
Řevnice, Poberouní - Obyvatelé
poberounských obcí se znovu oz-
vali! Stovky lidí proti Babiškovi,
Benešové a na podporu demokra-
cie demonstrovaly 11. června v
Řevnicích, Dobřichovicích, Zadní
Třebani, Všenorech...
Obyvatelé Řevnic proti premiéru
Babišovi a ministryni spravedlnosti
Benešové vystoupili podruhé. Ten-
tokrát se jich na náměstí Krále Jiřího
sešlo více, než minule, asi 350. Ne-
chyběli ani lidé ze sousedních Letů
či Svinař. A zajímaví hosté na pódiu:
režisérka Theodora Remundová, šéf-
redaktor Našich novin Miloslav Frý-
dl, filozofka Anna Hogenová, lékař

Ondřej Masner. Zazpívat přijel po-
pulární Tomáš Klus, hymnu předne-
sla pěvkyně Ester Pavlů. Nejlepším
transparentem byl organizátory vy-
hlášen ten s nápisem Babiši, v Řev-
nicích ti řepka nepokvete! Jeho au-
toři dostali knihu o motýlech.
Řevnice, stejně jako další poberoun-
ská místa, se tímto shromážděním
znovu připojily k výzvě Milionu
chvilek pro demokracii. Jejím cílem
je, aby byl v ČR zachován právní
stát a byla dodržována demokratická
pravidla. Demonstrantům vadí, že v
čele státu stojí trestně stíhaný premi-
ér, příslušník StB v obrovském stře-
tu zájmů. (Dokončení na str. 11)  (pan)

Tragické nehody: Během týdne tři mrtví!
Berounsko - Tři životy vyhasly v uplynulých dnech při tragických neho-
dách na Berounsku. Ve dvou případech hrálo hlavní roli auto, v jednom vlak.
Vůz se čtyřmi mladými lidmi ve věku 17 až 19 let narazil 12. 6. večer do
stromu u silnice z Berouna do Koněprus. Tři z nich skončili s vážnými zra-
něními v nemocnici, řidiče tam musel dopravit vrtulník. Čtvrtý mladík na
místě nehody zemřel. Tragédie se stala jen několik set metrů od místa, kde
u stejné silnice nabourala o týden dříve, 5. 6., do stromu devětačtyřicetiletá
řidička. Ani ona nehodu nepřežila - zraněním podlehla na místě.
V sobotu 8. 6. po poledni srazil a usmrtil na přejezdu u Lochovic vlak třia-
sedmdesátiletou ženu. Podle policistů zřejmě spáchala sebevraždu.       (mif)

Bezmála 2000 návštěvníků přilákal
8. 6. do Řevnic pátý ročník rodinné-
ho festivalu Hravě a zdravě. Maxi-
málně se vydařil! 
Oblíbená akce je společným dílem
spolku Náruč, který provozuje na
řevnickém náměstí kavárnu Modrý
domeček a Rodinného centra Leťá-
nek. Při zahájení se na pódiu po bo-

ku moderátoky Emy Klementové se-
šly obě hlavní organizátorky festiva-
lu: Marie Hrdá za Náruč, Kateřina
Plzáková za Leťánek. Dámskou se-
stavu doplnila ředitelka místní ZUŠ
Ivana Junková, která pozvala pří-
tomné na odpolední Mix festival.
Slovo dostal i starosta Řevnic Tomáš
Smrčka. (Dokončení na str. 11)     (mh)

V tomto čísle Našich novin
* Nejlepší lovkyně? Dívky! - strana 2
* Rozšíření školy ohroženo - strana 7

Hlásná Třebaň - Křehká, éteric-
ká, »múzami políbená«. Marie
Snášelová ŠTORKOVÁ, spoluau-
torka knížky Pohrátky, obyvatel-
ka Hlásné Třebaně, 1. července
slavnostně zahájí svoji první sa-
mostatnou výstavu.
Poberouní vás nejspíš poprvé zare-
gistrovalo v roce 2015, kdy jste s
Letovankou Pavlou Krátkou vydali
pohádkovou knížku Pohrátky. Kde
jste se nám tady »vyloupla«?
V tomto krásném kraji jsem už 10
let, i když s malými pauzami - dva a
půl roky jsme mezitím žili s mým
mužem a první dcerkou ve Varšavě.

Pocházím z Vysočiny, od patnácti
let jsem studovala v Brně a ve Zlí-
ně. Manželova práce nás přivedla do
Prahy. Ani jeden ale nejsme městský
typ, chtěli jsme blíž k přírodě.
Proč jste si vybrali právě Hlásnou
Třebaň?
Původně jsme bydleli v Letech, v
»bílých kostkách«. Po návratu z
Varšavy jsme se jako rodina rozrost-
li, malý byt nám začal být těsný, a
tak jsme se rozhodli pro domeček.
Krásné místo kousek od Černé skály
k nám tak nějak »přišlo«. Při první
prohlídce pozemku jsme si to tu za-
milovali. (Dokončení na straně 3)

MISTR TRUMPETA. Skvělý výkon
předvedl světoznámý trumpetista
Laco Deczi při svém vystoupení 8.
června na kurtech ve Svinařích.

Foto Lucie BOXANOVÁ

Festival přilákal dva tisíce návštěvníků

Marie Snášelová Štorková s manže-
lem.                Foto Ateliér SEIDEL 

Nechceme trestně
stíhaného premiéra!
POBEROUNÍ SE ZNOVU OZVALO PROTI BABIŠOVI

17. června 2019 - 12 (752) Cena výtisku 7 Kč

»Primák« Láďa Hruška
bavil řevnické děti

Když se doma rozčílím, jako víla nevypadám!

Laco Deczi na kurtech
předvedl »koncert«
Svinaře - V rámci svého českoslo-
venského turné Jaro 19 aneb Jarní
túra, že sa dosereš, zahrála 8. 6. ka-
pela Celula New York včetně jejího
frontmana, legendárního trumpetis-
ty Laca Decziho, ve Svinařích.
„Poprvé u nás Laco hrál vloni - při-
jal nabídku se slovy V Brdech to
mám rád a ještě jsem tam nikdy ne-
hrál,“ říká Petr Procházka, starosta
místního Sokola. „Zajištění koncer-
tu pro nás bylo výzvou, protože tak
velkou akci jsme tu ještě nikdy ne-
pořádali. A protože se loni vše po-
vedlo bez větších problémů a Laco-
vi se u nás líbilo, domluvili jsme se,
že koncert zopakujeme. Takže jsme
se do toho letos pustili znovu. Udě-
lali jsme předprodej vstupenek, zaji-
stili víc místa k sezení i víc výčep-
ních píp,“ doplňuje. 
(Dokončení na straně 4) (box)
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Tancovali všichni - děti, mámy, tátové...
VE LHOTCE, U EMY, ZAHRÁLO NA LHOTECKÉM ROZJAŘENÍ NĚKOLIK KAPEL

Lhotecké předjaří se konalo v klubu
U Emy ve Lhotce.
Zase jsme nakonec všichni tancova-
li! Nejdříve děti, pak mámy a když
už nebylo moc vidět, tak i tátové.
Kdyby nad námi proletěl karlštejn-
ský havran, jistě by se lekl, protože
tak blízko v oblacích už dlouho na
nikoho nenarazil. Kroužili jsme ko-
lem sebe jako včely a psali do větru
»Lhotecké předjaří«. Občas si někdo
došel pro pivo, guláš, lízátko..., ob-
čas zaznělo: Poslyš, tebe jsem tady
nečekal! Ty máš pořád ještě hlad? a
podobně.  
Setkání U Emy bylo fajn. Bylo lze
pocítit, že je jen jeden jediný čas a že
minulost, přítomnost a budoucnost
mají jen jiné podoby.  Potkat někoho
po deseti letech a zjistit, že se čas
vlastně nepohnul, to tu lze zažít. 

Tajné Slunce nezaniklo. Hraje dál, znám je už 15 let. „Možná, že se zít- ra ráno ještě jednou probudím, najdu
tě vedle sebe a po vlasech tě pohla-
dím. A ty budeš spát.!.“  Texty Filipa
Píchy jsou plné. Kolíbají, řvou, dráž-
dí a podkopávají nohy, nebojí se sa-
my sebe. Tancuj už! „ … prej nezpí-
vám, ale křičím a tím nám všem po-
hodu ničím. Hula, hula, hu…!“ 
Přetlak věku v nás probudil vlastní
přízraky v aréně zvuků fléten, perku-
sí a strun. Svatební tanec ticha a ne-
známých zvuků.  Krásná slovní hra.
Kniha metafor, minipříběhů. „Nevy-
rušuj, když lezu na komín. Neotra-
vuj, než ptáky nakrmím.“
Zdá se mi, někdy, že chápu smysl
lidského tance kolem sebe, pohyby
ke mně připlouvají, vzdalují se. Při
poslechu Oswalda Schneidra zůstaly
na dlouho. Harmonické setkání bás-
ní a zvuků. Hana JůZlová, liteň

Odpočinkové, sportovně-tvořivé od-
poledne s Primáčkem pro děti i je-
jich rodiče se uskutečnilo 7. 6. na
Malém náměstí v Řevnicích.
Plocha byla slavnostně otevřena v
září 2018 za účasti FTV PRIMA,
města a dobrovolníků. Neuběhl tedy
ani rok a hřiště znovu přivítalo
spousty návštěvníků. Televize Prima
zajistila pití, nechybělo ani večerní
opékání špekáčků. Pro nejmenší byl
vztyčen stan maskota Primáčka, děti
si mohly vyzkoušet Primáčkovu
stezku a zabavit se třeba kreslením. 
Pozvání na akci přijaly také tváře te-
levize Prima: moderátor Petr Vojnar,
herec ze seriálu Modrý kód Jakub
Štěpán a Láďa Hruška. Velmi pří-
jemnou návštěvou byl zpěvák Pavel

Callta. Nezapomenutelným zážit-
kem byl fotbalový zápas týmů Petra

Vojnara a Jakuba Štěpána. Pavel
Callta byl v obležení dětí, kopání

penalt na něj si užívaly. Pak si nasa-
dil fotbalové rukavice a dres i Láďa
Hruška a postavil se také do branky.
Děti si s ním mohly vytvořit i speci-
ální vychytávku z brčka a díky ní
ještě víc fandit svému týmu. Velký
zájem vzbudilo malování na obličej.
Ohlasy účastníků na akci byly pozi-
tivní, odpoledne se povedlo. „Velmi
děkujeme za úžasně vstřícný přístup
FTV Prima, jejím tvářím a přede-
vším  návštěvníkům. Radost všech je
hlavním motorem nás, dobrovolní-
ků. Věříme, že se z těchto akcí stane
milá tradice a že se setkáme i v příš-
tím roce,“ řekla za organizační tým
Květa Soukupová. Tak příště, moc
se těšíme! Tomáš CHaBera, 

Řevnice

Odpoledne s televizí Prima udělalo radost malým i velkým

ROZJAŘENÍ. Jedna z kapel, které zahrály na Lhoteckém rozjaření U Emy ve
Lhotce. Foto Ema buRgEToVá

Ve školní jídelně v Řevnicích se uskutečnilo setká-
ní zástupců města s občany nad projektem Rekon-
strukce Lesní cesty – Lesní Divadlo. Na začátku
setkání seznámil přítomné zastupitel Ing. Lojda s
problematikou těžení a výtěžnosti lesa v našem
katastru a vysvětlil, co je desetiletý plán těžby, jak
a v kterých letech byl naplněn. Z toho vyplynulo,
že zde byl tento plán již splněn.
Radnice přes to tvrdí, že ekonomická výhodnost
projektu se do budoucna vyplatí právě pro těžbu a
proto je nutné cestu rekonstruovat, aby sem mohly
vjíždět velké těžební soupravy. Otázka zní, kdy to
bude - v druhé větě padlo, že s plošnou těžbou se
v této oblasti nepočítá. Takže těžké, dlouhé stroje

sem budou přijíždět jen pro jednotlivé stromy a
možná až za několik let? Máme tu první absurditu.
Druhá věc, pro kterou se by se cesta dělala, je lep-
ší obslužnost Lesního divadla. I tady je to poně-
kud jinak. Ne, že by se nehodila nová »asfaltka«,
ale oslovené subjekty, které zde pořádají kulturní
podniky, tvrdí, že stávající cesta - i když někdy s
malými problémy - je dostačující na to, aby své
akce obsloužily. Absurdita č. 2. Třetí a poslední
absurdita je, že obyvatelům této části Řevnic nová
cesta neschází. Naopak: jsou rádi za každý strom
a přírodní ráz této rekreačně- kulturní oblasti. 
Z diskuse také vyplynulo, že použitá dotace by sice
vedla k vybudování nové cesty, což je podle někte-

rých řevnických zastupitelů i starosty zhodnocová-
ní řevnického majetku, ale pro lidi spjaté s lokali-
tou i s Lesním divadlem (a dle výše uvedených ar-
gumentů) je tato realizace zbytečná a nesmyslná.
Poslední, ale největší argument, proč nerekon-
struovat cestu, pro nás lidi, kteří bojujeme za za-
chování stávajícího rázu tohoto nádherného mís-
ta, je místo samotné. Je to ta část lesa, která byla
podle kronikářů pro Lesní divadlo vybrána pro je-
dinečnou akustiku, atmosféru, pro svou polohu
uprostřed lesa. Zde by mohlo dojít ke zničení ně-
čeho velmi cenného. Vše je zatím v jednání a my
věříme ve zdravý rozum.   Jaroslava VyLEToVá,

