
Česko - O které místo v Česku ma-
jí návštěvníci největší zájem? O
Pražský hrad, správně. »Náš«
Karlštejn se do první padesátky
top turistických cílů nevešel.
Státní agentura CzechTourism sesta-
vila přehled aktuálně nejnavštěvova-
nějších míst v Česku. Vévodí mu,
stejně jako v minulých letech, Praž-
ský hrad. Loni si frontu na jeho pro-
hlídku vystálo 2 445 000 návštěvní-
ků - skoro o sto tisíc víc, než v roce
2017. Dvoumilionovým »zářezem«
se v tuzemsku kromě Hradu může

pyšnit už jen jediná atrakce - lanová
dráha na Petřín. Tou se v roce 2018
svezlo přesně 2 032 000 lidí. Do prv-
ní desítky turisticky nejatrativněj-
ších destinací se vešly ještě zoolo-
gické zahrady v Praze a ve Zlíně,
AquaPalace Praha i Aqualand Mora-
via v Pasohlávkách, areál Dolní Vít-
kovice v Ostravě a tři tradičně velmi
vyhledávané objekty v metropoli:
Petřínská rozhledna, Starý židovský
hřbitov s Pikasovou synagogou i
Staroměstská radnice.
Ze Středočeských lokalit - kromě

AquaPalace Praha sídlícího v Čestli-
cích - dopadla nejlépe kostnice Sed-
lec v Kutné Hoře - loni do ní zavíta-
lo 447 000 návštěvníků. Stačilo to na
sedmnáctou příčku v celostátním
přehledu. Třetí nejnavštěvovanější
středočeskou »atrakcí« je Chrám
svaté Barbory, také v Kutné Hoře.
Tři sta dvacet čtyři tisíc turistů mu
zajistilo 35. místo. Hrad Karlštejn se
mezi padesát nejatraktivnějších tu-
zemských cílů nevešel - loni jej nav-
štívilo »jen« 224 000 turistů.
(Dokončení na straně 11) (mif)
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Svinaře - Vlasy má nažluto, vousy
zelené či modré. Jeho dědu, gene-
rála žijícího v Bělči, popravili za
války nacisté, synové jsou front-
many kapely Wohnout. V pátek
16. 8. usedne od 18.00 do Křesla
pro hosta na svinařských kurtech
fotograf, hudebník, filmař a novi-
nář Oleg HOmOla.
První otázka, která mne napadne,
když se na vás podívám, je: Jaká
barva se vám nejvíc líbí?
Modrá.
Pracujete v mnoha oborech, ať už
je to hudba, fotografie, film, publi-
cistika, literatura, výtvarné umě-

ní... Splnil se vám tím klukovský
sen, nebo - čím jste chtěl být?
Vždycky jsem dělal všechny obory
souběžně, v každém období se něco
na veřejnosti zviditelnilo víc. Jsem
známý jako fotograf, ale to je mi nej-
méně sympatické, k focení jsem se
dostal náhodou. Jednou jsem nese-
hnal fotografa, tak jsem to zkusil
sám. Vznikla poptávka a já s mírnou
hrůzou sledoval, že tahám brašnu s
foťáky místo pouzdra s kytarou.
Nosíte u sebe pořád foťák, kdyby se
objevil nečekaný snímek, nebo ne-
máte problém cvakat mobilem?
Foťák nenosím.   (Dokončení na str. 3)

DIXIELAND U ŘEKY. Stovky diváků si navzdory deštivému počasí nenechaly ujít tradiční dixielandový festival, který se konal v sobotu 10. srpna na louce
u lávky v Dobřichovicích. Foto Josef FÁRKA

Oleg Homola.            Foto ARCHIV

Turisty nejvíce přitahuje Hrad
KARLŠTEJN SE MEZI PADESÁT NEJATRAKTIVNĚJŠÍCH CÍLŮ NEVEŠEL

12. srpna 2019 - 16 (756) Cena výtisku 7 Kč

Londýnská mužstva
na turnaji v Řevnicích

Matuška se fotil špatně. Byl naštvanej na instalatéry Žena se oběsila, lékař
už pomoci nedokázal
Osovec - Sebevraždu spáchala 5.
srpna žena v Osovci. Záchranáři už
jí pomoci nedokázali.
„Naše posádka s lékařem byla při-
volána k ženě středního věku, která
se pravděpodobně pokusila o sebe-
vraždu oběšením,“ uvedl ředitel zá-
chranky Bořek Bulíček. „Přestože
byli našli lidé na místě včas a snaži-
li se ženu dlouhou dobu oživit, na-
konec byli neúspěšní. Lékaři nezby-
lo, než konstatovat smrt,“ dodal s
tím, že pro řevnické záchranáře šlo
o letošních prázdninách o první zá-
sah u sebevraždy.                     (mif)

Hasiči lovili z řeky
mrtvé divoké prase
Všenory, Řevnice - Divoké prase lo-
vili 7. srpna dopoledne z Berounky
řevničtí profesionální hasiči.
„Mrtvý divočák měl podle oznámení
být v řece u všenorského jezu,“ sdě-
lil řevnický hasič Pavel Vintera.
„Když jsme na místo dorazili, při-
bližně sedmdesátikilogramové mrt-
vé zvíře skutečně plavalo asi pět
metrů od břehu.“ Hasiči ve speciál-
ních oblecích vlezli do vody, divoké
prase lanem vytáhli a předali strážní-
kům řevnické městské policie. „Ta
se postarala o odvoz zvířete do kafi-
lérie,“ uzavřel Vintera.                (mif)
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Naletěla jste vlastizrádným stranám!
MILOSLAV OMÁČKA REAGUJE NA PŘÍSPĚVEK MARIE PLECITÉ Z MINULÝCH NAŠICH NOVIN

