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Hvězdný Laczo Deczi
se chystá na kurty

21. května 2019 - 10 (750)

Cena výtisku 7 Kč

Folklorní festival
pronásleduje déšť
STAROČESKÉ MÁJE SKONČÍ 26. 5. V KARLŠTEJNĚ
Poberouní - Na šesti místech už se
letos konal poberounský folklorní
festival Staročeské máje. Největší
přehlídka folkloru ve Středočeském kraji má před sebou ještě čtyři zastavení.
O uplynulých dvou víkendech festival pokračoval ve Svinařích, Černošicích-Mokropsech a v Zadní Třebani. Ve Svinařích musel být 11. 5.
kvůli dešti posunut začátek tradiční
obchůzky vsí, za deště se májovníci
s kapelou zpět na výchozí místo zase
vraceli. Program odbývající se premiérově na místních kurtech byl
operativně přestěhován pod střechu

klubovny. V Mokropsech o den
později to dlouho vypadalo, že bude
vinou nebeské nadílky opravdu
mokro - černé mraky nevěstily nic
dobrého - nakonec se ale liják nekonal a zúčastněné soubory mohly
před zaplněnou návsí předvést, co
dovedou. Včetně řevnických Notiček, které ten den měly mít původně
volno, ale na poslední chvíli zaskočily za Benešáček, jehož členy zkosily choroby.
Festival Staročeské máje vyvrcholí
poslední květnový víkend v Letech,
Všeradicích, Hlásné Třebani a Karlštejně. (Viz strany 2, 5, 11, 12)
(mif)

Výbuch se nekonal, ohlašovatel byl »mimo«

Černošice - Hotové hasičské a policejní manévry způsobilo 13. května po
deváté večer telefonické oznámení výbuchu a následného úniku neznámé
látky v rodinném domě v Černošicích.
Na místo ihned vyrazili profesionální i dobrovolné hasičské sbory z Řevnic,
Radotína, Černošic i Dobřichovic, policisté »státní« i městští. „Po příjezdu
jsme zjistili, že k žádnému výbuchu ani úniku nebezpečných chemikálií
nedošlo. Ohlašovatele, který nebyl zcela při smyslech, si převzala záchranná služba,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pavel Vintera.
(mif)

Císař stráví noc na hradě, po devadesátéosmé

NA MÁJÍCH. Na několika místech našeho kraje - a v Praze na Kampě - pokračoval folklorní festival Staročeské máje. V sobotu 18. 5. se to kroji hemžilo na návsi v Zadní Třebani. (Viz strana 2)
Foto Petra FRÝDLOVÁ

Dobřichovice - Jednu premiéru a
devadesát šest repríz má za sebou
muzikál Noc na Karlštejně v podání poberounského ochotnickoprofesionálního souboru. Představení s pořadovým číslem 98 bude
k vidění na nádvoří zámku v Dobřichovicích v sobotu 1. června od
21 hodin.
I tentokrát se v titulní roli císaře
Karla IV. představí skvělý herec
Václav Vydra, jeho choť ztvární

»Vosáči« hledali Helenu. Našli ji v lese u Svinař
Poberouní - Nový klip poslala
před pár dny do světa v regionu
velmi známá bigbítová kapela Vosí hnízdo. Čtveřice originálně
maskovaných muzikantů hledá po
našem kraji Helenu. Esenbáckou
uniformu při natáčení oblékl i
zpěvák »vosáčů« Radek KUNC
zvaný Hadrák.
Tak jak: Našli, »moji rádcové«, našli jste – Helenu…?
Samozrejmě, že jsme Helenu nakonec našli - usnula nám unavená v
lese u Svinař.
Proč jste hledali právě Helenu?
Kdo je autorem písničky a klipu?

Radek Kunc.

Foto ARCHIV

Helenu jsme hledali, protože byla
součástí příběhu o ztracené lásce a o
situaci, když na tebe jde jaro. Autorem písničky je Vosí hnízdo, autorem klipu Miki Pejchal a Dan Novák, nadějní dvacetiletí filmaři.
Mimochodem, Helena, resp. její
představitelka »se vám dost povedla«. Kde jste k takovému éterickému stvoření přišli? Nebálo se vás,
drsných rockerů…?
Představitelka Heleny je dcera našeho basáka Tomáše Spěváka Kristina. Tomáš už by si měl pořídit pušku na odhánění nápadníků. Nás se
snad nebála... (Dokončení na str. 3)

Nikol Vaňková, která císařovnu
Elišku převzala po své matce Monice. Dobřichovickým představením
»noci« vyvrcholí první den Královského průvodu z Prahy na Karlštejn.
(Viz strana 16)
(mif)

Matěj z Leče se stal
mistrem Hamburku
Leč - Mistrem
Hamburku se
stal čtrnáctiletý
kickboxer Matěj
Vlasák z Leče u
Litně. V květnu
navíc s reprezentačním týmem
vyhrál i závod
světového poháru v Budapešti.
„Matěj z turnaje Heroes of Hamburg přivezl tři medaile - jednu zlatou a dvě bronzové,“ potvrdil závodníkův otec Petr Vlasák. „Mistrem Hamburku se stal v disciplíně
Kicklight starší žáci,“ dodal. Na
světovém poháru, který se konal uplynulý víkend v maďarské Budapešti, zvítězil český reprezentační tým,
jehož je Matěj členem.
(mif)
Foto Petr VLASÁK
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STAROČESKÉ MÁJE. Májovníci ve Svinařích a dětské tanečky pod májkou v Zadní Třebani.

Třebaňské máje skončily sólem
STARŠÍ I MLADŠÍ ROČNÍKY SI NA NÁVSI ZANOTOVALY, NĚKTEŘÍ DOKONCE TANČILI
Třetí květnovou sobotu se konal poberounský folklorní festival Staročeské máje v Zadní Třebani. Měli
jsme štěstí: počasí se umoudřilo, celý víkend se vydařil. A tak se mohli
účinkující radovat z krásného a teplého počasí, diváci pak z přehlídky
souborů, které k nám zavítaly.
Hasiči krásně vyzdobili náves a
postavili máj. Tak, jako každý rok, i
letos zahájil oslavy jarmark, pro děti
byla připravena výtvarná dílna, skákací hrad i projížďky na koních.
Hosté si mohli pochutnat na různých
dobrotách a vyzkoušet alsaské či
moravské víno nebo pivo Bobr z mí-

Poberounský festival
vyvrcholí v podhradí
Poberounský folklorní festival Staročeské máje se ještě bude konat v:
+ LETECH: 25. 5. od 12.00
+ VŠERADICÍCH: 25. 5. od 12.15
+ HL. TŘEBANI: 25. 5. od 14.00
+ KARLŠTEJNĚ: 26. 5. od 13.00

stního pivovaru. Nechyběla otevřená
kaplička, zazvonilo se na zvon a byla odsloužena májová pobožnost.
Poté začala vyhrávat cimbálová muzika Michala Horsáka a - hrála opravdu výborně. Škoda, že diváků bylo v tu chvíli na návsi jen poskrovnu... V půl třetí vyrazil, s mírným
zpožděním, od hasičské zbrojnice
průvod. Děti ze školky hrdě přidržovaly pentle nazdobené májky, nechyběla krojovaná družina ani hasiči
v uniformách. Průvod zakončily
jezdkyně na koních i bryčka Kateřiny Červené, která vezla starostku
obce Markétu Simanovou.
Na návsi následovalo tradiční žádání
o právo: chasa, malí i hasiči žádali
starostku o povolení k pořádání májů. Vše dobře dopadlo, starostka povolení dala, a tak mohlo vypuknout
všeobecné veselení. Na pomyslném
pódiu jsme po cimbálovce slyšeli
pražský soubor Melodiku - děti hrály na různé starodávné nástroje, což
bylo moc zajímavé. Dále pokračova-

la naše oblíbená jihočeská dechovka
Netolička. Starší i mladší ročníky si
na návsi zanotovaly a někteří návštěvníci dokonce i zatančili. Náves se
konečně zaplnila....
Nechyběly »místní«: Proměny, Notičky, Třebasor ani Třehusk. Moc děkujeme, že nám tyto soubory a skupiny zůstávají věrné - rádi se s nimi
v Zadní Třebani setkáváme a pobavíme.
Díky za to, že májové oslavy zakončili tanečníci českou besedou ve čtyřech kolonách. Došlo na dražbu máje i kácení. Výhercem máje se stal
Zdeněk Harnoch, výhercem špičky
Josef Malý ml. Gratulujeme! Pepa
Malý si pak přímo na návsi mohl vychutnal závěrečné sólo. To se stalo
hezkou tečkou za letošními Staročeskými máji v Zadní Třebani.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku
k dílu a pomohli s organizací, aby se
oslavy v obci mohly uskutečnit.
Petra FRÝDLOVÁ,
zastupitelka Zadní Třebaně

V Mokropsech se festival konal počtrnácté
V neděli 12. května se v Černošicích
– Mokropsech, již počtrnácté, zastavil Poberounský folklorní festival
Staročeské máje. Obavy z nepřízně
počasí byly rozptýleny hned zkraje
zpěvem a tancem folklorních souborů, které s nasazením a radostí předvedly své programy. Celé odpoledne
se neslo v příjemném duchu.
Jako tradičně bylo černošické májové dostaveníčko zahájeno průvodem
s májkou od kapličky sv. Václava.
Po slavnostním zahájení na Masopustním náměstí se rozběhl bohatý program. Z Prahy k nám zavítal folklorní soubor Moták, který si připravil
tance z jižních Čech. Z Čech východních přijel dětský folklorní soubor Sejkorky, jehož veselá pásma o
kominících nebo východočeských
dobrotách pobavila a potěšila malé i
velké diváky. Na Chodsko jsme se
podívali s programem dudácké muziky Praštěnka. Z Řevnic přijela lidová muzika Notičky, která předvedla pásmo o řemeslech. Pochopitelně nemohl chybět černošický
folklorní soubor Pramínek, který působí při ZUŠ Černošice. S lidovou

muzikou předvedl 2 pásma - z Valašska a Doudlebska - a mokropeské
dobrovolné hasiče doprovodil zpěvem při kácení májky.
Letošní černošické Staročeské máje
se velmi vydařily. Děkujeme za podporu Městu Černošice – Odboru kul-

tury, organizátorům poberounského
festivalu, Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy, účinkujícím a divákům, kteří celé odpoledne doprovázeli účinkující na jevišti potleskem.
Magdaléna VOLDřichOVÁ,
FS Pramínek, Černošice

SEJKORKY. Dětský folklorní soubor Sejkorky z východočeských Slatiňan na
návsi v Mokropsech.
Foto NN M. FRÝDL

Foto NN M. FRÝDL

Hasiči máj postavili,
podřízli i vyhráli
Jako každoročně se SDH Zadní Třebaň podílel na přípravě místních
májů. Již ve středu před akcí parta
svalnatých chlapů vyrazila do brdských lesů »ulovit« smrček, který též
zbavili kůry a přebytečných větví. Ty
pak byly použity na výrobu věnce.
V pátek jsme připravovali fáborky
na májku a břízky. Silnějšími pruhy
krepáku jsme vyzdobili věnec, který
se zavěšuje pod špičku. Svazovaní
pestrobarevných proužků krepového
papíru se tradičně zúčastnili nejen
dospěláci, ale i naši nejmenší.
V »májovou« sobotu ráno práce pro
hasiče začala již po páté ranní. Bylo
třeba máj nazdobit fábory, připevnit
věnec, vykopat díru se zbytkem loňského kmenu a především nádherně
nazdobenou májku vztyčit. Pak bylo
třeba dovézt a nazdobit břízky, které
zkrášlovaly náves i okolí. Poté »požárníci« nachystali stánek s občerstvením, v němž si mohli návštěvníci
festivalu koupit klobásy, grilované
maso, hermelín či utopence. Nechyběla ani točená malinovka a pivo.
Ve 14.30 se pak třebaňští hasiči v
parádních uniformách s prapory v
ruce vydali s průvodem od hasičárny na náves, kam - jako již několik
desítek let před tím - donesli i malou
májku se stužkami. Ta byla doslova
obsypaná krojovanými dětmi. Na
návsi pak jednatel sboru Josef Ševčík požádal starostku o povolení k
pořádaní májové slavnosti.
Poslední, avšak neméně významnou
činností zdejších hasičů bylo losování výherce májky a její poražení.
To si letos hasiči náramně užívali a
finální podříznutí oddalovali několika vypitými i na »mazání« pily použitými půllitry piva. Po několika minutách konečně za skandování přítomných diváků se májka skácela k
zemi. Jejím hrdým majitelem se stal
Zdeněk Harnoch, nejstarší člen místního hasičského sboru. Šťastným
lovcem kytice ze špičky poražené
májky byl další hasič - Josef Malý
mladší, jemuž a jeho milé proto patřilo tradiční sólo.
Zbývalo jen odnést padlou májku,
odklidit otrhané břízky a sbalit prodejní stánek. Ve 22.00 pak pro místní sbor dobrovolných hasičů letošní
zadnotřebaňské máje definitivně
skončily. Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,
SDH Zadní Třebaň
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»Vosáči« hledali Helenu. Našli ji v lese
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ESENBÁCI. Členové kapely Vosí hnízdo při natáčení klipu k písničce Hledá se Helena.
Kde všude jste natáčeli? A jak jste
vybírali ta správná místa?
Lokace vybíral právě Tomáš Spěvák
a povedly se, stejně jako počasí. Natáčeli jsme ve Svinařích, Halounech
a v lese, na Skalce.
Jak vám to šlo?
Natáčení trvalo dva dny a na to, že
jsme neherci, tak se to docela podařilo. Tedy alespoň myslím. Trochu