Spolek Srdce Řevnic

S LÁĎOU HRUŠKOU. Část účastníků odpočinového odpoledne s TV Prima
v Řevnicích. Foto Tomáš chabERa

Místní organizace českého rybářského svazu
Řevnice pořádala v Zadní Třebani rybářské závo-
dy dětí do patnácti let. Mezi jedenadvaceti účast-
níky bylo i šest členů řevnického rybářského
kroužku Jakuba Bezděka a téměř všichni uspěli.
První tři místa obsadily mladé rybářky, které k ce-
nám obdržely i  poháry a medaile. Zadnotřeba-
ňanka Zuzana Partajová se letos závodů v dětské
kategorii zúčastnila naposledy a s celkovým úlov-
kem o hmotnosti 2,09 kg obsadila první příčku.
Odnesla si přívlačový prut a prut-bič. Zuzka se
závodů účastnila téměř pravidelně od svých 4 let,
takže první místo bylo krásným zakončením její-
ho dětského závodění. Druhé místo a naviják si se
souhrnným úlovkem 0,95 kg vylovila osmiletá
Ellen Nováková z Dobříše. Třetí příčku obsadila
pravidelná účastnice závodů, dvanáctiletá Domi-
nika Müllerová z Letů - odměnou jí byl rybářský
batoh. Čtvrté místo si vylovil dvanáctiletý Matěj
Kubát ze Lhotky. Matěj byl též lovcem největší

ryby - okouna o délce 22 cm - a ulovil i krásně
zbarvenou slunečnici pestrou. Pavel Srp z Hlásné
Třebaně skončil pátý, za ním Tereza Čermáková z
Čísovic, Štěpán Kubenka z Řevnic, Jakub Kindl,
Štěpán Starý z Litně a desátý byl Adam Novák z
Dobříše. Všichni úspěšní lovci obdrželi za své vý-
kony rybářské ceny. I ostatní účastníci, kteří zů-
stali bez úlovku, byli odměněni drobnými cena-
mi. Mezi nejčastější úlovky se řadily oukleje, plo-
tice a dva okouni. Celkem bylo závodníky ulove-
no 5,38 kg ryb, které byly samozřejmě vráceny
zpět řece. 
Pan Horák, jako tradičně připravil oheň, na kte-
rém si závodníci opekli buřty, jež s limonádou
dětem daroval Martin Kodet. Všem, kteří při zá-
vodech pomáhali, patří velké díky! Za trpělivost
při čekání na úlovky dětem i jejich dospělému do-
provodu klobouk dolů. Užili jsme si u vody pří-
jemné a pohodové rybářské dopoledne. Petrův
zdar!                Hana Bučinská, Zadní Třebaň

První tři místa na dětských rybářských závodech obsadily dívky

Zápas o absurdity je nekonečný aneb Co bude dál s Lesní cestou

VÍTĚZNÉ KVARTETO. Čtyři nejúspěšnější účast-
níci dětských rybářských závodů v Zadní Třebani.

Foto Tomáš FLEMR
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Když se rozčílím, jako víla nevypadám!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Je tu nádherně. Sice je to trochu sjez-
dovka, ale pan architekt, který nám
pomáhal i s výběrem pozemku, nás
uklidnil, že to půjde. No a šlo to.
Spokojená, u Berounky? S čím nej-
víc? A co vám tu chybí?
U Berounky jsem spokojená moc.
Cítím se tu opravdu doma celým srd-
cem i duší. Z okna se díváme na Be-
rounku a Brdy, každé ráno poslou-
cháme zpěv ptáků, večer zase cvrč-
ky. Občas nám pod okny zabečí ovce
nebo zařehtají koně. Bydlíme na
konci ulice, takže s klidem mohu vy-
pustit děti i psa... Jsem vděčná, že
mám kolem přátele, kterým mohu
věřit, spolehnout se na ně, kteří sdílí
stejné hodnoty. Vzájemně se podpo-
rujeme, inspirujeme. 
Jediná věc, která mi tu trochu chybí
je blízkost babiček a dědečka. Sice
to do Brna a na Vysočinu není tak
daleko jako to bylo do Varšavy, ale
za rohem to zrovna taky není. 
Podle profilu na stránkách nakla-
datelství Elmavia jste všestrannou
umělkyní. Tak schválně, které
všechny múzy vás políbily?
To, že jsem všestrannou umělkyní,
vymyslela Pája Krátká. Ale dobře,
zkusím to. Samozřejmě ráda maluji
a k tomu se váže i arteterapie, kterou
jsem studovala tři roky. Mám ráda
všechny možné rukodělné práce -
vyšívání, šití, pletení, nově mě moc
zajímá i knihvazačství. Součástí mé
práce je také počítačová grafika, mo-
mentálně sazba knih. Další vášní je
tanec, na studiích v Brně jsem tanco-
vala všechny možné styly. Tento rok
jsem pro radost začala chodit na lek-
ce jazz dance. Při tanci jsem šťastná
skoro stejně, jako když maluji.
Co považujete, pokud se umění týče,
za svůj dosavadní největší úspěch?
Pro mne je asi největší úspěch to, že
dělám, co mne baví, a že si mohu
dovolit dělat, co mne baví. Mám do-
ma opravdu skvělé zázemí a velkou
podporu manžela.
Kam byste to chtěla »dotáhnout«?
Máte nějaké sny, tužby, cíle…?
Já vlastně nic moc neplánuji. Co se
profese týče, ráda bych se stále učila
novým věcem, třeba novým techni-
kám. Přeji si, aby mě práce stále ba-
vila a přinášela potěšení mě i mému
okolí. Aby byla smysluplná pro mne

i lidi, kteří si třeba koupí můj obraz,
nechají si ode mne ilustrovat knížku,
nebo pro malé či velké čtenáře, kteří
pak budou knihou listovat.
Jak jste se daly dohromady s Pavlou
Krátkou?
Poznali jsme se v Letech, v Sokole,
kam jsme chodily cvičit s dětmi.
Hned jsme si padly do oka. Myslím,
že jsme si do našich životů přinesly
vzájemně mnoho inspirace. Beru ji
jako moji sestru. Je to skvělý člověk!
Co všechno už jste spolu stihly
»napáchat«?
Společně jsme napáchaly několik
knih, vymyslely tvořivé semináře
pro děti, se kterými jezdíme do škol,
školek a někdy i knihoven. S Kristý-
nou Kaletovou, naší další »ségrou«
jsme otevřely dobřichovický Kanc-
líkObchůdek. Ten už sice neexistuje,
ale byl to opravdu skvělý projekt.
Nám to dalo spoustu zkušeností a
myslím, že i mnoho lidí propojil a
inspiroval. Trochu jsme předběhly
dobu. Třeba ještě něco takového
vznikne, až budeme v důchodu...
Na čem spolu právě pracujete, pra-
cujete-li právě spolu?
Zrovna jsme spolu dokončily diář na
rok 2020 a myslím, že se moc pove-
dl. Na tomto projektu s námi spolu-
pracovala i terapeutka Laďka Pater-

ko. Teď si dáme takový odpočinko-
vý prázdninový režim a pak se uvidí.
Nápady máme.
Působíte křehce až étericky, jako
vaše kresby. Jde o souvislost čistě
náhodnou?
Děkuji, to mi lichotí. Určitě je to ně-
jaká část mé duše. Mám v sobě ukry-
tých ale více tváří, jako každá žena a
možná i muž. Když se doma rozči-
lím na děti, moc jako víla nevypa-
dám, to mi věřte. Nebo když zjistím,
že někdo lže mně nebo našemu náro-
du, tak se vytočím na plný obrátky! 
Co kreslíte, malujete, nejraději?
Mám takové dva »malovací« směry.
Jeden je ten ilustrátorský, baví mě
malovat obrázky přímo k textům. No
a pak druhý, arteterapeutický, kdy je
malování proces. Necháte se vést ně-
čím seshora, užívám si jen barvy a
papír. Je to vlastně taková meditace. 
Zkusila jste někdy zabrousit jinam?
Malovat lokomotivy, akty, kubistic-
ké tvary, komiks...? Nebo vás po-
dobné »úlety« nelákají?
Lokomotivu jsem nikdy nemalovala,
ale rozhodně se tomu nebráním. Ak-
tů jsem se namalovala spoustu na
střední a vysoké škole. A komiks?
Ten mě láká neskutečně.  
Proč jste se tedy do něj ještě nepus-
tila, když jste - jak jsem se o vás také

dočetl - milovnicí výzev…?
Nevím, mám pocit, že stylově se do
toho mé malůvky nehodí. Tam je op-
ravdu těžké zachytit ten okamžik. 
Od 1. 7. vystavujete v Nových Hra-
dech u Litomyšle, v prostorách zdej-
šího zámku. Proč právě tam?
Pocházím kousek odsud, je to oprav-
du krásné místo. S Kučerovými, ma-
jiteli zámku, mě propojila moje ma-
minka. A mimochodem - zrovna
chystaná výstava je pro mne velká
výzva: Poprvé se zde postavím se
svými obrazy sama za sebe. 
Co návštěvníkům nabídnete? A na
co byste je chtěla výslovně nalákat?
Na výstavě bude k vidění výběr z
ilustrací našich knížek a také tzv.
»zeměpráce«, obrazy malované hlí-
nou. Nalákat bych je hlavně chtěla
na krásné prostředí Nových Hradů.
Je neskutečné, co manželé Kučerovi
dokázali vytvořit. Opravili rokokový
zámeček i s celým areálem a stále
tam něco tvoří. Kouzelné místo!
Prý jste milovnicí čokolády. Jak se
to projevuje?
Každý den potřebuji alespoň kousek
čokolády. Nejlepší na světě je čoko-
láda Míšina. Úžasná žena, která taky
tvoří tady u nás, v Poberouní. Jakmi-
le její čokoládu ochutnáte, nechcete
už jinou.                  Miloslav FRÝDL

Marie Snášelová Štorková
- narodila se před sedmatřiceti lety v
Hlinsku, ve znamení Kozoroha
- vyrůstala na Vysočině a u babičky
v Polabí, 
- vystudovala design oděvu na tex-
tilní průmyslovce v Brně a na Uni-
verzitě T. Bati ve Zlíně, studovala i
textilní výtvarnictví na vyšší textilní
škole v Brně
- věnovala se oděvnímu návrhářství,
aktuálně se živí ilustrací a grafikou
- před deseti lety, 27. 6., se vdala. „S
manželem jsme se seznámili v Brně,
díky tanci,“ říká
- maminka dcer Mariánky (8 let) a
Viktorky (6 let)
- podle vlastních slov je tvrdohlavá,
spolehlivá, urputná a organizovaná
- má ráda salát a zelí
- životní krédo? „Loni ke mně přišlo
krásné moudro od Dalajlámy: Naše
planeta nepotřebuje více úspěšných
lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří
mír, léčí, obnovují, vyprávějí příbě-
hy a milují vše živé...“ (mif)

Blíží se léto, prázdniny, čas cesto-
vání a - posílání pohledů. Pokud
speciální pohled vydaný u příleži-
tosti letošního XXX. Poberounské-
ho masopustu v Zadní Třebani po-
šlete do 31. 12. 2019 na adresu re-
dakce Našich novin (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) můžete
vyhrát některou z cen. Z čím origi-
nálnějšího místa pohled doručíte,
tím lépe. První pozdravy už k nám
doputovaly - ze speciálního diva-
delního představení k 50. výročí
»černobílé« Popelky nebo z hory
Říp... Tři »nejexotičtější« destina-
ce, resp. ty, kteří nám odtud po-
zdrav pošlou, odměníme mikinou,
turistickým batohem a souborem
cestopisných knih.
Nestihli-li jste si pohled pořídit
přímo na březnovém masopustu,
nevadí - za 10 Kč jsou stále k mání
či k objednání v redakci NN. (mif)

MILOVNICE ČOKOLÁDY. »Všestranná umělkyně« Marie Snášelová Štorková. Foto ARCHIV

První pohledy už k nám dorazily - »od Popelky« či z hory Říp
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Zlatý hřeb večera? Royal Republic! 
NA 14. ROČNÍK ROCKOVÉHO SLUNOVRATU DO ŘEVNIC DORAZILO BEZMÁLA ŠEST TISÍC DIVÁKŮ

Hudební festival Rockový Slunovrat
má za sebou 14. ročník. Do řevnic-
kého lesního amfiteátru a na přileh-
lou louku o víkendu na přelomu
května a června zavítalo skoro šest
tisíc diváků.  
Páteční program na hlavním pódiu
po třetí hodině odpoledne odstarto-
vali tuzemští Cox&Vox. Vedlejší je-
viště na začátku patřilo každoroční
stálici festivalového programu, roc-
kabilly bandě Slapdash. Po ska kla-
sicích Sto zvířat páteční podvečer
ovládla německá punkrocková for-
mace Itchy, která oslovili i ty, co o
nich na festivale slyšeli poprvé.  Zá-
věrečná show modly slovenského
rocku Horkýže Slíže patřila k vrcho-
lům celého festivalu. V amfiteátru
mezitím dostávaly slovo přední čes-
ké klubovky jako Ting, Prago Union,
Gaia Mesiah a Skyline. Nejmenší
pódium uprostřed lesa pak celý den
opanovali zástupci tvrdších žánrů. 