Milý pane Omáčko, toto nejsou pří-
liš plodné debaty. Je jasné, že ani
jeden z nás neustoupí od svého názo-
ru, ať už ho máme podepřený čím-

koliv. Vy jste se mým textem, na roz-
díl ode mne, alespoň pobavil, a to je
hezké, na tomto světě je tak málo ra-
dosti! S řadou Vašich názorů se zto-
tožňuji. Souhlasím, je tu spousta vět-
ších zlodějů a nepoctivců, než je náš
předseda vlády, ale tím přece nevz-
niká ostatním beztrestný nárok rov-
něž krást a podvádět. To je špatně a
já s tím zásadně nesouhlasím. 
Vaší teorii o nátlaku škol na žáky
nevěřím. Spíš jsem přesvědčená, že
učitelé jsou v této otázce velmi laxní
a opomíjejí i adekvátní vysvětlování
zločinnosti komunismu. Co se týká
médií, nedovedu si dost dobře před-
stavit, že by se všichni redaktoři
všech našich i zahraničních médií
svorně spikli proti Zemanovým a
Babišovým fanouškům a poté je zá-
měrně deptali oslavnými tirádami ve

prospěch demonstrujících. To je
směšná představa, viďte? Oni totiž
pouze komentují reálné dění a za tím
si stojím, protože jsem tomu, na roz-
díl od Vás, byla přítomna.
Domnívám se a chápu Vás - zřejmě
nemůžete skousnout skutečnost, že
masy občanů jsou rozhořčeny ne-
čestným, podvodným, zlomyslným a
mstivým chováním Vašich oblíbenců
a dávají to nepokrytě najevo, což
Vás evidentně znejišťuje.  A že Ti li-
dé se nenechají omámit lhaním a
nereálnými sliby v médiích pana Ba-
biše, která mu nepokrytě straní, pod-
kuřují mu a nestydatě  překrucují
skutečnost. Jsou i tací mezi námi, a
možná Vás to překvapí, kteří slušné
jednání, poctivost a serióznost nad-
řazují nad pofiderní a vylhané výho-
dy, které jsou jim vládnoucím hnu-

tím a jeho předsedou předkládány. A
právě tito lidé pak chodí vyjadřovat
svůj nesouhlas na Václavák nebo na
Letnou, protože už mají všichni té
špíny plné zuby. 
Vaše srovnání situace u nás, ve
Francii a v EU nemohu brát vážně.
Je bájivé, zcela postrádá reálný pod-
klad. Na závěr: nikomu jsem nenale-
těla, protože používám rozum, ale
máte pravdu, nad věcí nejsem. To, co
se zde v současné době děje, mě
deptá, skličuje - je to nemravné. Bo-
hužel, půlka národa nad tím bezsta-
rostně dokáže mávnout rukou a jásá
nad darovanými koblihami, výletem
do Čapího hnízda a prezidentovými
nesmyslnými bonmoty. Je to smutné,
ale já stále pevně věřím, že zdravý
rozum tu jednoho krásného dne zví-
tězí.              Marie PLECITá, Osov

V minulých NN jsme otiskli článek
Marie Plecité Skandály již pře-
rostly únosnou mez, jímž reagova-
la na příspěvek Miloslava Omáčky
z NN č. 14/19 Mnozí se přišli na
Letnou pobavit, venkovští si udě-
lali výlet. Oběma autorům dáváme
k vyjádřením na stejné téma pro-
stor ještě v tomto čísle, napříště si,
prosím, dopisy případně vyměňuj-
je již přímo mezi sebou. Vzkaz pro
»Jindřicha V. z Černošic«: Anony-
my jsme v NN nikdy nezveřejňo-
vali a zveřejňovat nebudeme. (NN)

Drahá paní (nebo slečno) Plecitá,
pravdu máte pouze v tom, že tam le-
tos na Letné byli lidé dobrovolně.
Zatímco tenkrát, to jako bylo povin-
né... Budiž. Trvám však na tom, že
mnozí venkovští tam byli jako na
výletě, dopoledne za pamětihodnost-
mi nebo do ZOO, odpoledne pak na
demonstraci. Večer, cestou z práce,
jsem rozjařené letenské aktivisty na
hlavním nádraží potkával a dobře
slyšel. Vůbec jsem však netvrdil, že
byli placení - to je Váš výmysl!
Pravdu nemáte ani v tom, co jsou ze-
jména mladí schopni udělat pro svoji
zábavu, mnozí často riskují i svůj ži-
vot, při honbě za novými zážitky. Ji-
ní zas jedou stovky kilometrů v pře-
cpaných dopravních prostředcích,
aby třeba jen na okamžik zahlédli
někoho pro ně zajímavého. Jedna
moje známá jela s kamarádkami na
Letnou kvůli hezkýmu klukovi, kte-
rý tam jede a navíc tam budou prý
pěkně hrát, atd. Takže, všichni ne-
měli stejnou motivaci...
To, že se média účastnila štvanice,
musel vidět každý nezaujatý divák.

Jejich nekritické nadšení bylo evi-
dentní, jak za komundírů, žádné ne-
zaujaté zpravodajství. Trvám také na
tom, že podobně jako tehdy vtlouka-
li na všech stupních škol dětem do
hlav komunistické pravdy a marxis-
mus-leninismus, dnes zase vymývají
mozky malým dětem i vysokoškolá-
kům teoriemi o prospěšnosti multi-
kulturalismu, globalizaci a nadřaze-
nosti EU nad národními hodnotami.
Politika na školách nemá co dělat, to
je hanebnost! A vy to ještě chválíte.
Tenkrát, v 89 roce, si děti na demon-
strace nikdo nevodil...
Nesouhlasím také s honem na paní
Benešovou. Justice tu totiž nefungu-
je už třicet let. Kupříkladu zloděje z
Mostecké uhelné museli odsoudit ve

Švýcarsku a arabský princ, co tu prz-
nil malé holčičky, si beztrestně odjel
domů. Soudcovská mafie si tu léta
dělala, co chtěla. A najednou je pří-
chodem jedné ženy do čela minister-
stva ohrožena demokracie?! No, vy
všichni jste se museli pořádně uhodit
do hlavy...
Pan Babiš třeba není žádné neviňát-
ko, ale je tu řada daleko horších (Ba-
kala či Rítig a další), proti kterým je
ubohý příštipkář! A nikdo po nich
nejde. Proč? Protože finančně pod-
porují »demokratické strany«, vlast-
ní a platí velká média - to je fakt! Za
vším se skrývá obyčejný boj o moc.
Žluté vesty ve Francii demonstrují
už přes půl roku, protože jim jde o
holé ekonomické přežití a také pro-

