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Řevnice – Po třinácti letech se
Řevničtí pokusí přepsat tabulky
tuzemských rekordů. Hodlají po-
stavit nejvyšší čarodějnickou vat-
ru v republice. Aby se jim to po-
vedlo, musí jejich dílo měřit mini-
málně 17,01 metru.
Řevničtí stavitelé už se do České
knihy rekordů vedené pelhřimov-
skou agenturou Dobrý den dostali
dvakrát – poprvé v roce 2003, kdy
jejich čarodějnická hranice měřila
11 metrů a 60 cm, podruhé o tři roky
později s vatrou vysokou 15,24 m.
V roce 2007 Řevnickým prvenství
opakovaně »ukradli« Rampušáci z

Mnichovic a od té doby jsou s výš-
kou 16,999 metrů rekordmany oni.
„O tom, že si rekord vezmeme zase
zpátky, jsme od té doby mluvili a
žertovali snad každý rok,“ potvrzuje
jeden z organizátorů řevnických ča-
rodějnic Pavel Jílek s tím, že než se
s ostatními konečně »rozhoupali«,
uplynulo dvanáct let. „První váhavé
potvrzení, že do rekordu letos op-
ravdu půjdeme, přišlo na brigádě,
kterou naše čarodějnická partička
měla v okolí jezírka pod kopcem
Pišťák. Napevno jsme to pak dohod-
li 3. dubna – v hospodě, kde jinde,“
potvrzuje Jílek. (Dokončení na str. 2)

NA KOLEDĚ. Koledovat se chodilo o Velikonočním pondělí. V Řevnicích vyrazila hodovat i místní dětská lidová muzika Notičky.        Foto Pavla PETROVÁ

Čarodějnická vatra nad Řevnicemi.
Bude letos rekordní? Foto ARCHIV

Velikonoce: Koleda, sport, úrazy
DO ULIC MĚST A OBCÍ VYRAZILY S POMLÁZKOU STOVKY DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

23. dubna 2019 - 8 (748) Cena výtisku 7 Kč

Jiří Geissler obešel 
celou republiku

Zlomí rekord? Bude vatra měřit přes 17 metrů? Pád z Černé skály
skončil zlomeninou
Řevnice - Z Černé skály na hranici
Hlásné Třebaně a Řevnic spadl 6.
dubna sedmačtyřicetiletý muž. Měl
štěstí v neštěstí - hrozivý pád skon-
čil »jen« zlomenou nohou.
„Když jsme po druhé hodině odpo-
lední společně se záchrankou dora-
zili na místo, byl muž při vědomí,“
potvrdil řevnický profesionální ha-
sič Pavel Vintera. „Po prvotním
ošetření jsme jej zafixovali do dla-
hy, transportní vany a donesli k sa-
nitce,“ doplnil. Záchranná služba
následně zraněného odvezla k další-
mu ošetřetření do nemocnice v
pražském Motole. (mif)

Největší středočeská
folklorní akce začíná
Poberouní - Beroun. Vinařice. Svi-
naře. Černošice. Praha. Hlásná i
Zadní Třebaň. Všeradice. Lety.
Karlštejn. Tam všude se bude konat
poberounský folklorní festival Sta-
ročeské máje, největší akce svého
druhu (nejen) ve středních Čechách.
Během všech květnových sobot,
dvou nedělí a jednoho úterý se divá-
kům představí desítky souborů z
Čech, Moravy a Rakouska. Zahrají
dudáci, cimbálovky i dechovky, za-
tančí soubory prezentující folklor
valašský, slovácký, chodský i vý-
chodočeský. Vše začne 4. 5. v Be-
rouně a Vinařicích. (Viz str. 12) (mif)

Poberouní - Stovky koledníků,
malých i velkých, se vydaly o Veli-
konočním pondělí do ulic všech
obcí i měst našeho kraje. Domů se
vracely s košíky plnými zdobe-
ných vajíček a sladkostí.
Velikonoce jednoznačně patří k »ži-
vým« svátkům, jejich tradice a zvy-
ky s nimi spojené se spontánně udr-
žují i v Poberouní a na Podbrdsku. V
některých obcích se například o Ze-
leném čtvrtku a na Velký pátek stále
chodí řehtat. Skupiny řehtáčů i letos
opakovaně obcházely například Svi-

nařemi, Kornem či Bělčí. Nejvíce ži-
vo ale v ulicích samozřejmě bylo o
Velikonočním pondělí. První koled-
níci se na pomlázku vydali už časně
ráno, mnozí se vraceli domů až
vpodvečer. Řevničtí házenkáři, kteří
na obchůzku městem společně vyrá-
žejí desítky let, vydrželi hodovat až
skoro do tří odpoledne, dětská lido-
vá muzika Notičky to dokonce »za-
píchla« ještě o dvě hodiny později.
Dalších několik desítek minut pak
dětem zabralo »dělení kořisti«.
Na nohou byli od časného rána i řev-

ničtí záchranáři. Ještě za tmy ošetřo-
vali v Řevnicích cizince, který nej-
spíš pod vlivem alkoholu upadl a
způsobil si tržnou ránu hlavy. Bě-
hem dne pak vyjížděli na cyklostez-
ku do Dobřichovic, kde si po pádu z
kola starší muž přivodil otřes moz-
ku. Z Letů vezli do nemocnice mla-
dou ženu, u níž štípnutí včelou vyvo-
lalo alergickou reakci.
Ve Svinařích slavili kromě hodování
i sportem. V neděli se tu konal 35.
ročník Velikonočního turnaje v ho-
kejbalu. (Viz strany 2 a 3) (mif) 
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V Letech bude v květnu pořádně živo
CHYSTÁ SE GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ, POHÁDKOVÝ LES, SPORTOVNÍ AKCE I STAROČESKÉ MÁJE

Až o magické filipojakubské noci z
30. 4. na 1. 5. zapálíme v Letech U
Srubu oheň, abychom ochránili naše
hospodářství před zlými silami, zač-
ne máj. Měsíc, v němž se stavěly
májky, a uklízela stavení, přivítáme
4. 5. od 10.00 2. ročníkem letovské-
ho Garage Sale. Někteří odlehčí do-
mácnostem, jiní si udělají radost
»novými«, praktickými věcmi! 
Pak už nás čekají hry, sport a zábava.
Ve středu 1. 5. si dokonce můžete
vybrat. Buď se mezi 13 a 15.00 do-
stavíte na start již 10. ročníku tradič-
ního Pohádkového lesa (viz strana
4), nebo dáte přednost sportu a se-
jdete dolů k řece, kde v Letech Na
Víru startují 1. 5. v 10.00 dračí lodě.
Letovští sokolové postavili posádku
mužů a malých Sokolíků, letovské
ženy Dračice obhajují již popáté 1.
místo! Akce je určena pro veřejnost,
přihlásit se může každý. 
Další sportovní akce nás čeká 18. 5.

od 9.00 v areálu letovského Sokola -
oblíbený celodenní tenisový trénink
spojený s tabatou (kruhovým cviče-
ním) pro začátečníky i pokročilé pod
vedením Katky Kabilkové a Pavla
Václavka.
V sobotu 25. 5. zazní v Letech na ná-

vsi folklor. V 12.00 začneme jarmar-
kem i koncertem dechovky a před
14.00 zahájíme festival Staročeské
máje. Vystoupení souborů Notičky,
Klíček, Proměny a Jarošáček oživí
svými kouzly a akčními dílnami kej-
klíř PET, v divadle se dozvíme Prav-

du o Popelce a v podvečer se může-
me těšit na muziku »ostřejší«: kape-
lu Lety mimo, vystoupení místních
Aerobik týmů, Fantasy Dance Rado-
tín a na závěr Harry band! Děti mo-
hou rozvinout svůj talent v tvůrčích
dílnách či se povozit na dřevěném
kolotoči a střílet kuší. Přijďte se po-
bavit!         Markéta HuplíKOVÁ,

místostarostka letů

Do turnaje se přihlásilo 6 týmů, kte-
ré sehrály zápas každý s každým. O
zlatou příčku se nakonec rozhodo-
valo v samostatných nájezdech - tý-
my Hatí a Drahlovic měly stejný po-
čet bodů. Oproti loňsku se konečné
pořadí vyměnilo. První skončily Ha-
tě/Westend, druhé Drahlovice,
bronz získalo družstvo Svinař. Spe-

ciální ocenění dostali kluci Ziky Ho-
vorka a Honza Kastner, kteří, kvůli
nedostatku hráčů, ve 12 letech na-
stoupili do základu týmu Haloun.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
M. Šimonovský, nejlepším střelcem
M. Davídek (Hatě). Díky TC Wes-
tend za organizaci a těšíme se za rok
zas!   lucie BOXAnOVÁ, Svinaře

Narazila do svodidel

O velikonočním »volnu« se řevničtí
nadšenci vydali do lesa nachystat
dřevo, vyskládat jej do podoby hra-
nice mají v plánu 28. 4. Zda bude
opravdu rekordní, to přijede přemě-
řit s největší pravděpodobností sa-
motný president agentury Dobrý
den Miroslav Marek.
Kromě vysoké vatry se návštěvníci
čarodějnic na Vrážce mohou těšit i
na jednu novinku – turistickou vizit-
ku s motivem řevnického pálení ča-
rodějných ohňů. „Vlastně za to mů-
že moje desetiletá dcera Julie,“ vy-
světluje Jílek. „Když někam jedeme,
pátráme po turistických vizitkách.
Řekl jsem si, že by bylo pěkné, kdy-
by měla nějakou nálepku v deníku
ze Řevnic, resp. z místních čaroděj-
nic. Probral jsem fotky našeho oh-
níčku, začal komunikovat s Turistic-
kým deníkem a 13. 3. mně limitova-

ná série vizitek, tzv. Absolvent´s
Card, skutečně dorazila,“ říká orga-
nizátor a doplňuje, že vizitky budou
za 15 Kč k mání pouze 30. 4. u hra-
nice, pak už »nikde jinde, nikdy jin-
dy«. Oheň na kopci Vrážka mezi
Řevnicemi a Zadní Třebaní vzplane
jako každý rok ve 21.00, o zapálení
se tradičně postarají budovatelé vat-
ry spolu s řevnickým starostou.