Na třináctý Slunovrat
dorazí Švédi i Estonci
Třináctý ročník multižánrového hudebního festivalu Rockový Slunovrat se koná 31. 5. a 1. 6. Na třech
pódiích v řevnickém Lesním divadle
a jeho okolí se představí plejáda zahraničních i tuzemských kapel a DJ.
Hlavní hvězdou letošního ročníku je
švédská rocková formace Royal Republic, která v rámci svého festivalového turné představí albovou novinku. V sobotu zahrají také kapely
Wohnout, Auxili a La Regadera ze
Španělska, Circus Problem, Kapitán
Demo, N.O.H.A., kteří jsou napůl ze
Spojených států nebo estonští I
Wear Experiment. Tahákem pátečního programu jsou skupiny Horkýže
Slíže a Gaia Mesiah. V závěsu za nimi jsou němečtí punkrockeři Itchy,
Sto Zvířat, Prago Union, Skyline nebo Ting.
Pokračuje i charitativní soutěž mladých kapel Rockový Slunovrat léčí,
která má za cíl nejen podpořit možné naděje české hudební scény, ale
zejména pomoci. Výtěžek poputuje
na konto Klubu nemocných cystickou fibrózou. V rámci této »nadace«
lze přispět i na elektrický vozík pro
handicapovaného Patrika Šimánka.
Areál Lesního divadla nabídne i písečnou pláž v lese a bohaté občerstvení pro každého. Ubytování je
možné v bezplatném stanovém městečku. Více na www.rockovyslunovrat.cz. Kryštof CHVOJKA, Lety

trému jsme měli, jasně, ale pak jsme
odhodili ostych a už to jelo, jak na
dratkách.
Při natáčení jste oblékli uniformy
příslušníků někdejší komunistické
Veřejné bezpečnosti. Jak na vás
»domorodci« koukali, nebudili jste
pohoršení? Nevolali na vás policii?
Bylo to celkem vklidu. Jenom jeden
pán z Haloun si myslel, že mu chceme znárodnit jeho pole. A jeden naopak volal: To je bomba, hurá!
Zažili jste při natáčení nějakou
»veselou příhodu«?
Zažili. Přes Svinaře vede objížďka,
takže ten den tu projíždějící nechápali, co se děje. Všude policajti! Dokonce někteří přibržďovali, to byla
legrace...
Proč jste Helenu hledali maskovaní
právě za »esenbáky«. Kde jste ty
uniformy vzali?
Uniformy jsem měly předepsané ve

scénaři, se kterým přišel pan režisér
Miki. Sice byly nějaké pochybnosti,
ale pak jsme mu nechali volnou ruku
a toto je výsledek. Uniformy jsme si
půjčili ve fundusu filmových ateliérů na Barrandově.
Klip je samostatné dílo, nebo je součástí nějakého většího projektu?
Chystáte nové, páté cédéčko?
Jasně, chystáme nové dlouhohrající
album Melouny. Křtít ho budeme 19.
prosince v černošickém Clubu a zároveň s ním pokřtíme i videoklip.
Kdo půjde za kmotra?
Kmotra ješte nemáme, ale určitě do
té doby nějakého vymyslíme.
Kde si vaši fanoušci mohou klip
pořídit? Je či bude někde k vidění?
Videoklip běží na yutube a jednáme
s TV Rebel i dalšími televizemi, ale
zatím nevíme, zda se jim vejdeme do
formátu.
Na přelomu května a června vystu-

Foto ARCHIV
pujte v řevnickém Lesním divadle
na Rockovém slunovratu. Na co se
v souvislosti s vámi mohou návštěvníci těšit, co budete hrát?
Na »slunovratu« hrajeme 1. 6. od
15.30 a dokonce na velkém pódiu.
Divákům nabídneme všechny hity,
co máme, a samozřejmě dojde i na
»helenu«. I když uniformy tentokrát
necháme ve skladu, budeme hrát v
našich koncertních kostýmech.
Blíží se léto, chystáte se na nějaký
festival? Co vás v nejbližší době
čeká?
Chystáme velký koncert na fotbalovém hřišti v Dobřichovicích. Konat
se bude 15. června od 19 hodin a
měli bychom tam mít zajímavého
hosta. Tak snad vyjde počasí! Další
akce si případní zajemci mohou najít
na našem webu nebo facebooku. Vosí hnízdo přeje všem slušným lidem
krásné léto a mír. Miloslav FRÝDL

Pošlete nám masopustní pohled, máme pro vás mikinu či batoh
Pomalu se blíží léto, prázdniny,
čas cestování. A čas posílání pohledů. Pokud speciální pohled vydaný u příležitosti letošního XXX.
Poberounského masopustu v Zadní Třebani pošlete na adresu redakce Našich novin (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) můžete
vyhrát některou z cen. Nestihli-li
jste si pohled pořídit přímo na
březnovém masopustu, nevadí - za
10 Kč jsou stále k dostání či objednání v redakci NN. Pohledy si
můžete schovat na památku, nebo
nám je můžete do 31. prosince
2019 poslat zpět na adresu redakce. Z čím originálnějšího místa
nám pohled doručíte, tím lépe. Tři
»nejexotičtější« destinace, resp.
ty, kteří nám odtud pozdrav pošlou, odměníme mikinou, turistickým batohem a souborem cestopisných knih.
(mif)

Naše noviny 10/19

KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4

Děti ze »zušek« předvedou, co umějí
FESTIVAL ZUŠ OPEN SE LETOS POTŘETÍ USKUTEČNÍ V ČERNOŠICÍCH I DOBŘICHOVICÍCH
Celostátní akce ZUŠ OPEN se
pomalu stává tradicí – letos se bude
konat již její třetí ročník. Cílem tohoto projektu Nadačního fondu
Magdaleny Kožené je zviditelnit
základní umělecké školy.
Koncept ZUŠ, kterých máme u nás v
republice přesně 492, je celosvětově
unikátní a nabízí kvalitní ucelenou
výuku v uměleckých oborech pro
děti od raného dětství. Je samozřejmé, že ne všichni žáci se v budoucnu
budou umění věnovat naplno, ale
možnost se s uměním setkat a samostatně tvořit je důležitá pro každého.
ZUŠ OPEN je celostátní happening,
při kterém se mají žáci možnost pochlubit svými schopnostmi širší

veřejnosti. Více na www.zusopen.cz.
V Černošicích jsme součástí ZUŠ
OPEN od úplného začátku a pokračujeme i letos. Již 27. 5. se u restaurace Bolleta v Karlštejnské ulici od
18.00 uskuteční vernisáž výstavy
fotografií žáků Fotoškoly vidění.
Zahraje kapela Second Band.
Hlavní program je v Černošicích naplánován na 31. května. Dle zásady
»každý rok jinak« jsme letos zvolili
pro většinu vystoupení zbrusu nový
prostor - amfiteátr pod základní školou v Mokropsech. Nebude chybět

ani představení tanečního souboru
Pramínek na zahradě domu s pečovatelskou službou. Výtvarníci pro
vás budou mít přichystané tvořivé
dílny. ZUŠ Černošice má i pobočku
v Rudné u Prahy, kde se též chystá
bohatý program. Novinkou tohoto
roku jsou také akce v sobotu, aby si
na své přišli i ti, kdo ve všední dny
musí být v práci. V sobotu 1. 6. spojujeme síly s dalšími ZUŠ ze Středočeského kraje a zveme vás do areálu
zámku v Litni, kde se bude odbývat
bohatý celodenní program (Viz stra-

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

22. 5. 20.00 MOJE STOLETÍ
24. 5. 17.30 V OBLACÍCH
24. 5. 20.00 SYN TEMNOTY
25. 5. a 31. 5. 16.00 (Pá 17.30) ALADIN
25. 5. 20.00 BOLEST A SLÁVA
29. 5. 20.00 KLIMT A SCHELE - ÉROS
A PSYCHÉ
31. 5. 20.00 ROCKETMAN
1. 6. 16.00 POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU
1. 6. 20.00 BOLEST A SLÁVA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
(vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
21. 5. 17.30 AFTER: POLIBEK
21. 5. 20.00 DADDY COOL
22. 5. 17.30 SHAZAM
22. 5. a 4. 6. 20.00 TRHLINA
23. 5. 15.30 WESTWOOD: PUNK,
ICON, ACTIVIST
23. 5. a 29. 5. 18.30 (St 17.30) ZLO S
LIDSKOU TVÁŘÍ
24. 5. 17.30 POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU 3D
24. 5. 20.00 ŽENY V BĚHU
25. 5., 28. 5. a 2. 6. 15.30 (Út 17.30)
ALADIN (Út 3D)
25. 5. a 5. 6. 17.30 (St 20.00) AVENGERS: ENDGAME
25. 5., 29. 5. a 3. 6. 20.00 (So 20.30) SYN
TEMNOTY
26. 5. 15.30 UGLYDOLLS
26. 5. a 6. 6. 18.30 (Čt 15.30) TERORISTKA
27. 5. 17.30 JOHN WICK 3
27. 5. 20.00 MANŽELSKÉ ETUDY:
NOVÁ GENERACE
28. 5. 20.00 BOLSET A SLÁVA
30. 5., 31. 5., 2. 6. a 5. 6. 18.30 (Pá 20.00,
St 17.30) ROCKETMAN
31. 5., 1. 7. a 7. 6. 17.30 (So 20.00) GODZILLA II KRÁL MONSTER (7. 6. 3D)
1. 6. 15.30 V OBLACÍCH
1. 6. 17.30 AFTER: POLIBEK
3. 6. 17.30 ŠPRTKY TO TAKY CHTĚJ

KINO RADOTÍN
721. 5. 17.30 HASTRMAN
21. 5. 20.00 KNIHA OBRAZŮ
22. 5. 17.30 FREE SOLO
22. 5. 20.00 HUMORISTA
23. 5. 17.30 JEDNOU NOHOU V BASE
23. i 25. 5. 20.00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
24. 5. - 25. 5. 17.30 ALADIN (So 3D)
24. 5. 20.00 TRANZIT
25. i 31. 5. 15.30 (Pá 17.30) V OBLACÍCH
28. 5. 17.30 HMYZ
28. 5. 20.00 MLÁDÍ
29. 5. 17.30 KING SKATE
29. 5. 20.00 kino naslepo
30. 5., 1. 6. 17.30 (So 20.00) ROCKETMAN
30. 5. 20.00 GODZILA 2: KRÁL MONSTER 3D
31. 5. 20.00 BOLEST A SLÁVA
1. 6. 16.30 AVENGERS: ENDGAME 3D
2. 6. 9.30 UUUPS! NOE ZDRHNUL
2. 6. 11.30 KUBÍK HRDINA
2. 6. 14.00 PŘÍŠERÁKOVI
2. 6. 16.00 MALÁ ČARODĚJNICE

DECZI VE SVINAŘÍCH. Velký úspěch měl loni ve Svinařích koncert světoznámého trumpetisty Laca Decziho. Letos si hudební labužníci přijdou na
své znovu - frontman kapely Celula New York na svinařských kurtech zahraje v sobotu 8. června od 20.00. Vstupné 250, v předprodeji 199 Kč.
(mif)
Foto ARCHIV

Karlštejn chystá premiérový Festival v ulicích

První červnová neděle bude v Karlštejně ve znamení pouličních umělců.
Před podvečerním příchodem Královského průvodu městys otevřeme tzv.
buskerům, pouličním umělcům, kteří předvedou své umění na několika místech od centrálního parkoviště přes náměstí až k hradu.
Busking bude mít v Karlštejně daná pravidla – nelze například hrát déle než
jednu hodinu na jednom místě a je dovolena pouze akustická produkce bez
přídavných zesilovacích zařízení. Vystoupit mohou hudebníci, zpěváci, tanečníci, akrobaté, výtvarníci i další kumštýři, již jeden den v roce oživí
Karlštejn netradičním uměním. Vstup na Festival v ulicích je zdarma.
Janis SIDOVSKÝ, místostarosta Karlštejna