to, že musí denně čelit muslimské
rozpínavosti a teroru. Jejich demo-
kratická vláda na ně kašle a ještě do
nich nechává střílet gumovými pro-
jektily nebo granáty se slzným ply-
nem. Tak jim nic jiného nezbývá,
než nebýt korektní a bránit se. Proto
také vyhrála paní Lepénová volby do
EP. Ti lidé to myslí opravdu vážně a
jsou hodně naštvaní. Nedemonstrují
z nudy, jako tady naši lidé, kterým se
nic neděje. Ano, z NUDY! Když je
ten Babiš tak nesnesitelný, měli jste
to vyhodit z okna - DEFENESTRA-
CE je náš dobrý český zvyk. Jo, já
zapomněl - vy sluníčkáři jste slušní a
hodní.. Vaše chyba. To však zname-
ná, že příští volby znovu vyhraje on.
Podobné věci se děly i ve Španělsku,
když šli lidé v Katalánsku k referen-
du o samostatnosti! Dokonce tam
mají politické vězně. Takhle vypadá
Vaše slavná demokratická EU - tam
už totiž demokracie zemřela. Běda,
kdyby totéž prováděl třeba Orbán, to
by byl oheň na střeše. No nic.
Na svůj názor máte samozřejmě prá-
vo. A klidně si demonstrujte třeba až
do aleluja. Jen jste naletěla vlastiz-
rádným proevropským stranám. Na-
ši předci pomáhali rozbít Rakousko-
Uhersko, abychom mohli mít svůj
národní stát, tito vlastizrádci nás ok-
lamali a vmanipulovali do novodo-
bého žaláře národů - EU.
Omlouvat se Vám tedy rozhodně ne-
hodlám, neboť kdo je nad věcí, ten
se necítí dotčen. A úplně na závěr -
SPD  volily takové Letné hned dvě a
v tom vidím naději, že vlastenci ještě
nevymřeli.       Miloslav OMáČKA,

Dobřichovice

Pevně věřím, že zdravý rozum jednoho krásného dne zvítězí

Počínaje rokem 2020 již nebude
možné, aby veterinární lékař naoč-
koval vašeho čtyřnohého psího ka-
maráda proti vzteklině, pokud pes
nebude označený mikročipem.
Tuto na veřejnosti ne úplně známou
skutečnost doplňujeme také o infor-
maci, že již dnes v České republice
platí veterinární zákon, který každé-
mu majiteli psa ukládá povinnost,
aby své zvíře proti vzteklině nechá-
val pravidelně přeočkovávat.
Přidanou hodnotou tohoto úkonu je
skutečnost, že psa lze zaregistrovat

do databáze čipovaných psů. V pří-
padě nálezu  psa jej pak může nález-
ce pomocí čipu identifikovat a díky
databázi nalézt jeho majitele.
Cena čipování psa se pohybuje v
rozmezí  od  300 do 550 Kč. Vždy
se informujte u veterináře, který čip
aplikuje, jak je možné jej zaregistro-
vat. Nemilou součástí sdělení je i
skutečnost, že za nesplnění povin-
nosti uvedené v zákoně vám hrozí
pokuty 20 000 až 100 000 Kč, podle
druhu provinění.           Jiří DLASK,

Městská policie  Řevnice

Začali stavět školku
Lety - Do výstavby nové školky se
pustili Letovští. Stát bude při silnici
na Rovina a Karlštejn, zkolaudová-
na by měla být v červenci 2020.
„V půlce května obec na novou ma-
teřskou školu získala dvacetimilio-
novou dotaci od  Ministerstva finan-
cí, v září budeme žádat o dalších de-
set milionů z infrastrukturního fon-
du Středočeského kraje,“ řekla sta-
rostka Letů Barbora Tesařová. Škol-
ka bude mít tři třídy a kapacitu 54
dětí. „Již s námi jedná obec Karlík o
uzavření smlouvy o školské spádo-
vosti,“ dodala Tesařová.             (mif)

Černošický úřad opět
rozhodl o Babišovi
Černošice - Městský úřad (MěÚ)
Černošice znovu rozhodoval o stře-
tu zájmů předsedy vlády ČR. A roz-
hodl - jenže nezveřejnil, jak! Pouze
na svých stránkách uvedl, že odbor
přestupků 2. 8. odeslal právnímu
zmocněnci »rozhodnutí ve věci po-
dezření z přestupku o střetu zájmů,
kterého se měl dopustit Ing. Andrej
Babiš«. Ten má 15 dnů na odvolání.
Premiér bydlí v Průhonicích, které
spadají pod MěÚ Černošice. Proto
se na něj loni v srpnu obrátila orga-
nizace Transparency International s
podezřením, že Babiš stále ovládá
média, která patří pod holding Ag-
rofert - Rádio Impuls, TV Óčko, Mf
Dnes, Lidové noviny... To mu ale
zakazuje zákon - média musel pře-
vést do svěřenského fondu. V lednu
úřad rozhodl, že Babiš spáchal pře-
stupek proti zákonu o střetu zájmů a
uložil mu pokutu 200 000 Kč. Po
odvolání se sporem zabýval Středo-
český kraj vedený hejtmankou Ja-
roslavou Pokornou Jermanovou, jež
je - stejně jako Babiš - členkou
ANO. Kraj tehdy rozhodnutí MěÚ
Černošice zrušil a vrátil je k nové-
mu projednání. Proto se úřad přípa-
dem nyní zabýval znovu.           (mif)

Psi budou muset mít mikročip

SNĚNÍ. Hesel bylo na letenské demonstraci k vidění mnoho.  Foto ARCHIV
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Matuška se fotil špatně. Byl naštvanej...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na denní »živé« focení používám
mobil. Mimochodem, v roce 2004
jsem v Mladé frontě vydal knihu Fo-
tíme mobilem, kde jsem předpoví-
dal, že mobily v oblasti fotografie a
videa převálcují fotoaparáty i kame-
ry. Lidi mě tehdy nadávali a vida - už
je to tady! Mobily se běžně používa-
jí v profesionální praxi.
Fotografoval jste nespočet celebrit,
politiků... Kdo se fotil nejlépe?
Třeba Michal Gorbačov, toho jsem
fotil v Kremlu. Byl »cvičený« v pó-
zování pro objektiv. Taky Miloš For-
man, Henry Kissinger, Karel Gott,
Michal Tučný... Byly jich mraky.
A kdo naopak nejhůře?
Waldemar Matuška. 
Proč?
Byl naštvanej na instalatéry. Laco
Déczi, ten byl naštvanej na nepad-
noucí služební oblek člena Orchest-
ru Československého rozhlasu. A
Václav Havel. Při rozhovoru pro
americká média na Pražském hradě
koukal pořád do země.
Jaký hudební nástroj je pro vás
osobně nejvíc sexy?
Nesporně kytara. Jakákoliv.
Váš děda, Bedřich Homola, armád-