Čarodějnické oslavy 30. dubna
lety: U Srubu
Řevnice: kopec Vrážka, od 21.00
Zadní Třebaň: hasičská zbrojnice,
od 16.00
Hlásná Třebaň: u jezu, od 17.00
liteň: zámecký dvůr, od 18.00
Karlštejn: hasičská zbrojnice, od
18.00
neumětely: u Velkého rybníka, od
19.30 Miloslav Frýdl

Úkoly plnili s pomocí
Ferdy Mravence
Zápis žáků do prvního ročníku škol-
ního roku 2019/2020 se konal v ZŠ
Zadní Třebaň. Malých zájemců o
místo v zadnotřebaňské školní lavici
se 9. dubna sešlo 13. Přijato bude
dle rozhodnutí ředitelky školy Tere-
zy Macourkové 6 dětí místních, ně-
kolik dětí přespolních a u některých
zájemců bude rozhodnuto o odkladu
povinné školní docházky.
Každé dítko pracovalo s jednou z
trojice učitelek v předem objedna-
ném časovém intervalu, zatímco ro-
diče měli možnost v klidu vyřídit
formality s ředitelkou. Na 6 stano-
vištích budoucí školáci za pomoci
Ferdy Mravence a jeho kamarádů v
zábavných úkolech předvedli své
znalosti a schopnosti ve všech smě-
rech – kompetencích sociálních a
osobních, řečových, grafomotoric-
kých atd. Děti opakovaly fráze hla-
satele Brouka Pytlíka, počítaly Be-
rušce tečky, s Ferdou upekly dortíky
z geometrických tvarů... Na závěr
předškoláci obdrželi sladkou odmě-
nu, drobný dárek a pamětní list.

Ivana nÁjeMníKOVÁ, 
Zš Zadní Třebaň

Po brigádě pekli buřty
Jarní brigáda se konala 11. 4. na
školní zahradě v Zadní Třebani. Ně-
kolik desítek dětí a jejich rodičů se
spolu se zaměstnanci školy pustilo
do práce. V poměrně krátkém čase,
za příjemného počasí, se nám poda-
řilo splnit většinu stanovených cílů.
Vysadili jsme nové rybízy, které na-
hradily přerostlé túje, jež byly z bez-
pečnostních důvodů odstraněny,
zryli záhony, vysadili zeleninu, po-
hrabali zahradu, ostříhali přerostlé
keře i stromy a odstranili ze zahrady
nevyhovující herní prvky. Po práci
na nás čekala odměna v podobě opé-
kání buřtů. Děkujeme zúčastněným
dětem, jejich rodičům, přátelům
školy i všem, kteří přesto, že se ne-
mohli zúčastnit, přispěli občerstve-
ním. Speciální poděkování patří pí
Soukupové a pí Zachařové, jež na-
pekly výborné koláče. Věříme, že i
na podzimní brigádě bude účast při-
nejmenším tak hojná, jako nyní.
Klára pešKOVÁ, Mš Zadní Třebaň

Zlomí rekord? Bude vatra měřit...?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ve Svinařích se hrál o Velikonocích hokejbal.          Foto Lucie BOXANOVÁ

U několika dopravních nehod zasa-
hovali v minulých dnech řevničtí
záchranáři. V Dobřichovicích, na
křižovatce u Plynboudy, se 16. 4.
střetl osobní vůz s chlapcem na ko-
le. Hoch byl s lehkým zraněním
převezen do nemocnice. V nemoc-
nici skončila i mladá účastnice ne-
hody, při níž se 18. 4. srazila dvě
auta u letovského mostu. 
V sobotu 20. 4. v zatáčkách mezi
Řevnicemi a Mníškem narazila do
svodidel motorka (na snímku).
Záchranáři ošetřili mladou ženu s
poraněním dolní končetiny a tran-
sportovali ji do nemocnice v Praze.

Text a foto Bořek BULÍČEK

O svátcích se koledovalo i sportovalo
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Garážový výprodej se koná 27.
dubna od 10.00 v Černošicích. Regi-
strace a další informace na
www.garagesalecernosice.cz.  (pab)
* Geologickou exkurzi do Koně-
prus pořádá 27. 4. Muzeu Českého
krasu. Sraz je v 10.45 na parkovišti
u jeskyní. Vlastimil Kerl
* Svoz nebezpečného i velkoobje-
mového odpadu se uskuteční 27. 4.
v Letech, od 13 do 15.00 v Polní
ulici.              Barbora TeSAŘOVÁ
* Vycházku nazvanou Vítání ptačí-
ho zpěvu organizuje Správa CHKO
Český kras. Sraz před OÚ v Tach-
lovicích 4. 5. v 8.40. (hah)
* Velikonoční dekorace vyráběly
18. 4. děti z liteňského pracoviště
Domečku Hořovice. Malovali jsme
perníčky, odlévali a dekorovali sád-
rová vejce. Před obědem se skupina
vydala do přírody. Zahráli jsme si
hry a nasbírali přírodniny k dalšímu
tvoření. Další společnou akcí bude
1. 5. výlet do Botanicu. Informace
na 725 482 037.     eva KnOpOVÁ
* Ke staršímu muži v bezvědomí
byla 19. 4. ráno do Zadní Třebaně
volána řevnická záchranka. Lékař
už mohl jen konstatovat smrt.  (bob)
* K utopenému divokému praseti
vyjeli řevničtí profesionální hasiči
15. 4. před polednem do Zadní Tře-
baně. Nafukovacím člunem vzrostlé
zvíře přitáhli ke břehu, vytáhli z vo-
dy a předali myslivcům. (pav)
* požár garáže likvidovali 9. 4. v
Hlásné Třebani profesionální hasiči
z Řevnic a několik dobrovolných
jednotek z okolí. Oheň vznikl od fri-
tézy, předběžná škoda je dle vyšet-
řovatele 50.000 Kč. pav)

OBCHOD NA ULICI. Prodej »mezi vraty« se konal 13. 4. v Řevnicích. Zú-
častnilo se 30 prodejců na 14 prodejních místech. Na Palackého náměstí (na
snímku) to rozjeli »ve velkém« a dokonce smažili palačinky. 
Foto NN M. FRÝDL  Růžena WiLDMaNNová, Řevnice
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Svinařemi chodily dvě party řehtáčů
DODRŽOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ TRADIC JE DŮLEŽITÉ PRO NAŠI KULTURU I PRO NÁS SAMOTNÉ...

Když jsme se přistěhovali do Svinař,
zaskočil mne místní zvyk zvaný
Řehtání. Jako rodilý Pražák jsem tu-
to tradici neznala. Nevěděla jsem, že
Velikonoce nejsou jen pondělní po-
mlázka a koleda, ale že velikonoční
veselí začíná již na Zelený čtvrtek,
kdy přestávají zvonit zvony a nahra-
zují je právě řehtačky. Už ve třech
letech tak šel náš syn na svoje první
řehtání, pak se přidal i druhý a chodí
dodnes. Jsem ráda, že se osobně mů-
žeme podílet na dění v obci. 
„Počátky této tradice už ve vsi nikdo
asi nedokáže určit. Co si pamatuji,
tak se ve Svinařích nepřerušeně řeh-
tá od roku 1957. Původně byla zása-
da, že řehtat chodili jen kluci. Nej-
prve se chodili modlit ke kapličce u
školy, modlitbu měli napsanou na
řehtačce Zdenka Salavce, protože si
ji nepamatovali, pak obešli celou
ves,“ vzpomíná Jana Kozáková, mí-
stní kronikářka. „Co já si pamatuji z
dětství, tak se řehtá nepřerušeně. By-
lo to však výsadou kluků. Když klu-
ci nebyli, nastoupily holky,“ doplňu-
je Jana Saneistrová, bývalá ředitelka

místní mateřské školy. 
Tradice řehtání nebyla přerušena ani
letos. V pravidelných časech se ve
čtvrtek a pátek vydaly dvě party dětí
vesnicí. Pronikavými zvuky řehta-
ček informovaly sousedy o ránu, po-
ledni a klekání namísto kostelních
zvonů. Ty se podle pověsti vracejí až
na »Zmrtvýchvstání« o Bílé sobotě.
To už se chodí bez řehtačky a vinšu-
jí se šťastné svátky recitací říkanky.
„Jelikož hospodyňky ještě neměly
uvařená vajíčka, děti dostávaly syro-
vá nebo sladkosti, v současné době i

nějaký ten penízek. Jsem ráda, že se
pořád chodí, každý rok na ně če-
kám,“ říká Saneistrová.
Až vám tedy někdo za rok projde s
řehtačkou třikrát denně kolem stave-
ní, v teple, v dešti, v mrazu a sněhu,
vzpomeňte si, že to nejsou děti žeb-
rající o předčasnou pomlázku. Jsou
to děti, které dodržují dlouholeté tra-
dice. My bychom jim za to měli být
vděční. Nezabouchávejte jim, pro-
sím, dveře před očima a neschová-
vejte se za záclonou. Nevyhánějte je
slovy »básničku jste řekli, ale my

teď potřebujeme rychle odjet«. Vy-
slechněte si jejich přání hezkých
svátků a odměňte je třeba něčím
sladkým. Dodržování, uchování tra-
dic je přeci důležité nejen pro naši
kulturu, ale i pro nás samotné. „Tře-
ba se jich sejde příští rok na Zelený
čtvrtek v 8.00 u studánky víc. My už
bohužel jít nemůžeme, po 15. roku
už se nechodí,“ uzavírá Adéla Šeb-
ková. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Abychom omládli, vydali jsme se s
partou Holek v rozpuku z Hlásné
Třebaně tentokráte do maďarského
lázeňského města Egeru. Od nástupu
do autobusu až po návrat domů jsme
se pořád jen smáli a smáli. 
Eger přitahuje turisty uměleckými a
historickými památkami, především
z období baroka. Dominantami měs-
ta jsou bazilika, třetí největší v Ma-
ďarsku, naproti stojící lyceum (Vyso-
ká škola pedagogická),  kostely, pro-
boštské paláce, egerský hrad a  mina-
ret 40 m vysoký. Díky mnoha docho-
vaným budovám ze 17. a 18. století
dostalo město přezdívku Muzeum
maďarského baroka. 
Lázně Eger byly založeny v roce
1934. Prameny s obsahem vápníku,
hořčíku, radonu a síry  působí velmi
dobře na pohybové ústrojí, revmatiz-
mus, klouby a páteř, lupénku a ekzé-
my. Otevřené  i kryté bazény s vodou
29 - 37 st. C . Nejen smích ale i pobyt
v těchto vodách nás uzdravoval a
omlazoval. Dokonce jsme navštívili i

turecké lázně, které byly postaveny v
letech 1610 - 1617. Zvláštní  atmo-
sféra. 
Také jsme se rozjeli do nedaleké vi-
nařské oblasti Údolí krásné ženy, kde
se nachází přes sto vinných sklípků.