Noc kostelů nabídne bohatý program
Poberouní - Celostátní akce Noc
kostelů se koná v pátek 24. května. Připojí se k ní i svatostánky v
dolním Poberouní.
V řevnickém kostele sv. Mořice akci
zahájí v 16.30 program pro děti.
Večerní část oznámí v 18.00 slavnostní vyzvánění zvonů, po nichž
budou následovat přednášky Pavla
Beneše o historii řevnické farnosti a
Pavla Buchtele z Okresního archivu
Praha-západ. Přednášky budou proloženy písničkami. Po modlitbě za
Řevnice přijde ve 20.00 na řadu
koncert Pražského hornového kvarteta. Zazpívá člen Pražského filharmonického sboru Hynek Krämer, na
varhany zahraje Ivana Kylarová.
Večer uzavře ve 21.55 závěrečná
modlitba.
V kapli Sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích začne program Noci kostelů v 18.00 slavnostním vyzváněním zvonů a vystoupením místní
Základní umělecké školy. Od 19.00

návštěvníky čeká koncert učitelů
ZUŠ, od 20.00 přednáška o kapli,
zámku, Dobřichovicích a křižovnících, od 20.30 varhanní koncert
Pavola Pekného a od 21.00 pěvecké
vystoupení Lucie Laubové (soprán),
Petra Strnada (tenor) a Kristiny Archer (soprán) za klavírního doprovodu Jaroslava Šarouna. Závěrečná
modlitba přijde na řadu ve 22.00.
Hosté si také budou moci celý večer
prohlédnout fotografie z dobřichovických kulturních akcí.
V Tetíně akci organizuje Sdružení
sv. Ludmily. Pro děti je od 19.30 připravená napínavá hra o osobnostech
doby sv. Ludmily. Dále je na programu vystoupení souboru Societas
Musicalis, přednes básní Paula
Claudela, výstava výtvarnice Daniely Kosové, varhanní improvizace,
meditativní čtení, prohlídky všech
tetínských kostelů a další aktivity.
(Program na Podbrdsku viz strana 5)

Miloslav FRÝDL, (hah, ak)

na 7). Program na oba dny naleznete
na http://www.zuscernosice.cz/zusopen2019. Těšíme se na výkony dětí
ze ZUŠ Černošice i na setkání s
vámi.
V pátek 31. května se ZUŠ OPEN
koná také v Dobřichovicích. Na různých místech ve městě vystoupí žáci
místní ZUŠ. Jana CEJNAROVÁ,
Magdaléna VOLDřICHOVÁ,
Černošice

Tipy NN
* Hudební cestopis 17. věku hostí
21. 5. od 19.00 zámek Dobřichovice. Jan Kvapil (zobcové flétny) a
Jan Čižmář (loutna) přednesou skladby G. Frescobaldiho, A. Scarlattiho, H. Purcella, J. van Eycka aj.
Vstupné 150/100 Kč.
(ak)
* Taneční odpoledne pro dříve
narozené se uskuteční 23. 5. od
16.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín. Vstupné 60 Kč. (dar)
* Závěrečné vystoupení tanečního
oddělení ZUŠ Řevnice se koná 23.
5. od 18.00 v místním kině.
(vav)
* Promítání filmu o jihočeském
výměnném systému BuďSob s následnou diskusí pořádá 23. 5. od
19.00 Bar U Emy Lhotka.
(ebu)
* Absolventský koncert flétnistky
Kamily Kolářové a houslistky Terezy Petrová se v řevnickém Zámečku
koná 24. 5. od 18.00. Petra Kalbáčová (zpěv), Kateřina Kovalová, Tadeáš Richter, Petr Čechmánek (kytara) a Tomáš Němec (bicí) na svém
absolventském koncertu v Zámečku
vystoupí 29. 5. od 18.00.
(pef)
* Pianistka Olga Vinokur zahraje
ve Výstavním sále KD Dobříš 24. 5.
od 19.30. Vstupné 150/80 Kč. (jik)
* Obrazy dobřichovického malíře
Tomáše Bíma jsou instalovány v
Městské galerii Beroun. Výstavu s
názvem Plácky tu můžete navštívit
do 24. května.
(tb)
* Pardubická komorní filharmonie
zahraje pod dirigentskou taktovkou
Debashishe Chaudhuriho 25. 5. od
19.00 v řevnickém Lesním divadle.
Nevidomá sopranistka Eva Blažková a řevnická mezzosopranistka
Ester Pavlů přednesou árie Mozarta, Verdiho či Offenbacha. Vstupné
270/170 Kč.
Veronika STARÁ
* Skupiny Patronky a Tři v tom
zahrají na Tanečních čajích, které se
konají 26. 5. od 17.00 ve Společenském sále KD Dobříš. Vstupné dobrovolné.
(jik)
* Vzpomínky pamětníků z dolního
Poberouní a Mníšecka by vás mohly
obohatit 30. 5. v Černošicích. Prezentace projektu, v rámci kterého se
školní děti seznámily s životními
příběhy devíti pamětníků z Černošic
a okolí, se uskuteční od 16.00 v sále
Clubu Kino.
(vš)
* Výstavu Stavební vývoj Dobřichovic hostí do 30. května místní
zámek.
Andrea KUDRNOVÁ
* Kapela Znouzectnost koncertuje
31. 5. od 20.00 v černošickém Clubu
Kino.
(vš)
* Fotografie Marie Steinerové jsou
pod názvem Motýli nocí olbramovských vystaveny v berounské kavárně Jiná káva.
(lkd)
* Výstava Acháty a křemeny je do
29. 9. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.
Vlastimil KERL
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Pošlete fotky do soutěže!

VPŘED! Okrsková hasičská soutěž se konala 11. 5. ve Tmani. Kromě domácích se jí zúčastnila družstva Koněprus, Vinařic (na snímku), Suchomast a Bykoše. Jednotky prokázaly, že jsou pořád schopné
dosáhnout dobrých výkonů, i když poslední dobou zájem lidí o cvičení a činnost hasičů upadá. Soutěž
vyhrály Suchomasty, před Tmaní a Vinařicemi.
Text a foto Radek FLOREK, Vinařice

Vážení spoluobčané! Od 3. června bude zahájen
příjem žádostí dotačního programu Středočeského kraje »kotlíkové dotace«. O dotaci může požádat každý, kdo jako hlavní zdroj vytápění využívá
starší kotel I. či II. emisní třídy. Ovšem pozor!
Dotace je určena na výměnu starého kotle za nový, tudíž starý kotel si nemůžete ponechat jako
záložní zdroj. Starý kotel můžete nahradit buď tepelným čerpadlem, kotlem na biomasu nebo plynovým kondenzačním kotlem. Výše dotace se odvíjí od druhu nového kotle. Bližší informace o výši dotací, co vše je do dotace zahrnuto a jaký typ
kotle je možné v rámci dotací pořídit, najdete na
webových stránkách Středočeského kraje. Vzhledem k tomu, že v roce 2022 začne platit zákaz používání kotlů I. a II. emisní třídy, jsou tyto dotace
určené právě těm, co těmito staršími kotli topí.
Co nás čeká? Ve čtvrtek 23. května veřejné zasedání zastupitelstva, v sobotu 25. května všeradické Staročeské máje a následující sobotu 1. června pak Dětský den a Den Všeradovy země ve
Vinařicích.
Ještě bych chtěl připomenout fotosoutěž. Pokud
máte nějaké fotky Všeradic, kterými se chcete pochlubit neváhejte a zašlete je do soutěže – můžete vyhrát poukaz na fotoknihu. Martin KUNC,
starosta Všeradic

Domácím borcům se povedla štafeta
DO OKRESNÍHO KOLA HASIČSKÉ SOUTĚŽE SI POSTUP VYBOJOVALY VŠERADICE, HOSTOMICE A VIŽINA
V sobotu 11. 5. jste ve Všeradicích mohli zaznamenat zvýšenou koncentraci dobrovolných hasičů
a hasiček. Ti se sem nesjížděli kvůli požáru či jiné
pohromě, ale proto, aby změřili síly v hasičském
sportu. Muži i ženy z okrsku Osov a Hostomice
soutěžili v požárním útoku a štafetě 4x100 metrů
s překážkami – přeběhnutí kladiny se štafetovými
hadicemi, překonání dvoumetrové bariéry, přenos
hasicího přístroje či proskok okna.
Zúčastnilo se 5 družstev žen a 8 družstev mužů,
která sváděla boj s disciplínami požárního sportu
i aprílovým počasím: chvilku slunce, pak mraky a
déšť, za okamžik zase jasno. Načerpat zkušenosti
s královskou disciplínou, tedy požárním útokem,
přijelo i 5 týmů žáků. Družstvo Hostomice A se s
bezkonkurenčním časem 00:23:35 stalo zaslouženě vítězem této nesoutěžní dětské kategorie.
Mezi ženami si v jednotlivých okrscích nejlépe
vedly Osov a Radouš (za okrsek Hostomice). Ale
ani ženy z Podbrd, Vižiny a Hostomic nemusí být
smutné - všechny postupují do vyšší, okresní sou-

Z podbrdského kraje

* Sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani bude 24. 5.
v rámci Noci kostelů od 17.00 hostit koncert kytaristky a zpěvačky Milli Janatkové. Ta ve sboru
vystaví i své akvarely z cest po Indii. Program
uzavře od 19.00 videoprojekce a rozhovory na
téma Lidé s postižením - pomoc bližnímu. (jaš)
* V Neumětelích, v místním kostele sv. Petra a
Pavla, se 24. 5. od 18.00 koná koncert. Účinkují
P. Sejpal (basbaryton), I. Ryzová (soprán), R. Zdvihalová (varhany) a P. Zdvihal (housle). (mif)
* Zahájení Noci kostelů v Osově obstará od
18.00 koncert barokní hudby J. Plecitého. Následuje několik přednášek a sborový zpěv. Připravena také bude výstava barokních rouch a prohlídky chrámu. Ve Skřipli od 18.00 vystoupí dětský
pěvecký sbor či folková skupina Trapas. (map)
* Dětský den se ve Všeradicích na návsi koná 8.
června od 10.00. Na děti čeká spoustu soutěží i
odměn a opékání buřtů.
Mirka SUCHÁ

těže. To mezi muži panoval o postup větší boj, zejména v okrsku Osov. Tam se mimo bednu umístily Podbrdy (4. místo) a Osov (5.). Bronz putoval
do Skřiple, stříbro do Vižiny a zlato si vybojovali
domácí borci (na snímku), jimž se povedla hlavně

štafeta. V útoku pak měli 3. nejlepší čas, který v
součtu stačil na 1. místo. Pořadí sousedního okrsku bylo následující: 1. Lochovice, 2. Radouš a 3.
Hostomice. Všichni zúčastnění si odváželi diplomy, nejlepší 3 družstva v každé kategorii navíc i
krásné poháry. Okresní kolo hasičské soutěže se
bude konat 25. května v Chýňavě. Potkat se tam
můžete s mužstvy Všeradic, Hostomic a Vižiny, a
tak neváhejte a přijďte fandit!
Poděkování vzhledem k počasí a délce soutěže
patří rozhodčím, panu Linhartovi za posekání louky pod Psinkem, technické četě složené z místních hasičů, která přípravou události strávila několik dní, Dvoru Všerad za zajištění občerstvení,
firmě SOME za půjčení stanů a posezení, malým
i velkým soutěžícím, SDH Karlštejn a Radouš za
půjčené překážky a terče, a v neposlední řadě
všem divákům.
Foto Michaela PeškoVÁ
Ivana NÁJeMNíkoVÁ, SDH Všeradice

Folklorní festival StaročeSké máje
Všeradice u hospody, 25. května 2019

12.15 - SEDMIHORKA, nejmenší
chodská dechovka
12.55 – PRŮVOD OD KOSTELA
13.00 – Ceremoniál žádání o právo
13.05 – MŠ Všeradice
13.20 – ČESKÁ BESEDA
13.45 – PRŮVOD OBCÍ, hraje DOMAŽLIČANKA, Domažlice
18.00 – FS VERPÁN, Praha
18.40 – BONBON, pěvecký sbor
19.15 TŘEHUSK, Poberouní
19.45 – ČESKÁ BESEDA

20.00 – DRAŽENÍ A KÁCENÍ MÁJE
20.00 – TANEČNÍ ZÁBAVA v hospodě Na Růžku – hraje DJ Míra Petr
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Radnice hledá místa
pro výsadbu stromů

NA HŘBITOVĚ. Vladimír Czumalo při přednášce na liteňském židovském hřbitově.

