říkat.
Přesto jsme byli téměř každé ráno
pilní: než sluníčko vystoupalo výš na
oblohu a teploty začaly být méně
snesitelné, měli jsme splněno...
Čtrnáct dnů dovolené se psy uteklo
rychle a už byl zase čas nastoupit
zpáteční cestu. S dovolenou jsme by-
li spokojení, odpočinuli jsme si a nej-
víc užili tílka se šortkami. Horka po-
kračovala i v době, kdy už jsme zase
museli do práce. Velké sucho nám
vypálilo trávu na cvičáku napadrť.
Přihlášky do kurzů pro štěňátka při-
bývají, v září bude na cvičáku narvá-
no. Na všechna štěňátka se moc těší-
me, bude určitě spousta nováčků, ale
taky mazáků, kteří nám přes prázdni-
ny určitě vyrostli. 
Podrobnosti o naší činnosti najdete
na www.kklety.cz. Také reportáž z
letního tábora a spoustu fotek. Na
shledanou v Letech na cvičáku!

alena VaNŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety

Základní organizace Českého svazu včelařů Liteň
připravuje na 15. 9. již 15. ročník Medového od-
poledne. Konat se bude od 13.15 ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani.
Naše organizace v následujícím roce oslaví 100
let od založení! V současnosti sdružuje  63 včela-
řů, kteří včelaří v Litni, Měňanech, Tobolce, Kor-
ně, Dolních Vlencích, Bělči, Drahlovicích, Skuh-
rově, Hatích, Svinařích, Halounech, Lhotce, Zad-
ní i Hlásné Třebani, Mořince i Rovinech a starají
se o 728 včelstev. 
Letošní Medové odpoledne bude mít »klasický«
program. Včelařské přednášky se ujme Martin
Kobliha, který v rodinném včelařství hledá nové
trendy a prosazuje nezvyklé postupy i vlastní vy-
vinuté pomůcky. Každé Medové odpoledne v
minulosti zahajovalo vystoupení kontrafagotistů,
jejich počet odpovídal danému ročníku. Tentokrát

by nás tedy mělo být patnáct. Na 100% to ale slí-
bit nemohu - jde totiž o profesionální hudebníky,
kteří mají závazky ve svých orchestrech, jež po-
chopitelně musí respektovat. Uvidíme... 
V posledních dvou letech vystupoval na odpoled-
ni i mladý Třebasbor ze Zadní Třebaně, v němž
působí dva včelaři z naší organizace. Svým origi-
nálním repertoárem si okamžitě získal publikum.
Zřejmě i letos si budeme moci opět vyposlechnout
Depresivní včelu, či jedinečnou a vtipnou ódu na
zdárné vybudování místní kanalizace. Následně
se k nim přidá smíšený pěvecký sbor Canto Carso
z Řevnic a společně zazpívají pásmo národních
písní. Hudební nabídku doplní dechové trio žáků
ze ZUŠ Jana Zacha Čelákovice a program odpo-
ledne zakončí koncert dechového oktetu Harmo-
nia Mozartiana Pragensis. 
Pro děti připravujeme tradiční zdobení medových

perníčků, malování obrázku se včelí tématikou se
sladkou odměnou a po dobu přednášky pohádku
Divadla v kufru. K dispozici bude i dětský koutek
hned vedle Společenského domu. Pro všechny
pak budou připraveny včely v pozorovacím úlu a
včelařský koutek s ukázkou základních včelař-
ských pomůcek. Výrobu svíček ze včelího vosku
bude předvádět náš nejmladší člen Jan Kurenda ze
Svinař. Tradiční je již velká nabídka sladkostí s
medovým základem a pochopitelně ochutnávka
medoviny. 
Na závěr mám prosbu na čtenáře Našich novin.
Příští rok bychom rádi uspořádali malou výstavku
z historie naší organizace. Sháníme proto jakéko-
liv materiály, které by tuto historii dokumentova-
ly. Pokud byste doma nějaké objevili, kontaktujte
mě prosím na lubos.fait@seznam.cz, nebo na tel.:
737 310 790.               Luboš Fait, Zadní třebaň

Na Medové odpoledne zřejmě také letos doletí Depresivní včela

V CHLUMCI. Autorka článku se svým psem na letním výcvikovém táboře
letovských kynologů v Chlumci nad Cidlinou. Foto ARCHIV

Pekelná vedra letovské kynology pronásledovala i na letní tábor

BYLO VESELO. Část Proměn na letním soustředění. Foto Jan MARTÍNEK
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Všeradice přejely třebaňský Ostrovan
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

„Poznají míčové sporty jako jsou
florbal, basketbal nebo fotbal, ale
stejně tak rope skipping (skákání
přes švihadla), frisbee (házecí talíře)
nebo základy atletické abecedy. Cí-
lem je pestrost a rozvíjení všech po-
hybových složek,” říká Lenka Bělo-
hlávková, která lekce povede každé
úterý od 16 do 17 hodin v řevnickém
Liďáku. Do konce školního roku se
děti sejdou celkem čtyřiatřicetkrát,
takže budou mít dost prostoru pro
objevování opravdu široké palety
sportů. „Zájemcům zajistíme i od-
vod dítěte z řevnické školní druži-
ny,“ dodává Bělohlávková.
Přihlásit se může každý zájemce do
15. září na info@sportclubrevni-
ce.cz, kde budou poskytovány i bliž-
ší informace.