Výborná byla domluvená ochutnáv-
ka těchto vín. Největší legraci jsme
zažili, když majitel sklípku vyzval
dva odvážlivce k soutěži. Přihlásili
se Ivana Matějková a Ivan Nesler.
Oba dostali  bryndáky a majitel jim

lil víno z koštýře přímo do úst. Kdo
déle vydrží polykat. Iva polykala,
jako kdyby to bylo naposled, co pije
víno, a kupodivu vyhrála. Oba pak
dostali za odvahu lahev. 
Krásná byla prohlídka nočního Ege-
ru. Navštívili jsme i muzeum marci-
pánu, kde jsme si nakoupili  krásné
suvenýry. Pobyt v lázních jsme si
užili, vše bylo fajn. Jednu výtku jsme
ale měli: na celý areál byl otevřen
jediný kiosek. To by nebylo až tak
hrozné, kdyby v něm nebyla spící
panna. To pro naše picí komando ne-
bylo to pravé, fronty nás nebavily... 
Na doporučení delegátky Irenky plá-
nujeme příští rok navštívit rodinné
termální lázně Hegykö. Jsou asi na
polovičně cestě než Eger a vypadají
přívětivě. Tak se uvidí, už se moc tě-
šíme. Díky účastníkům za výbornou
náladu, delegátce Irence, že se o nás
vždy bezvadně stará, řidiči Jindrovi
za perfektní jízdu autobusem a ces-
tovce za skvělý zájezd.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Picí komando fronty »u spící panny« vůbec nebavily...

Tmaňští četli z Bible
Na Zelený čtvrtek připravily děti ve
Tmani - již potřetí - Čtení Bible.
Tentokrát se četlo před kulturním
domem. Děkujeme za zázemí staro-
stovi Jaromíru Frühlingovi, Václavu
Koulovi za výrobu píšťalek a Jiřímu
Spivákovi za pozvání na limonádu
pro aktéry živého obrazu.
Na Velký pátek vyšly děti na výlet s
amatérskou fotografkou a profesio-
nální výtvarnicí Lenkou Milerovou
a Erikem Šilhavým. Viděli jsme to-
ho mnoho, třeba spoušť zničených
tulipánů. Někdo vyplenil většinu
tmaňských zahrad. Neváhal ani zni-
čit truhlíky, přelézt ploty a krásné
květy pak poházet a i podupat někde
po okolí. Děti také vlastnoručně
obnovily křížek po cestě. Byly jsme
se Světluškami venku až do tmy,
úplněk děti neděsil, večerní krajina
je lákala svou jinakostí. Rozcházeli
jsme se plni dojmů a na Bílou sobo-
tu zasadili u křížku kytičky.
Jana Šmardová KOuLOVÁ, Tmaň

Dobřichovičtí přivítali 
jaro Velikonočními trhy
Město Dobřichovice každoročně ví-
tá jaro týden před Velikonocemi tr-
hy, které pořádá v areálu zámku
společně s malým farmářským tr-
hem u řeky. Letos trhy vyšly na so-
botu 13. dubna, a i když se zima ješ-
tě chvílemi ozývala, sluníčko si pro-
razilo cestu a zpříjemnilo tak atmo-
sféru dne. Dobřichovických vánoč-
ních a velikonočních trhů se po
mnoho let účastní Skauti, sdružení
Náruč, kovář Tomáš Lebduška i sd-
ružení Jízda svobodných rytířů s
koňmi. Ti všichni společně vytváří
lidovou atmosféru na nádvoří  zám-
ku i v jeho okolí. Letos zde navíc di-
vadélko Kukadlo uvedlo představe-
ní Velikonoční radovánky a zazpíval
pěvecký soubor Tutte Le Notte.

Andrea KudRNOVÁ,
dobřichovice

O Zeleném čtvrtku zvony odletěly do Říma a v
Bělči je - jako každý rok - nahradily děti s řeh-
tačkami. Letos měly řehtání »pod palcem« Bá-
ra se Sabkou, kterým se na návsi scházelo přes
30 dětí od tří do čtrnácti let. Řehtat se chodilo
ve čtvrtek odpoledne i večer, v pátek se šlo do-
konce třikrát. V sobotu ráno se zvuk řehtaček
ozval naposled, řehtačky byly vyměněny za ko-
šíky a vesnicí se pro změnu vinul zpěv veliko-
noční koledy. Koledníci dostávali syrová a va-
řená vajíčka, sladkosti i peníze. Odměněni byli
takřka všude a pokud lidé nebyli doma, nechá-
vali jim nadílku na klikách. Každý si nakonec
odnesl košík plný sladkostí a vajíček, samo-
zřejmě nechyběly ani drobné, co si děti vyděla-
ly.       Text a foto Linda ŠAFNEROVÁ, Běleč

KOŠT. Člen hlásnotřebaň̌ské výpravy Ivan Nesler ochutnal v Maďarsku
víno přímo z koštýře.     Foto Jitka ŠVECOVÁ

Kde lidé nebyli doma, nechávali koledníkům nadílku na klikách

ŘEHTÁČI. Od rána Zeleného čtvrtku po poledne Bílé soboty se čas ve Svi-
nařích měří podle skupinky řehtáčů, kteří chodí poctivě v 8, 12 a 18.00 kaž-
dý den celou vsí. Jejich řehtačky a klapačky nahrazují zvony, které v tuto do-
bu nezvoní - »odletěly do Říma«. V sobotu ráno řehtačky omladina necha-
la doma a vydala se na koledu. V každém stavení odříkala »Vinšujem Vám
šťastné svátky, drazí přátelé... a dostala odměnu. Foto Lucie BOXANOVÁ



Naše noviny 8/19 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Je úchvatná: Čtyři ceny, jedna nominace
DOBŘICHOVIČTÍ SE V SADSKÉ ZÚČASTNILI DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY SOUBORŮ Z MALÝCH MĚST 

Dobřichovice - nejnovější hra Do-
břichovické divadelní společnosti
(DDS) nazvaná Je úchvatná slavi-
la úspěch na soutěži v Sadské. Ko-
medie o nejhorší zpěvačce všech
dob získala čtyři ceny a nominaci
do programu celostátní přehlídky
venkovských divadelních souborů
Krakonošův divadelní podzim Vy-
soké nad Jizerou 2019.
DDS představila komedii Je úchvat-
ná na konci března v řevnickém kině
a 11. 4. s ní oslavila úspěch na sou-
těži v Sadské, kde se konaly Klicpe-
rovy divadelní dny - 21. ročník stře-
dočeské divadelní přehlídky souborů
z malých měst. Kromě nominace do
Vysokého nad Jizerou získali diva-

delníci čtyři ceny: Eugenie Koblíž-
ková za herecký výkon v roli Flo-
rence Foster Jenkinsové, Dušan Na-
vařík za herecký výkon v roli Cosmy
McMoona, Lenka Mejstříková za
kostýmy a Dobřichovická divadelní
společnost za inscenaci. 
V Sadské bylo hraní poměrně nároč-
né, nejen kvůli nervozitě před odbor-
nou soutěžní porotou, ale také kvůli
tomu, že jeviště, nástupy i zázemí
byly jiné, než byli divadelníci zvyklí
z předchozích představení v řevnic-
kém kině. Vše se ale nakonec zvlád-
lo a odborná porota výkon ocenila

jen s drobnými připomínkami.
Hru Je úchvatná režírovala Alena Ří-
hová, hlavní roli ztvárnila Eugenie
Koblížková, která se na ni pečlivě a
dlouho připravovala. „Poměrně dost
jsem o Florence zjišťovala a chodila
na hodiny falešného zpěvu,“ přizna-
la hlavní představitelka. S velkým
nadšením hráli také další: Dušan Na-
vařík jako klavírista Cosma Mc-
Moon, Ondřej Nováček v roli bodré-
ho Angličana St. Claira Bayfielda,
Kateřina Filla Věnečková jako pří-
telkyně Dorothy, Irena Neradová
alias mexická pomocnice María a

Lucie Hochmalová coby aktivistka
bojující za práva kvalitního zpěvu.
Atmosféru 40. let navodila dámská
vokální skupina Cabinet.
Pokud jste nejnovější hru DDS nevi-
děli, budete mít možnost zhlédnout
ji v červnu a v červenci během diva-
delních slavností v Dobřichovicích.