Sluníčkem vyhřátá sobota byla jako
stvořená pro uvolněné španělské
ska. Na louce se českému publiku
poprvé představili španělští La Re-
gadera a Auxili. Mezi nimi si svou
hodinku slávy užila místní kapela
Vosí hnízdo, která vystoupením
umocnila svoji lokální popularitu.
Velmi slušný kotel si zaslouženě vy-
drnkali hraví Wohnouti, ale zlatý
hřeb večera teprve čekal v zákulisí.
Royal Republic, čtveřice ze Švéd-

ska, jež teprve den před vystoupe-
ním vydala čtvrtou desku Club Ma-
jesty, svůj koncert odstartovala pilot-
ním singlem Fireman&Dancer. Bylo
znát, že fanoušci jsou i na songy z
nové desky textově připraveni.  Bě-
hem hodinového vystoupení kromě
novinek zazněly hity jako Baby, Ad-
dictive nebo Tommy-Gun, během
níž si do rytmu podupávala i ostraha. 
O úvod na druhém pódiu se postara-
li poslední vítězové soutěže Rocko-

vý Slunovrat léčí, Monna, se zpěvač-
kou Danou. Ta se hned potom pře-
vtělila do Dirty Blondes, stejně tak
jako předchozí den Marka s Gaia
Mesiah a Skyline. Trochu balkán-
ského veselí do Řevnic přivezli také
Circus Problem, následováni eston-
skými I Wear Experiment s éteric-
kou zpěvačkou v čele. Závěr Rocko-
vého Slunovratu si vzal na starost
Kapitán Demo, který se postaral o
poslední párty v Lesním divadle. 

Kryštof CHVOjKA,
Rockový Slunovrat

Vyplatilo se - na koncert přišlo přes
300 diváků, o třetinu více, než loni.
Začátek se o chvíli protáhl, ale čeká-
ní se vyplatilo. Neskutečné kláveso-
vé kreace Honzy Uviry, mistrovská
hra na šestistrunnou basovku Mi-
chaela Krásného, famózní bicí Vaica
Decziho a úžasně procítěná hra na
trubku v podání Laca Decziho – to
byl prostě »koncert«! Není divu, že
si diváci vytleskali přídavek. 
Po skončení panovala přátelská
atmosféra, lidé si kupovali CD i vi-
nyly s věnováním a mohli si s kape-
lou popovídat. Tahle příležitost se
naskytla i mě. Cestou pro pivo mě
oslovil samotný Deczi: „Na co fotíš,
to je Canon, jo?“
S obavami, zda mám vykat nebo ta-
ky tykat říkám jen tupě: Canon!
- „Tak si přeci sedni!“ 
Pošoupne pouzdro s okovanými hra-
nami, které střeží jeho Cliffordovu
trubku. „Moje žena taky fotí. Jsem jí
koupil všechen ten bordel, tak fotí.
Umí karate, doma jezdí traktorem,

když mi řekne, že jsem kokot, tak
přikyvuju.“ 
Začátek rozhovoru mě trochu rozho-
dí, a tak se opatrně zeptám, jak se
jim u nás hrálo. „Tady dobře, ale
včera v Bratislavě přišlo 30 lidí. Ko-
koti zajebaní!“ 
A už jede jedna historka za druhou,
o sousedovi Johnovi, o začátcích v
Americe a bydlení ve špinavých dí-
rách, o cikánech, o černoších, o emi-
graci do Západního Německa. „Já se
v Americe nebál, v nejhorším jdeš
do obchodu a tam se nažereš. Teď
tam mám barák, kamarády a tady
hovno...“ 
Je to svéráz, občas netuším, jestli si
dělá legraci, nebo to myslí vážně.
Všechny historky jsou opepřeny
vulgarismy, je mu úplně jedno, jest-
li někoho urazí. Osobnost, která kaš-
le na věk, konvence a image. Přední
světový trumpetista oblečený do
reklamní mikiny s ustřiženými ruká-
vy. Nezapomenutelné setkání!

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
19. 6. 20.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI?
21. 6. 17.30 PSÍ POSLÁNÍ 2
21. 6. 20.00 BRANKÁŘ
22. 6. a 29. 6. 16.00 TAJNÝ ŽIVOT MA-
ZLÍČKŮ 2
22. 6. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
26. 6. 20.00 PRADO - SBÍRKA PLNÁ
DIVŮ
28. 6. 17.30 ALADIN
28. 6. - 29. 6. 20.00 YESTERDAY

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
28. 6. 20.00 LÉTO S GENTLEMANEM

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18. 6. 18.30 AVENGERS: ENDGAME
19. 6. 13.45 SPIDER-MAN: PARALEL-
NÍ SVĚTY
19. 6. 17.30 RODIČE NA TAHU
19. 6. a 22. 6. 20.00 (So 17.30) MUŽI V
ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
20. 6. 15.30 TRHLINA
20. 6. 18.30 BRANKÁŘ
21. 6., 26. 6. a 30. 6. 17.30 (St 20.00, Ne
18.30) ROCKETMAN
21. a 28. 6. 20.00 X-MEN: DARK PHOENIX
22. 6., 23. 6., 28. 6., 30. 6. 15.30 (Pá
17.30) TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
22. 6., 25. 6. a 29. 6. 17.30 (22. 6. 20.00)
PODFUKÁŘKY
23. 6. 18.30 ŽENY V BĚHU
24. 6. 17.30 ALADIN
24. 6. 20.00 MÁMA
25. 6. 20.00 GENESIS
26. 6. 17.30 TERORISTKA
27. 6. 18.30 YESTERDAY
29. 6. 15.30 HLEDÁ SE YETTI
29. 6. 20.00 ANNABELLE 3

KINO RADOTÍN
18. 6. a 22. 6. 17.30 (So 20.00) RODIČE
NA TAHU
18. 6. 20.00 BEATS
19. 6. a 22. 6. 17.30 MUŽI V ČERNÉM:
GLOBÁLNÍ HROZBA (v So 3D)
19. 6. 20.00 PRADO - SBÍRKA PLNÁ
DIVŮ
20. a 29. 6. 17.30 (So 20.00) PODFUKÁŘKY
20. 6. 20.00 GENESIS
21. 6. a 29. 6. 17.30 TAJNÝ ŽIVOT
MAZLÍČKŮ 2 (v So 3D)
21. 6. 20.00 BRANKÁŘ
25. 6. 17.30 BOLEST A SLÁVA
25. 6. 20.00 TURNÉ
26. 6. 17.30 NEVIDITELNÉ
26. 6. 20.00 kino naslepo
27. 6. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
27. 6. 20.00 YESTERDAY
28. 6. 17.30 TVMINIUNI A ZLODĚJ
OTÁZEK
28. 6. 20.00 SLUNCE JE TAKÉ
HVĚZDA

SVÉRÁZ. Laco Deczi s kapelou ve Svinařích.          Foto Lucie BOXANOVÁ

Tipy NN
* Kapela Pjéra la Šé´ze, Miloše
Rábla a Jardy Petráska se představí
publiku v Černošicích 20. 6. Kon-
cert sdružení vystupujícího pod ná-
zvem Dopyjem a pudem v místním
Clubu Kino začne ve 20.00. (vš)
* Dvě nadějné blues-rockové for-
mace z Berouna Brothers & The Pe-
ters a Back to Roots zpříjemní večer
v Club Kino Černošice 21. 6. od
19.00. (vš)
* Koncert Jitky Vrbové se koná 21.
června od 19.00 na nádvoří zámku v
Dobřichovicích. Od 20.30 zde pak
místní ochotníci sehrají divadelní
představení Je úchvatná!              (ak)
* Diskotéku s Oldou Burda pořádá
21. 6. od 20.00 Camp v Srbsku. (mh)
* Petr Kalandra Memory Band
koncertuje 21. 6. od 20.30 ve Spole-
čenském sále KD Dobříš. Vstupné
200/230 Kč. (jik)
* Festival Šlinc fest hostí 22. 6. od
13.00 Lesní divadlo Řevnice. Zahra-
jí kapely Hisataka, Thanx, Control-
led Existence, Sekeromlat, Hydrau-
liter aj. Vstupbé 200/250 Kč.    (ves)
* Dua a tria od V. Nováka, A. Kraf-
ta, F. Drdly, A. Dvořáka, B. Smetany
a Z. Fibicha zazní na Komorním
podvečeru 22. 6. od 19.00 v kostele
sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku.
Účinkují Ondřej Lewit (housle),
Gordon Grubs (violoncello) a Jaro-
slav Šaroun (klavír).  (ak)
* Divadelní představení Je úchvat-
ná! uvedou 22. 6. od 20.00 na ná-
dvoří zámku v Dobřichovicích zdej-
ší ochotníci. Andrea KUDRNOVÁ
* Kriminální drama Východní pří-
sliby promítá 22. 6. po setmění letní
kino na pláži v Mokropsích.       (jas)
* Taneční čaje - Společenské setká-
ní všech bez rozdílu věku hostí 23.
června od 17.00 Společenský sál KD
Dobříš. Hrají a zpívají Patronky, Tři
v tom aj. Vstupné dobrovolné.   (jik)
* Hru Ostře sledované vlaky sehra-
je 25. 6. od 20.00 na nádvoří zámku
v Dobřichovicích divadlo Ty-já-
tr/Hrobeso Praha. (ak)
* Soubor Divadla Hostivice uvede
27. 6. od 20.00 na nádvoří dobřicho-
vického zámku představení Na sp-
rávné cestě.  Andrea KUDRNOVÁ
* Rocková kapela Dobi Boyz za-
hraje 28. 6. od 18.00 v dobřichovic-
kém kempu Jez dobré naděje.      (bt)
* Komedii Dámský krejčí v nastu-
dování divadla La Pardon můžete
vidět 30. 6. od 20.00 na nádvoří
zámku v Dobřichovicích. (ak)
* Fotografická výstava B. a P. Mu-
silových Z ruky do ruky potrvá v
zámku  Dobřichovice do 11. 7. (ak)
* Výstava Acháty a křemeny je do
29. 9. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.         Vlastimil KERL

ROCKOVRAT. Švédská kapela Royal Republic a diváci na festivalu Rocko-
vý Slunovrat v Řevnicích. Foto ARCHIV

Deczi na kurtech předvedl »koncert«
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Všeradův kurýr

Již osmý ročník Dne Všeradovy ze-
mě, setkání obyvatel Všeradic, Vi-
nařic a Podbrd, se konal v sobotu 8.
června, tentokrát ve Vinařicích. Za
krásného počasí, v krásném prostře-
dí areálu místní Višňovky byli divá-
ci připraveni fandit družstvům svých
obcí při plnění soutěžních úkolů,
které vždy vymýšlí pořádající vesni-
ce. Také se samozřejmě těšili na zá-
bavu, která každoročně setkání pro-
vází. Rád bych poděkoval všem, kte-
ří se podíleli na přípravě, i účinkují-
cím, kteří si připravili spoustu nád-
herných vystoupení. Slíbené překva-
pení na závěr nachystali muži Vina-
řic, kteří se po baletním čísle, jímž si
nastavili laťku vysoko, tentokrát za-
brousili do sportovní oblasti, kde
vládnou ženy. Dokázali, že aquabel-
ling nemusí být jen doménou něžné-

ho pohlaví a že k němu vůbec není
potřeba voda. S vystoupením Aqua-
barely z Vinařic sklidili zasloužený
aplaus a zapsali se do srdcí přítom-
ných nejen sportovním, ale i umě-
leckým výkonem.
V duchu fair-play a s heslem Nemu-

sím zvítězit, hlavně se pobavit soutěž
vyhrály domácí Vinařice před Vše-
radicemi a Podbrdy. Opravdovými
vítězi ale byli všichni, kteří se přišli
navzájem pobavit. Těšíme se na
příští setkání v Podbrdech.