Poberouní - Své soutěže už roze-
hrála i mužstva bojující v »kraji«
a na území okresu Praha-západ.
Letům ani Dobřichovicím se pre-
miérová podzimní utkání nevyda-
řila, naopak Řevnice vyhrály. (mif)

LETY, krajská I. B třída
Rudná - FK Lety 2:0
Důraznější a bojovnější domácí pře-
tlačili hosty. V první půlce měly Le-
ty několik příležitostí. Domácí ale
byli aktivnější, i když jejich snaha
většinou končila na hranici pokuto-
vého území. Druhý poločas byl po-
dobný tomu prvnímu, ale v 53. mi-
nutě nedůrazný odkop zachytil do-
mácí Houha uvnitř pokutového úze-
mí a křižnou střelou nedal Sňozíkovi
šanci. Lety se intenzivně snažily o
vyrovnání, šanci Kustoše zblokovali
obránci na roh. Sedm minut před zá-
věrečným hvizdem zachytil domácí
útočník rozehrávku hostů a nabíhají-
cí Kotouč dorazil míč do prázdné
branky. Domácí získali tři body za
větší důraz a bojovnost.                (jik)
Rožmitál - FK Lety 1:1 (pen. 4:1)
Branka: Chalupa
Hosté šli ve 29. minutě do vedení,
ale domácí stačili ještě před přestáv-
kou vyrovnat. Skóre se pak až do
konce nezměnilo, takže o bodu navíc
pro Rožmitál rozhodla střelba poku-

tových kopů. (mif)

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Dobřichovice - Měchenice 1:4
Branka: Skučko
Během přípravných zápasů se zrani-
lo několik domácích fotbalistů, muž-
stvo tak muselo k prvnímu podzim-
nímu mistráku nastoupit v pozměně-
né sestavě. Na hře to bylo hodně vi-
dět. Nedařilo se kombinačně ani st-
řelecky a časté chyby téměř všech
hráčů výkon týmu ještě více srážely.
Hosté hráli jednoduše i účelně a své
šance snadno proměňovali. Dobři-
chovičtí sice ohrožovali gólmana
hostí poměrně často, ale nepříliš ús-
pěšně. Jediný gól domácích zazna-
menal až v 73. minutě za stavu 0:3
Daniel Skučko, když hlavou usměr-
nil střílený centr do sítě. Měchenice
v závěru utkání vstřelily ještě jednu
branku.              Miloslav OMÁČKA
Dobřichovice - FK Dobříč 5:1
Branky: Smiovský 3, Rašek a M.
Šlapák
Dobříč, která sestoupila z krajské l.
B třídy, produkovala fotbal s rych-
lým přechodem do útoku. Obrana
domácích, do jejíhož středu se po
zranění vrátil David Kratina, ale fun-
govala perfektně. V záloze nastoupil
Jan Rašek, posila z Chotče. Již ve 4.
minutě našel přesnou přihrávkou v
pokutovém území Skučko Smiov-
ského, který pohotovou střelou otev-
řel skóre. Ve dvanácté minutě Smio-

vský napřáhl ze 30 metrů a jeho ra-
zantní střela skončila v síti - 2:0. Ke
konci poločasu se srazil Skučko se
stoperem hostí; pro oba otřesené hrá-
če přijela sanitka. V 52. minutě zvý-
šil na 3:0 prvním gólem v barvách
Dobřichovic Rašek. V 56. minutě
zachytil rozehrávku hostí Marcel
Šlapák a bylo to 4:0. Hosté pak sice
snížili, ale v 65. minutě zkompleto-
val hattrick Smiovský, když si udělal
z několika obránců slalomovou drá-
hu a uzavřel na 5:1. (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Beroun B - Karlštejn 0:1
Branka: Soukup
Karlštejn proti posílené berounské
rezervě nebyl favoritem, ale díky
obětavému výkonu podpořeném sk-
vělými zákroky brankáře Faista
dlouho držel bezbrankový stav.
Dvacet minut před koncem navíc
otevřel skóre po přesné střele Sou-
kupa a v závěru ještě Klusák trefil
tyč. Do podhradí tak putují cenné tři
body. Michal ŠAMAN
Karlštejn - Stašov 3:4
Branky: J. Čermák, Mráček, Rulf
Krutý výsledek pro domácí. byli lep-
ší, vypracovali si více šancí, dvakrát
trefili tyč. Po remízovém poločase
2:2 Karlštejn dále tlačil, ale do vede-
ní šel deset minut před koncem Sta-
šov. Karlštejn sice v nastavení srov-
nal, jenže z poslední akce zápasu
přišla čtvrtá branka v domácí síti a