Foto Karel TŮMA

Liteň - Místa pro sázení stromů hledá liteňská radnice. Rozhodla se totiž zapojit do projektu Sázíme stromy, jehož cílem je zazeleňovat plochy všude tam, kde to má smysl.
„Projekt podporuje výsadbu nových alejí stromů, obnovuje remízky, doplňuje stromy do ovocných
sadů, sází stromy podél polních
cest, kolem rybníků, dětských hřišť
i jednotlivé stromy a keře v okolí
pomníčků,“ uvedl starosta městyse
Filip Kaštánek s tím, že projekt preferuje české odrůdy stromů - lípy,
javory, buky, duby, stromy ovocné... „Stromy jsou sázeny s pomocí
dobrovolníků, na výběru pozemků
se podílejí obecní zastupitelé, peníze na konkrétní projekty jsou získávány od firem,“ dodal starosta. Tipy
na nová místa pro stromy v Litni a
okolí mohli obyvatelé městyse úřadu posílat do 19. května.
Informace o projektu můžete najít
na www.sazimestromy.cz.
(mif)

Hasiči oheň hlídali
dlouho do noci

Prohlédli si »zahradu života«

Přestože před 30. 4. bylo metorology vydáno několik výstrah, podle
nichž bylo kvůli extrémnímu suchu
a riziku vzniku požárů zakázáno
rozdělávání ohňů, vydatný víkendový déšť pálení čarodějnic umožnil.
Liteňští hasiči tak mohli před setměním zapálit hromadu v nádvoří
místního zámeckého areálu, na kterou dohlíželi až do pozdních večerních hodin. Pro návštěvníky bylo
připraveno posezení, drobné občerstvení v hasičském stánku i reprodukovaná hudba. Lidé si mohli v
klidu popovídat na čerstvém vzduchu, prohlédnout techniku liteňských hasičů a později se ohřát u
ohně. Počasí nám přálo a návštěvníků bylo opět mnoho, stejně jako
hrajících si dětí. Děkujeme všem,
kteří nám s přípravou i organizací
akce pomohli, a hlavně návštěvníkům.
Jiří hrách, SDh Liteň

Na oběti holocaustu, hebrejsky šoa,
se i letos vzpomínalo v Litni. Naší
škole se 3. 5. podařilo zorganizovat
inscenaci Přes hranice (viz Divadelní představení na zastávce...), městys Liteň podpořil druhou část programu dne, komentovanou prohlídku židovského hřbitova na téma O
smrti a pohřbívání v židovské kultuře. Přednášky PhDr. Vladimíra Czumalo, CSc.se účastnila ZŠ F. J Řezáče v Litni, Škola domácího vzdělávání Stáj Bílý kámen i další zájemci.
Na liteňském židovském hřbitově
jsme se dozvěděli o obřadech pohřbívání, o formách truchlení, tradiční
ikonografii a mnoho dalších informací, pro mnohé z nás nových a zajímavých. Mimo jiné to, že pro označení hřbitova se v židovské kultuře používá názvů velice poetických
až symbolických: dům žijících, zahrada života, nebo dobré místo. Pro

V LITEŇSKÉM KINĚ I NA HŘBITOVĚ SE VZPOMÍNALO NA OBĚTI HOLOKAUSTU
velký úspěch komentované prohlídky liteňského židovského hřbitova s
přednáškou Vladimíra Czumalo budeme usilovat o její opakování. O
konání akce se včas dozvíte.
Holocaust patří k nejhrůznějším
událostem v lidských dějinách. K
Jom ha-šoa, Dnu vzpomínky na oběti holocaustu, a s ním spojenému ve-

řejným čtení jmen obětí organizované Institutem terezínské iniciativy,
jsme se v Litni poprvé přidali v roce
2016. Událost pojali organizátoři ze
spolku Liteňský pupík jako celodenní kulturní a vzdělávací akci. Letos
se čtení jmen obětí holocaustu konalo 2. 5. ve 21 městech po celé ČR.
hana JůzLová, knihovna Liteň

Malí umělci se představí v areálu zámku

Na přelomu května a června bude celá Česká republika patřit malým umělcům, kteří ve veřejném prostoru rozehrají pestrý program všeho druhu.
Happening s názvem ZUŠ Open se bude 1. června konat také v areálu liteňského zámku.
Do akce se od 31. května do 1. června zapojí 420 základních uměleckých
škol. Malí umělci se vydají do ulic, na náměstí, budou vystupovat v kostelích, zámcích, muzeích či domovech důchodců, jejich uměním ožijí i nádraží, nákupní centra nebo kavárny.
Ve stylových prostorách liteňského zámku, stejně jako v prostředí zámecké
zahrady a v přilehlých budovách chystají na 1. 6. od 11.00 školy z regionu
celodenní kulturní program napříč obory. (Dokončení na straně 9)
(bad)

Divadelní představení na zastávce překazil déšť, hrálo se v kině
V pátek 3. května hostilo liteňské kino zajímavý
divadelní počin. Sto pět dětí z liteňské ZŠ, Naší
školy, třebaňského Hlásku a domácího vzdělávání Evy Nolčové při Stáji Bílý kámen se účastnilo
představení inspirovaného záchranou židovských
dětí Nicholasem Wintonem před začátkem druhé
světové války.
Inscenace Přes hranice mapuje příběh holčičky z
běžné české židovské rodiny konfrontované se
vzrůstajícím antisemitismem a vrcholí odchodem
s novou »maminkou« na londýnském vlakovém
nádraží, kam tzv. kindertransporty s dětmi zachráněnými z Československa dojížděly. Dvě
plánovaná představení se měla odehrát přímo na
liteňské vlakové zastávce; tento záměr překazil
vydatný déšť. Velké poděkování tedy patří měs-

tysu Liteň za bezplatné propůjčení sálu liteňského kina, kde se obě představení odehrála, a to v
intimní atmosféře, kdy diváci seděli přímo na jevišti, doslova pár centimetrů od herečky.
Děti velmi pozorně sledovaly talentovanou herečku Michaelu Váňovou, která v inscenaci nejen
ztvárňuje všechny postavy, ale také zpívá a stepuje. V následující diskuzi pak měly možnost se
k představení vyjádřit, doptat se na to, co je zajímalo, ale i nahlas přemýšlet o osudech dětí, jejich
židovských rodičů a geniální intuici N. Wintona i
dalších pracovníků, kteří děti zachránili na poslední chvíli před nacisty. V době, kdy ještě nikdo
nemohl tušit, jaká hrůza židovské spoluobčany
čeká.
Text a foto Klára Jíchová,
Naše škola Liteň
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Hasiči zvládli exkurzi, školení i cvičení
NA OKRSKOVÉ SOUTĚŽI V DRAHLOVICÍCH OBSADILA OBĚ LITEŇSKÁ DRUŽSTVA DRUHÉ MÍSTO
Exkurzi, soutěž, školení i cvičení to vše absolvovali v uplynulých
dnech liteňští dobrovolní hasiči.
Okrskové soutěže, která se uskutečnila 27. dubna v Drahlovicích, se zúčastnilo družstvo mužů i žen. Reprezentanti Litně obsadili druhá místa.
Několik členů jednotky a minihasiči
z dětského kroužku se zase podívali
do Dobříše. Zde jim místní profesionální hasiči předvedli svoji techniku
a vybavení, včetně vozidla zdravotnické záchranné služby, které zde
má stanoviště.
Hasiči, velitelé i strojníci absolvovali ve spolupráci s hasičským záchranným sborem potřebná školení,
která jsou pro jejich funkce v jednotce SDH Liteň nutná. Koncem března došlo i na prověření celé jednotky, které byl v podvečer vyhlášen
předem neavizovaný požární poplach. Velitel využil klubovnu v Bělči, v níž se nacházelo několik figurantů a tlaková lahev. Po prověření a
provedení zásahu se uskutečnilo vyhodnocení cvičení.
Hasiči předvedli svoji techniku i v
liteňské mateřské škole, kde si ji děti

Plyn neunikal, školáci
mohli zpátky do lavic

VE ŠKOLCE. Liteňští hasiči při návštěvě a cvičné evakuaci školky v Zadní
Třebani.
Foto ARCHIV
prohlédly a zastříkaly si s hasiči z
proudnic. Živější byla návštěva hasičů v mateřské škole v Zadní Třebani. Zde ve spolupráci s ředitelkou
a místní JSDH hasiči zakouřili část
školy a uskutečnila se evakuace dětí
i personálu. Hasiči zde cvičili zásah
v dýchací technice, vyhledávali poh-

řešované osoby, které se jim po chvíli podařilo nalézt, včetně simulovaného ohniska. Poté se hasiči v zakouřených prostorách vystřídali a
než byly prostory školy odvětrány,
děti si mohly opět zastříkat z proudnic a prohlédnout techniku.
Jiří hRách, JsDh liteň

Liteňští hasiči vyjeli 30. dubna do
areálu bývalého učiliště. Ohlášen
byl únik plynu v Naší škole Liteň a
evakuace žáků.
Krátce po poledni před čarodějnicemi se rozezněla v Litni siréna. Jednotka SDH Liteň se na místo vydala
společně s profesionálními záchranáři z Řevnic. Hasiči vyjeli oběma
vozidly, prozkoumali místo, uzavřeli uzávěr plynu, ověřili, že jsou žáci
mimo třídy a hledali možný zdroj.
Plyn v té době nebyl cítit, jen lehce
neznámá chemikálie, ne příliš intenzivního zápachu. Po příjezdu profesionálních hasičů bylo provedeno
měření koncentrace v ovzduší, další
průzkum a hledání možného zápachu. Po chvilce bylo zjištěno, že došlo k čištění odpadních trubek kuchyňským chemickým přípravkem,
který způsobil zápach. Po odvětrání
se jednotky vrátily zpět na své základny a žáci do svých tříd.
Jiří hRách, JsDh liteň

Aktéry sporu neznám, ale jde o dobré mezilidské vztahy
Osobně neznám aktéry sporu o cestu
z Bělče do Zadní Třebaně (viz Liteňské okénko 3 a 4/19 - pozn. red.) ,
myslím si ale, že to není důležité. V
jádru jde o spravedlnost a dobré mezilidské vztahy.

Liteňské aktuality

* Družstvo Všeradic hostí 24. 5.
17.30 v mistrovském zápase fotbalového okresního přeboru mladší
žáci Litně. Starší přípravka odehraje
26. 5. od 10.00 turnaj v Hýskově a
2. 6. od 10.00 v Žebráku.
(mik)
* Vystoupení komika Jerryho Velmajstera ve stand-up comedy hostí
26. 5. od 19.00 kinosál Společenského domu v Litni. Vstupné 190
korun. Markéta Reszczyńská
* Dodávka pitné vody v Bělči bude
z důvodu servisních prací ve vodojemu 27. 5. od 8 do 12.00 omezena.
Společnost Aquaconsult žádá odběratele o předzásobení pitnou vodou,
cisterny nebudou přistaveny. (mar)
* sběr papíru pořádá od 3. do 6. 6.
ZŠ F. J. Řezáče Liteň. Papír může
kdokoliv odevzdávat ve škole od 7
do 10.00, nebo po telefonické dohodě na 311 684 220.
ema Malá
* zkrácenou otevírací dobu má v
v květnu a červnu pobočka České
pošty v Litni: Pondělí 15 - 18.00,
úterý 10.30 - 12.00, středa 7 - 12.00,
čtvrtek 13 - 15, 00, pátek 7 - 11.00,
sobota a neděle zavřeno.
(mar)
* společnost aquaconsult žádá
vlastníky nemovitostí, aby do veřejné splaškové kanalizace nevypouštěli balastní a srážkové vody. Do
splaškové kanalizace se smí vypouštět pouze odpadní vody z WC, kuchyní, koupelen a prádelen. (mar)
* Měsíční uzavírka trati Zadní Třebaň - Lochovice skončila. Během
této doby bylo vybudováno zvýšené
nástupiště na zastávce v Bělči a opraven sloupek podpírající střechu
nádražního domku v Litni. Na trati
jsou také postupně měněny dřevěné
pražce za betonové a svařovány koleje. Markéta Reszczyńská

Ve sporu, jak nám byl zprostředkován, zaznělo několik informací, z
nichž některé jsou pravdivé, některé
část pravdy obsahují a některé jsou
zcela nepravdivé či použity se záměrem někoho poškodit. Nejdůležitější
věc, totiž že soukromému zemědělci
patří pozemek, který je v katastru
nemovitostí zapsán jako zemědělská
půda, snad unikla pozornosti.
Je-li, nebo není na tomto pozemku
jakákoli cesta, je tedy věcí majitele,
a je jeho dobrou vůlí, pokud tam taková cesta je a pokud po ní mohou
chodit i ti, kterým půda nepatří. Jakékoli úvahy o tom, jaké vlastnosti
či parametry má tato cesta mít, mohou být pouze ve formě doporučení
nebo dobré rady bez nároku na to, že
se těmito doporučeními bude majitel
půdy řídit. Je to prostě jeho věc, jako
by tomu bylo, kdyby se jednalo o
náš majetek. Z této záležitosti se vyvinuly záležitosti další. Tou asi nejdůležitější je, že farma v Bělči je
uprostřed vesnice, což přináší velkou míru pochopení a snahy všech,
kterých se to bezprostředně týká.
Určitě není překvapení, že je na vesnici farma. Osobně jsem velmi vděčný za to, že takové soukromé farmy
existují a že jsou lidé, kteří jsou
ochotni na farmě těžce pracovat a

přinášet nám ostatním lepší kvalitu
života. Nebydlím v Bělči, proto nebudu posuzovat míru obtěžování přítomnosti farmy právě tam. Bydlím
ale v Litni a nedaleko jiné farmy. V
dohledu máme každý rok velkou kupu hnoje, čas od času nedaleko nás
jezdí zemědělská technika. Přítomnost kupy hnoje znamená velké
množství obtěžujících much. Bydlím
na vesnici a považuji to za součást
života na vesnici. Pokud mohu přispět k tomu, že farma bude úspěšná,
že hospodář bude svoji práci dělat s
radostí také proto, že bude cítit podporu od svého okolí, tak to rád udělám a věřím, že to dělám.
Farmář, jako my ostatní, je jenom
člověk. To znamená, že není dokonalý a jako my ostatní jistě dělá chyby. Rozhodující ale je, jestli se chce
stále zlepšovat a hledá cestu, jak
svou prací pomáhat lidem a přírodě.
Kromě toho, že takovým farmářům
přeji, ať se jim daří, snažím se také,
je-li to účelné, upozornit je na nějaké nedostatky nebo se zamýšlet nad
tím, co by bylo možné zlepšit. Ne
vždycky jsou moje nápady nejlepší,
ale kdo nic nedělá, nic nezkazí. Pokud na něco takového přijdu, pak
jim to beze všeho »mezi čtyřma očima« řeknu.