Radek FLOREK, Všeradice

Překvapení nachystaly Aquabarely 
VE VINAŘICKÉ VIŠŇOVCE SE KONAL OSMÝ ROČNÍK DNE VŠERADOVY ZEMĚ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 12/2019 (281)

STŘÍBRNÍ. Družstvo Všeradic na
Dnu Všeradovy země ve Vinařicích.

Foto Martina KNOPOVÁ

Z podbrdského kraje
* Sportovní den pro děti se koná
22. 6. od 14.00 na hřišti SK Horymír
Neumětely. Pro děti budou připrave-
ny soutěže, zahraje Karel Moravec.
Od 18.00 se na stejném místě taneč-
ní zábava se skupinou Uvidíme. (nz)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem bude otevře-
na 22. - 23. 6. a 29. - 30. 6., vždy od
10 do 17.00 hodin. (ak)
* V. ročníku mezinárodní hasičské
soutěže se 21. - 23. 6. v rumunské
obci Gerník zúčastní všeradičtí dob-
rovolní hasiči. (všz)
* Letní tábor pořádá dětské cent-
rum Světlušky z Tmaně. Do krajiny
pískovcových skal, do Sloupu v Če-
chách, se s nimi můžete vydat od 9.
do 18. 7. Přihlásit se můžete na tel.:
602 766 899. (jšk)

Neplýtvejte zbytečně vodou!
Milí Všeraďáci! První červnové dny nám ukáza-
ly, že i letos nás pravděpodobně čeká opravdu
teplé léto, a s tím související sucho. Proto je dů-
ležité šetřit vodou, respektive zbytečně vodou ne-
plýtvat. Máme sice štěstí, že se přechozímu vede-
ní obce podařilo vybudovat ve Všeradicích vo-
dovod, který má vydatný a silný zdroj vody, pře-
sto apeluji na všechny: Zbytečně neplýtvejte
vodou! 
Teplé dny také přilákaly spoustu lidí na naše
koupaliště, aby se tam zchladili. Bohužel, vedle
koupajících se dětí, někteří lidé nechávají kou-
pat své čtyřnohé miláčky. Žádám všechny, aby
nenechávali své pejsky koupat se v koupališti.
Uvědomte si, že ve stejné vodě se koupou i děti.
Už slyším názory některých majitelů pejsků, že
jejich psi jsou čistí a nemůžou vodu nějak ušpi-
nit. Dost silně ale pochybuji o tom, že se doma
také koupou ve vaně spolu se svými psy. Zároveň
také zůstávají okolo koupaliště psí výkaly.
Jestliže tam tedy váš pejsek udělá svou potřebu,
tak to po něm prosím ukliďte. Děkuji. 
Připomínám, že 27. 7. se bude na našem koupa-
lišti konat Neckyáda. Nejvyšší čas začít chystat
své plavidlo.    Martin KUNC, starosta Všeradic

Přípravka dala tři góly Slavii, mladší žáky čeká turnaj v Chorvatsku
Mistrovská utkání mají fotbalové
přípravky FK Všeradice pro tuto
sezonu již za sebou. Jako »třešnička
na dortu« nás čekalo poslední fotba-
lové vystoupení, na hlavním stadio-
nu SK Slavia Praha, v »Edenu«.
Jako první vstoupila na trávník naše
mladší přípravka. „Výsledkově to
nebylo ono, kluci se sehrávali s no-
vými posilami. Odehráli jsme pět zá-
pasů, nějaká výhra taky byla a tři
góly vstřelené Slavii? Ten úsek, kdy
jsme jim to tam nasypali, nebyl vů-
bec špatný!“ zhodnotil zápas Stani-
slav Šebek ml., trenér mladší pří-
pravky FK Všeradice. 
V sobotu pak nastoupila naše starší
přípravka.  Herně to nebylo zlé, ale
nechávali jsme soupeřům zbytečně
moc prostoru pro kombinační hru.

To odpovídalo i konečným výsled-
kům. Na druhou stranu jsme rádi, že
i kluci ukázali krásné křížové při-
hrávky se zakončením. Je to pro nás
další zkušenost, další poučení a dou-
fám, že pro kluky i další motivace.
Všichni jsme si turnaj moc užili.
Mladší žáci už mají také dohráno. V
základní části své soutěže skončili na
druhém místě, v zápase o medaili (s
druhým ve druhé skupině) podlehli
Žebráku a celkově se tak umístili na
4. příčce. Ke konci června je čeká
mezinárodní turnaj Jadran Cup v
chorvatském Umagu, kde se utkají s
týmy z Rakouska, Itálie, Německa,
Chorvatska nebo Belgie. Přípravky
už čeká do prázdnin jen pár tréninků,
zápas proti rodičům a dokopná.
Lucie BOxanOVÁ, FK Všeradice 

Umělci »odtajnili«, co vytvořili
Umělci ze čtyř zemí se zúčastnili letošního 14. ročníku
mezinárodního výtvarného sympozia. Svá díla tvořili ve
Všeradicích a jejich okolí po dobu deseti dnů umělci z
Ukrajiny, Polska, České republiky a Makedonie. Verni-
sáž výstavy děl vytvořených na mezinárodním sympoziu
se uskutečnila 15. června v galerii Magdaleny Dobromi-
ly Rettigové, ke vzpomínce na zesnulého výtvarníka Jiří-
ho Kubelky, který byl hlavním iniciátorem akce, jež se
koná od roku 2006. Vernisáž doprovodila svým vystoupením pěvkyně Gab-
riela Jelínková (na snímku). Výstava potrvá do konce září. Těšíme se na ná-
vštěvu.        Text a foto Barbora PISKÁČKOVÁ, Dvůr Všerad Všeradice

V EDENU. Mladší přípravka Všeradic na stadionu pražské Slavie.
Foto Lucie BOXANOVÁ
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2019

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/19 skončí jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, 

je třeba si ho znovu objednat. NN do prosince 2019 vyjdou ještě
13x, výtisk stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. 

Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musí připočíst poštovné 
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, že
nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci 

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat. 

Předplatné vybírají: 
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň) 
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 142618.)
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Rozšíření kapacit Mateřské školy a
Základní školy F. J. Řezáče v Litni
se začíná komplikovat! Pokud se ne-
podaří navýšit příkon elektrické
energie, bude to mít fatální důsledky
nejen pro novou školu, ale i pro
školku, tělocvičny, kuchyň, jídelnu a
nové ordinace lékařů. Ve vztahu k
přijatým dotacím by pokračování v
rozjetých projektech bylo příliš vel-
kým rizikem pro rozpočet Litně. Re-
konstrukce a nezprovoznění budov v
areálu bývalého učiliště by totiž zce-
la jistě znamenalo vrácení dotací.
Pro navýšení kapacity školy a škol-
ky je nutné navýšit příkon elektrické
energie do nových budov. V praxi to
znamená, lidově řečeno, použití
tlustšího elektrického kabelu. Proto-
že už ale do budov vede ten nejtlust-
ší existující kabel, je nutné k němu
do stejné trasy (stejného místa) polo-
žit kabel druhý. Trasa před lety polo-

ženého kabelu vede od trafostanice v
ulici Jana Bašty podél cesty u byto-
vek a pokračuje příjezdovou cestou
ke školce až do rozvodné skříně před
ordinacemi lékařů. 

Požádali jsme o přesun dotace
Od února 2018 pracujeme na záchra-
ně dotace, přidělené na rozšíření ka-
pacity základní školy v roce 2016.
Finance přidělené na rok 2017 nám
propadly a stejně to vypadalo i s pe-
nězi pro rok 2018 - na původně za-
mýšlenou nástavbu stávající školní
budovy neexistovalo stavební povo-
lení a navíc se jednalo o krátkodobé
řešení. Proto jsme rozhodli o změně
a požádali Ministerstvo financí o
přesun dotace na roky 2019 a 2020.
Zároveň jsme zažádali o více než
dvojnásobné navýšení – celkově o
53 milionů Kč. Po mnoha osobních
jednáních na ministerstvu a mraven-

čí práci všech zainteresovaných, se
povedlo navýšení částky i odklad fi-
nancování získat. Písemné potvrzení
ministerstvo vydalo 30. 4. 2019.
Stavební povolení máme, aktuálně
dokončujeme prováděcí projektovou
dokumentaci a rozpočty pro zadání
výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Paralelně s tím jsme při zpra-
covávání architektonické studie i
projektové dokumentace pro staveb-
ní řízení, zpracovali studii energetic-
ké náročnosti a 18. 10. 2018 požáda-
li společnost ČEZ Distribuce o na-
výšení příkonu a přeložení rozvodné
skříně. V místech, kde se nyní na-
chází, totiž bude odtěžen terén a vz-
nikne zde bezbariérový vstup do no-
vých ordinací lékařů. Firma ČEZ
Distribuce nám sdělila, že navýšení
je možné, bude však nutné položit
výše zmíněný druhý kabel.         (fik)
(Dokončení na straně 8)

Matěj se naštval
a Ukrajince »přejel«
Předposlední květnový víkend se v
maďarské Budapešti uskutečnil svě-
tový pohár v kickboxu Hungarian
world cup. Zúčastnil se ho také žák
ZŠ Liteň, Matěj Vlasák z Leče.
Čtrnáctiletý Matěj vybojoval jednu
zlatou a jednu bronzovou medaili.
Prvním místem v kategorii Kick-
light a třetím místem v kategorii
Lightcontact si zajistil účast na mi-
strovství světa, které se bude konat
v září v Anglii.
V kategorii Kicklight měl Matěj 4
zápasy, z toho 2 ukončil předčasně,
vyhrou KO. Zvláště těžký byl zápas
s o hlavu vyšším Ukrajincem. Loň-
ský vítěz v začátku klání nad Matě-
jem vítězil, ale náš borec se poté,
kdy ho soupeř nedovoleně kopl ko-
lenem do stehna, zdravě naštval a
závodníka z Ukrajiny doslova pře-
válcoval. A tak další medaile puto-
valy do Leče!   Petr VLASÁK, Leč

Chemická laboratoř
získala čestné uznání
Děti, které navštěvují keramický
kroužek České tábornické unie –
Záskalák Liteň vedený Janou Krt-
kovou, získaly Čestné uznání ve 47.
ročníku Mezinárodní dětské výtvar-
né výstavy Lidice. Porota je ocenila
za kolektivní práci Chemická labo-
ratoř. Gratulujeme!
Výstava se konala poprvé v roce
1967 k uctění památky dětí z obce
Lidice zavražděných německými
nacisty. V roce 1973 se stala výsta-
vou mezinárodní. V roce 2018 zís-
kala výstava významné ocenění
Gratias agit (dříve Cena Jana Ma-
saryka Gratias agit) od ministra za-
hraničních věcí České republiky za
šíření dobrého jména České repub-
liky v zahraničí. 
V roce 2019 uplyne 150 let od chví-
le, kdy světlo světa spatřila Mendě-
lejevova periodická soustava prvků,
jeden z pilířů moderní chemie. Pro-
to bylo pro letošní ročník vybráno
téma Chemie. (Dokončení na str. 9)

Rozšíření školy a školky ohroženo
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE PODNIKÁ KROKY K ÚPLNÉ STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      6/2019 (95)                

V LABORATOŘI. Malí liteňští keramici se svojí Chemickou laboratoří. Foto Jana KRTKOVÁ