Lucie HOCHMaLOVÁ

Ukončenou první dekádu slaví nej-
větší akce, kterou pořádá letovské
Rodinné centrum Leťánek spolu s
dalšími subjekty za výrazné podpo-
ry obce Lety. Desáté výročí tradiční-
ho pohádkového pochodu s úkoly
nese název Pohádková cesta v čase.
Spolu s postavami, které na děti bu-
dou čekat na jednotlivých stanoviš-
tích, zavzpomínáme na uplynulé
ročníky a přitom si budeme užívat
hezkého prvomájového dne i květe-
ny kolem nás. V cíli bude čekat Dře-
věné divadlo Honzy Hrubce se dvě-

ma pohádkami, jarmark, oblíbené
tvořivé dílny a samozřejmě občer-
stvení. Vstupenky můžete koupit v
předprodeji na webu RC Leťánek za
zvýhodněnou cenu 100 Kč, přímo
na startu zaplatí 150 Kč každé sou-
těžící dítě, doprovod dospělých je
zdarma. Na cestu zpět z Mořinky
můžete využít kyvadlovou dopravu
autobusem. Přijďte si tedy se svými
dětmi užít pěkný den 1. května, start
od 13 do 15.00 v údolí Pod Čabra-
kem.              Lenka ZELEnKOVÁ,

RC Leťánek

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
24. 4. 20.00 ŠŤASTNÝ LAZZARO
26. 4. 16.30, 27. 4. 20.00, 3. 4. 20.00 a 4.
4. 14.00 AVENGERS: ENDGAME
26. 4. 20.00 TRABANTEM
27. 4. 13.45 MRŇOUSKOVÉ 2: DALE-
KO OD DOMOVA
27. 4. 15.30 HLEDÁ SE YETTI
27. 4. 18.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI
1. 5. 20.00 MONETOVY LEKNÍNY
3. 5. 17.30 UGLYDOLLS
4. 5. 17.30 TERORISTKA
4. 5. 20.00 THE BEACH BUM

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
23. 4. 17.30 HELLBOY
23. 4. 20.00 MODLITBA
24. 4. a 29. 4. 13.45 KUBÍK HRDINA
24. 4. 17.30 AFTER: POLIBEK
24. 4. 20.00 MY            
25. 4. 18.30 NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
26. 4., 27. 4., 29. 4., 3. 5., 4. 5. a 7. 5.
17.30 (So 20.00, Út 18.30) AVENGERS:
ENDGAME (Po+Út 3D)
26. 4. 20.30 LA LLORONA: PROKLE-
TÁ ŽENA
27. 4. 15.30 DUMBO
27. 4. 17.30 TERORISTKA
28. 4. 15.30 MRŇOUSKOVÉ 2: DALE-
KO OD DOMOVA
28. 4. 18.30 SKLENĚNÝ POKOJ
29. 4. 20.30 CESTA DO PRAVĚKU
30. 4. 17.30 BOHEMIAN RHAPSODY
30. 4. 20.00 HUMORISTA
1. 5. 17.30 AFTER: POLIBEK
1. 5. a 6. 5. 20.00 HIGH LIFE
2. i 8. 5. 18.20 (St 20.00) THE BEACH BUM
3. 5. 20.30 LA LLORONA: PROKLETÁ
ŽENA
4. 5. 15.30 UGLYDOLLS
4. 5. a 8. 4. 17.30 TERORISTKA
5. 5. 18.30 ŽENY V BĚHU
5. 5. 15.30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU

KINO RADOTÍN
23. 4. 17.30 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
23. 4. 20.00 MODLITBA
24. 4. 17.30 MIA A BÍLÝ LEV
24. 4. 20.00 kino naslepo
25. 4., 27. 4., 1. 5. a 4. 5. 17.00 (So 20.00,
St 19.00) AVENGERS: ENDGAME
25. 4. 20.10 MONETOVY LEKNÍNY -
MAGIE VODY A SVĚTLA
26. 4. 17.30 VELKÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ ČTYŘLÍSTKU
26. 4. 19.00 NIKDY NEODVRACEJ
ZRAK
27. 4., 3. 5. 15.30 (Pá 17.30) MRŇOUS-
KOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
27. 4. 17.30 MIA A BÍLÝ LEV
30. 4. 17.30 UTOP SE NEBO PLAV
30. 4. 20.00 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
1. 5. 15.30 JAK VYCVIČIT DRAKA
1. 5. 17.30 CESTA VEDE DO TIBETU
2. 5. 17.30 OSTRÝM NOŽEM
2. 5. 20.00 THE BEACH BUM
3. 5. 20.00 AFTER: POLIBEK

JE ÚCHVATNÁ. Dobřichovičtí divadelníci na přehlídce souborů z malých
měst v Sadské.           Foto jan ŠeFl

Tipy NN
* The Beatles revival a Karel Ka-
hovec koncertují 23. 4. od 20.00 v
sále České pojišťovny Beroun. (mik)
* Vyprávění Alexandry Alvarové,
autorky knihy Průmysl lži, o pozadí
bolševické, nacistické i dnešní poli-
tické propagandy a manipulace or-
ganizuje 24. 4. od 19.00 v Clubu Ki-
no Černošice místní Občanská aka-
demie. (vš)
* Besedy Jiřího Topiče o Grand Ca-
nyonu a putování po řece Colorado
na raftech se můžete zúčastnit 25. 4.
od 19.00 ve Fürstově sále Dobřicho-
vice. Vstupné 120/80 Kč.           (ak)
* Pjér la Šé’z bude na téma Podsta-
ta snů, jejich význam a symbolický
jazyk přednášet 25. 4. od 19.00 v
Kulturním středisku U Koruny Ra-
dotín. Vstupné 280 Kč.               (dar)
* Moderátor a bavič Vláďa Hron
vystoupí 25. 4. od 20.00 v sále Čes-
ké pojišťovny Beroun. (mik)
* Hudbu Pink Floyd zahraje kapela
CZ Floyd 27. 4. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Plzeňská rockabilly/psychobilly
skupina The Mordors koncertuje 27.
dubna od 20.00 v Klubu U Emy
Lhotka. Ema BURGETOVÁ
* Vernisáž výstavy Arteradky By-
lo... nebylo se koná 28. 4. od 16.00
v zámku Dobřichovice. Vystoupí
LuHawy Goldin, Hravé Hlasy, Duo
Sansara, Dobi Boyzz, tanečník Kris-
tian Mensa se skupinou Opatow Fla-
vours a divadlo Kukadýlko.        (ak)
* Kabaret Showflík s písněmi D.
Nolla hostí 28. 4. od 17.00 Zámeček
Řevnice. Vstupné 100/50 Kč.    (izn)
* Beseda se skladatelem Markem
Kopelentem se koná 29. 4. od 19.00
v modlitebně Českobratrské církve
evangelické Radotín. (dar)
* Divadelní představení Caveman
bude k vidění 29. 4. od 20.00 v sále
České pojišťovny Beroun. (mik)
* Obrazy Richarda Augustina mů-
žete v dobřichovické Galerii Bím
vidět do 30. dubna. (ak)
* Koncert kapely Minus123 minut
hostí 2. 5. kino Řevnice. (luk)
* Punkovou skupinu SPS i kapely
Daily Coffee a Až naprší a uschne si
můžete poslechnout 3. 5. od 19.30 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Dvojkoncert kapel WW Neuro-
beat a The Breakrolls hostí 4. 5. od
20.00 černošický Club Kino.       (vš)
* Výstava Dobrodružství cyklistiky
- éra vysokého kola v Čechách je v
Muzeu Českého krasu Beroun insta-
lována do 5. 5.        (vlk)
* Obrazy dobřichovického malíře
Tomáše Bíma jsou k vidění v Měst-
ské galerii Beroun. Výstavu s ná-
zvem Plácky tu můžete navštívit do
24. května. (tb)
* Výstavní sezona byla 7. 4. zaháje-
na v barokním areálu Skalka nad
Mníškem pod Brdy. V kostelíku
jsou k vidění obrazy Věry Mačkové,
v klášteře kreativní výstava Vanessy
Sari a Terezy Čeledové.               (sm)

BESEDOVALI S OTCEM. Další povídání z cyklu Besedy s otci se konalo v
zadnotřebaňské školce. Milým hostem byl pan Paštěka, který se dětem sna-
žil přiblížit své povolání projektanta vysokých budov. Přinesl nákresy něko-
lika domů, fotky realizovaných staveb i pomůcky potřebné k výkonu jeho
profese. Z nich děti nejvíce zaujala helma, kterou si všichni nadšeně vyzkou-
šeli, a laserový metr, pomoci něhož měřili vzdálenosti snad všech stěn ve
školce. Po besedě jsme vymalovávali obrázky stavebních strojů a ve skupin-
kách stavěli několikapatrové budovy. Děkujeme tatínkovi Davídka Paštěky
za příjemné besedování a doufáme, že se k nám na návštěvu odváží i rodiče
dalších dětí.               Text a foto Ivana NájemNíková, mŠ Zadní Třebaň

Za »lesem« bude děti čekat divadlo
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Všeradův kurýr

Milí Všeraďáci! Z architektonické
soutěže na spodní všeradickou ná-
ves vyplynulo mnoho námětů, jak
by bylo možné ji upravit. Každý ná-
vrh přinesl zajímavou myšlenku, ne-
bo řešení tohoto prostoru. Věřím, že
se nám povede alespoň něco z toho,
co návrhy přinesly, v blízké době
zrealizovat. Přestože součástí návr-
hů nebyl rozpočet, tak je jasné, že
realizace úpravy celé návsi bude
značně nákladná, proto bude nutné
postupovat v úpravách malými
krůčky tak, aby to bylo finančně
únosné a realizovatelné z našeho
rozpočtu bez nutnosti brát si úvěr.

Jedním z prvních kroků, které by-
chom chtěli realizovat, je úprava,
respektive výsadba nové zeleně a
dětské hřiště. 
Rád vám připomínám fotosoutěž na
téma Všeradice známé i neznámé -
své fotografie můžete zasílat na vse-
radice.soutez@gmail.com.  A co nás
čeká v blízké době? Ve středu 24.
dubna se od 18.00 v sále Na Růžku
koná přednáška o možnostech čer-
pání kotlíkových dotací, 30. dubna
budeme pálit čarodějnice za fotbalo-
vým hřištěm a 4. 5. se na návsi usku-
teční sběr nebezpečného odpadu.
Martin KuNC, starosta Všeradic

Náves se dočka úpravy
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ PŘINESLA MNOHO NÁMĚTŮ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2019 (277)

V sobotu 13. dubna se v prostorách všeradické galerie M. D. Rettigové us-
kutečnila vernisáž prodejní výstavy Barevná 5 skupiny pěti výtvarnic, které
si říkají Holky od Barev - Dany Chrastilové, Hany Kubelkové, Moniky
Lainové, Lenky Svobodové a Jany Šlesaříkové. Výstava potrvá do 14. červ-
na.                    Text a foto Barbora pISKáčKová, Dvůr všerad, všeradice

VYHÁNĚLI ZIMU. Děti ze všeradické  školky při vynášení Morany. Foto Kristýna LapáčKová

Podbrdské aktuality
* Zápis do Mateřské školy Hosto-
mice spojený se dnem otevřených
dveří se uškuteční 25. 4. od 10.30 do
16 hodin. K zápisu je třeba občan-
ský průkaz zákonného zástupce dí-
těte a rodný list dítěte.                  (ish)
* Zápis do MŠ Všeradice pro škol-
ní rok 2019 – 2020 se koná  2. 5. In-
formace na 607 040 130. (svš)
* Městská knihovna v Hostomi-
cích bude po dlouhé rekonstrukci
znovuotevřena  29. 4., v den 170.
výročí jejího založení. Slavnost zač-
ne v 15.00 před historickým vcho-
dem ZŠ P. Lisého, odkud účastníci
půjdou na místní hřbitov položit vě-
nec k hrobu zakladatele knihovny,
pátera Josefa Šmidingera. Pro veřej-
nost bude knihovna otevřena od
15.30 hodin.  (ish)