Karlštejn tak zůstal bez bodu.   (miš)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Všeradice - OZT 4:0
Viz FK Všeradice
OZT - Cembrit Beroun 1:3
Branka: Vostarek
V pohárovém utkání byli hosté lepší
a získali dvoubrankový náskok. Vos-
tarek sice snížil, ale do půle soupeř
udeřil potřetí.Po změně stran už se
skóre nezměnilo. (Mák)
Mořina - OZT 2:1
Branka: Dan Neubauer

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Zadní Třebaň 4:0
Branky: Lenkvík 2, Augusta, O.
Silbernágl 
Po minulém zápase přišlo zlepšení.
První poločas byl ještě zadnotřebaň-
ský Ostrovan vyrovnaným soupeřem
a dokázal i zahrozit, přesto jsme šli
do vedení my. Druhou půli jsme se
ještě zlepšili, přidali další branky a
několik šancí navíc zahodili. Vstup
do soutěže se nám povedl: dva zápa-
sy, šest bodů.         Stanislav ŠEBEK
Zaječov - Všeradice 2:1
Branka: Kácha

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Červený Újezd B 3:1
Branky: Průša 3

BEZ VÍTĚZE. V prvním pozimním mistráku remizovali 2. září. mladší žáci
Řevnic se svými vrstevníky z Letů/Dobřichovic 5:5.        Foto NN M. FRÝDL

Sportclub nabízí novinku, Školu sportů

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
8. 9. 17:00 SK Chlumec - FK Lety
16. 9. 16:30 Olympie Zdice - FK Lety

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
8. 9. 17:00 Štěchovice - Dobřichovice
15. 09. 16:30 Dobřichovice - Dobrovíz

KARLŠTEJN, okresní přebor
9. 9. 17:00 Nový Jáchymov - Karlštejn
12. 9. 17:00 Broumy - Karlštejn (pohár)
15. 9. 16:30 Karlštejn - Žebrák

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
8. 9. 17:00 OZT - Zaječov 
16. 9. 16:30 Svatá - OZT

VŠERADICE, III. třída
8. 9. 17:00 Všeradice - Svatá
15. 9. 16:30 Újezd - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
9. 9. 17:00 Drahelčice - Řevnice 
19. 9. 16:30 Řevnice - Roztoky B

Sport po okolí
* Sezona začíná řevnickým »národ-
ním« házenkářům. V sobotu 8. 9.
nejprve na domácím hřišti od 9.30
poměří  mezi sebou síly A a B druž-
stvo starších žáků, od 10.35 pak mu-
ži přivítají celek Republikánu. Tý-
den nato, 15. 9., A-mužstvo i starší
žáci hostují v Čakovicích.          (pef)
* Celodenní cvičení s tenisem pro
ženy i dívky se koná 8. 9. od 10.00
v areálu Sokola Lety. Cvičení for-
mou tabaty povede Katka Kabilko-
vá, o tenisové tréninky se postarají
Petr a Pavel Václavkovi. Více info
na webu www.tenis-skola.cz, nebo
na tel.: 733 568 403. (pv)
* Pátý ročník Jízdy zručnosti aneb
Loučení s prázdninami pořádá  9. 9.
od 15 do 18.00 Sokol Dobřichovice.
Na děti i dospělé na asfaltovém hřiš-
ti za místní halou Bios čekají různé
překážky i discipliny. Předvedeny
budou skladby Silueta a Cirkus z le-
tošního XVI. Všesokolského sletu.
Malí účastníci jedou na odrážed-
lech, větší na kolech. Stroje i helmy
s sebou. V případě velmi nepřízni-
vého počasí se akce nekoná. (ic)
* Nábor mladých fotbalistů do mlá-
dežnických týmů ročníků 2005,
2006 a 2007 pořádá Fotbalový klub
TJ Karlštejn pořádá. Zájemce na
hřišti rádi přivítáme každé úterý a
čtvrtek od 17 hodin. Info i na tel:
603 432 675.           Michal ŠAMAN

Na Václava si tenis
zahrají děti s rodiči
Řevnice - Na konec letní tenisové
sezony připravil Sportclub Řevnice
tradiční Václavský turnaj rodinných
párů. Hraje se v pátek 28. září na
kurtech u Liďáku. Přihlásit se mo-
hou děti s rodiči i kterékoliv další
dvojice v blízkém příbuzenském
vztahu, kde mezi hráči je věkový
rozdíl minimálně jedné generace a
mladšímu v páru maximálně 18 let.
Případně výjimky povoluje ředitel
turnaje Michal Mottl. Startovné je
200-250 korun na dvojici, hraje se o
velký pohár a další ceny. Přihlášky
do 20. září na e-mail treneri@sport-
clubrevnice.cz.                               (šv)
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Řevnice - Novinku připravil pro děti prvního školního
stupně řevnický Sportclub. Jmenuje se Škola sportů a na-
bízí dětem od 6 do10 let výuku více sportů najednou.

Na stejném e-mailu Sportcub přijí-
má nové zájemce také do svého už
zaběhnutého systému tenisové ško-
ly i školky. Letos klub vstupuje do
desáté sezony, opět se přes zimu
hraje v nafukovací hale hned vedle
školy a základům tenisu se můžou
učit děti od čtyř let i dospělí. 

Jan ŠVÉD, Sportclub Řevnice