Ve středu 22. května se uskutečnila v Základní
škole F. J. Řezáče v Litni akce věnovaná výhrad-
ně včelám. Žáci všech tříd se mohli během dopo-
ledne seznamovat se záhadným životem včel, je-
jich produkty, historií včelaření, zajímavostmi
kolem chovu včel a měli možnost se ptát na věci,
které s ukázkami souvisely.
Akci připravili včelaři ze Základní organizace
Českého svazu včelařů Liteň, a to hned ze dvou
důvodů. Letos v listopadu si budou totiž připomí-
nat 100 let od založení svého spolku. Nejlépe asi
bude citovat Zdeňka Zdrůbka, bývalého předsedu
MNV v Litni, který vycházel z pamětní knihy a
záznamů spolku: „V podzimní večer dne 30. lis-
topadu 1919 zasedli včelaři z Litně a okolí ke své
ustavující schůzi, neboli valné hromadě jak se

tehdy říkávalo, v útulném lokále hostince U Jen-
čů, který byl v čp. 69 na náměstí. Schůzi svolali
farář Josef Kreisinger společně s řídícím učitelem
Václavem Cidlinským.“ Druhým důvodem je
fakt, že na 20. 5. připadá od roku 2016 Světový
den včel. Tento den byl schválen o rok dříve na
Apimondii, což je světová federace včelařských
svazů a organizací zabývajících se včelařstvím. 
Zpět do liteňské školy. Na tento včelařský den se
připravili nejen včelaři. Bylo to vidět v celé ško-
le. Chodby zdobily včelí motivy, malované, ale i
jinak výtvarně provedené z tradičních, ale i netra-
dičních materiálů. Nám, včelařům, neuniklo, že
tvorba nevznikla pouze podle určité předlohy -
mladí tvůrci se museli seznámit i se základy a vě-
domostmi z oboru včelařství. (Dokončení na str. 9)

LiteňskéOKÉNKO

Luboš Fait s liteňskými školáky.    Foto ARCHIV

Největší úspěch měla ukázka výroby svíček ze včelího vosku
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Zámecký park ožil mladým uměním
DO LITNĚ SE SJELI ZÁSTUPCI DESETI ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Z CELÉHO STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Na přelomu května a června se konal
třetí ročník celostátního happeningu
na podporu a popularizaci základní-
ho uměleckého školství ZUŠ OPEN.
Poprvé se letos organizátoři rozhod-
li akci rozšířit na dva dny. 
V pátek 31. 5. si každá ZUŠ připra-
vila vlastní program v domovském
působišti, sobota 1. 6. byla určena
meziškolní spolupráci. V malebném
areálu liteňského zámku se sešlo de-
set středočeských základních umě-
leckých škol, které prezentovaly ko-
legům i veřejnosti práci svých taneč-
níků, hudebníků, výtvarníků a diva-
delníků. Celý den bylo krásně, takže
premiéra ZUŠkového festivalu, kte-
rý ve středních Čechách nemá obdo-
by, se povedla na jedničku.
Program byl zahájen výstupem mez-
zozopranistky Ester Pavlů a absol-
ventským koncertem ZUŠ Řevnice v
sále Čechovny. Na scéně u zámecké
grotty se vystřídala řada pěveckých
sborů a orchestrů, mezi nimiž ne-
chyběl černošický Second band či
Dětský pěvecký sbor Tutte le Note.
Zelená plocha v dolní části parku
patřila tanečníkům. Představila se
pestrá škála stylů od moderního tan-
ce, přes tanec současný, historický a

lidový v podání folklorního souboru
Pramínek. Snovou náladou diváky
naladily drobné výstupy harfy, kytar
a saxofonů u jezírka. Horní část zá-
meckého areálu zaplnili svými díly
výtvarníci. Oranžérie, sala terrena i
interiér zámku byly ozdobeny kraji-
nomalbami, plastikami, fotografie-
mi, animacemi a videi žáků z výtvar-
ných oborů ze Řevnic, Dobřichovic,
Černošic, Kouřimi a Berouna.

Sobotní ZUŠparáda v Litni, jak byl
celý program pojmenován, se sku-
tečně velmi vydařila a přispěla nejen
k prezentaci základního uměleckého
školství, ale i k prohloubení spolu-
práce mezi školami ve Středočes-
kém kraji. Děkujeme především řev-
nické škole za koordinaci akce a bu-
deme se těšit na opětovné setkání.

Magdaléna VOLDřicHOVá,
zUŠ Černošice

Do kina už se nevešli,
sejdou se na zahradě
První ročník Zahradní absolventské
slavnosti, letos s přívlastkem retro,
se uskuteční 27. června od 17.00 na
zahradě ZŠ F. J. Řezáče v Litni.
Liteňští byli mnoho let zvyklí, že ZŠ
pořádala podobnou akci těsně před
Vánocemi. Vzhledem ke zvyšující-
mu se počtu vystupujících žáků, a
tím i návštěvníků představení, se ta-
to podoba stala neudržitelnou. Do
liteňského kina jsme se zkrátka ne-
vešli. Napadlo nás tedy přesunout
akademii ven, což se ale v zimě moc
nehodí. Tak vznikla myšlenka zor-
ganizovat akci poslední týden škol-
ního roku. Z hlediska chodu školy je
to výhodnější, neboť v období polo-
letního finiše a přípravy žáků devá-
tých tříd na přijímací zkoušky je
lepší procvičovat procenta a větné
rozbory. Kulisy se tedy mění, obsah
zůstává obdobný. Všechny třídy si
připravily svá vystoupení, žáci a žá-
kyně deváté třídy jsou moderátory a
je to taková symbolická tečka za de-
víti lety jejich školní docházky.
Chcete-li tu poslední větu napsat s
nimi, přijďte se na ně podívat. Urči-
tě se budete dobře bavit, také drob-
né občerstvení bude v nabídce.

Hana HAVeLkOVá, zŠ Liteň

Rozšíření školy a školky je ohroženo
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Zaplatili jsme investiční příspěvek,
6. 3. 2019 požádali o změnové říze-
ní a následně podepsali dodatek ke
smlouvě o dodávkách elektrické
energie. Tím jsme splnili všechny
podmínky pro to, aby ČEZ Distribu-
ce zadala zpracování projektové do-
kumentace. Podmínkou však je, že
nový kabel MUSÍ být veden souběž-
ně s původním, již položeným kabe-
lem. Projektant se v průběhu května
2019 obrátil na vlastníky pozemků
před bytovkami (totožní s vlastníky
bytových jednotek) a v celé délce
vedení, s žádostí o souhlas s ulože-
ním elektrického kabelu. Naneštěstí

investor obdržel zatím jen dva sou-
hlasy.
Proto jsem se 12. června setkal s ma-
jiteli pozemků a pokusil se jim vy-
světlit, proč tudy kabel povede a
proč to VŠICHNI potřebujeme.
Chceme totiž věřit tomu, že se ze
strany vlastníků pozemků jedná jen
o nedorozumění a že nakonec všich-
ni budou s položením druhého kabe-
lu souhlasit. Nedostatečný příkon do
budov nové školy a školky by bohu-
žel vystavil celému projektu stopku!
A to jistě nikdo z nás nechce. S oby-
vateli bytovek jsem rozešel s tím, že
požádáme projektanta a ČEZ Distri-
buci o nějakou výhodu pro vlastníky
dotčených pozemků. Mohla by jí být
například nová asfaltová cesta k by-

tovkám nebo parkovací stání před
nimi. Zároveň jsem vyjádřil pře-
svědčení, že stavba nebude trvat
déle než 14 dní a slíbil, že osobně
dohlédnu na řádné provedení, aby
nedocházelo k propadům terénu v
místech výkopu. Dohoda pak bude
řádně smluvně ošetřena, abychom
měli jistotu slíbených výhod.
Protože je situace s nedostatečnými
kapacitami liteňských školských za-
řízení opravdu velmi vážná, podniká
Městys Liteň další kroky, které mají
vést k úplné stavební uzávěře v Lit-
ni. Ta by měla platit až do vyřešení
navýšení kapacit základní a mateř-
ské školy.            Filip kAŠTáNek,

starosta Litně
(s podporou Zastupitelstva městyse Liteň)

Družstvo si poradilo se všemi disciplinami
Každý rok se zástupci obou stupňů
liteňské základní školy účastní do-
pravní soutěže BESIP. Okresní kolo
se letos konalo 22. 5. v Berouně.
Teoretická část se odehrávala ve 3.
základní škole na Wagnerově ná-
městí a skládala se z pravidel silnič-
ního provozu i zdravovědy. Na do-
pravním hřišti u Berounky žáci ab-
solvovali pětiminutovou jízdu s pl-
něním úkolů. Posledním stanoviš-
těm byla jízda zručnosti. Reprezen-
tovali nás žáci čtvrté a páté třídy
Evelína Matějová, Tereza Pokorná,
Oliver Matěja a Tomáš Boxan. V
kategorii žáků druhého stupně bylo
družstvo složeno z žáků sedmé a os-
mé třídy: Zuzana Lukešová, Natálie
Kučerová, Matyáš Kučaba a Matěj
Vlasák. Z družstva mladších je třeba
vyzdvihnout výkon Terezky, ze star-
ších byl nejlepší Matyáš.
Družstvo žáků druhého stupně bylo
nominováno na krajské kolo, které
se konalo 5. a 6. 6. v Nymburce.
Družstvo ve složení Nikola Malino-

vá, Zuzana Lukešová, Matěj Vlasák
a Matyáš Kučaba si poradilo se vše-
mi disciplínami a dobře nás repre-
zentovalo. Akce se koná dva dny -
první den dopoledne se soutěží, od-
poledne organizátoři připravili zají-

mavý program. Zhlédli jsme výcvik
policejních psů, večer si mohli zá-
jemci zaplavat v bazénu. Druhý den
jsme navštívili Botanicus v Ostré -
historickou vesnici umění a řemesel.

Hana HAVeLkOVá, zŠ Liteň

V ZÁMECKÉM PARKU. Černošický folklorní soubor Pramínek na ZUŠparádě v Litni. Foto ARCHIV

Liteňské aktuality
* Letní slavnost Naší základní ško-
ly Liteň se koná 20. 6. od 15.30 v
místním Kulturáku. Připravena jsou
vystoupení a výstava prací žáků.
Akademii završí oheň na školní za
hradě.  Markéta Reszczyńská
* Dodávka pitné vody bude ome-
zena 25. 6. od 8 do 18.00 v Litni.
Důvodem jsou plánované opravy.
Společnost Aquaconsult žádá odbě-
ratele o předzásobení na dobu od-
stávky - cisterny s pitnou vodou ne-
budou přistaveny. Dodávka vody
zůstane zachována v Bělči, Leči i od
ulic Pacovského a Mramorská smě-
rem k vodojemu. Info:  251 642 213
a recepce@aquaconsult.cz.     (mar)
* zkrácenou otevírací dobu má v
v červnu pobočka České pošty v
Litni: Pondělí 15 - 18.00, úterý
10.30 - 12.00, středa 7 - 12.00, čtvr-
tek 13 - 15, 00, pátek 7 - 11.00, so-
bota a neděle zavřeno.              (mar)
* společnost Aquaconsult žádá
vlastníky nemovitostí, aby do veřej-
né splaškové kanalizace nevypou-
štěli balastní a srážkové vody. Do
splaškové kanalizace se smí vypou-
štět pouze odpadní vody z WC, ku-
chyní, koupelen a prádelen.     (mar) Reprezentanti Litně na dopravní soutěži.                Foto Hana HAVELKOVÁ
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Besedovali o šelmách a sbírali papír
PENÍZE ZÍSKANÉ ZA SBĚR BUDOU POUŽITY NA ZVELEBENÍ ŠKOLNÍHO DVORA

Poslední květnový den navštívila li-
teňské prvňáčky Jindřiška Jelínková
z Agentury ochrany přírody a krajiny
České republiky, aby nás seznámila
s třemi největšími šelmami žijícími v
Česku. Nejprve přišel na řadu vlk,
který se k nám začíná pomalu vracet.
V naší přírodě má své místo a zkuše-
nosti z okolních států ukazují, že v
krajině je možné hospodařit a záro-
veň tu mohou žít i divoké šelmy. U
nás žije méně než 100 vlků. 
Další šelmou je rys ostrovid. Těch u
nás žije asi 120. Nás zaujal dvouletý
rys Fabián, kterého loni zachytila fo-
topast v chráněné krajinné oblasti
Brdy. Rysí tulák musel ujít sto kilo-
metrů, aby se do Brd ze Šumavy do-

stal. A tu samou vzdálenost musel
ujít zase zpátky, protože se na Šuma-
vu po několika měsících vrátil. Do
třetice jsme se seznámili s medvědy.
V Beskydech bychom jich mohli ně-
kolik potkat. Všechny tyto šelmy
patří podle českých zákonů mezi sil-
ně ohrožené a chráněné druhy, které
nelze lovit. Beseda se nám moc líbi-

la a doufáme, že nás J. Jelínková ne-
navštívila naposledy. Děkujeme. 