ní generál, legionář, odbojář, byl v
roce 1943 popraven nacisty. Ovliv-
nilo to nějak vaše dětství, výchovu?
A »pracoval« jste s tím posléze při
výchově vašich synů?
Já se narodil dlouho po dědově smr-
ti, ale dodnes mě pronásleduje před-
stava, jak ho vedou ke gilotině. Jestli
tahle představa ovlivnila mé syny?
To se jich někdy musím zeptat.
Děda se narodil a žil v Bělči. Jezdíte
tam?
V dopise, který děda napsal těsně
před popravou, je Běleč zmiňována.
Já jezdil asi sedm let do Lhotky na
chatu známých a do Svinař jsem
chodil na pivo.
Váš otec byl vrcholný komunistický
funkcionář, po roce 1968 ovšem
svými soudruhy degradovaný. Po-
depsal se na vás tento fakt nějak?
Byl jsem na černé listině, nemohl
jsem sehnat práci. Má tehdejší man-
želka to samé. Provedla jen to, že se
za mne vdala. Měl jsem problémy až
do roku 1989, i když  mne díky me-
zinárodním úspěchům bolševici poz-
ději začali tolerovat.
Vaši synové, Matěj a Honza, jsou
frontmany populární kapely Woh-

nout, vy s nimi dost spolupracujete.
Je hodně těžké skloubit názory
»dvou generací«?
Necítím generační propast, naopak.
Pokud se při spolupráci nemůžeme
na něčem shodnout, jedná se jen o
hledání společné varianty z více
možných variant nějakého projektu.
Váš otec podle Wikipedie používal
přízvisko Bedřichovič, vy Olegovič
Olegov. Proč?
Nepamatuji, že by kdy můj táta pou-
žil jméno Bedřichovič. Já jsem si dal
přezdívku Oleg Olegovič Olegov ja-
ko fór pro Facebook.
Kluci také používají nějaká přízvis-
ka či přezdívky?
Nepoužívají. Aspoň o tom nevím. I
když... S Honzou jsme založili fil-
mové studio Spratek a fotr. Takže on
je Spratek.
V pátek 16. srpna budete hostem
Křesla pro hosta ve Svinařích. Mů-
žeme se těšit na nějaké »multimedi-
ální překvapení«?
Beru kytaru, notebook... Takže
zahraju, ukážu fotky či videa. Anebo
budu jen kecat. Podle toho, jak se
bude večer vyvíjet. Nemám rád plá-
nování. Lucie BOXANOVÁ

Oleg HOMOLA
+ multimediální autor - věnuje se
prakticky všem oborům umění
+ narozen v Praze ve znamení Lva,
předky má z Bělče
+ vystudoval Fakultu sociálních věd
a publicistiky Univerzity Karlovy
+ v 80. letech minulého století byl
předním českým fotožurnalistou s
řadou mezinárodních cen
+ celý život skládá hudbu, zpívá a
hraje - momentálně v punk kapele
Try duby a v unplugged rock kape-
le O.R. Orchestra
+ synové Honza a Matěj jsou front-
many známé kapely Wohnout, s níž
hostuje
+ se syny má i vlastní hudební pro-
jekty, např. Los Homolos, spolu-
pracuje s nimi v oblasti videotvorby
+ má vnuka Mikeše, vnučku Rózu a
vnučku Lauru (její mámou je zpě-
vačka Dara Rolins)
+ „Pivo!“ odpovídá na otázku, jaké
je jeho oblíbené jídlo, oblíbeným
místem je hospoda Na Marjánce
+ Životní motto, krédo? „Opít se a
neupadnout...“ (box)

Těšíme se na vaše prázdninové fotografie i příhody!
NA VÝHERCE SOUTĚŽE ČEKAJÍ TRIČKA, MIKINA, CD, KNIHA, KORBEL NEBO LAHEV VÍNA

LOS HOMOLOS. Honza Homola, Oleg Olegovič Olegov a Matěj Homola (zleva).     Foto ARCHIV

Poberouní - Tradiční soutěž o nejoriginálnější fot-
ku z dovolené nebo prázdnin se i letos těší velké-
mu zájmu - snímků už nám dorazilo spoustu. Zají-
mavé či vtipné fotografie nám do 8. 9. můžete po-
sílat na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) či mailem (frydl@cent-
rum.cz). Těšíme se i na vaše letní příhody - napiš-
te nám, co vás o prázdninách rozesmálo či naštva-
lo. Pro autory originálních snímků i textů, jež
hodnotící komisi v čele s Josefem Kozákem zauj-
mou nejvíc, máme připravené ceny: trička, miki-
nu, CD, knihu Po stopách Keltů na Berounsku -
Od Tetína po Bacín, korbel, lahev vína... První
dnes otištěnou fotku poslala Šárka Soukupová z
Libomyšle a nazvala ji Jak jsem potkal kamaráda
dinosaura. Autorem snímku Jak utopit profesora
Winnera z Gargamellu  je Karel Ráž z Letů. (mif) 
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V lese se tančilo mezi kapkami deště
FETSIVAL ROCKABILLY RUMBLE PODPOŘIL VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ
Rock´n´rollový a rockabilly festival
se již tradičně konal v Lesním di-
vadle v Řevnicích. (Viz NN 15/19.)
Lesní prostor je nádherný, ale samo-
zřejmě limituje některé stránky festi-
valu. Například se každoročně řeší
parkování. Chtěla bych poděkovat
městské policii Řevnice (speciálně J.
Dlaskovi) za vstřícný přístup a po-
moc při dohledu nad nadbytečnými
auty v lese. 
Letošní ročník akce částečně propr-
šel. Naštěstí se počasí pokazilo až v
odpoledních hodinách a návštěvníci
si jím nenechali odradit. Byli jsme
mile překvapení, jak velkou chuť do
tance měli navzdory dešti. Nejvíc
jsme litovali dam, které si nechaly
načesat stylové účesy, jež jim pos-
tupně plihly, až z nich nezbylo skoro
nic. Ještěže jsme zvládli zorganizo-