Fotbalisté se »tmelili«
na začínající sezonu
Fotbalová sezona mladších žáků
Všeradic jede naplno. Ve středu
před Velikonocemi se naše družstvo
utkalo v Berouně s místním Cemb-
ritem. Zásluhou gólů Tomáše Ku-
rendy (2), Šimona Vitnera  a Pepy
Šebka vyhrálo 4:1. Upevnilo si tak
první pozici v tabulce s 31 body
před druhým Karlštejnem (28). 
Starší přípravka na svůj debut v mi-
strovských utkáních ještě čeká. Vše
začne až po Velikonocích, v neděli
28. 4. dopoledne v Nižboru. Ve stře-
du 17. 4. jsme místo tréninku ode-
hráli zápas proti rodičům a trené-
rům. Cílem mělo být kluky více
semknout, stmelit a namotivovat do
nadcházejících bojů. Povedlo se!
Kluci hráli famózně, technicky a
předvedli takové výkony, že jsme na
ně byli hrdí. Všichni jsme si odpo-
ledne moc užili. Díky všem rodičům
za účast - akci určitě brzy zopakuje-
me.                    lucie BoXaNoVá,

FK Všeradice

Děti si četly o Charlie
Knihu Velké ženy z malé země auto-
rek Renaty Mrázové a Denisy Proš-
kové získalo Dětské centrum Svět-
lušky z Tmaně. Je v ní i věnování od
několika zajímavých žen, mj. od fa-
rářky Církve československé husit-
ské Martiny Viktorie Kopecké.
První čtení z knihy jsme zahájili me-
dailonkem »Charlie« Garrigue Ma-
sarykové. Její muž, první prezident
Československa T. G. Masaryk, jí
vyznal, že nebýt jí, nedosáhl by to-
ho, čeho dosáhl. Ačkoliv nebyla
Češka, naši zemi si zamilovala, pro-
sazovala právo žen volit a její oblí-
bený chorál Kdož sú Boží bojovníci
ji provázel i na poslední cestě na
tomto světě.
Jana Šmardová KouloVá, Tmaň Muzeum otevřelo brány

Turistickou sezonu zahájilo Muze-
um Výtopna, které se nachází v bý-
valém lokomotivním depu ve Zdi-
cích. K vidění byla stará železniční i
silniční vozidla, navíc se zároveň
konalo setkání  vozidel Škoda 100 k
50. výročí zahájení výroby tohoto
typu škodovky. Veteránů dorazilo
přes padesát, z toho »stovek« byla
víc než třicítka. V krásném sluneč-
ném dni bylo na co koukat i co
ochutnat, k poslechu hrála staro-
pražská kapela Třehusk. Po poledni
škodovky podnikly krátkou vyjížď-
ku městem. Zklamáním byla neú-
čast původně plánované parní maši-
ny. Vedle jízdy historickým minibu-
sem po Zdicích patřila k atrakcím i
malá parková železnice, jež vozila
caparty i dospělé. Oba dva dny se
předvedl v činnosti např. historický
popelářský vůz Bobr, o který měly
velký zájem hlavně děti...

Radim Říha, Výtopna Zdice

Vyhnali zimu a vydali
se do muzea pravěku
Tak už tu máme jaro a s ním i nové
zážitky. V Mateřské škole Všeradice
jsme si naplánovali několik akcí.
Jako každý rok jsme i letos vynášeli
Moranu, abychom vyhnali zimu.
Několikrát jsme jeli autobusem do
MŠ Osov na divadlo a navštívili
jsme i divadlo v Praze. Byli jsme se
podívat v místním muzeu pravěku,
předškoláci byli u zápisů do ZŠ a
nechybělo ani velikonoční tvoření.
Na květen máme naplánovaný výlet
rodičů a dětí do ZOO Plzeň, zápis
do naší MŠ, několik divadelních
představení a samozřejmě i rozlou-
čení s předškoláky, kteří se od září
stanou žáky základních škol.

Kristýna LapáčKová, 
MŠ všeradice
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výroba a tisk dopisních
obálek

www.frances.cz

SEKTOROVÝ NÁBYTEK
Devět kusů - za cenu dohodou, nebo za odvoz.

Kontakt: 602 946 984
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Městys Liteň se snaží o zlepšování
služeb, které poskytuje občanům.
Proto správu agendy vodného a
stočného včetně uzavírání smluv,
odečtů vodoměrů apod. převzala
společnost Aquaconsult, jež nám na
základě smlouvy poskytuje technic-
kou pomoc. Zákaznický servis spo-
lečnost přebírá bez navýšení paušál-
ního poplatku, který městys za tech-
nickou pomoc platí. Od rozšíření
spolupráce si slibujeme efektivnější
správu a kvalitnější servis. Dojde k
aktualizaci smluv a k jejich uvedení
do souladu s nejnovějšími předpisy
a zákony. Také jsme dohodli efektiv-
nější postupy pro vymáhání pohle-
dávek z minulých let. Kontaktní
údaje: tel. 251 642 213, e-mail:  re-
cepce@aquaconsult.cz. Kontaktní
pro  změny  a  uzavírání  smluv i

další  zákaznické  služby - Iveta  Ja-
náčková, tel: 251 642 213, linka
302, e-mail:  janackova@aquacon-
sult.cz. Při nahlašování havárie zůs-
tává v platnosti číslo uvedené výše.
Mimo pracovní dobu volejte poru-
chovou linku 724 005 900.
Provádět změny a uzavírat nové sm-
louvy je již možné. Vzhledem k za-
pracování veškeré  agendy do systé-
mu bude nahlášení samoodečtů vo-
doměrů s vystavováním faktur mož-
né až od konce června 2019. První
plánovaný odečet všech odběrných
míst se uskuteční na přelomu srpna
a září 2019. Prosíme, abyste neposí-
lali peníze na účet bez vystaveni da-
ňového dokladu. Na webu městyse i
společnosti je k dispozici ceník vod-
ného a stočného pro rok 2019. 
Filip kaŠTáNek, starosta litně

Devatenáctého ročníku Noci s An-
dersenem se 29. 3. zúčastnilo 130
žáků ZŠ Liteň. Těšili se na dobro-
družství, aktivity i návštěvu. Letos
pozvání přijala spisovatelka Pavla
Soletka Krátká. Byla milá, předsta-
vila své knihy a odpověděla na
všechny dotazy. Moc děkujeme!
A co jsme dále zažili? Žáci prvních
tříd navštívili liteňskou knihovnu,
kde je knihovnice seznámila s pro-

vozem. Ve škole si děti vyzkoušely
znalosti pohádek, knížek, večerníč-
ků, českých přísloví, rčení a pořeka-
del. Nechyběla ani zkouška odvahy.
K večeři byl báječný guláš. Ve tří-
dách jsme si četli, věnovali se vý-
tvarným aktivitám, soutěžili, hráli,
tančili. Pozdě v noci jsme zalezli do
spacáků - ani nezkoušejte hádat, v
kolik někteří usnuli!

Hana Havelková, ZŠ liteň

Liteňští se zúčastnili expedice Karakoram
Každý rok se žáci ZŠ F. J. Řezáče v Litni účastní soutěže Expedice Ka-
rakoram v pražském Lanovém centru Proud. Jedná se o soutěž ve zdolává-
ní výškových metrů, účastníci se snaží pokořit co nejvíce vrcholů - lano-
vých  překážek. Ve středu 10. 4. vyrazily reprezentovat školu dva týmy slo-
žené z žáků sedmé a osmé třídy. Dařilo se jim, soutěžící obou celků »vylez-
li« po jedné osmitisícovce a ještě stačili našlápnout kus cesty na další. Liteň
1 skončila druhá, družstvo Liteň 2 obsadilo nepopulární, ale velmi pěkné
čtvrté místo. Blahopřejeme! Hana Havelková, ZŠ liteň

O vodu se teď bude
starat Aquaconsult

CENÍK VODNÉHO I STOČNÉHO JE NA WEBU MĚSTYSE

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      4/2019 (93)                

EXPEDICE KARAKORAM. Liteňští školáci v pražském Lanovém centru
Proud. Foto Hana HAvelková

K závěru třetího roku fungování se
blíží liteňská Naše škola, kterou za-
ložili rodiče toužící po alternativě ve
vzdělání. Jejím současným největ-
ším úkolem je najít správnou, trvale
udržitelnou míru svobody a zodpo-
vědnosti, kterou lze vybavit každého
žáka, aby si s ní dovedl poradit, byla
mu k užitku a současně neomezova-
la svobodu a zodpovědnost ostat-
ních. Poté, co nám byla loni školní
inspekcí přiznána plná státní podpo-
ra, jsme letos ve fázi cizelování a
dotahování výukových postupů. Jed-
noduše řečeno nemáme už jen sny,
ale i zkušenosti, a snažíme se je zú-
ročit ve prospěch svých různoro-
dých žáků – chodí k nám jak ambi-
ciózní děti z intelektuálních či bi-

lingvních rodin, tak děti, jimž se v
jiných školách příliš nedařilo a v
uvolněnější atmosféře tu dostávají
příležitost rozvinout svůj talent.
Jak vypadá náš jarní program? Učí-
me co nejvíc zážitkově - děti byly
týden na horách, jako každoročně se
účastnily akce Ukliďme Česko, fun-
guje Klub mladého diváka, alchy-
mistický a dramatický kroužek. Žáci
vlastními silami či s pomocí rodičů
zvelebují areál záhonky a drobnými
doplňky, nejméně jednou týdně vy-
rážejí na výlety do terénu a finišují
své ročníkové práce. Pro posílení
demokratického ducha chystáme za-
ložení školního parlamentu. Kdykoli
to jde, propojujeme výuku s aktuál-
ní realitou.      (Dokončení na straně 9)

LiteňskéOKÉNKO

Za školáky dorazila spisovatelka Soletka Krátká

SE VČELKOU MÁJOU. Nejpokročilejší skupina němčinářů sleduje klip
Karla Gotta Die Biene Maja.                Foto Jan JÍCHA