Dotace dnes bere téměř každý, počínaje zemědělcem a konče průmyslovými podniky, a to i těmi největšími.
Třeba se nám to nemusí líbit, je to
ale svět, který jsme si vytvořili a ve
kterém žijeme. Můžeme se pokusit
jej změnit. Dobrá vůle hledat řešení,
které je becně prospěšné, je to nejdůležitější. Pomoc utvářet sousedské
vztahy, aby se nám v našem domově
žilo co nejspokojeněji, je něco, k čemu může přispět každý z nás, hledáme-li spravedlnost a uvažujeme-li o
skutečných potřebách těch druhých.
Funkce starosty je pak v tomto ohledu, zvláště na vesnici, velmi důležitým jazýčkem na vahách. Kromě dobrých manažerských vlastností musí
být starosta také dobrý psycholog,
dobrý člověk s dobrou vůlí, který
chce pomoci, aby sousedé našli společnou řeč, a který spojuje dobré a
staví se proti špatnosti.
Osobní sdělení typu kdo je a není
koho synem, v kontextu úmyslně nepříznivém, je pak něco, co by vůbec
nemělo být prezentováno a už vůbec
ne otištěno bez podpisu. Přeji nám
všem chladnou hlavu a dobré srdce.
Svůj příspěvek podepisuji a prosím,
aby tak činil každý, zvláště, když
anonymně vyslovuje velmi závažná
obvinění.
Jan Buchal, liteň

V zámeckém parku vyhrávala dechovka plzeňské konzervatoře

V neděli 5. května dopoledne koncertovala dechovka plzeňské konzervatoře 12° Plzeň pod vedením kapelníka Jindřicha Koláře v krásném prostředí zámeckého parku v Litni. Přesto, že byla ještě trochu zima, bylo vystoupení povedené a návštěvníci koncertu se velmi bavili. Věřím, že za podpory manželů Leidlových a městyse Liteň uslyšíme v
tomto ojedinělém prostoru ještě spoustu krásných koncertů. Foto ARCHIV
Jindřich KOLÁŘ, Liteň

Strana 9, LITEŇSKÉ OKÉNKO

Naše noviny 10/19

Na dílny a pozemky se pozapomnělo
BÝVALÉ PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ SE VRACÍ DO ŠKOL POD NÁZVEM POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA
Většina rodičů se svých dětí po příchodu ze školy ptá, co se ve škole
dělalo (tedy vyjma rodičů pubertálních potomků - ti jim totiž pravidelně odpovídají: Nic!). A co jim na to
žáci říkají? Většinou odpovídají:
četli jsme, psali diktát, počítali rovnice, probírali savce, učili se o Karlu
IV... Někdy zmíní některou z výchov, kreslili jsme, běhali, zpívali,
ale také vařili guláš, pekli buchtu,
sázeli bylinky a zeleninu, ba dokonce pilovali a hoblovali.
My starší si vzpomínáme, že v rámci
pracovních činností jsme dělali ledacos. V posledních letech se na dílny
a pozemky poněkud pozapomnělo,
ovšem trend vyrobit něco vlastníma
rukama je v současné společnosti silný a do škol se pracovní činnosti zase začínají vracet. Nazvala bych to
takovým polytechnickým obrozením...

Ano, polytechnická výchova, přesně
takhle se nazývá jeden ze soudobých
moderních pojmů v našem vzdělávacím systému. Jak tomu rozumět? Po
letech, kdy se vybavení školních dílen zanedbávalo a pozemky již nesloužily k pěstitelským pracím, nepříjemně překvapilo zjištění, že současné děti jsou mnohdy nešikovné a
bez vztahu k manuální práci. Bývalé

pracovní vyučování se dnes vrací
pod názvem polytechnická výchova,
jsou vypisovány projekty na budování a vybavení řemeslných dílen financované z evropských fondů a rozvoj zručnosti a práce s různými materiály je jednou z priorit na všech
stupních škol.
Naše školní dílny by si takový restart
zasloužily také a my doufáme, že se

Květen je v liteňské škole ve znamení včel

Umělci se představí...
(Dokončení ze strany 7)
Zahrnuje prezentaci hudebních sborů a souborů mnoha žánrů, rozsáhlou výstavu v zahradě, historické i
lidové tance, provedení autorského
muzikálu či živou fotolaboratoř. Liteň se tak stane jedním z míst ZUŠ
Open ve Středočeském kraji, které
se zde uskuteční ve spojitosti s oslavou Dne dětí. Program potrvá do 18
hodin, vstup je zdarma.
„Liteňský zámek je spojen zejména
s osobností legendární pěvkyně Jarmily Novotné, která zde s rodinou
prožila několik šťastných let. Zakládala si na podpoře mladých umělců,
o což se v návaznosti na její odkaz
snažíme i my. Máme velkou radost,
že vedle pořádání interpretačních
kurzů pro mladé či začínající profesionální hudebníky, které se v Litni
letos uskuteční šestým rokem, a dalších aktivit, můžeme dát příležitost
k sebevyjádření mladým i touto cestou,“ říká ředitelka neziskové organizace Zámek Liteň Ivana Leidlová,
jež se na pořádání projektu podílí.
Barbora Dušková, Zámek Liteň

nám podaří oživit i tuto složku polytechnického vzdělávání. Děti totiž
většinou takové hodiny vítají a baví
je to. Když jsme do našich pracovních činností na prvním stupni zařadili práci se dřevem a skutečným
pracovním nářadím (Hoblinkova dílnička), děti se pustily se zápalem do
práce, kterou také zdárně dokončily.
Vyráběly dřevěného šnečka s kolečky. Používaly brusný papír, kladivo,
svěráky i dekorativní fixy k dozdobení. Dokázaly tak, že vytvořit něco
smysluplného vlastníma rukama je
velkou motivací i v současné době.
Na druhém stupni máme podobné
zkušenosti, žáky práce vlastníma rukama baví. V šesté třídě se letos snažíme skamarádit se zahradnickým
nářadím a jsme zvědavi, jakých pěstitelských výsledků se dočkáme.
Sedmáci tradičně vládnou v kuchyni, připravují studená i teplá jídla,
nebojí se ani složitějších pokrmů. A
co si uvaří, to si i sami snědí.
Do dalších let bychom rádi rozšířili
možnosti, co a kde bychom mohli
vytvářet v rámci pracovních činností
na obou stupních, až již v rámci
předmětu pracovní činnosti, nebo v
jednotlivých projektech během školního roku. Hana HavELková,
Zš Liteň

Prohlídku muzea
zakončili na střeše

V liteňské škole se chystáme připomenout výročí založení našeho spolku
včelařů - sto let oslaví letos v listopadu. Již s předstihem tvoříme a vyrábíme, povídáme si o včelařství a těšíme se na konec května, kdy máme v
plánu také praktickou ukázku u nás ve škole, kterou pro nás domluvil pan
učitel Taraba. Děkujeme spolku včelařů za spolupráci, jsme rádi, že naše
aktivity podpořili. Máme výbornou zkušenost se spoluprací s dalšími liteňskymi zájmovými sdruženími, například s hasiči nebo zahrádkáři. Například výborné jablečné záviny či zdobené perníčky našich zahrádkářek prodávané v průběhu loňského adventního tvoření před naší školou považuji
za velmi vítaný a chutný příspěvek k našim aktivitám. Takže ještě jednou
připomínám, že květen je v naší škole ve znamení včel. Mohli bychom doufat, že všichni budeme pilní jako včeličky. No uvidíme, zatím to u nás o
přestávkách na chodbách bzučí jako v úlu.
Text a foto
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Ve středu 24. dubna se žáci 5. A a 5.
B s několika mladšími spolužáky ze
čtvrté třídy vydali na společný výlet
do Prahy. Cílem bylo Národní zemědělské muzeum na Letné.
Expozice poskytly nevšední vhled
do oborů rybářství, myslivosti, zemědělství nebo potravinářství. Jednotlivé sály byly plné zábavných a
interaktivních úkolů, které děti velmi zaujaly. Žáci se účastnili týmové
pátrací hry »Prožito« a návštěvu zakončili na střeše muzea, kde objevili včely a naskytl se jim mimořádný
výhled na celou Prahu.
Jiří Havelka, Zš Liteň

Fotbaloví mladší žáci vybojovali okresní kolo školního turnaje
Ve středu 24. dubna se žáci prvního
stupně liteňské základní školy vypravili na okrskové kolo dlouho očekávaného fotbalového turnaje, který
se konal Na Máchovně v Berouně.
Postavili družstva do obou kategorií.
V té mladší začali velmi svižně vítězstvím 7:0 nad ZŠ a MŠ Chyňava.
Poté nešťastně prohráli vyrovnané
utkání se ZŠ a MŠ Králův Dvůr 1:2.
V posledním utkání proti ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun potřebovali

zvítězit. Kluci soupeře přehrávali,
ale míč do branky se jim ne a nedařilo dostat. Naštěstí Lukáš Toth v posledních vteřinách zápasu excelentně o tyč proměnil trestný kop a poslal kluky z druhého místa do okresního kola. Družstvo hrálo ve složení:
Teodor Beaufort, Matěj Jež, Matyáš
Kliment, Marek Homola, Tomáš Pokorný, Lukáš Toth, Tobias Hovorka,
Jakub Vondrák, Oliver Matěja, Benjamin Marvan a Filip Šteňo. Celé
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družstvo zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení, ke kterému jeho
členové přidali i značné fotbalové
dovednosti. Lukáš a Jakub patřili k
nejlepším hráčům turnaje.
Starší kluci se také činili zdatně - postupně remizovali se ZŠ Zdice 0:0,
vyhráli 1:0 nad ZŠ Závodí Beroun a
remizovali se ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun 0:0. V posledním utkání k
postupu potřebovali porazit družstvo
ZŠ Hudlice. Po nešťastně inkasované brance se snažili otočit zápas, ale
prohráli 3:0. Ve velmi vyrovnané
skupině je tento výsledek odsunul až
na čtvrté místo, přesto všichni zaslouží poděkování za výborné výkony a skvělou reprezentaci školy.
Hráli ve složení: Denis Anyalai,
Milan Šteffek, Jakub Šejnoha, Matěj
Toth, Patrik Šteňo, Jan Jež, Martin
Pivoňka, Filip Rankin, Václav Kučera, Matěj Krtek, Filip Zeman. Před
zpáteční cestou se odměnili dobrou
zmrzlinou.
Hned 26. dubna zamířili mladší žáci
opět na hezkou »umělku« Na Má-

chovně, kde se konalo okresní kolo
školního fotbalového turnaje. Naši
benjamínci se velmi těšili. Na úvod
je čekalo utkání s družstvem Lochovic. Měli převahu, ale gól nevstřelili
ani oni, ani soupeř. Ve druhém zápase narazili opět na ZŠ Králův Dvůr a
začali výborně. Kuba Vondrák krásnou střelou z dálky otevřel skóre, ale
soupeři dokázali vyrovnat. Ke třetímu utkání nastupovali s vědomím,
že potřebujeme zvítězit. Kluci se do
celku 1. ZŠ Hořovice pustili s vervou a překvapivě soupeře přehrávali.
Několik slušných příležitostí ale nevyužili a soupeř z ojedinělého protiútoku míč dotlačil do sítě. Výsledek
0:1 poslal do semifinále Hořovice.
Za předvedenou hru zaslouží všichni hráči velkou pochvalu. Družstvo
hrálo ve složení: Teodor Beaufort,
Matěj Jež, Matyáš Kliment, Marek
Homola,Tomáš Pokorný, Lukáš Toth, Tobias Hovorka, Jakub Vondrák,
Oliver Matěja, Benjamin Marvan a
Filip Šteňo.
Jiří HavELka,
Zš Liteň
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Centrem Dobřichovic projel konvoj
V MĚSTEČKU SE KONAL DESÁTÝ SRAZ MAJITELŮ VOZŮ CHEVROLET CORVETTE
Podesáté se třetí květnový víkend
konalo v Dobřichovicích setkání
majitelů vozů Chevrolet Corvette a
jejich hostů. Na pětadvacet aut tentokráte nejezdilo nikam daleko.
Kulaté výročí bylo naplánováno oslavit důstojně a s noblesou, bez kostýmů, soutěží a dalších pravidelných
taškařic. Na dopoledním programu
byla prohlídka Praga automuzea v
nedalekých Zbuzanech. Muzeum
ještě není otevřeno pro veřejnost,
díky kamarádským vztahům nás
však majitelé pustili dovnitř a nechali nahlédnout do tvořících se expozic. Spousta práce již je hotova, další
spousta je ale ještě čeká. I tak se ale
bylo na co dívat - a nebyla to jenom
auta. Jedna část podkroví obsahuje
kompletní pragovácký archiv, nedaleko vchodu je pracovna pana ředitele s originálním nábytkem a vybavením tak, jak ji ve dvacátých letech
minulého století měl zařízenu, uprostřed nádvoří stojí několik čerpacích
benzínových stojanů.
Na oběd se tentokráte všichni vraceli do depa v ulici Za Mlýnem, aby na
druhou hodinu dorazila celá kolona
do podbrdského Osova, kde v místním kostelíku byl naplánován hlavní
bod programu, totiž koncert smyčcového kvarteta složeného výhradně z
muzikantů orchestru Národního divadla. Slovem provázela dokonalá
Eugenie Koblížková. Necelou hodinku trvající produkce byla průře-

oškliva se konečně začalo smát sluníčko a tak není divu, že lidí přišlo
mnoho. Nezbývá, než si přát, aby se
další dobřichovické kulturně-společensko-sportovní léto zase vydařilo.
Nebude přitom třeba čekat příliš
dlouho. Už příští sobotu 25. 5. se koná druhý ročník akce Veteráni pod
zámkem. Na tu si ale nejenom Osovští budou muset přijet sem k nám, do
Dobřichovic.
Jiří GeISSLeR,
Dobřichovice

Viděly jsme střídání
stráží. Pěkní hoši!