Nové stoly a lavice
V letošním školním roce jsme v li-
teňské základní škole obnovili tradi-
ci sběru starého papíru. Snažíme se
tak motivovat žáky k zodpovědnosti
za životní prostředí. Naším cílem je,

abychom se všichni naučili třídit od-
pad a zařadili tuto činnost do své
každodenní praxe, aby se pro všech-
ny stala samozřejmostí. Pro třídění
odpadu se již udělalo mnohé, nicmé-
ně stále to ještě není dostačující a i
školy mohou svými aktivitami po-
moci. První pokus se uskutečnil v
listopadu 2018. Organizací byli po-
věřeni žáci sedmé třídy se svou tříd-
ní učitelkou. Nasbírali jsme celkem
2080 kg. Druhé kolo se konalo v
týdnu od 3. června. Byli jsme velmi
potěšeni, že se zapojila i veřejnost.
Všem děkujeme za spolupráci a dou-
fáme, že nám zachovají přízeň. Ten-
tokrát jsme sebrali 3,5 tuny papíru.
Na podzim se opět pokusíme naplnit
celý třítunový kontejner. Získané pe-
níze chceme použít na zvelebení
školního dvora.
Kdo chodí kolem našeho školního
pozemku, jistě si všiml mnoha změn
a vylepšení. V rámci pracovních čin-
ností žáci uklidili a vyčistili celé pro-
stranství, vytvořili záhonky, zasadili
užitkové i okrasné rostliny. Díky fi-
nanční dotaci KPŠ se mohlo pořídit
posezení - stoly a lavice. Jarní teplé
počasí nás láká ven, a tak můžeme
spojit pobyt na sluníčku a výukou.

Dagmar Karlová, ZŠ liteň

Fotbalistky dorazily a liteňští borci se hromadně rozutekli...
MLADŠÍ I STARŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA ODEHRÁLA NĚKOLIK VÝBORNÝCH TURNAJŮ

Koncem června skončí i dlouhá jarní
sezona fotbalistů FK Liteň. Po tré-
nincích, utkáních  a turnajích začína-
jících i s přípravou už zkraje ledna si
trenéři i kluci s rodiči zaslouží  od-
počinek. Blížící se prázdniny jsou k
tomu skvělou příležitostí.
Jak hodnotit uplynulý půlrok? 
Mladší a starší přípravka odehrála
několik herně i výsledkově výbor-
ných turnajů. Zážitkem pro kluky
byl hlavně výjezd na velký turnaj v
Povrlech u Ústí nad Labem. Celkem
jsme se zúčastnili více než dvaceti
turnajů. Začátkem června jsme hráli
o pohár Karla IV. v Karlštejně s děv-
čaty  pražské Sparty. Domluvili jsme
s jejich trenéry společné foto. Když
k nám holky přišly, naši se hromad-
ně rozutekli! Trefně to komentoval
trenér Sparty: Jo, jo, za tři roky už se
jim holky budou líbit. Nakonec ale
foto přecijen vzniklo...
Mladší žáci si zahráli v mistrov-

ských soutěžích pro nás tzv. »nultý«
ročník. Kluci si vyzkoušeli hru na
polovinu hřiště v rozestavení 7+1.
Celou soutěž jsme odehráli většinou
s ročníky 2008 - 2009, tzn., že naši
soupeři byli o 2-3 roky starší. V příš-
tím ročníku již budou kluci po fyzic-
ké i po herní stránce odolnější.
Hlavním a pro nás nejdůležitějším
měřítkem je, že děti získávají kladný
vztah ke sportování, učí se zodpo-
vědnosti, pravidelnosti, fungování v
kolektivu a klubu, kde vyrůstají.
Protože nemáme v Litni kategorii
mužů a bohužel ani v následujících
letech ji pravděpodobně mít nebude-
me, rozhodli jsme se věnovat veške-
rou energii a snahu právě výchově
mladých. Je to podle mého pro exi-
stenci  klubu lepší cesta, než mít jen
kategorii mužů a nemít mládež.
Doufám a jsem optimista, že i tuto
laťku v budoucnu zdoláme. Již dnes
některé kluby nejen v našem okolí

jsou na pokraji zániku a jen díky tzv.
»finančním  injekcím« zůstávají při

životě.              Miloslav KlIMEnT,
FK liteň

Děti budou zkoumat
život v pravěkém moři
Třetí ročník ekologické vzdělávací
akce nazvané Květinový den pořádá
19. 6. od 9.00 liteňská pobočka Do-
mečku Hořovice. Ve spolupráci se
ZŠ a za podpory Městyse Liteň je
připravena vzdělávací ekologická
trasa i program v zámeckém parku.
Děti si zopakují systém třídění od-
padu, na geologickém stanovišti se
seznámí se vznikem planety Země a
prozkoumají život v pravěkém moři.
Nebude chybět ani zábava v podobě
EKOpohádky žáků ZŠ Liteň. Zdejší
pracoviště Domečku Hořovice se
také 27. 6. s dětmi ze zájmových út-
varů zúčastní Zahradní slavnosti.
Pro všechny rodiče a hosty jsme při-
pravili relaxační centrum.   
Eva Knopová, Domeček liteň

Největší úspěch měla ukázka výroby svíček
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Kromě stádií vývoje včely od vajíčka až po včelu, byly k vidění prostorově
provedený včelí hotel, rozkvetlá louka, či představa o úlech a životě v nich.
Nechyběla ani nástěnka, která připomínala právě výročí včelařské orga-
nizace. Bylo zřejmé, že tato jedinečná výzdoba nebylo výsledkem jedné
vyučovací hodiny a jedné třídy. Pojetí i příprava byly pojaty vskutku vše-
stranně, s rozmyslem a rozhodně nebyly jen symbolické, jak se často stá-
vá. Poděkování tak musí směřovat nejen k žákům školy, ale k celému peda-
gogickému sboru. Důkladně byla promyšlená i organizace »cirkulace«
tříd. Včelaři připravili v některých třídách pouštění videí z oboru včelař-
ství s komentáři včelařů, venku byly k vidění  v proskleném úlku živé včely
s označenou včelí matkou (královnou), ukázky z historie včelařství a zá-
kladní pomůcky včelaře. Asi největšímu úspěchu se těšila ukázka výroby
svíček a ozdob ze včelího vosku. Podobná akce, ale v daleko menším roz-
sahu, následovala 24. 5. v Mateřské škole v Zadní Třebani. Děti si mohly
prohlédnout včely v zaskleném úlku, podívat se na včelařovy pomůcky a
některé si vyzkoušet. Hovořilo se o historii včelaření a děti viděly např. i
košnici, ve které se dříve včely chovaly. I zde se těšila zájmu výroba svíček
ze včelího vosku. Předpokládám, že se nejednalo o jednorázové akce a že
včelaři ze ZO ČSV Liteň budou i v budoucnu seznamovat své okolí se vče-
lařstvím, svojí prací i problémy. Text a foto Luboš FAIT, 

předseda ZO ČSV Liteň 

Chemická laboratoř...
(Dokončení ze strany 7)
Letos bylo zasláno 15 336 prací ze
70 zemí světa. Oceněno bylo 1 179
prací; necelých 1000 oceněných
prací je vystaveno v Památníku Li-
dice a přibližně 200 prací v Národ-
ním technickém muzeu. 
Vernisáž se na obou místech konala
28. 5. Ta »hlavní« v Lidické galerii,
kde děti dostaly medaile od zástup-
ců ministerstev, která převzala nad
soutěží záštitu. Ani my jsme zde ne-
mohli chybět. Vyzvedli jsme si Čest-
né uznání, prohlédli si výstavu, našli
naši Chemickou laboratoř a zúčast-
nili se zábavného vzdělávacího pro-
gramu s tématikou chemie na zahra-
dě Lidické galerie. Doprovodný pro-
gram připravilo Národní technické
muzeum, Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze a Techmania
Science Center. Jednalo se o různé
experimenty, rébusy, hlavolamy a
kouzla. Kolem druhé hodiny jsme se
přesunuli historickými autobusy do
Prahy. V Národním technickém mu-
zeu děti přivítali zástupci muzea a
byla slavnostně zahájena druhá část
výstavy. Děti si prohlédly expozice,
vychutnaly si skvělý raut a jelo se
domů. I když celý den propršel, nám
to náladu nezkazilo. Radovali jsme
se z velkého úspěchu a už nyní pře-
mýšlíme, co skvělého vyrobíme
příští rok na téma – Krajina. 

Dagmar Karlová, liteň

SPARŤANKY. Přípravka Litně s malými fotbalistkami Sparty. Foto ARCHIV
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Autoškola Řevnice
naučí Vás nejvíce!
Hledám instruktory AŠ - 250 Kč/hod.

Vrácení ŘP "B" 3 500 Kč.
Bezplatné poradenství!

Josef Semerád, K Vodárnám 520, Karlík 
semerad@volny.cz, tel. 603 545 666 

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; denně ve všední den od 8.30 do 16.00; v ceně dopo a odpo svačina,
oběd a pitný režim po celý den

Cena: Od 2 800 Kč PŘIHLÁSIT SE LZE I NA JEDNOTLIVÉ DNY!

Podrobné informace: www.tenis-skola.cz, tel.: 777 579 146; e-mail: vaclavek@tenis-skola.cz

Na Vaši účast se těší trenéři Pavel, Petr, David a Katka!

Termíny a náplň:
Termín 1: 1. - 4. 7. (tenis a kolo)
Termín 2: 8. - 12. 7. (tenis a golf)

Termín 3: 15. - 19. 7. (tenis a kolo)
Termín 4: 22. - 26. 7. (tenis a plavání)
Termín 5: 29. 7. - 2. 8. (tenis a kolo)

Termín 6: 12. - 16. 8. (tenis a golf)
Termín 7: 19. - 23. 8. (tenis a plavání)
Termín 8: 26. - 30. 8. (tenis a golf)
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Proč jít v neděli 23. června na Letnou!
NA NEJVĚTŠÍ DEMONSTRACI OD ROKU 1989 MÁ DORAZIT PŘES DVĚ STĚ TISÍC LIDÍ Z CELÉ ZEMĚ

V neděli 23. června se má konat v
Praze na Letné největší politická ma-
nifestace od roku 1989. Má dorazit
přes 200.000 lidí z celé republiky.
To, co začalo koncem dubna jako
spontánní reakce na výměnu minist-
ra spravedlnosti, se nyní přetavilo v
mohutnou vlnu odporu proti stylu
vládnutí a proti úpadku morálních
hodnot našich předních politiků. Je
to jedinečná možnost ukázat »eli-
tám«, že občanům stav této země ne-
ní lhostejný. Proto by na Letné roz-
hodně neměli chybět všichni ti:
-  co chtějí bez násilí projevit veřej-
ně svůj nesouhlas s politickým dě-
ním v naší zemi
- co si myslí, že politici, kteří svým
chováním soustavně zpochybňují
všeobecné morální hodnoty, nemají
ve vládě co dělat
- co už mají dost neustálého vykru-
cování se premiéra Babiše v neko-
nečné kauze Čapí hnízdo a dotací
pro Agrofert
- co nepovažují hodnoty jako sluš-
nost, pravdu či spravedlnost za
prázdná slova, jejichž význam se dá
libovolně překrucovat
- co si uvědomují, že pojistku demo-
kracie tvoří občan, který je politicky
angažovaný a ochotný se aktivně
zapojit
- kteří už nedokážou poslouchat po-
lopravdy a účelová tvrzení z úst na-
šich vládních představitelů

- kteří vnímají, že pochybné čerpání
dotací spojené s aktivitami premiéra
Babiše ohrožuje postavení naší země

v Evropské unii
- kteří podlehli rezignaci z politické-
ho vývoje a chtějí chytit druhý dech

- kteří chtějí zažít povzbuzení a no-
vou naději, že lze stav v naší zemi
opět napravit
Všichni na Letnou v neděli 23. 6.!