vat společnou fotografii všech »pi-
nupek« včas...
i letos jsme mohli představit kvalitní
kapely a velkou dávku skvělé hudby.
Milým překvapením byla úvodní
skupina z Brna složená z mladič-
kých muzikantů, jež dokázala na-
startovat atmosféru a zvednout první
návštěvníky z lavic. Následovaly
více či méně ostřílené kapely. Vel-
kou radost jsme měli z účasti Bu-
dějckých křupanů, kteří po životních
peripetiích a téměř dvouleté nucené
pauze dokázali navázat na své divác-
ké úspěchy a skvěle pobavit. Další
peckou byl publiku známý Charlie
Slavík, který tentokrát přivezl 3
vokalistky. Pražsko-svinařsko-tře-
baňská kapela Slapdash byla opět
skvělá a ačkoliv jsou členové záro-
veň organizátory akce, dokázali se
odreagovat a užít si čas strávený na

podiu – diváci to jako obvykle oce-
nili velkým aplausem. Zahraniční
kapely byly letos tři a všechny vý-
borné. Kvůli situaci na českých dál-
nicích došlo ke změně v programu, a
tak Gigi & the Two Tones zahráli až
později večer následováni belgický-
mi Billygoat riders. 
Letošní hvězdou byl Američan
Chuck Hughes, který mohl přiletět,
protože zrovna trávil dovolenou ve
Švýcarsku u své dcery. Často se to
říká, a teď už s tím musím souhlasit:
čím větší hvězda, tím skromnější
člověk. Chuck přišel už v 11.00 do-
poledne na zvukovou zkoušku -ze-
jména proto, aby se sehrál s muzi-
kanty ze Slapdash, kteří mu poskytli
doprovod, ale nikdy předtím spolu
nehráli. (Vše dopadlo skvěle!) Od té
doby trávil Chuck čas v publiku a
sledoval snad opravdu všechny ka-

pely. Neměl žádné zvláštní požadav-
ky ani přání, prostě si přijel užít den.
O to víc nás mrzelo, že při jeho vy-
stoupení trval déšť už drahnou chví-
li a chceme znovu poděkovat všem,
že vydrželi, zůstali na pomyslném
parketu a udělali nezapomenutelnou
atmosféru v hojném počtu. 
Letošním ročníkem jsme podporo-
vali spolek Rarach, který se věnuje
volnočasovým aktivitám pro mentál-
ně postižené děti. Na místě jsme vě-
novali 15 000 Kč, ale sbírka běží do
konce srpna. Pak poukážeme koneč-
nou částku Rarachovi za celou roc-
kabilly komunitu v Čechách. Pokud
se chcete přidat, můžete poslat ja-
koukoliv částku na účet:
2601644927/2010. Děkujeme!
Zuzana ŽiDLicKÁ, Rockabilly cZ

Kina v okolí
LETNÍ KINO ŘEVNICE
16. 8. 21.00 NEBE A LED
23. 8. 20.30 SNOWDEN

KINO ŘEVNICE
Kino nepromítá.    (vš)
LETNÍ KINO KARLŠTEJN
16. 8. 21.00 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
23. 8. 21.00 ŽENY V BĚHU

KINO LITEŇ
16. 8. 17.00 TVMiNiUNi: ZLODĚJ
OTáZEK
16. 8. 20.00 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALi? 
23. 8. 20.00 LáSKA NA DRUHý PO-
HLED

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)
LETNÍ KINO BEROUN
13. 8. 21.00 RYCHLE A ZBĚSiLE:
HOBBS A SHAW
14. 8. 21.00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH
HRAČEK
15. 8., 18. 8. a 25. 8. 21.00 (25. 8. 20.45)
TENKRáT V HOLLYWOODU
16. 8. 20.45 TOY STORY 4: PŘÍBĚH
HRAČEK
17. 8. 21.00 BECASSiNE
19. 8. a 23. 8. 21.00 (Pá 20.45) HODi-
NáŘŮV UČEŇ
22. 8. 20.45 ANNA
26. 8. 20.45 KRVAVá NEVĚSTA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
16. 8. 18.30 SPiDER-MAN: DALEKO
OD DOMOVA 3D
17. 8. 18.30 TAJNý ŽiVOT MAZLÍČ-
KŮ 2
24. 8. 18.30 SPOLUJÍZDA
25. 8. 18.30 LATE NiGHT
26. 8. 18.30 RYCHLE A ZBĚSiLE:
HOBBS A SHAW

KINO RADOTÍN
13. 8. a 17. 8 17.30 (So 20.00) iBiZA
13. 8. a 24. 8. 20.00 RYCHLE A ZBĚ-
SiLE: HOBBS A SHAW
14. 8. 17.30 DiEGO MARADONA
14. 8. 20.00 TERORiSTKA
15. 8. a 22. 8. 16.30 (Čt 17.30) HODi-
NáŘŮV UČEŇ
15. 8. a 23. 8. 19.00 TENKRáT V HOL-
LYWOODU
16. 8. a 24. 8. 17.30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK (v So 3D)
16. 8. a 27. 8. 20.00 (Út 17.30) V LáSCE
A VáLCE
17. 8. 17.00 ANDRÉ RiEU - SMÍM
PROSiT?
20. 8. 17.30 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
20. 8. a 28. 8. 20.00 BÍLý BÍLý DEN
21. 8. 17.30 LETNÍ HOKEJ
21. 8. 20.00 YESTERDAY
22. 8. 20.00 DEVADESáTKY
23. 8. 17.30 TLAPKOVá PATROLA