Naše škola sází na zážitkovou výuku a chystá vlastní parlament
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Je to boj s neochotou a zlomyslností
ČTENÁŘI REAGUJÍ NA PŘÍSPĚVKY OTIŠTĚNÉ V MINULÉM VYDÁNÍ LITEŇSKÉHO OKÉNKA

Následující příspěvek dorazil od
čtenáře NN z Bělče. Byl řádně
podepsaný, ale autor si své jméno
nepřál zveřejnit. (NN)
Dovolte mi reagovat na články v
NN z  25. 3. Bylo by dobré vědět, že
Farma Homolka, která se pyšní
známkou Regionální potravina, pro-
střednictvím jejich provozovatelů
devastuje krajinu všude tam, kde
jsou jejich krávy umístěny. Je to vi-
dět vždy, když je skot přemístěn ji-
nam, zůstává tam po něm jen zmar.
Když jsou v okolí vzrostlé stromy,
tak zmizí - Homola je vytěží.
Zdálo by se, že aktivně podporuje ro-
zvoj CHKO - ale opak je pravdou,
nedbá ničeho lidského - umístí krávy
do ochranného pásma vodního zdro-
je, devastuje jím užívané polní a
účelové cesty, obyvatelům Bělče
znepříjemňuje život svými doprav-
ními prostředky - myšleny hlavně
traktory a nakladače, přívěsy, jízda s
břemenem na vidlích po místních
komunikacích za tmy, padající výka-
ly z převáženého hnoje - vyjede ze
statku a je za ním nevídaný bordel.
Totéž následuje při obsluze farmy
při výjezdu z úvozíku ve Bělči, ze

skládky balíků pod golfem, ve
Vlencích a podobně.
Opakovaně byl místními vyzýván k
pořádku - je to marné a ke stejné aro-
ganci vede i vyženěného syna, který
již také může řídit tyto mechanizmy.
Všechen nepořádek, který z něj vy-
padne, opět neuklízí ani on, ani nikdo
z farmy! Přestože byla k tomuto ne-
pořádku volána nesčetněkrát policie

se sídlem v Karlštejně, nikdy žádná
náprava nebyla učiněna, nebyl podle
ní zjištěn viník, přestože stopy ve-
dou do farmy. Tatáž záležitost hláše-
na na Odbor dopravy v Berouně,
opakovaně, bez odezvy a dokonce
bez nálezu dokumentů o stížnostech.
Je to velice nestandartní situace...
Nedávno, jako každý rok, byla ve
Bělči uklizena po zimě komunikace.

Na farmě jim to není divné a hned
silnici v obci, kde nejsou chodníky,
řádně pokřtí bahnem a slámou.
Starosta by se musel rozčtvrtit, aby
obsáhnul všechny tyto skutky. Je to
boj s neochotou, zlomyslností, své-
volí ze strany Homolky, jejích samo-
zvaných farmářů a drtičů dotací. Ho-
molové jsou známí arogancí, hulvát-
stvím k ostatním, svojí práci nadřa-
zují, svůj majetek si chrání a ostat-
ním majetek ničí. Ničí i společný
majetek - silnice, zmíněné polní a
účelové cesty a jejich okolí.
U kamene ve Vatinách byla také
krásná lávka do lesa přes potok. Tu
Martin Homola strhnul ihned po ins-
talaci kamene. Nutno podotknout, že
lesem ani po lávce nemohla jezdit
auta, byla to krásná procházka. Jim
prostě vadí všechno a všechno je je-
jich. Jak vtipně Homola píše, že  to
lidi přijali - ať kladně či záporně...
Arogance v každé větě.
Není třeba pokračovat ve výkladu
všeho, co všichni vědí a Homolové
dělají, že se jich to netýká. Liteň a
okolí má jakousi naučnou stezku, u
ní lavičky, ale věřte, že někdy bez
holínek je stezka neschůdná...

V plném proudu jsou soutěže mládežnických
družstev FK Liteň. Mladší přípravka zvítězila na
turnajích v Králově Dvoře i Chrustenicích, starší
přípravka zasáhne do bojů začátkem května a
mladší žáci sbírají zkušenosti v zápasech okresní-
ho přeboru. Program mimo mistrovských turnajů
a zápasů si v květnu zpestříme výjezdem starší
přípravky na velký turnaj do severočeských
Povrl, kde změříme síly mj. s družstvy Varnsdor-
fu, Mostu, FC Zličín a Xaverov Praha.
Tréninky se konají v pondělí a ve středu od 17.30
na hřišti v Litni. Budeme rádi, když mezi nás při-
jdou kluci ročníků 2011 - 2013.

Mladší přípravka - turnaje
27. 4.  14.00 Cembrit Beroun
4. 5.    10.00 Hýskov
18. 5.  10.00 Liteň

Starší přípravka - turnaje
5. 5.    14.00 Chodouň
12. 5.  10.00 Chyňava
19. 5.  10.00 Liteň
26. 5.  10.00 Hýskov
2. 6.    10.00 Žebrák

Mladší žáci - okresní přebor skupina A
26. 4.  17.30 Liteň - Cembrit Beroun
10. 5.  17.30 Liteň - Loděnice
17. 5.  17.30 Chrustenice/Hýskov - Liteň
24. 5.  17.30 Liteň - Všeradice

Text a foto Miloslav KLIMENT, FK Liteň

Liteňské aktuality
* Pálení čarodějnic se na dvoře zámeckého are-
álu v Litni koná 30. 4. Vstup do areálu od 18.00,
reprodukovaná hudbou,  vstup volný.              (jih)
* Dechová kapela 12° Plzeň vedená členem Čes-
ké filharmonie Jindřichem Kolářem zahraje 5. 5.
od 11.00 v liteňském zámeckém parku.           (jik)
* Sběr kovového odpadu a vysloužilých elekt-
rospotřebičů i autobaterií pořádá 11. 5. od 9.00 v
Litni, Leči, Bělči i Vlencích SDH Liteň. Kovové
věci a elektro přivezte k hasičárně, nebo nechte
11. 5. před plotem u cesty.  S těžkými věcmi hasi-
či pomohou. Informace na: 723 793 666.        (jih)
*  Letní dětský tábor pořádá 14. 7. - 3. 8. TK
klub Zálesák Liteň. Téma: Limonádový Joe aneb
Koňská opera. Rezervace přihlášek u táborových
vedoucích, nebo na j.hrach@seznam.cz. (jih)

***
* Dne 15. 4. tomu byly 2 roky, kdy navždy odešla,
ale v našich srdcích stále žije, naše milovaná ba-
bička a prababička, paní Marie Grubnerová z
Litně. Vzpomínají vnučka Romana a pravnučka
Romanka. „Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je
bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít.“  Romana BURDOVÁ, Liteň

Hulvát, nebo svérázný sedlák chránící si svůj majetek?
Protože se příspěvek výše výslovně
týká M. Homoly, nabídli jsme mu
možnost reagovat. Odpověď nej-
prve telefonicky slíbil, později
nám napsal, že: „...protože se mi
naskytla možnost, aby novinový
článek okomentoval někdo jiný
než já, tak jsem toho využil.“
Následující text dorazil - podepsa-
ný - ze Svaté, jeho autor si také ne-
přál uvést své jméno.                 (NN)

Přečetl jsem si články v Našich novi-
nách, které byly o sporech Martina
Homoly s obcí. Nejdříve se pozasta-
vím nad »vyvážeností« prostoru,
který byl oběma stranám sporu vě-
nován. Čtenáře nezávislých Našich
novin informovala redaktorka, která
připravuje pro liteňskou radnici mě-
síčník a své sympatie ani nijak nes-
krývala, psala formou já + starosta =
MY: považujeme, upozornili jsme
atd. Kauza zavřené cesty začala na

titulní stránce a příběhu hodného
pana starosty bránícího zájmy skupi-
ny občanů (a také jeho potenciálních
voličů) byla věnovaná celá stránka a
ještě třetina té další. Na hulvátského
farmáře se ale také dostalo: měl sko-
ro čtvrtinu stránky pro sebe, úplně
na konci. V hlavním článku jeho re-
akce asi nikdo nepotřeboval…
V Bělči nežiju, na farmě Homolka
občas nakupuju, ale mám-li mož-
nost, rád navštívím jejich stánek na
trzích v širokém okolí. Občas si
stoupnu vedle a poslouchám reakce
nakupujících. Baví mě komentáře li-
dí, kteří nejsou pravidelnými zákaz-
níky. Jsou podobné těm, jaké najdete
na sociálních sítích: Vynikající vý-
robky, velmi chutné… Ráda bych si
jezdila k vám na farmu z Berouna
pro větší množství mléka… Na tr-
zích na Jiřího z Poděbrad jsme kou-
pili tvaroh a sýry a moc nám chutna-
ly. Proto bychom, až pojedeme ko-

lem, něco zakoupili rádi přímo u Vás
na farmě…
To je celkem slušná propagace naše-
ho regionu. Určitě každého hospodá-
ře potěší, stejně jako si každý rodič
rád poslechne chválu na své dítě po-
dobnou této z facebooku farmy Ho-
molka: „Klobouk dolu před vašimi
produkty a před mladým mužem,
který tomu na trzích dneska velel.
Velký respekt!“ Takové hodnocení
dnešní mládeže se neslýchá často.
Chápu stesky bělečských sousedů a
rozumím tomu, že bahno a hnůj na
tamních cestách jim po právu vadí.
Avšak v článku zmíněné »omezová-
ní nás všech v užívání krajských ko-
munikací« je trošku silná káva. Po-
dle toho by po cestách asi měl far-
mář místo s traktory jezdit s traka-
řem… Zemědělskou techniku jinde
než na venkově nepotkáte. Je to úděl
venkovanů. V městech se víc řeší
hluk, kriminalita, drogově závislí. V

liteňském katastru se bere na paškál
těžký přečin pracujícího zemědělce
(a oponenta starosty v zastupitel-
stvu). Člověka, v němž křivda způ-
sobená v době znárodňování zřejmě
zanechala svou hořkou stopu, a tak
si svůj majetek možná až přespříliš
usilovně brání.
Napadá mě, zda i zde nehraje roli zá-
vist. Snést ve středu své obce úspěš-
ného souseda, jehož vlastnoručně
vyrobené produkty lidem chutnají,
vracejí se pro ně a ještě se objevují
noví zájemci, to potřebuje určitou
dávku přejícnosti. Na farmě Homol-
ka již »přivítali« mnoho kontrol, ať
těch běžných či iniciovaných anony-
my, ale porušování předpisů či do-
konce zákonů se tam neobjevilo. A
daně, které pravidelně platí, se přelé-
vají zpět a tedy v určité míře do roz-
počtu Litně. Ovšem v tomto případě
platí lehce poupravené pořekadlo:
Kdo chce farmáře bít…