Ondřej MASNER, Řevnice

Na náměstí se už od sobotního brz-
kého rána stavěly stánky  - bylo jich
celkem 85. Sloužily jak komerčním,
tak drobným prodejcům a také pos-
kytovaly prostor místním i okolním
spolkům, kroužkům a organizacím,
které se zde měly příležitost prezen-
tovat. V největším obležení byly tra-
dičně stánky a místa nabízející ob-
čerstvení a různé delikatesy. 
Na pódiu a tanečním parketu se stří-

dala zajímavá vystoupení, nebyla
nouze ani o rozhovory. Hostem nej-
vzácnějším byla zpěvačka a herečka
Erika Stárková, která kromě rozho-
voru vystoupila a zazpívala společně
s mongolským baskytaristou. 
Před závěrem festivalu se jako vždy
losovaly atraktivní ceny z účastníků
oblíbené Rodinné hry, která proved-
la známými i neznámými řevnický-
mi zákoutími. Na každém stanovišti

se plnily úkoly a získávala razítka
písmenek, které daly ve finale do-
hromady tajenku. Rodinné hry se
účastnilo neuvěřitelných 74 týmů. 
I když měl ten den Svatý Medard
svátek a kapek se organizátoři ještě v
sobotu ráno obávali, vše dobře do-
padlo, oblohu zalilo slunce a nikomu
z návštěvníků se ani po ukončení ak-
ce v 18.00 nechtělo domů. 

Marie HRDÁ, Náruč, Řevnice

Mopeďáci v Halounech

Váňa rozebíral dlažbu, odtáhli jej strážníci
Karlík, Praha – Ve svém úsilí vrátit na pražské Staroměstské náměstí mari-
ánský sloup nepolevuje sochař Petr Váňa z Karlíka. Poté, co jej 29. 5. ze
»staromáku« vyhnala policie, sem 15. 6. umístil část balustrády repliky
sloupu. Jeho bratr Tomáš se při tom dostal do konfliktu se strážníky.
Hotové díly sloupu připluly 11. června do Prahy po Vltavě. Petr Váňa nyní
dokončuje korintskou  hlavici a celé dílo hodlá vrátit na náměstí. Stavební
povolení k tomu má, na rozdíl od povolení záboru pozemku a příjezdové
cesty. Když se Tomáš Váňa pokusil v sobotu 15. června rozebrat dlažbu, za-
sáhli proti němu městští strážníci.  „Trošku mě táhli po zemi,“ řekl podle
i.dnes novinářům. Organizátoři chtějí část zábradlí sloupu na náměstí ne-
chat a oplotit. „Petr Váňa sdělil, že na místě hodlá setrvat, dokud nebude
sloup postaven,“ informoval server i.dnes. (mif)

Spirituál kvintet
se rozloučí na Portě
Již podvanácté se v řevnickém Les-
ním divadle bude konat legendární
Porta! Třiapadesátý ročník festivalu
začíná 28. 6. v 18.00 a končí 30. 6.
vpodvečer. 
V soutěžní části festivalu se předsta-
ví 28 finalistů a semifinalistů, kteří
se budou ucházet o keramickou soš-
ku Porty. Tu při vstupu na svou hu-
dební cestu získala plejáda předních
písničkářů, folkařů a country kapel.
Poslední víkend před prázdninami
se někteří z nich představí v řevnic-
kém »Lesňáku«. 
Jeden z posledních koncertů kariéry
odehraje v Řevnicích Spirituál kvin-
tet. Dalšími legendami, na které se
můžete těšit, jsou Jaroslav Wykrent,
Hop Trop, Naďa Urbánková a Bo-
komara, COP, Slávek Janoušek, Fle-
ret, Nezmaři, Rangers Band či Pav-
lína Jíšová. Nabitý program doplňu-
je současná generace kytarové mu-
ziky: Marien, Petr Bende, Přelet M.
S., vítězka loňské Porty Tereza Ba-
lonová a její host Aleš Petržela...
Info o Portě na www.eportyr.cz a na
www.porta-festival.cz.

Jiří VONDRÁČEK, Praha

Na řevnické demonstraci zazpíval Tomáš Klus
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Pátý ročník rychlostních závodů
mopedů se konal 15. 6. v Halou-
nech. Závody se sice neobešly bez
drobných zranění, ale všichni si je
maximálně užili. Na snímku vítězo-
vé kategorie Pionýr. Text a foto

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

»Hravý« festival přilákal dva tisíce návštěvníků
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lety se uskuteční 19. 6. od
19.00 hod v sále U Kafků.            (bt)
* Výstava dětských výtvarných
kroužků Obrobrázky a Tvoření pro
radost je na hradě Karlštejně zdarma
přístupná do 21. 6. Eva KNOPOVÁ
* Farmářské trhy organizuje Měs-
to Dobřichovice 22. 6. od 8 do 12.00
u místního zámku. (ak)
* Zahradní slavnost pořádá 26. 6.
od 13.00 Mateřská škola v Letech.
Na programu je vystoupení dětí, pa-
sování předškoláků na školáky a
aukce dětských prací. (bt)
* Dětská diskotéka se soutěžemi na
oslavu konce školního roku se koná
28. 6. od 17.00 pod Srubem U Ko-
coura v Letech. Hraje Olda Burda,
vstup zdarma. (bt)
* Den dětí oslavily se zpožděním 8.
6. na sokolských kurtech ve Svina-
řích čtyři desítky capartů. Sokolové
pro ně připravili 12 dovednostních
disciplín. Mezi neoblíbenější patřila
střelba ze vzduchovky, jízda koší-
kem mezi kužely a sjezd po laně.
Největším svinařským jezdcem se
stala Julča Maštalířová, soutěž o
nejchutnější cukrářský výrobek vy-
hrála Jana Saneistrová.               (box)
* Dotaci 20 milionů korun na vý-
stavbu nové mateřské školy získala
od ministerstva financí Obec Lety.
Staveniště v ulici Karlštejnská bude
předáno 24.6., školka má být zko-
laudována v červenci 2020. (bt)
* K zatopeným domům a popada-
ných stromům v Řevnicích, Letech,
Mořince, Mníšku a Čisovicích vy-
jížděli po prudkých deštích a silném
větru 6. 6. řevničtí profesionální ha-
siči. K čerpání vody byla použita
kalová a plovoucí čerpadla.      (pav)
* Karamboly cyklistů zaměstnáva-
ly v minulých dnech řevnickou zá-
chranku. „K nejvážnějším patřil
úraz mladé cyklistky u obce Kucha-
řík,“ řekl její ředitel Bořek Bulíček.
„Ve velmi vážném stavu byla letec-
ky  přepravena do nemocnice.  (mif)

MIX FESTIVAL. Děti z řevnické ZUŠ na Mix festivalu, který  se spolu s fes-
tivalem Hravě a zdravě v Řevnicích konal 8. 6.        Foto Ondřej NOVÁČEK

„Vadí nám, že vláda neřeší věci, které nás trápí - životní prostředí a nedo-
statek peněz pro sociální služby,“ shrnul moderátor Jiří Podzimek.
Nyní Řevničtí chystají společnou jízdu na ohlášenou největší demonstra-
ci od roku 1989. Nazvali ji Řevnice se valí na Letnou. Do Prahy se vyda-
jí vlakem v neděli 23. června ve 14.37 z Řevnic. Jsou hodnoty, které je
nutno bránit. Proto pokud vám není další osud naší demokracie lhostejný,
přidejte se. Je to na nás! (pan) Foto Vladislav SKALA
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Kroměříž je kouzelná, zámek skvostný
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU VYRAZILY VLAKEM NA MORAVU, NA HANOU

Vlakem do hanácké Kroměříže jsme
se vydali s hlásnotřebaňskými Hol-
kami v rozpuku. 
Kroměříž nás okouzlila! V roce
1997 byla vyhlášena nejkrásnějším
historickým městem ČR a o rok poz-
ději byl zdejší Arcibiskupský zámek
s Květnou a Podzámeckou zahradou
zapsán na listinu světového kulturní-
ho dědictví UNESCO.  Ve dnech 15.
- 16. 4. 1905 přednášel v Kroměříži
profesor T. G. Masaryk a 27. 8. 1929
navštívil město jako prezident Repu-
bliky československé. Taky má před
Justiční akademií nádherný pomník.
V zeleni na náměstí jsme objevili
desku s nápisem Lavička Václava
Havla, dílo Bořka Šípka. Zde prý
kouřil a pil kávu - my jsme se tu
aspoň vyfotili a mazali na prohlídku
zámku. 
Je to opravdu skvost. Velký dojem
na nás udělal Sněmovní sál, neboli
Velká jídelna. Největší sál na zámku

vyzdobený nástropními olejomalba-
mi a s 22 lustry. Raritou je i Malá
jídelna, kde stěny pokrývá paneláž

se 111 obrazy. Květná zahrada je pů-
vodně raně barokní park. Jednou její
dominantou je  kolonáda dlouhá 244

m, druhou pak budova Rotundy.
Obdivovali jsme vzácnou architek-
turu, bohatou květinovou výzdobu i
vzácné dřeviny. Zajímavý je i Tro-
pický skleník a Studený skleník, kde
jsme viděli  sbírky tropické a subtro-
pické flóry. A také různé fontány -
Lví, Tritonů a Neptunovu,  pomeran-
čovou zahradu, palmový skleník,
bludiště, pstruží rybníky, Ptáčnici...
Stálo to za to, i když zpáteční cesta
nás  trošku zaskočila. Ale vinou asi
hodinového zpoždění jsme aspoň
měli čas na vyprávění zážitků...
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V únoru děti ze zadnotřebaňské má-
lotřídky absolvovaly besedu s tatín-
kem našeho žáka, Alešem Crhou a
jeho kolegou na téma Ozbrojené
sbory 1. republiky. Dětem byl ná-
sledně slíben výlet do Sazené u Vel-
var, který se uskutečnil 7. června. 
Když jsme přijeli do Sazené, připa-
dali jsme si, jako bychom cestovali
časem. Nádherná vesnice, všude
pusto a prázdno, na návsi vše jako
před 80 lety. Vítali nás dobově ustro-
jeni manželé Crhovi, kterým bych
tímto chtěla velmi poděkovat. Pro-
gram, který připravili se svými přá-
teli pro děti, byl skvělý, poutavý a
velmi poučný. Děti měly možnost
vidět 2 unikátní objekty lehkého
opevnění - v barokním mlýně a u
obecní váhy. 
V poledne jsme Sazenou opustili a
vydali se po stopách praotce Čecha s

úmyslem zdolat Říp. Povedlo se -
všech 49 školáků i školkáčků se

může chlubit tím, že už navštívili to-
to magické místo. 

Staré české pověsti jsme neopustili:
hned v pondělí 10. 6. vyrazila školka
i škola na školu v přírodě pod ná-
zvem Putování za Blanickými rytíři.
Krásný areál Blaník ve Smršťově na
dohled Blaníku k tomuto tématu pro-
stě vybízel. Týden jsme strávili v ro-
mantickém ubytování na břehu Bla-
nice. Díky velmi příznivému počasí
si děti každý den užívaly ve velkém
venkovním bazénu se slanou vodou,
na víceúčelovém sportovišti či plá-
žovém hřišti. Nesměl samozřejmě
chybět ani výšlap na Blaník či tábo-
rák. Děti i s účitelkami byly ze všech
aktivit nadšené a moc si je užívaly.
Na závěr pobytu byly odměněny di-
plomem a drobným dárkem. Všem,
kteří se jakkoliv na škole v přírodě
podíleli, moc děkujeme.