Tipy NN
* Procházka nazvaná S kočárkem
za historií Všenor se koná 13. 8. ve
Všenorech. Sraz je v 9.30 v parku
Na Burze. (stv)
* Výstavu fotografií Přírodou a kra-
jinou České republiky můžete do 14.
srpna navštívit v galerii Mokropeská
kaplička. (emo)
* Výstava Fotoklubu Beroun nazva-
ná Krajinou mého srdce je ve vel-
kém sále zámku v Dobřichovicích
přístupná do 15. srpna.                 (ak)
* Pohádku O Červené Karkulce se-
hraje 17. 8. od 10.00 na náměstí u
kostela v Černošicích divadlo Pru-
hované panenky. Od 10.50 následu-
je výtvarná dílna k představení. (pb)
* Salátobraní - soutěž o nejlepší
salát se koná 17. 8. od 13.00 ve Vol-
nočasovém areálu v Kytíně. Od
17.00 zahraje saxofonistka Andrea
Fraš, na večerní zábavě bude hrát
kapela Party Leaders. (osm)
* Pohádku z Budíku uvede 18. 8.
od 10.30 na náměstí v Černošicích
Teátr Pavla Šmída. (pb)
*  Umělecký workshop kreslení a
malování s malířkou Lucií Crocro
pořádá 22. 8. od 14 do 17.00 Mu-
zeum Českého krasu v Berouně. Ce-
na 150 Kč, objednání na tel. 311 624
101 nutné.                Vlastimil KERL
* Promítání fimu Nedotknutelní
organizuje spolek Náruč 22. 8. od
20.00 na adrese Pražská 345 v
Dobřichovicích. (klh)
* Kapely Vosí hnízdo, Žena band,
Nirvana revival a Suzzie band za-
hrají 24. 8. od 19.00 v přírodním
amfiteátru Vonoklasy.              (rahk)
* Nicole Havlíčková, Jakub Jelínek,
Štěpán Matuška a Matěj Drs jako
kapela Kvádr plnej deště koncertuje
24. srpna v Černošicích. Jejich sou-
lové coververze i autorské melan-
cholické písně zazní v Clubu Kino
od 19 hodin.  (vš)
* Výstava Elišky Podzimkové na-
zvaná Malý princ je do 30. 8. insta-
lována v Café galerii Bím Dobřicho-
vice. Andrea KUDRNOVÁ
* Výstavu »obrazů duše« Jitky
Němečkové nazvanou Zrození Ze-
mě můžete do 1. 9. navštívit v kos-
tele sv. Máří Magdalény na Skalce
nad Mníškem p/B.  Souběžně je v
přilehlém klášteře přístupná výstava
obrazů Jany Faixové s názvem Svět
ticha. (osm)
* Výstava Acháty a křemeny je do
29. 9. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.         Vlastimil KERL

TANEC V LESE. I když letošní ročník Rockabilly rumble zčásti propršel,
vládla v Lesním divadle skvělá atmosféra. Foto Jan JIRKOVSKÝ

Řevničtí ochotníci uvádějí komedii »ze života«

Jak vidí svatbu ostřílený muž, jak mladá studentka psychologie a jak »pipi-
na«… prozradí crazy komedie Pánská jízda v ši(n)kanzenu, kterou uvádě-
jí řevničtí ochotníci v areálu Lesního divadla Řevnice. První diváci mohli
divadelní kus vidět od 9. do 11. 8., ti další mají šanci 16. i 17. 8. (od 20.00)
a 18. 8. (od 17.00). „Možná se v ději někdo přímo pozná, někdo »jen« na-
jde. Každopádně jde o téma ze života, o žádný výmysl,“ řekla Michela
Šmerglová, autorka a režisérka představení, jehož děj se odehrává ve vla-
ku. Foto Michaela ŠMERGLOVÁ Marie ŠíMOVÁ, Řevnice 
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Všeradův kurýr

Milí Všeraďáci! V posledních dnech
jsme v zastupitelstvu probírali téma
výstavby hasičárny. Poté, co jsme
obdrželi prováděcí projekt a násled-
ně i rozpočet, jsme řešili, zda stavět
či ne. Rozpočtová cena na výstavbu
nové hasičárny vycházela na částku
přes 17,5 milionu korun. Po konzul-
taci s projektantem došlo k redukci
některých položek rozpočtu a částku
se podařilo snížit na 11,5 milionu.

Bohužel, i tato cena je ovšem vyso-
ce nad možnosti Všeradic - původní
představa byla celková cena 9 mil.
korun, přes to, že odhad z dokumen-
tace pro dotaci byl 16 mil. korun. 
Na hasičárnu jsme měli přislíbenou
dotaci v celkové výši 7,5 mil. korun,
tudíž na nás by zbývalo 4 mil., plus
vybudování přípojek inženýrských
sítí a příjezdové cesty za cca 750 ti-
síc korun. Tuto částku bychom ne-
byli schopni dofinancovat. Z tohoto
důvodu jsme tedy nuceni od výstav-
by nové hasičské zbrojnice upustit.
Nyní nám ovšem vyvstává otázka,
kam s hasiči. V současnosti parkují v
areálu Míly Stibala, a jako obec jsme
mu všichni vděčni, že hasičům dává
tento azyl. Ovšem je nadmíru jasné,

že ho takto nemůžeme zneužívat do-
nekonečna. Musíme tedy najít něja-
ké řešení, kam bychom mohli hasiče
umístit a dát jim adekvátní prostor
pro jejich aktivity. A to i z důvodu,
že hasiči pro obec dělají opravdu
hodně: čistí koupaliště, uklízejí Vše-
radice, zorganizovali neckyádu, kte-
rá se ohromně povedla a měla velký
ohlas... Je tedy v zájmu obce naše
hasiče si udržet. Samozřejmě výhle-
dově se pokusíme opět požádat o
dotaci a zároveň budeme hledat jiné
alternativy.
Na závěr bych vás rád pozval na ve-
řejné zasedání zastupitelstva, které
se bude konat na sále hospody Na
Růžku v pátek 16. 8. od 19 hodin.

Martin KunC, starosta všeradic

Zbrojnice nebude, nejsou peníze
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA VŠERADIC SE KONÁ 16. SRPNA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 16/2019 (285)

REGATA. Devět netradičních plavidel se 10. srpna na koupa-
lišti v Osovci zúčastnilo 4. ročníku Osovské regaty. Součástí ak-
ce byla i námořní bitva. (map) Foto NN M. FRÝDL 

Z podbrdského kraje
* Filmem Po čem muži touží od-
startuje 18. 8. Kytínské filmové léto.
Na návsi v Kytíně budou dále k vi-
dění filmy: 19. 8. Jak vycvičit draka
3, 20. 8. Léto s kovbojem, 21. 8.
Bohemian Rapsody, 22. 8. Ženy v
běhu. Začátky ve 20.30.            (osm)
* neckyáda se koná 24. 8. od 15.00
u Velkého rybníka v Neumětelích.
Vítána jsou jakákoliv plavidla
schopná plavby. Od 20.00 pak ná-
sleduje promítání filmu Jak vycvičit
draka 3. Pro děti bude navíc připra-
vena Strašidelná stezka.              (luk)
* Transplantaci kůže na ruce pod-
stoupil starší muž z Tmaně, v jehož
domě 9. 7. hořelo. Z celého srdce
děkuje zachráncům. Vzhledem k to-
mu, že má špatný zrak, byl zmatený -
nebýt lidí, kteří s nasazením vlastní-
ho života zasáhli a vytáhli ho v po-
slední chvíli z plamenů, sám by se z
hořícího domu nedostal. Děkujeme
za lidskost a sousedovi přejeme
rychlé zotavení.   Jana KouLová