V DOBŘICHOVICÍCH. Spanilá jízda vozů Chevrolet Corvette centrem
Dobřichovic.
Foto Štěpánka KOHOUTOVÁ
zem hitů posledních několika století.
Kostelíkem zněly tóny Malé noční
hudby, Humoresky, Uherského tance, ale i symfonické básně Vltava,
nebo třeba Yesterday či In the Mood.
Na odpoledne byli, byť na poslední
chvíli, pozváni místní, a tak řada
osovských už u kostela čekala při
příjezdu a mnoho z nich přijalo
pozvání i ke koncertu. Bylo to moc
příjemné odpoledne, kdy jsme jednou z nejkrásnějších silnic v okolí
jenom neprosvištěli, ale mohli potě-

šit obdivovatele krásných aut přímo
na místě.
Jako tradičně den vyvrcholil v 17
hodin v centru Dobřichovic. Mažoretky ze spolku Sympa Praha nejprve předvedly své umění na místě na
křižovatce za školou, aby posléze
vyprovodily celý konvoj aut centrem
městečka. Současně s korvetami se
konala další populární akce Dobřichovická degustační a duchovní
míle - výlet po místních občerstvovnách (viz níže). Po dlouhých dnech

»Mílaři« navštěvovali občerstvovny i památky
Letošní, již šestý ročník degustační
míle, kterou pořádá Město Dobřichovice spolu s místní ODS a vinárníkem Matějkou, získala nový, duchovní rozměr. Kromě lákavých
hospůdek bylo do mapy zaneseno 17
zajímavých míst, ke kterým se vztahuje nějaký příběh.
Letos se nesbírala razítka navštívených občerstvovacích stanovišť, ale
dalo by se říci, že smyslem bylo nasbírat osobní návštěvou příběhy kapliček, křížků, sousoší či kostelíků.
Trasa byla rozmanitá a zahrnovala
kromě dobřichovických zákoutí i letovské, mokropeské a karlické památky. Navštívit jsme tedy mohli
třeba kostel sv. Václava v Horních
Mokropsech, boží muka v Letech,

kostel sv. Martina a sv. Prokopa v
Karlíku, kde dokonce v odpolečních
hodinách zpíval karlický pěvecký
sbor. V podniku My Style Club zase
zahrál na harfu Sean Barry s Andreou Kudrnovou. Díky slunečnému
počasí byly kavárny a hospůdky plné zejména na zahrádkách.
Centrum Dobřichovic ožilo hlavně
po 17.00, kdy ulicí 5. května projížděla kolona překrásných aut v čele s
mažoretkami (viz výše.) Tuto noblesní projížďku zde zažíváme každoročně díky Jiřímu Geisslerovi, který
pravidelně pořádá Corvette Parade
jízdu a my máme možnost zhlédnout
tato auta na vlastní oči.
Andrea HRUBÁ, Dobřichovice
Foto Lukáš VÁŇA

Na návštěvu Pražského hradu se vypravila skupina žen z Hlásné Třebaně, která si říká Holky v rozpuku.
Vyrazily jsme již brzy ráno, abychom už v 9.00 byly u Zlaté uličky,
kde na nás čekal kamarád od nás, ze
Třebaně. Tento hoch nám zařídil
všude, kam jsme chtěly, vstupy
zdarma. Výhodou bylo, že jsme
byly samy, nikde žádný turista a tak
jsme se mohly v klidu kochat.
Domky ve Zlaté uličce se od konce
16. století příliš nezměnily. Připomínají domečky pro panenku. Dnes
jsou zde jen galerie a krámky. Všude na dveřích je napsána historie
toho či onoho stavení. Prohlédly
jsme si světničku švadlenky z 1. republiky, učaroval nám domek kořenářky. Všude lahvičky, džbánky,
krabice... Zajímavá byla i krčma a
nálevna. Ve Zlaté uličce si člověk
připadá jako v pohádce!
Po návštěvě zbrojnice jsme se vydaly směr Daliborka, věže, která sloužila jako vězení. Dnes jsou zde k vidění mučící nástroje. Přes nádvoří
jsme se dostaly ke Katedrále sv. Víta
a vydaly se k jižní věži s výškou
96,6 m. Vyšlapaly jsme 285 schodů.
Cestou obdivovaly zvon Zikmund,
největší v ČR. Pohled z této výšky
na Prahu je nepopsatelný! Ještě nás
čekal Rožmberský palác, bývalý
Ústav šlechtičen, který sloužil k
výchově, zaopatření a vzdělání dívek ze šlechtických rodin. Překrásná
je pozdně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie. Viděly jsme
hradní stráž při střídání, pěkní hoši.
Při zpáteční cestě jsme ještě prošly
Nový svět a zastavily se u Lorety.
Jitka ŠVeCoVÁ, Hlásná Třebaň

Hasiči s půllitrem piva odborně dohlíželi na plápolající hromadu
Fotbalové hřiště v Hatích po většinu
roku zeje prázdnotou. Výjimkou je
30. duben, kdy se tu slétnou všechny
místní čarodějnice a lákají na své
hrátky malé i velké. Letos se jim podařilo přivábit na 80 dětí. Všechny
snad ve zdraví přežily nástrahy báby
z perníkové chaloupky nebo jízdu na
pekelných ořích ze stáje Petra
Vlasáka.
Každoročně děti získávají za své
snažení žetony, za které si pak mohou »nakoupit« v obchůdku s odměnami. O lákavou nabídku drobností
se letos postarala i rodina Černých,
která přispěla mnoha malými i většími poklady ze svých domácích zásob. A tak se od pultu táhla dokonce
několikametrová fronta!
O pořádání čarodějnic se opět zasloužili místní hasiči, jimž patří poděkování i za odborný dohled nad

plápolající hromadou dříví, kterou
do pozdních hodin trpělivě s půllit-

rem piva v ruce pozorovali. Všechny
čarodějnice zase bez úhony přežily,

NA »ČÁRÁCH«. Účastníci letošního sletu čarodějnic v Hatích.

a tak se jistě rády sletí i napřesrok.
Jitka CHLeBoUnoVÁ, Hatě

Foto Jitka CHLEBOUNOVÁ

Strana 11, LETOVSKÝ ZPRAVODAJ

Naše noviny 10/19

Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí

S HASIČI. Dětem z letovské školky předvedli svoji práci místní dobrovolní hasiči a řevničtí »státní« policisté.

Dětem se předvedli
hasiči i policisté

Práce se psy má kouzlo

Ve čtvrtek 25. dubna se na hřišti pod
srubem v Letech konala zajímavá akce pro děti z místní školky. V obou
třídách jsme právě řešili téma Obláčky a Sluníčka na cestách, které se
věnuje bezpečnosti při různých situacích. Seznámili jsme se s integrovaným záchranným systémem, jeho čísly, jakým způsobem rychle požádat, v
jakých situacích nám která složka
může pomoci. O praktickou ukázku
se postarali letovští hasiči a policisté
z Řevnic. Děti měly možnost prohlédnout si a vyzkoušet jejich techniku,
což byl zvláště pro chlapce nevšední
zážitek. Mateřská škola Lety i Spolek
přátel MŠ Lety děkují Sboru dobrovolných hasičů Lety a Policii ČR
Řevnice za jejich čas a ukázku náročné práce. Těšíme se zase za rok!
Jana Šalková-RozsypAloVá,
ředitelka MŠ

Letošní jaro je chladnější, a tak vzpomínám na přísloví – studený máj,
v stodole ráj. No, jen aby - prý hrozí
stále sucho, i když v posledních
dnech přece jen trochu sprchlo. Jestli tedy bude »ve stodole« ráj, to si
ještě musíme počkat. Nicméně naší
práci se psy tohle počasí svědčí. Tedy ještě lépe řečeno, my bychom se
rádi už trošku ohřáli, ale pejskům
chladno vyhovuje.
Do letních prázdnin, které se rychle
blíží, nás čekají ještě dvoje zkoušky
z výkonu. Uvidíme, jak se nám bude
ve výkonech dařit. Kromě sportovních akcí ovšem stále pořádáme pravidelně každou neděli odpoledne
kurzy pro štěňata. Překvapivě chodí
poměrně málo štěňátek ve věku do
půl roku. Zato dospěláků a starších
štěňat chodí stále dost.

KK LETY OSLAVÍ ČTVRT STOLETÍ EXISTENCE
A co je ještě nového? S úžasem jsem
si uvědomila, že letos v prosinci to
bude už 25 let, co jsme s několika
kamarády založili naši základní
kynologickou organizaci. Ze zakládajících členů jsme už zbyli jen dva.
Za to čtvrt století se událo strašně
moc věcí. Historie je bohatá spoustou akcí, obrovským množstvím
práce a velkým množstvím lidí, kteří byli, či ještě jsou, součástí tohoto
dění. Někteří se v našem spolku jen
chvilku zdrželi a pak odešli někam
jinam, někteří se zdrželi déle a někteří z těch, kteří přišli během uplynulých let, zůstávají doposud. Doba
se stále mění a s ní se mění podmínky pro spolky lidí, kteří se věnují
stejným koníčkům. Moje zkušenost
je, že spolkový život se odehrává jakoby ve vlnách. (Dokončení na str. 12)

Caparti v pohádkovém lese cestovali časem
Procházku jubilejním desátým pohádkovým lesem si
během letošního prvomájového odpoledne udělalo přes
sedm stovek dětí a dospěláků. Hlavním tématem bylo

tentokrát v údolí pod Čabrakem cestování v čase, respektive procházka minulými pohádkovými ročníky.
Děti opět soutěžily na desítce stanovišť, kde se setkaly
s Rumcajsem, Křemílkem a Vochomůrkou, dědem Vševědem a mnoha dalšími. Poté, co zvládly všechny zapeklité úkoly, čekali je v cíli cestovatelé v čase, se kterými se děti musely domluvit cizím jazykem a vyluštit
heslo. Pak už se jim jen otevřela brána času, kterou se
dostaly zpátky do světa lidí. V cíli na Mořince všechny
účastníky potěšil tradiční jarmark doprovázený tvořivými dílnami a vystoupením Dřevěného divadla Honzy
Hrubce. Pohádkový les by se ani letos neobešel bez podpory obcí Lety i Mořinka a Nadačního fondu Letorosty, kterým děkujeme. Zároveň také patří poděkování
přátelům, kamarádům a maminkám RC Leťánek, bez
kterých by tato akce neslavila již desátý rok. Už teď se
těšíme na Pohádkový les 2020!
Text a foto
Lenka ZeLenková, Rodinné centrum Leťánek
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Foto ARCHIV

Novinkou letovských
májů je druhé pódium
Srdečně zveme na 20. ročník festivalu Staročeské Máje, který se na
letovské návsi koná v sobotu 25. 5.
od 12 hodin až do pozdního večera.
Těšit se můžete na tradiční lidovou
muziku v podání jihočeské dechovky Netolička. Folklorní tanec i muziku dětského souboru Jarošáček z
Mělníka svými vystoupeními skvěle
doplní místní družiny: Notičky, Klíček a Proměny. Celodenní program
oživí kouzly, žonglérskou dílnou a
obřími bublinami kejklíř PET. V
krátkém, zato vtipném divadle se
dozvíme Pravdu o Popelce a překvapí nás vystoupení nejmenších dětí
z MŠ Lety a školinky NONA!
Hlavní večerní program zahájí staropražská kapela Třehusk, jejíž tóny
budou znít i během kácení májky.
Pak už bude na pořadu dne muzika
»ostřejší«. Účast přislíbily Lety Mimo a na závěr večera Harry band!
Novinkou je druhé pódium, kde přestávky mezi kapelami oživí svými
vystoupeními Aerobik team Všenory a Mořinka, chlapci z Fantasy dance Radotín a také tanec Pohni s
Lety.
Na tradičním jarmarku se dospělí
kvalitně občerství a děti si užijí nejen skákací hrad, dřevěný kolotoč,
dřevěnou střelnici a střelbu z kuše,
ale také řadu tvůrčích dílen – od
profesionálních výtvarných včetně
novinky malování sprejem, přes
korálkování, výrobu květinových
věnečků, soviček, až po zdobení
perníčků a malování na obličej.
Užijte si s námi příjemnou atmosféru, která se kolem letovské kapličky
každý rok v tuto dobu vykouzlí!
(Podrobný program - viz strana 12)