Tereza MACOURKOVÁ, 
ředitelka ZŠ Zadní Třebaň

Výlet na sever Čech uspořádali za-
hrádkáři ze Zadní Třebaně. 
Sklárny Lindava u Cvikova produ-
kují luxusní sklo, kterým se pyšní
umělecké galerie po celém světě.
Práci mistrů jsme viděli na naší ex-
kurzi - právě vyráběli hlavu koně.
Měli jsme možnost prohlédnout si
sklárnu, brusírnu i formárnu. Celý
areál je opraven a vyzdoben skleně-

nými dekoracemi. Sklárně vdechli
život Bořek Šípek s Petrem Novot-
ným, kteří zde vytvořili výjimečné
kolekce. V areálu je i neobyčejná sk-
lářská krčma, kde jsme se naobědva-
li. I okolí je nádherné: rybník, upro-
střed ostrůvek se skleněnou fontá-
nou a vodotryskem. Veselý zážitek
jsme měli s ochočenou vydrou... 
Cestou z Lindavy jsme se zastavili v

Pekelných dolech. Pískovcový
komplex představuje prostory o roz-
loze 3500 metrů čtverečních. Nej-
větší ve střední Evropě! V 18. stol.
tu z popudu hraběte Kinského vznik-
ly podzemní pískové doly. Za války
tu bývala  podzemní továrna němec-
kého wehrmachtu. V nejrozsáhlejší
části jeskyní mají dnes svůj klub
motorkáři. Mohou na svých strojích
zajíždět až do nitra skal. Pořádají
zde akce a jednu jsme právě zastihly.
Tolik motorek pohromadě jsem snad
ještě nikdy neviděla. Paráda! Moc
pěkný je i pekelný bar a trůn samot-
ného vládce pekel...
Cesta pokračovala do Zákup. Rene-
sanční zámek předčil naše očekává-
ní. Pyšní se bohatě  vyzdobenými a
luxusně zařízenými interiéry.  Ceně-
nou zajímavostí je osobní výtah z ro-
ku 1870, na svou dobu opravdu rari-
ta. V zámeckém parku je velký vý-
běh pro medvěda, z druhé strany vo-
liéry pro pávy. Zámek byl 1. 1. 2002
prohlášen národní kulturní památ-
kou a - právem! Byli jsme nadšeni.
Velké poděkování patří Richardu
Votíkovi, který  tento zájezd vymys-
lel a hlavně bezvadně zorganizoval.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Na letovské návsi

se zastavil Karel IV.
Již potřinácté se v Letech na své
každoroční cestě do Karlštejna za-
stavil Karel IV. se svým průvodem.
Na návsi zněla krásná irská hudba v
provedení Andrey Kudrnové a Sea-
na Barryho, tanečky předvedly děti
z letovské školky. Obec Lety pro cí-
saře kromě obrovských chodských
koláčů přichystala i vystoupení roc-
kové kapely Dobi Boyz, kterou ne-
dávno založili kluci ve věku kolem
deseti let! Potleskem vstoje vyjádřil
Karel své potěšení. 
První červnové nedělní dopoledne
se v Letech konal i dětský den. Na
návsi hasiči přichystali atrakce pro
děti i dospělé v podobě stříkání vo-
dy na cíl, běhu obratnosti či znalostí
o integrované záchranné službě.
Bylo možné si zaskákat v nafukova-
cím hradu nebo se spouštět po laně z
hasičského auta ke kapličce. Malým
i dospělým hasičům velké díky!

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Půjdou do Sv. Jana
* Výroční pochod na oslavu 130 let
od vyznačení první turistické trasy
pořádá 22. 6. Klub českých turistů.
Start je od 8.30 do 10.00 - na nádra-
ží v Berouně (5 km) a na nádraží v
Karlštejně (9,5 km). Obě trasy mají
cíl ve Sv. Janu pod Skalou.        (roh)
* Pochod Patera Karla Dvorského
pořádá 22. 6. Sdružení svaté Ludmi-
ly. Sraz je v 9.30 před farou v Tetíně,
cíl ve Sv. Janu pod Skalou. Zájemci
se mohou přidat i v 10.15 před budo-
vou nádraží ČD v Berouně.         (svl)

Viděli jsme trůn samotného vládce pekel!

PEKELNÉ DOLY. Přehlídka motorek před Pekelnými doly u Lindavy.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

Školáci zdolali bájnou horu a putovali za Blanickými rytíři

ZA BLANICKÝMI RYTÍŘI. Zadnotřebaňští školáci na škole v přírodě.
Foto Klára PEŠKOVÁ

LAVIČKA V ZELENI. Hlásnotřebaňské »holky« u Lavičky Václava Havla v
Kroměříži.       Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Výbuch! Jinočany - Dobřichovice 12:1
FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE ODEHRÁLA POSLEDNÍ JARNÍ MISTRÁKY SVÝCH SOUTĚŽÍ

Poberouní - Dohráno! Fotbalisté
(nejen) našeho kraje mají za sebou
poslední mistrovská utkání jarní
poloviny svých soutěží. Dobřicho-
vice se loučí s okresním přeborem
Praha-západ, zadnotřebaňskému
Ostrovanu se naopak povedlo III.
třídu udržet.                          (mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Nový Knín 2:1 
Branky: Čermák, Jarolím
Sestupem ohrožení hosté se pokusili
o získání bodů, ale dobře hrající Le-
ty jim to nedovolily. Jedinou vadou
na kráse domácí hry bylo nepromě-
nění mnoha gólových šancí. Lety se
ujaly vedení ve 14. minutě: na stříle-
ný přízemní centr si naběhl Čermák
a usměrnil míč do sítě. Pět minut na-

to se na polovině hřiště dostal odra-
žený míč k Jarolímovi, který z 50
metrů přehodil brankáře hostů stojí-
cího na hranici pokutového území -
2:0. O chvíli později unikl Čermák,
jeho lob však skončil mimo tyče. Po
přestávce začal festival zahozených
letovských gólovek. Postupně své
příležitosti spálili Čermák, Jarolím a
Koníček. Hosté snížili z ojedinělého
útoku v 85. minutě.     Jiří KárNíK
Lety - MFK Dobříš B 0:3
Hosté se sedmi posilami z divizního
áčka se vítězstvím zachránili v sou-
těži. Letům patří devátá příčka. (jik)

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Jinočany - Dobřichovice 12:1
Branka: Větrovec
Hostům, kteří mají mnoho zraně-
ných hráčů, se tentokrát nepodařilo
sehnat ani jedenáct lidí! Zbylí stateč-

ní úspěšně vzdorovali favorizova-
ným a velmi nažhaveným domácím
jen pár minut. Jinočany početní pře-
vahy dokonale využily, svého sou-
peře vůbec nešetřily. Ani za vysoké-
ho a rozhodnutého stavu nezvolnily
tempo a nepředváděly »exhibici«,
jak bývá obvyklé, ale nemilosrdně
pokračovaly ve střílení dalších a dal-
ších branek. Čestný úspěch vsítil
Pavel Větrovec ve 37. minutě, za
stavu 5:0. Jinočany si vysokým ví-
tězstvím zajistily postup do kraj-
ských soutěží. Dobřichovice zůstaly
poslední. Alespoň že nemusí platit
vysokou pokutu za nedostavení se k
mistrovskému zápasu. Poslední kolo
už měly naštěstí volno.              (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Drozdov 1:5
Branka: Šperl

Trubín - Karlštejn 3:0 kontumačně
Karlštejnští se k poslednímu zápasu
sezony nesešli. Přestože prohráli
kontumačně, podařilo se jim okresní
přebor udržet - sestupují pouze pos-
lední, třinácté Broumy.               (miš)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Osek 3:3
Branky: Jílek 2, Vostarek M.
Ostrovan pálil šance, hosté trestali z
protiútoků. Poločas skončil 1:3. Do-
mácí po přestávce snížili a tlačili se
do útoku. Po přesném centru se Jíl-
kovi povedlo hlavou srovnat. (Mák)
Tetín - OZT 2:3
Góly: Suchý, Soudný, Šebek Pavel
Ostrovan se zachránil! Až do posled-
ního kola nebylo jasné, zda si tře-
banští fotbalisté, nováček III. třídy,
soutěž udrží. V Tetíně dali do půle tři
branky a jestě spoustu šancí zahodi-
li. Domácí po změně stran jen sníži-
li, a tak hosté mohli slavit! (Mák)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Tetín 3:1
Branky: Kácha 2, Anděl

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Kazín B 4:5
Góly: Dohnalík 2, Pitauer, Hruška

V Lesním divadle Řevnice se 18. 5. konal - již po-
čtvrté - Nordic Walking Challenge, sportovní mi-
nifestival a závod v severské chůzi na podporu
zrakově hendikepovaných. Je třeba ocenit výkony
nevidomých účastníků a jejich trasérů, kteří je
provázeli nejen průběhem akce, ale také nástraha-
mi členité trasy brdských lesů. Pro traséry často
nebylo jednoduché udržet tempo nevidomých zá-
vodníků. Čtyřnásobný vítěz v kategorii nevido-
mých, Honza Hegr, na trase dlouhé 6,2 km ztratil
pouhé tři minuty na hlavního vítěze v kategorii vi-
dících. Trofej si však Honza dlouho neužil - k pře-
kvapení všech ji hned na místě vydražil ve pro-
spěch paralympioniků!
Kromě severské chůze si návštěvníci divadla mo-

hli vyzkoušet např. prožitkové lezení po stromech
do výšky 8 m a povzbuzovat tak závodníky přímo
z koruny stromů. Na strom si pod odborným do-
hledem vylezlo i 6 nevidomých účastníků akce.
V divadle se také tancovalo a jak jinak, než s hole-
mi! Společnou choreografii připravili GYM Poh-
ni s Lety a ještě před startem roztancovali jak zá-
vodníky, tak diváky. Odvahu a vítr v zádech pro-
jevili studenti střední zdravotnické školy v Berou-
ně v čele s prof. Krňákovu - na místě ošetřili trž-
nou ránu na hlavě teprve čtyřleté holčičky, která
zakopla mezi lavicemi Lesního divadla. Pacientka
byla následně přepravena do nemocnice. Věříme,
že vše nakonec dobře dopadlo a pozdravujeme!
Těšíme se na setkání 5. ročník Nordic Walking

Challenge, který se bude konat 16. května 2020.
Text a foto Ivana ČErNíKOVá, Řevnice
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Nevidomí chodili po lese a lezli do koruny stromů

Rebelky letí do Norska
na mistrovství světa
Řevnice - Na mistrovství světa ve
skákání přes švihadlo odlétá 2. 7. do
Norska řevnický oddíl Rebels O. K.
„Vyrážíme s dvanácti děvčaty ve
věku od 9 do 19 let,“ uvedla trenér-
ka Olga Kepková s tím, že její »hol-
ky« se pokusí získat některou z me-
dailí v jedenácti disciplinách.
„Jsme nervózní, obavy jsou veliké,“
připustila Kepková. „Doufám, že
vůbec odcestujeme, už nám posunu-
li dobu odletu. Více bych to raději
nekomentovala...“
Mistrovství světa se koná od 2. do
12. 7. ve městě Melsomvik vzdále-
ném asi 2 hodiny jízdy od Osla. Z
loňského šampionátu v americkém
Orlandu řevnické »rebelky« přivez-
ly 33 medailí. (mif)

Vybojovali stříbrno!
Prestižního Poháru České republiky
v národní házené, na kterém se utka-
jí druzí nejlepší ze všech šesti oblas-
tí, se 14. - 16. 6. v pražských Čako-
vicích zúčastnili starší žáci Řevnic.
Prohráli jediné utkání a s deseti bo-
dy si vybojovali stříbrné medaile.
Řevnice - Šroubárna Žatec 21:14
Branky: Zavadil 11 Palička 9,
Hochmal
Řevnice - Stará Ves 9:14
Branky: Zavadil 5, Palička 2,
Hochmal 2
Řevnice - Draken Brno 17:11
Branky: Zavadil 11, Palička 3,
Hochmal 3
Řevnice - TJ Přeštice 17:1
Řevnice - AVIA Čakovice 18: 8
Branky: Zavadil 7, Palička 9, Hoch-
mal, Šmaus
Řevnice - Sokol Krčín 11:4 

V posledním kole oblastního přebo-
ru jeli Řevničtí 8. 6. do Modřan.
Modřany - Řevnice muži 24:20
Modřany - Řevnice st. žáci 0:29
Pepa Pokorný se vrátil z lázní a za
svá záda nepustil ani jeden míč!
Modřany - Řevnice ml. žáci 3:17
Mladší žáci soutěž vyhráli a 21. - 23.
6. je čeká mistrovství republiky.
Modřany - Řevnice dorost 20:15
Modřany st. žáci - Řevnice ml. žá-
ci 8:11 Petr HOLÝ, NH Řevnice

Aerobičky ukončily sezonu, »na bedně«

Úspěšnou sezonu zakončily aerobičky z AC Olympia Všenory na »bedně«.
Ve finále ligy Žij pohybem, které se konalo v pražských Modřanech, získaly
čtyři bronzové, jednou stříbrnou a jednou zlatou příčkou. Některé závodni-
ce se neubránily slzičkám štěstí. Podobně úspěšné byly všenorské aerobičky
i na závodech v Kralupech nad Vltavou (na snímku). Definitivní tečkou za
sezonou bylo závěrečné vystoupení 13. 6. na Zahradní slavnosti v pražských
Petřinách. Závodnicím blahopřejeme k výsledkům a přejeme hodně energie
a úspěchů v další sezoně.   Text a foto Katka Černá, AC Olympia Všenory