Na mši poděkovali
za pomoc se sborem

Chovatelé pořádají výstavu
Pětapadesát let existence slaví Základní organi-
zace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) v Su-
chomastech. Za ta léta její členové dosáhli mno-
ha vynikajících výsledků na celostátní i evropské
úrovni. Zúčastnili se osmi evropských výstav, kde
reprezentovali ČR. Mladí chovatelé soutěží v dis-
ciplinách Králičí hop, účastní se olympiády ve
znalostech chovu a šlechtění drobného zvířectva.
Členové ZO Suchomasty také pořádají dvě vý-
stavy v roce - zimní a letní, na kterou vás zvu.
Koná se v areálu Zámeckého dvora Všeradice
24. 8. od 13.00 a 25. 8. od 8 do 13.00. Bude mož-
né si nakoupit drobná zvířata, k vidění i vyzkou-
šení bude Králičí hop. Můžete zhlédnout Muze-
um M. D. Rettigové či ochutnat českou kuchyni.

Jaroslav PETÁK, ZO ČSCH Suchomasty

Malé všeradické fotbalisty čeká bratrovražedný boj

Program všeradické pouti
Sobota 24. 8.: Fotbalové hřiště, 15:00 Všeradice
st. žáci - Fotbalová akademie Alexe Zbura; 17:00
Všeradice A - Praskolesy; hospoda Na Růžku,
20.00 taneční zábava, hraje Index, vstup 120 Kč
neděle 25. 8.: Fotbalové hřiště, 13:00 turnaj ml.
přípravek; 15:30 utkání staré gardy Všeradic;
hospoda Na Růžku, 20:00 Posvícenská diskoté-
ka, hraje DJ Martin Vokurka, vstupné 100 Kč
Pondělí 26. 8.: Hospoda Na Růžku, 9:00 Pěkná
hodinka, vstupné 150 Kč (stš)

Na kněze byla v závěru července v
pražské Betlémské kapli vysvěcena
Jana Šmardová Koulová z Tmaně.
Svěcení se zúčastnili biskup pražský
David Tonzar, za Husitskou teolo-
gickou fakultu profesor Jan Blaho-
slav Lášek a doktor Jaroslav Hrdlič-
ka, za vikariát Beroun vikářka Růže-
na Adamová. První mši (primici)
jsem si odsloužila 4. 8. ve Tmani. Po
slavnostní bohoslužbě, v jejímž zá-
věru bylo poděkováno těm, kteří po-
mohli s rekonstrukcí sboru, jsme
společně setrvali při přátelském
posezení do pozdních hodin. 
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Foto ARCHIV

V plném proudu jsou přípravy na no-
vou fotbalovou sezónu FK Všeradi-
ce. Do soutěží máme od září přihlá-
šeno 5 družstev: starší žáky (2005-
2006), mladší žáky A (ročník 2007) i
B (2008-2009), starší přípravku (Li-
teň/Všeradice) a mladší přípravku. V
sobotu 10. 8. odjeli žáci na soustře-
dění do Heřmanic. V polovině srpna
se rozjede příprava i dalším katego-
riím. „Pojedeme tak, jak jsme zvyklí
- 2 tréninky týdně, o víkendu turnaj.
V kategorii mladší přípravky teď bu-
deme nejstarším ročníkem, takže tak
trochu očekávám, že kromě zlepšení
hráčů k hezké hře z minulé sezony
přidáme více výher. S těmi pak při-
chází i lepší nálada - hlavně, aby to
všechny bavilo, to je to nejdůležitěj-
ší“, říká trenér starší a mladší pří-

pravky Stanislav Šebek ml. 
Jako poslední naskočí na fotbalový
trávník kategorie 2008/2009, tedy
mladší žáci B. Těm začne příprava
až 19.8., týden před odjezdem na
soustředění do Zbraslavic. Zde se
budeme věnovat nejen pilování fot-
balových dovedností i nastartování
fyzičky, ale také kompenzačním
sportům jako je plavání, lezecká stě-
na, vysoká lana, ping-pong. Fotbal
zpestříme tréninky na kurtu plážové-
ho volejbalu v písku, plánujeme i
nohejbalový turnaj. Jelikož jdeme
letos do vyšší kategorie, musíme
kluky seznámit i s novými pravidly.
Po návratu ze soustředění máme den
oddych a hned v pátek 30. 8. hraje-
me první mistrák. Kluci nebudou mít
moc odpočinku, ale věřím, že nasko-

čí do nové sezony naplno. Je celkem
paradox, že začínáme doma proti na-
šemu »áčku«. Bude to trošku bratro-
vražedný boj.  Lucie Boxanová,

FK všeradice 

Rozpis zápasů A-týmu
17. 8. 17:00 Újezd - Všeradice
24. 8. 17:00 Všeradice - Praskolesy
31. 8. 17:00 Nižbor - Všeradice
7. 9. 17:00 Všeradice - Broumy
14. 9. 16:30 Všeradice - Hostomice
22. 9. 16:30 Mořina - Všeradice
28. 9. 16:00 Všeradice - Hýskov
6. 10. 16:00 Loděnice B - Všeradice
12. 10. 15:30 Všeradice - Zad. Třebaň
20. 10. 15:30 Hudlice - Všeradice
26. 10. 14:30 Všeradice - Osek
2. 11. 14:00 Podluhy - Všeradice
9. 11. 14:00 Všeradice - Komárov B
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Není to tak dávno, kdy se moji kolegové Jiří Vo-
dička a Miloslav Kliment snažili o zvýšení přís-
pěvku z rozpočtu městyse na sport a kulturu. To se
v průběhu let podařilo - dnes dává městys Liteň na
sport a kulturu 5% svého ročního rozpočtu. Z to-
hoto pohledu se jeví výše příspěvku jako dosta-
tečná. Problémem se nyní jeví struktura výdajů.
Proto analyzujeme jednotlivé položky rozpočtu
tak, aby využití pro Liteň bylo co nejefektivnější
a bylo přínosem pro co nejširší skupinu obyvatel.
Tohle zadání přirozeně přinese omezení dotací
pro jednotlivce nebo úzké skupiny obyvatel. Jedi-
nou výjimkou zůstanou děti a mladiství spolu se
seniory. Příspěvek formou poukázek (voucherů)
pro ně zůstane zachován a oni sami svým zájmem
rozhodnou, komu svoje poukázky dají.
Hlavním důvodem pro restrukturalizaci výdajů na
sport a kulturu je snaha radnice vrátit společenský
život do budovy, kde máme poštu, knihovnu a ki-
nosál. Jako první přišla na řadu knihovna: 27. září
v 17.00 bude slavnostně znovuotevřena naše měs-
tyská (přídavné jméno k podstatnému městys, ob-
doba přídavného jména obecní - pravopisně sp-