Kámen odstraněný z cesty od Bělče do Vatin.                   Foto NN M. FRÝDL

Mladší přípravka zvítězila na dvou turnajích 
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Hotovo! Jiří Geissler obešel republiku
PUTOVÁNÍ PO HRANICÍCH ČESKA ZAČALO 20. BŘEZNA 2015, SKONČILO 12. DUBNA 2019

V pátek 12. dubna před polednem se
uzavřela moje pouť kolem České
republiky. Dorazil jsem k nádraží v
Chebu, odkud jsem 20. března 2015
vyrazil ve směru hodinových ruči-
ček na první úsek. 
V roce 2015 jsem absolvoval 30
etap, došel do Rokytnice v Orlic-
kých horách a zdolal  810,6 km. V
roce 2016 mi pokračování v cestě
zhatila punkce čelních dutin, takže z
Rokytnice dále jsem vyrazil až o rok
později 13. 3. 2017. Bylo to dalších
30 dnů, během kterých jsem zdolal
715,1 km a končil na nádraží v Mi-
kulově. Vloni jsem chtěl vše dorazit,
jenomže ze šlapání po teplém regio-
nu jižní Moravy se stalo martyrium a
boj se živly. Po velmi teplém počát-
ku března, přišlo v polovině měsíce
skokové ochlazení, a to u nás v noci
ze 16. na 17. 3. Cestou do Mikulova
jsme se radovali z pohledů z okna,
protože se zdálo, že jsme té sibérii
ujeli. Z Mikulova jsme vyrazili jen v
tričku, jenomže ouha. Během dne
nás studená fronta dostihla a násle-
dující 3 dny jsme se brodili nafouka-
nými sněhovými závějemi a s mra-
zem a ostrým větrem ovládajícím
nekonečné pláně podél řeky Dyje.
To vše způsobilo, že po 5 dnech jsem
musel s náběhem na zápal plic ve

Slavonicích po slabých 129,9 km
skončit. Vše se tedy o rok posunulo
a zřejmě jsem si vše zlé již vybral,
protože letošních 25 dnů bylo více

pohádkových než útrpných. Počasí
jak vymalované, jenom několik dnů
jsem musel jít oblečený v bundě,
převážnou většinu etap jsem absol-
voval v triku s krátkým rukávem.
Navíc jsem procházel zřejmě jedním
z nejkrásnějších příhraničních úse-
ků. Od České Kanady, přes Šumavu
a Český les zpět do Chebu. Byť
uplynulá zima byla bohatá na sníh a
v některých výše položených úse-
cích cestou přes Šumavu jsem se
sněhem skutečně musel brodit, cel-
kově byl profil krajiny k poutníkovi
velmi přítulný. Výškové metry jsem
pravidelně nastoupával a opět schá-
zel do údolí, byly to však kopce při-
měřené, žádný turistický free style,
jaký jsem zažil třeba v Beskydech.
Na ty skutečně vzpomínám velmi
nerad. Jarní období a tající sníh na
vrcholcích, to vše způsobilo bohatou
naplněnost všech vodních toků. Od
malých stružek, přes potoky a říčky,
převážně si razící cestu vzrostlými
lesy, prakticky žádní turisté. Nebylo
vůbec neobvyklé, že jsem za celý
den nepotkal živáčka a mohl se tak
soustředit jen na vlastní myšlenky,
úvahy, sny a tužby. 
Asi by se ten poslední úsek dal zv-
ládnout rychleji. Jenomže svůj plán
jsem trošku přizpůsobil i kolegovi
Jeffovi. Ten se mnou celou tu taška-
řici před 4 roky započal a stalo se
pravidlem, že mě na každém úseky
vždy první 2-3 dny doprovázel. Bylo
tedy nemyslitelné, abych odmítl jeho
přání se mnou do toho Chebu dorazit

společně. Nakonec to nebyl jenom
Jeff, ale i jeho dcera Alice, která do-
stala ten den volno ve škole výmě-
nou za slib, že jejich třídu navštívím
a budu jim o svém putování vyprá-
vět, a také pes Brok. Bylo 11 hodin a
40 minut, když se naše čtveřice za-
stavila před cílovou budovou, a na
oslavu si dospělí dali láhev sektu,
Alice jahodu a Brok teplou sekanou
z nádražního bufetu. 
Mám tedy splněno. Pěšky kolem do-
kola bylo naplněno. Je jen otázka,
zda by nešlo doplnit o »… a křížem
krážem«.  To ale necháme ještě utře-
pat. Jiří GeIssLer, Dobřichovice

Naše škola sází na zážitkovou...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

To v sobě může mít vtip i kouzlo ne-
chtěného. Ve výtvarné výchově se
teď např. probírala gotika, děti poro-
zuměly jejím architektonickým zá-
sadám, sestavily kartónový model
katedrály Notre-Dame a k dovršení
zážitku ho na zahradě zapálily. 
V nejbližších dnech nás čeká proslu-
lé divadelní představení Michaely
Vaňkové na téma Wintonových dětí,
které se pokusíme realizovat přímo
na liteňské vlakové zastávce a k ně-
muž jsme přizvali i děti z Bílého ka-
mene. Následuje týden výpomoci na
farmě, kde budeme budovat oploce-
ní, drenáž a dřevěné stavby. Školní
rok vyvrcholí 20. června první aka-
demií v liteňském kině, kde se před-
vedou veřejnosti divadelní či hudeb-
ní čísla a také odprezentují nejlepší

ročníkové práce. 
V době letních prázdnin nás čekají
stavební úpravy nových prostor, kte-
ré jsme získali do pronájmu. Jelikož
stejně jako většina škol nedisponuje-
me horentním kapitálem, značná část
těchto prací bude mít podobu brigád
za účasti rodičů a dobrovolníků. 
Naše škola má komunitní charakter,
rodiče žáků jsou spoluúčastníky na
jejím dění. Máme zájem se stát i vý-
razným prvkem komunálním, zapo-
jovat se do místního dění a přispět k
dobrému jménu Litně. Překážkou je,
že naše děti nejsou zdejší, nemají k
místu domovský vztah a není vždy
možné je zde zapojit ve večerních
hodinách, ale překážky jsou konec-
konců od toho, aby se překonávaly.
Jan JíchA, ředitel Naší školy, Liteň

Sport po okolí
* Družstva Čakovic přivítají 27. 4.
na svém hřišti »národní« házenkáři
Řevnic. Od 9.00 hrají starší žáci A,
od 10.05 muži a od 11.20 starší žáci
B. František ZAVADIL
* Závody mopedů Stadion - IX.
ročník Svinařského trojúhelníku se
uskuteční 27. 4. ve Svinařích pod
zámkem. Přejímka strojů od 12.00
do 13.00, start ve 13.30.             (mif)
* Závody dračích lodí se na Be-
rounce v Dobřichovicích konají 1.
května. Prezentace a porada kapitá-
nů od 10.00, první rozjížďka od cca
11.00. Tréninky jsou naplánované
na 30. 4. od 16.00. (pav)
* Lukoládu – soutěž v lukostřelbě
pořádá 4. 5. od 14.00 v areálu soko-
lovny Dobřichovice skautské stře-
disko Lesní Moudrost.                 (ak)

INSTALATÉRSTVÍ
a BARVY-LAKY

HŘEBÍK
Čs. Armády 97, Řevnice

Tel.: 777 558 345; 257 316 416
Prodej: všech druhů barev, instalatérského zboží, 

vodovodních baterií zn. Novaservis, kanalizačních šachet,
čerpadel, pilových řetězů zn. Oregon, vrutů 

a silikonů zn. Fischer int., nářadí Knipex 

Nabídka služeb: Míchání všech druhů barev a lazur
Primalex a Johnstone´s - VŠE NA POČKÁNÍ; Broušení

pil. řetězů a kotoučů, kuchyňských nožů 
a nožů do sekaček; výroba klíčů; výměna propan-butano-
vých a propanových lahví; NOVĚ - STROJNÍ ČIŠTĚNÍ

ODPADŮ i KANALIZACÍ, zámečnické práce

Vítězství vybojovaly děti, kadetky i juniorky

Soutěže Žij pohybem se v pražských Modřanech zúčastnily aerobičky AC
Olympia Všenory. Děti se sestavou Heidi - děvčátko z hor  obsadily  2. mís-
to, Kadetky se sestavou Game over skončily třetí a Juniorky se sestavou
Survivor - kdo přežije  soutěž vyhrály. Den nato ve Dvoře Králové ve svých
kategoriích všechny tři týmy zvítězily. V sobotu 13. 4. skončily v Odolena
Vodě Děti i Juniorky druhé, Kadetky čtvrté.        Text a foto Katka ČeRná,

AC Olympia Všenory

V CÍLI. Jiří Geissler (vlevo), kama-
rád Jeff s dcerou Alicí a pes Brok v
cíli cesty kolem republiky, před nád-
ražím v Chebu.           Foto ARCHIV
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V zázemí úvodního podniku 20. ročníku seriálu Kolo pro život: Praha – Karlštejn Tour
České spořitelny bude přichystaný sportovní i doprovodný program. Obohatí ho výuka 

a trénink jízdy na mobilním dopravním hřišti, skákací hrad a pumptracková dráha.
Uskuteční se další díl projektu Cyklokroužky (http://www.cyklokrouzky.cz).

Sportovní den se koná v pátek 26. 4. v Dobřichovicích na louce u řeky, 
v bezprostřední blízkosti ulice 5. května od 14 do 18:00. Připravený bude skvělý 

program pro předškoláky, mladší i starší žáky; vítané jsou především děti z mateřských 
a základních škol v okolí Prahy i dospělý doprovod. Zájemci absolvují společnou 
rozcvičku, vyzkouší si nejrůznější sportovní disciplíny a otestují fyzickou kondici. 