Markéta Huplíková,
místostarostka letů
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Práce se psy má kouzlo, baví nás to...
DOKONČENÍ ZE STRANY 11
Některá léta jsou lepší, některá zase
horší. Téměř vždy se však všechno
odvíjí od možností a ochoty dělat něco nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Někdy mě přepadne nostalgie a
probírám se starými fotografiemi i
kronikami, nad kterými vzpomínám,
jaké to bylo, co jsme všechno dokázali, kolik práce je za námi vidět. Na
fotkách jsme byli mladší a štíhlejší,
teď už některé z nás zdobí šediny,
zlobí nás bolavá záda, býváme dříve
a častěji unaveni. Stále se ale snažíme táhnout a strkat tu »káru« dál,
dopředu.
Práce se psy má svoje kouzlo, obohacuje nás a baví nás. Složitější a
náročnější je práce s lidmi, ale i to k
tomu patří. Ne vždycky se nám vše
daří tak, jak bychom chtěli, ale když
se něco povede, vždycky nás to motivuje k tomu pokračovat v téhle práci a jít dál. Je zajímavé sledovat, jak
se možnosti výcviku vyvíjejí, učit se

X

KDYSI. Letovští pejskaři na cvičáku v »dřevních« dobách svého kynologického klubu.
Foto ARCHIV KK Lety
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stále nové věci, sbírat nové zkušenosti a pokoušet se je aplikovat v
praxi.
Inu, jak vidíte, jubilea nás většinou
vyprovokují k bilancování toho, co
máme za sebou. A pak bychom
mohli plynule přejít k tomu, co máme před sebou, co můžeme naplánovat a na co si ještě troufneme. Já chci
věřit, že nás čeká spousta zajímavých zážitků, akcí a že náš spolek
bude slavit v budoucnosti další jubilea. Člověk má mít před sebou cíle,
které by chtěl dosáhnout, a to je dobře. Ambice nemusí být vždycky veliké, někdy stačí jen malý posun, který
udělá také radost a dobrý pocit.
A na závěr mého zamyšlení jen připomínka, že nás najdete pravidelně
na cvičáku v Letech u fotbalového
hřiště. Informace o naší činnosti můžete pravidelně číst na našem webu
www.kklety.cz, který je plný zajímavostí, reportáží, informací a fotek.
Pokud tedy máte psa a máte chuť něco s ním dělat, něco ho naučit, pak
víte, kde nás najdete. Rádi vám poradíme.
Alena VANŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety

Letovské aktuality

* Seminář pro majitele rodinných
domů, kteří plánují výměnu kotle na
tuhá paliva, organizuje Obecní úřad
Lety 21. 5. od 17.00 v místním sále
U Kafků. Barbora TeSařová
* výsledky výběrových řízení, schválení vyúčtování investiční dotace
FK Lety, zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lety aj. jsou na programu veřejného zasedání letovského obecního zastupitelstva, které se
uskuteční 22. 5. od 19.00 v sále
obecního úřadu U Kafků.
(bt)
* Cyklotrasa vedoucí letovskými
ulicemi Na Víru, V Chaloupkách a
Požární bude od 1. 6. 8.00 do 2. 6.
02.00 uzavřena.
(bt)
* Rodinný desetiboj pořádá 1. 6.
od 9.30 ve svém areálu Sokol Lety.
Děti, rodiče i prarodiče si v rodinném klání vyzkoušejí a změří síly v
různých sportovních disciplínách!
Vstupné dobrovolné.
(mah)
* Dětský den se koná 2. 6. od 9.00
na návsi v Letech. V 10.20 přivítáme císaře Karla IV. s jeho početnou
družinou. Do minulosti se přeneseme nejen díky historickým kostýmům, kočárům a rytířům, ale také
díky dobové hře na harfu a flétnu.
Zpět do současnosti nás přenese
kapela desetiletých chlapců z Dobřichovic Dobi Boyz. Celé dopoledne
si navíc můžete užít Dětský den plný atrakcí, který pořádají letovští
hasiči. I letos se budou moci odvážné děti spouštět po laně z hasičského auta ke kapličce.
(mah)
* Country bál osady Strong Boys
se uskuteční 8. 6. od 20.00 v letovském sále U Kafků.
(mah)
* Zahradní slavnost - rozloučení s
předškoláky pořádá 26. 6. na své zahradě Mateřská škola Lety. Na programu je vystoupení dětí obou tříd
MŠ, pasování předškoláků na školáky a aukci dětských prací. Na závěr
si užijeme bubnování a tancování v
afrických rytmech.
(mah)
* Dětská diskotéka Oldy Burdy se
soutěžemi se na oslavu konce školního roku koná 28. 6. od 17.00 před
Srubem u Kocoura v Letech. Vstup
zdarma. Markéta huplíková
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Školáci se učili předcházet šikaně
DRUHÝ KVĚTNOVÝ TÝDEN BYL V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE VE ZNAMENÍ PREVENCE
Druhý květnový týden byl v ZŠ Zadní Třebaň ve znamení prevence.
Dvě posádky (jedna dívčí a jedna
chlapecká) předvedly svoje schopnosti na Helpíkově poháru v Mokropsích. Soutěžící se pustili po předem
vyznačené trase, na které museli
ošetřit několik zraněných. Vyzkoušeli si tak první pomoc v terénu.
Soutěži předcházela teoretická a
praktická průprava ve škole.
Naši žáci absolvovali také preventivní program, který byl zaměřen na
předcházení šikaně a kyberšikaně.
Děti se postupně vžívaly do různých
rolí, často odlišných od těch, které
zastávají v třídním kolektivu. Celý
program byl prodchnut základní

Pijáci si budou moci
prohlédnout pivovar
Účastníci IV. ročníku Pivního festivalu Řevnice, který se koná 25. 5.
od 11.00 na místním »hlavním«
náměstí, si budou moci prohlédnout
nový pivovar v budově starého řevnického nádraží.
„Budeme mít stánek na náměstí, od
kterého budou v pravidelných intervalech vyrážet skupiny na prohlídku
pivovaru,“ říká Marek Adam, provozní restaurace a pivnice Corso. Na
festivalu se představí 25 pivovarů
včetně Všeradic, Hostomic, Kytína
či domácích Řevnic. Ty se zúčastní
už potřetí s pivem uvařeným v plzeňské Beer Factory. Na festival dorazí mobilní pivotéka Čerstvé pivo,
na své si přijdou také sběratelé pivních suvenýrů. Festival poprvé nabídne třetinkové pivní sklenice s
novým festivalovým logem. Po většinu dne bude na náměstí hrát živá
hudba.
Jan FLeMR, Řevnice

Ženu zamkl v bytě,
sám usnul ve sprše

S žádostí o pomoc se 9. 5. na černošické strážníky obrátila žena obývající byt ve Vrážské ulici v Černošicích. Uvedla, že ji přítel zamkl v bytě, když se šel osprchovat do společné sprchy na chodbě a je to již delší
dobu, co odešel. Strážníci otevřeli
zadní vchod a v prostorách sprchy
nalezli spícího muže. Oznamovatelka uvedla, že přítel u ní od ledna pobývá a že s ním má stále problémy,
protože užívá návykové látky. Dále
uvedla, že s ním již s ohledem na
přetrvávající problémy nechce být a
požádala strážníky, zda by na místě
nesetrvali do předání jeho osobních
věcí a opuštění bytu. Vzhledem k
tomu, že muž nemá v místě oficiální
pobyt nebo právní nárok k užívání
bytu, byl po převzetí svých osobních věcí strážníky vyzván k opuštění místa, což učinil a z místa odešel.
otmar kLIMSZA, MP Černošice

Za zvládnutí všech úkolů a vypracování pracovních listů získali malí
školáci dárky. Pavlína FIALoVá,
ZŠ Zadní Třebaň

Z našeho kraje

SE SORBONEM. Zadnotřebaň̌ští školáci se psem Sorbonem, který jim předvedl, že umí hrát fotbal.
Foto Tereza MACOURKOVÁ
myšlenkou - je důležité důvěřovat A prevence do třetice se týkala nasám sobě. Všichni jsme jedineční a v šich nejmenších - prvňáčků a druháněčem skvělí! Velkou atrakcí byl pes ků. Díky programu Veselé zoubky se
Sorbon, který dětem v závěru akce dozvěděli, jak správně pečovat o své
ukázal, že umí hrát fotbal.
zuby a jak předcházet zubnímu kazu.

Kontejnery na velkoobjemový odpad nestačily

Velký zájem byl o svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se
v Zadní Třebani konal 11. 5. „Lidé nosili hlavně velké věci, takže firma
musela kromě dvou objednaných kontejnerů dodatečně přistavit ještě jeden navíc,“ řekla starostka obce Markéta Simanová. Foto NN M. FRÝDL

Xindl věnoval kytaru

BAGR V ŘECE. V létě 2021 má skončit rekonstrukce jezu v Řevnicích, která
začala v polovině dubna. „Povodí Vltavy tu buduje rybí přechody a propust
pro vodáky,“ uvedl řevnický starosta Tomáš Smrčka. Foto NN M. FRÝDL

Softball s Willym trénovali na třebaňském fotbaláku
S příchodem jara začala i slowpitchová liga, které jsme již třetím rokem pravidelným účastníkem. Vloni
naše družstvo Camperos složené
převážně z amatérských hráček i
hráčů ze Svinař, Tmaně a Prahy,
skončilo v amatérské části soutěže
na bronzové příčce, v profesionální
části na 9. místě z 20. Pro letošek

* Rybářské závody pro děti a mládež do 15 let se konají na Ostrově v
Zadní Třebani 25. 5. od 7.00. (er)
* Pochod Českým krasem za
Hagenem se uskuteční 25. 5. Účastníci se vydají na 12 km dlouhou naučnou stezku procházející Národní
přírodní rezervací Karlštejn. Start je
u karlštejnské pošty mezi 8.30 a
11.30.
(haho)
* Výstavu historických automobilů
různých značek a užitkových strojů
pořádá Veteran Car Club 25. 5. od
10 do 16.00 pod zámkem v Dobřichovicích. Andrea kudRnoVá
* košíkářský trh začne 2. 6. od
9.00 na náměstí v Řevnicích. V kulturním programu vystoupí Trio
Brasstet a Julián Záhorovský. Karla
IV. i jeho průvod přivítá sbor řevnických seniorů za doprovodu akordeonu O. Klepetka.
(ves)
* Vloupání do pěti aut vyšetřovali v
uplynulých dnech v Hlásné Třebani,
Rovinách, Vysokém Újezdu a Bubovicích karlštejnští policisté. Zřejmě
jeden pachatel pokaždé odstranil
sklo a ukradl různé věci, včetně přehrávače blueray, sportovního luku,
peněženek, kufru a bot. Celková
škoda je bezmála 80.000 Kč. (jad)
* k doutnajícímu ohništi v Letech
vyjeli řevničtí profesionální a místní
dobrovolní hasiči 6. 5. Jednalo se o
doutnající kmeny a větve na ohništi
5x5m po pálení čarodějnic. Jednotky požár ulily vodou.
(pav)
* k mnoha případům vyjížděli 18.
5. záchranáři ze Řevnic. Starší žena,
která ráno zkolabovala na návsi v
Zadní Třebani, byla převezena do
nemocnice, stejně jako holčička,
která dopoledne upadla v řevnickém
Lesním divadle a utrpěla tržnou ránu čela. Odpoledne havaroval motorkář u obce Leč. Dva středně těžce
zranění pacienti, muž a žena, byli
transportováni do hořovické nemocnice. Večer se sanitka znovu vracela
na náves do Zadní Třebaně k opilci
s rozbitou hlavou.
(bob)

jsou cíle jasné: opět v amatérské
soutěži stanout na stupni vítězů!
Z toho důvodu jsme uspořádali na
fotbalovém hřišti v Zadní Třebani
celodenní soustředění. Pod vedením
argentinského trenéra Willyho jsme
se dopoledne věnovali nácviku chytání a házení míčů, příhozů na mety
a pálení. Odpoledne jsme pak sehrá-

li proti sobě několik zápasů, abychom si osvěžili herní situace a pravidla, která nejsou v softballe jednoduchá. Program jsme zakončili na
kurtech ve Svinařích u grilu a piva.
Děkujeme Jirkovi Petříšovi a třebaňským fotbalistům za půjčení hřiště a
Sokolu Svinaře za zapůjčení klubíku. Lucie BoXAnoVá, Svinaře

Svou první kytaru věnoval 19. 5.
dětem z Dětského centra Světlušky
při Náboženské obci Církve československé husitské v Tmani známý
písničkář Xindl X. Kytara je určena na pomoc mamince s rakovinou
slinivky. Xindl X popřál též zpěvačce Anetě Špačkové k narozeninám
před jejím koncertem, který se koná 26. května od 17.00 v Kulturním
domě Tmaň.
Text a foto
Jana Šmardová KOULOVÁ
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Příměstské sportovní kurzy
v Letech na Sokolce
Tenis - golf - plavání - cyklo
Příměstské kempy zaměřené nejen na TENIS, ale i další
sportovní aktivity jako cyklistiku, gymnastiku, atletiku, PLAVÁNÍ,
GOLF a nejrůznější míčové hry.
Místo konání:
Lety u Dobřichovic (areál Sokola Lety)
Obecné informace:
pro všechny děti ve věku 4-15 let
probíhají denně ve všední den od 8.30 do 16.00
v ceně dopo a odpo svačina, oběd a pitný režim po celý den
Termíny a náplň:
•
Termín 1:
•
Termín 2:
•
Termín 3:
•
Termín 4:
•
Termín 5:
•
Termín 6:
•
Termín 7:
•
Termín 8:

1. - 4. 7. 2019
8. - 12. 7. 2019
15. - 19. 7. 2019
22. - 26. 7. 2019
29. 7. - 2. 8. 2019
12. - 16. 8. 2019
19. - 23. 8. 2019
26. - 30. 8. 2019

tenis a kolo
tenis a golf
tenis a kolo
tenis a plavání
tenis a kolo
tenis a golf
tenis a plavání
tenis a golf

Cena: od 2800,- Kč
PŘIHLÁSIT SE LZE I NA JEDNOTLIVÉ DNY

Podrobné informace: www.tenis-skola.cz
Tel. č.: 777 579 146; e-mail: vaclavek@tenis-skola.cz
Na Vaši účast se těší trenéři Pavel, Petr, David a Katka!
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Řevnice v Rudné schytaly »sedmičku«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - S posledními celky
svých soutěží »dokázali« prohrát
fotbalisté Zadní Třebaně i Řevnic.
Ostrovan doma s Cerhovicemi 1:3,
Slavoj na hřišti Rudné dokonce
1:7. Letovští v tradičním derby
zdolali Černolice 4:2.
(mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Černolice 4:2
Branky: Čermák, Chalupa
Hosté svoji převahu proměnili v 11.
minutě ve vedoucí branku. Krátce
nato vyrovnal Čermák, který zády k
brance trefil míč přes hlavu. Po výměně stran Lety strhly vedení na
svou stranu: od rohového praporku
odcentroval Janich a Chalupa z voleje protrhl střelecký půst trvající šest
utkání. V 77. minutě skóroval po
centru Dominika Kischera Čermák,
na 4:1 zvýšil v 83. minutě Chalupa.
Hosté korigovali skóre až po uplynutí řádné hrací doby. Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Hořovicko B 3:1
Branky: Dominik Kischer, Kratochvíl, Chalupa
Hosté, kteří přijeli pouze s jedenácti
hráči, se ujali vedení po centru, který
nádherně trefil z voleje hrající vedoucí mužstva. Ve 20. minutě vyrovnal Dominik Kischer střelou z více
než 20 metrů. Chvíli nato přetažený
míč z rohu vrátil Čermák před branku, kde hlavičkoval Kratochvíl do
sítě - 2:1. Ve 37. minutě pronikajícího Chalupu zastavili hosté v pokutovém území faulem a sám faulovaný
proměnil penaltu. Po přestávce se

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída

25. 5. 17:00 FK Lety - AFK Loděnice
1. 6. 17:00 FK Lety - Ligmet Milín

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
25. 5. 17:00 Hostivice - Dobřichovice
1. 6. 17:00 Dobřichovice - Krňany

KARLŠTEJN, okresní přebor
25. 5. 17:00 Karlštejn - Chyňava
2. 6. 10:15 Cembrit - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
25. 5. 17:00 OZT - Loděnice B
1. 6. 17:00 Nižbor - OZT

VŠERADICE, III. třída

25. 5. 17:00 Všeradice - Nižbor
2. 6. 14:00 Osek - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída

26. 5. 17:00 Řevnice - Tuchoměřice B
2. 6. 17:00 Statenice - Řevnice

domácí předháněli v zahazování šancí.
Jiří KÁRNÍK
DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Tuchoměřice - Dobřichovice 3:1
Branka: Chvojka
Na kluzkém trávníku se lépe pohybovali domácí, kteří, na rozdíl od
hostů, dokázali své šance proměnit.
Za Dobřichovice se to povedlo až v
88. minutě Jiřímu Chvojkovi. Hlavou po rohovém kopu uzavřel skóre
na konečných 1:3.
(oma)
Dobřichovice - Psáry 3:3
Branky: Zamrazil, K. Šlapák, M.
Šlapák
Nerozhodný domácí výsledek znamená pro Dobřichovice značnou
komplikaci v boji o záchranu okresního přeboru. Miloslav OMÁČKA

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Tlustice 2:5
Branky: Kučera, M. Čermák
Karlštejnští nastoupili proti lídrovi
přeboru v oslabené sestavě. Tlustice
byla lepším týmem, do vedení šla z
penalty a do půle přidala další dvě
branky. Druhá půle se víceméně dohrávala, Karlštejn dokázal výsledek
vždy jen korigovat.
(miš)
Broumy - Karlštejn 5:0
Krutá porážka na hřišti posledního
celku přeboru.
(mif)
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Cerhovice B 1:3
Branka: Pavel Šebek
Studená sprcha po třech zápasech
bez prohry. Poslední tým tabulky neměl být pro OZT překážkou, jenže...

Turnaj veteránů: První Dobříš, druzí Angličané

Ostrovan si neporadil s dobrou obranou a sám vyráběl laciné chyby, jež
soupeř trestal. Poločas 1:2 sice ještě
dával šanci na obrat, ale protože se
obraz hry nezměnil, braly všechny
body Cerhovice. A to je ještě výsledek milosrdný díky skvělým zásahům domácího gólmana.
(Mák)
Hostomice - OZT 4:4
Branky: Suchý 3, Šebek Pavel
Utkání sousedů v tabulce mělo divoký průběh. Ostrovan po půli vedl
3:1, ale domácí ve 82. minutě otočili na 4:3. Naštěstí tři minuty před
koncem vyrovnal Suchý a završil tak
hattrick.
(Mák)
FK VŠERADICE, III. třída
Všeradice - Hostomice 1:4
Branka: Vejvoda
Červená karta: Silbernágl
Loděnice B - Všeradice 7:2
Branky: Jakoubek, Daniel
ŘEVNICE, IV. třída
Rudná B - Řevnice 7:1
Branka: Zdráhal
Stejně jako třebaňskému Ostrovanu
se proti poslednímu týmu tabulky
nedařilo ani řevnickým borcům. Do
poločasu to bylo 3:0 a ještě větší nálož přišla ve druhé půli.
(Mák)
Řevnice - Kněževes 0:0

Vzal tři tisíce! obvinil
divák rozhodčího
Tradiční mezinárodní turnaj hráčů starších třiceti pěti roků se zkraje května uskutečnil na hřišti kopané v Řevnicích. Z Anglie dorazil tým Elburton
Villa, soupeři mu byli stálí účastníci turnaje: mužstva Dobříše a Řevnic (na
snímku). Poprvé se zúčastnila Stará garda Zadní Třebaň. Družstva se střetla vzájemně, každý s každým, čímž došlo na konfrontaci všech se zahraničním soupeřem i na zajímavé derby sousedních obcí. Vítězství si vybojoval
celek Dobříše, před Angličany a domácími. Všichni získali 5 bodů, takže
rozhodovalo skóre. Všechna mužstva předvedla krásné sportovní zážitky s
obrovskou bojovností a zaujetím.
Miroslav Kratochvíl, Řevnice
Takto zápas viděl gólman nováčka turnaje, SG Zadní Třebaň: První zápas
s Řevnicemi jsme po jedné chybě prohráli 0:1. Mohli jsme vést i 3:0, ovšem
platila fotbalová pravda »nedáš - dostaneš«. Ve druhém zápase - to už nás
opustili 3 hráči základní sestavy - jsme nastoupili proti anglickým veteránům. Produkovali klasický »ostrovní fotbal« s útoky po křídlech a centry
na urostlé hráče. První poločas skončil 0:0. Po změně stran hra pokračovala ve stejném duchu. OZT neproměnil 100% šanci, vzápětí obdržel první
gól a následně druhý. V závěrečném zápase už unavený tým SG OZT nedokázal čelit celku Dobříše a prohrál 1:6. Poslední dvě utkání jsme sehráli v
v jedenácti, bez možnosti střídání.
Miroslav BouBerle,
Foto Jana hraBáKová
SG Zadní třebaň

Dobřichovice - Zajímavou »mezihru« zažili diváci na mistrovském
fotbalovém utkání Dobřichovic s
Dolními Břežany. Krátce po začátku
druhého poločasu dorazila policie a
zápas musel být přerušen.
„O poločase jeden divák cestou do
kabin údajně řekl rozhodčímu, že
slyšel, jak bere úplatek 3000 Kč od
hostů, a že to má nahrané na mobilu,“ uvedl hlavní pořadatel utkání
Miloslav Omáčka. „Načež se sudí
rozčílil a nařídil mi zavolat policii,
že se to musí vyšetřit. Tak jsem ji
zavolal,“ dodal.
Policisté na »místě činu« neshledali
žádné fyzické napadení, ani nenašli
jakýkoliv důkaz o korupci. „Později
bokem řekli, že je to v podstatě prkotina a škoda času,“ dodal pořadatel s tím, že po přibližně čtvrthodinovém vyšetřování mohl být zápas
dohrán. Hosté v něm - i bez uplácení rozhodčího - vyhráli 6:1.
(mif)

V Bakově házenkáři prohráli vše, co mohli, Podlázky rozstříleli
ŘEVNICKÝM BORCŮM NA HŘIŠTI SOUPEŘE CHYBĚLI HRÁČI, PŘEDEVŠÍM ALE NASAZENÍ A BOJOVNOST
Nepamatuji se že by někde řevničtí »národní«
házenkáři prohráli všechna utkání! V sobotu 11.
května se jim to povedlo v Bakově. Je pravda, že
v každém družstvu »někdo« chyběl, chybělo ale
především nasazení a bojovnost! Překvapivý byl
zejména slabší výkon mladších žáků, kteří se nechali svým soupeřem zaskočit.
Sokol Bakov - NH Řevnice st. žáci A 19:11
Branky: Zavadil 7, Palička 4
Začátek byl hodně nervózní. Z nepřesností se dříve vzpamatovali domácí, naši se chytli až v 15.
minutě první brankou Paličky. Druhý poločas byl
v podání našich lepší: dostali se však jen na rozdíl
4 branek a v závěru opět propadli. Citelně chyběli David Hochmal a Pepa Pokorný.
Sokol Bakov - NH Řevnice muži 23:18
Branky: Zavadil 9, Hartmann 3, Adamec 3,
Knýbel 3
Velice vyrovnaný první poločas ukončil Zavadil

vítěznou brankou »do šaten«. Do druhé půle jsme
ještě vstoupili brankou Pavla Knýbla, ovšem pak
se vývoj otočil a naši začali ztrácet. Tady chyběli
především Sviták a Edl.
Sokol Bakov - NH Řevnice st. žáci B 26:4
Branky: Knýbel 2, Kolomazník, Spurný
Naši žáci proti vyspělému soupeři neměli žádné
šance. A tak si »jen« zahráli házenou.
Sokol Bakov - NH Řevnice dorost 25:16
Branky: Adamec 9, Palička 4, Zavadil 3
První poločas byl vyrovnaný, o jednobrankové
vedení přišli naši hráči v jeho závěru. Druhý poločas už byl pod taktovkou domácích, kteří zápas
dotáhli do výrazného vítězství. Zase chyběl Ondra Sviták.
Sokol Bakov- NH Řevnice ml. žáci 19:18
Branky: Spurný 12, Šupáček 4, Knýbel 2
Hrálo se za chladna a silného deště. Začátek byl
plný nepřesností, ale do stavu 7:7 v naší režii. Pak
déšť ještě zesílil a nepřesností přibývalo. Našim

se přestala dařit střelba a soupeř nám unikl až na
rozdíl pěti branek. Závěr sice patřil nám a k vyrovnání moc nechybělo, ale nakonec se to už nepodařilo. Tady nám chyběl nemocný Dan Šmaus
a Trnka.
Mladší žáci »smázli« Podlázky
V sobotu 18. větna přijely do Řevnic Podlázky,
ovšem jen s jedním družstvem mladších žáků.
Muži své družstvo ze soutěže odvolali. Naši kluci
již mají prvenství v soutěži zajištěno - ještě je sice
čeká zápas s Modřany, ovšem tam se výpadek
nečeká. Starší kluci trochu propadli v Bakově, a
tak letos pojedou »jen« na Pohár ČR !
NH Řevnice ml. žáci - Sokol Podlázky 15:8
Góly: Spurný 5, Šmaus 4, Trnka 3, Šupáček 3
Začátek utkání byl opět plný nepřesností. Postupně se s nimi lépe dokázali vypořádat naši hráči
a také díky lepší střelbě si zajistili potřebné vítězství.
Petr HOLÝ, NH Řevnice
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