Pro děti bude připravené mobilní dopravní hřiště se zkušenými instruktory, kteří vše rádi
vysvětlí, rozdělí role a s dětmi natrénují. Malí i velcí zájemci mohou také vyzkoušet 
cyklistickou jízdu na dřevěné pumptrackové dráze, pro všechny návštěvníky bude 

přichystané malé občerstvení. Veškeré sportovní aktivity jsou pro děti zdarma, každý
malý sportovec si navíc domů odnese dáreček. 

1. Trénink rovnováhy   
2. Sed/leh na žíněnce žíněnka 
3. Člunkový běh s kužely

4. Skok z místa  
5. Hod na cíl
6. Kotouly na žíněnce 

Disciplíny všeobecné pohybové průpravy:

Cyklistické disciplíny:

1. Pumptrack, mobilní překážková dráha 2. Slalom na kole

Páteční odpoledne pro děti 26. 4. 2019

Přijďte do Dobřichovic den před startem bikerských závodů Kolo pro život a dětské série ČT Déčko Junior Trophy vyzkoušet 
s dětmi něco nového! Kolo a helmu vezměte s sebou, omezené množství kol i helem bude možné si zapůjčit na místě.

Těší se na vás Team Kolo pro život!
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Karlštejn si z Žebráku přivezl »šestku«
JAK SI V UPLYNUÝCH ČTRNÁCTI  DNECH VEDLI FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE

Poberouní - ostudných šest bra-
nek vyfasovali fotbalisté Karlštej-
na v Žebráku. letovští v pohled-
ném zápase doma přetlačili Zdice,
dobřichovice v oslabení nestačily
na dobrovíz.
LETY, krajská I. B třída
FK lety - Zdice 2:1 (1:0) 
Branky: Pospíšil, Rosenkranz
Hosté předvedli kvalitní fotbal, do-
mácí jim v tom zdatně sekundovali.
Vedení Letů zařídil v poslední minu-
tě první půle hlavou Pospíšil, který
do sítě poslal míč z přímého kopu.
Druhý poločas byl stejně svižný jako
ten první. V 61. minutě Rosenkranz
po autu zpracoval míč a jeho střela

ze 40 metrů skončila v šibenici.
Krátce nato Zdičtí snížili, ale vyrov-
nat se jim už nepodařilo.              (jik)
FK lety - Králův dvůr B 1:3 
Branka: Kratochvíl
Hosté dominovali v rychlosti, důra-
zu i nasazení, dvoubrankový náskok
si vypracovali už do přestávky. Po
změně stran pozorně bránili a podni-
kali rychlé protiútoky. V 62. minutě
přetavili jeden z nich v tříbrankové
vedení. V 77. minutě centr Krtka
skončil na tyči a odražený míč napá-
lil do sítě Kratochvíl - 1:3.           (jik)

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
dobrovíz - dobřichovice 3:0
Domácí si za celý 1. poločas vypra-
covali jedinou šanci, kterou ve 21.
minutě proměnili. Hosté byli nebez-
pečnější, ale bez efektu. Navíc byl
ve 40. minutě za oplácení vyloučen
Větrovec. Dobřichovičtí se v oslabe-
ní vyhecovali k nejlepšímu výkonu
jara a i v deseti dokázali domácí pře-
hrávat. V samém závěru fyzicky od-
padli, čehož využila Dobrovíc ke vs-
třelení dalších dvou branek.     (oma)
dobřichovice - Čisovice 2:1
Branky: d. Skučko, M. Šlapák
Že Dobřichovice hrají o udržení a
hosté, vedoucí celek soutěže, o po-
stup, nebylo znát. K vidění byla řa-

da nepřesností, kiksů, faulů a žlutých
karet. Ve 45. minutě skóroval prud-
kou střelou zblízka Skučko. Hned po
přestávce hosté vyrovnali. Druhý gól
přidal v 57. minutě Šlapák.       (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Žebrák - Karlštejn 6:0.
Karlštejn nastoupil v devíti. Dlouho
se držel, poločas byl 1:0, ale s přibý-
vajícím časem ubývaly síly a soupeř
toho dokonale využil.                  (miš)
Karlštejn - Březová 0:2
V duelu sousedů v tabulce předvedl
Karlštejn podprůměrný výkon. Hra
byla chaotická, bez nápadu. Březová
v první půli trefila dvakrát břevno,
góly střílela po změně stran.      (miš)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZT - Svatá 0:1
Se ztrátou bodů s posledním týmem
tabulky se nepočítalo! V bojích o zá-
chranu to znamená velkou kompli-
kaci. Ostrovan si za celý zápas nevy-
pracoval tlak ani šance. (Mák)
doubravan Újezd - oZT
Branka: Pavel Šebek
O velmi důležité vítězství se postaral
25 minut před koncem Šebek. OZT v
tabulce soupeře přeskočil.       (Mák)

FK VŠERADICE, III. třída 
všeradice - Újezd 5:2

Branky: vynš 2, Nájemník, artl,
Silbernágl
Podluhy - všeradice 1:1

ŘEVNICE, IV. třída
Roztoky - Řevnice 4:1
Branka: Matoušek
Řevnice - Hostivice B 4:2
Branky: Matoušek, Zdráhal, Fa-
bík, Maštalíř

Sezona 2018/2019 skončila volejba-
listkám Sokola Dobřichovice baráží
o extraligu s družstvem Sokola
Šternberk. Zatímco jsme u nich se-
hrály dvě poměrně průměrná utkání,
doma jsme se 12. 4. hodně snažily
vyhrát! V prvním setu se nám to po-
dařilo (29:27) a do druhého setu
jsme šly s tím, že soupeřkám nic ne-
darujeme zadarmo. Set to byl velmi
bojovný a vyrovnaný, ale nakonec se

štěstí přiklonilo k družstvu Štěrnber-
ka - prohrály jsme 24:26. Další sety
už byly v režii soupeře, i když v tom
posledním jsme ještě zabojovaly, do-
táhly velký bodový odstup. Přesto
jsme nakonec prohrály 20:25. Citel-
ně chyběly 2 hráčky, které se v důs-
ledku administrativního pochybení
nedostaly na soupisku baráže. I tak
lze konstatovat, že výsledky, kterých
naše děvčata dosáhla v letošním roč-

níku, jsou vynikající a je nutné jim
za předvedené výkony pogratulovat.
Čeho jsme letos dosáhly?
- vítězství v I. lize s výrazným bodo-
vým ziskem
- postup do baráže o extraligu
- výborný výkon v Českém poháru -
postup až do 3. kola, kde jsme těsně
prohrály na palubovce Přerova hrají-
cího extraligu
- 3. místo na turnaji v Dřevěnicích 
- 2. místo v MR ČOS -  hned za ext-
raligovým družstvem Sokola Frýdek
- Místek.
Družstvo bylo vyhodnoceno jako
nejlepší celek Sokolské župy Jung-
mannovy v roce 2018 a na Valné
hromadě župy odměněno. 
Dostalo se i do nominace Sportovec
Středočeského kraje, kde však byla
řada družstev, které dosáhly daleko
lepších úspěchů v celostátním i me-
zinárodním měřítku. 
Poděkování patří trenérovi i reali-
začnímu týmu. Teď si dáme chvilku

»oraz«, vyléčíme zranění i bolavé
duše a v dalším ročníku se pokusíme
znovu uspět. Ivana Caldová,

Sokol dobřichovice
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Sen o extralize volejbalistkám překazil Šternberk

Těší se na Angličany 
Fotbalový turnaj hráčů starších než
35 let se uskuteční 4. 5. od 11.00 na
hřišti Za Vodou v Řevnicích. Jako
každý rok u nás přivítáme návštěvu z
kolébky kopané - turnaje se kromě
mužstev Řevnic, Zadní Třebaně a
Dobříše zúčastní i výběr z jihu Ang-
lie. Všichni doufáme, že mužstva z
našeho regionu oplatí Angličanům
porážku, kterou jejich reprezentace
uštědřila té naší. Přijďte se podívat!
Miroslav KRAtOCHVíl, Řevnice

První domácí zápas jarní sezony odehrála fotbalová starší přípravka FK
Řevnice v nových dresech. Zasponzoroval je Petr Kozák, který se také v den
svých narozenin přišel podívat na zápas tohoto týmu s Čisovicemi. Kluci nám
i jemu udělali radost výhrou 25:4. Za sadu dresů i za osvětlení tréninkové-
ho hřiště, kterým podpořil řevnický fotbal, patří P. Kozákovi poděkování.
V pondělí 8. 4. jsme vyrazili na stadion AC Sparta Praha, kde kluci z mlad-

ší přípravky doprovodili hráče před zápasem na trávník. Nejen pro děti, ale
i pro nás, kteří jsme se na ligový zápas se Zlínem vydali s nimi, to byl moc
hezký zážitek. Hráči i jejich rodiče si tento nevšední okamžik velice užili a
všichni na stadionu jsme na konci mače slavili výhru Sparty 2:0. Za výlet na
pražskou Letnou vděčíme iniciativě našeho trenéra Jaroslava Soukupa.
Foto Jaroslav SOUKUP        Kateřina Sýkorová SeIFeRtOVá, Řevnice

Kluci z řevnické mladší přípravky vyprovázeli na hřiště ligové fotbalisty Sparty

Úspěšné družstvo dobřichovických
volejbalistek.                 Foto ARCHIV

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
27. 4. 17:00 FK Lety - Sokol Choteč
4. 5. 17:00 FK Lety - Daleké Dušníky

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
27. 4. 17:00 Zlatníky - Dobřichovice
4. 5. 17:00 Dobřichovice - D. Břežany

KARLŠTEJN, okresní přebor
24. 4. 17:00 Trubín - Karlštejn
Čtvrtfinále Poháru OFS Beroun
28. 4. 17:00 Komárov B - Karlštejn
4. 5. 17:00 Karlštejn - Neumětely

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
27. 4. 17:00 OZT - Podluhy 
5. 5. 17:00 Hudlice - OZT

VŠERADICE, III. třída
27. 4. 17:00 Všeradice - Hudlice
4. 5. 17:00 Cerhovice B - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
5. 5. 17:00 Řevnice - Dobříč B 
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