rávné, zatím však v praxi jazykovědci nezachyce-
no...) knihovna. Na jevišti se konaly dva stand-
upy i divadelní představení a od začátku prázdnin
promítáme filmy v tzv. e-cinema režimu. Chystá-
me další divadelní představení a zvažujeme digi-
talizaci kina, abychom mohli promítat premiérové
filmy a zvýšili atraktivitu promítaných snímků.
Proč tohle všechno děláme? Všichni cítíme, že je
to jakási nadstavba, že to není k životu nezbytné.
Ano, nezapomínáme na to, co nás pálí. Připravu-
jeme dostavbu kanalizace v Litni, výstavbu v Běl-
či i Leči. Rekonstruujeme ve Vlencích vodárnu,
připravujeme projekty na propojení vodovodu v
Leči s Litní, výstavbu vodojemu pro Leč a dostav-
bu vodovodu v Bělči. Začínáme s rekonstrukcí
bývalé učňovky, kam se rozšíří naše základní ško-
la. Organizujeme výběrové řízení na stavbu mul-
tifunkčního hřiště v Litni. Dokončili jsme studii
Nádražní ulice a křižovatky před kinem. Máme
hotové návrhy pro dopravní uspořádání Náměstí,
Školské a Měňanské. Začínáme s přípravou pro-
jektové dokumentace na opravu chodníků v Nád-
ražní i výstavbu parkovacích zálivů tamtéž. Inten-

zivně se zabýváme stavbou nové mateřinky. Tak-
že myslíme na to, co nás denně trápí, a pracujeme
na řešení těchto problémů.
Zpět ke Společenskému domu. Takhle se jmenuje.
S jeho stavbou se začalo v roce 1977, dostavěn
byl roku 1988. Do roku 1994 se zde pravidelně
promítalo. Pak přišly první výpadky, přerušovaně
se hrálo a nehrálo. Hřebíčkem do rakve byla digi-
talizace. Koupili jsme sice projektor, ale už nešlo
hrát aktuální filmy, čímž zájem dále upadal. Byl
to celospolečenský proces. Napsal jsem, že pro-
vozovat u nás kulturu je jakási nadstavba, že to
není k životu nezbytné.  Ale je to tak opravdu? 
Po prvním představení, kdy přijeli standupoví ko-
mici a byl plný sál, jsme byli všichni nadšení. Ně-
kteří si zaplněný sál fotili. Následovalo další vy-
stoupení typu »Nastojáka« i divadelní představe-
ní. Od července pravidelně promítáme. Vidíme, že
jsou lidé spokojení, reagují pochvalně a vyzařuje
z nich hrdost. Provoz kulturního domu, kina, di-
vadla přináší nové možnosti. Komunita žije, pot-
kávají se lidé, kteří by se jinak nepotkali, přijíždí
návštěvy z okolních obcí. (Dokončení na straně 8)

V Chrástech se bude stavět
Víme, že Chrástecká ulice je ve velmi špatném
stavu. Původně jsme ji zařadili do plánu oprav v
roce 2018. Během roku 2018 jsme ale dostali oz-
námení od investora, který koupil parcely v
Chrástech, že se připravuje výstavba asi 15 no-
vých rodinných domů. Proto jsme přípravy na
opravu přerušili. Nemělo smysl opravovat po-
vrch vozovky, protože by jistě došlo k jejímu po-
škození při výstavbě. Výstavba v Chrástech zač-
ne 19. 8. V těchto dnech byla podepsána smlou-
va s dodavatelem stavby dopravní a technické in-
frastruktury pro uvedenou lokalitu. Městys má s
investorem dohodu, že zajistí pravidelné dosypá-
vání povrchu, aby obyvatelé ulice byli zasaženi
co nejméně. Prosíme obyvatele Chrástecké o tr-
pělivost a respektování dočasné změny při orga-
nizaci dopravy. Podle předběžných dohod mají
být umístěny značky zákaz zastavení, aby proje-
la technika stavbařů a vozidla složek IZS.
Máme připravenou dohodu o spoluúčasti inves-
tora na finální opravě Chrástecké ulice po dokon-
čení výstavby domů a čekáme na schválení odbo-
rem dopravy v Berouně. V závislosti na rychlos-
ti získání povolení by Chrástecká měla být opra-
vena v letech 2021/22. Letos bude opraven po-
vrch této ulice v úseku Nádražní – Zahradní.

Filip KaštÁneK, starosta Městyse Liteň

Rozloučí se s létem
Bohatý program čeká návštěvníky
10. ročníku Loučení s létem, které
se bude konat 7. září od 12 hodin na
nádvoří zámku v Litni.
Můžete se těšit na ukázku soutěže
hasičů, techniky policie, zásahu ha-
sičů i minihasičů, pyrotechnika,
psovodů, hod sudem, mažoretky,
tvořivé dílny, skákací hrad i ohni-
vou show. Odpoledne zahraje kape-
la Broucy na zádech, večer kapela
Rampa. Občerstvení zajištěno.
Uvítáme i návštěvu s vaší hasičskou
technikou, novodobou, historickou
či jinak zajímavou, kterou byste rá-
di ukázali návštěvníkům akce.

Jiří HRÁCH, SDH Liteň

Chceme vytvořit místo setkávání obyvatel
LITEŇSKÁ RADNICE HODLÁ VRÁTIT ŽIVOT DO BUDOVY ZDEJŠÍHO SPOLEČENSKÉHO DOMU

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      8/2019 (97)                

PISTOLNÍCI NA TÁBOŘE. Sedmdesát dětí z Litně i okolí se zúčastnilo tábora Zálesák v Křivoklát-
ských lesích s celotáborovou hrou na téma Limonádový Joe. (Viz strana 9) Foto Šárka maRCÍNOVÁ

Počátek léta byl pro liteňské hasiče
klidný, zato koncem července vyjíž-
děli k zásahu hned čtyřikrát.
Veliteli JSDH Liteň byla 21. 7. od
dvou osob nezávisle na sobě ozná-
mena technická událost. Po pádu st-
romu byla zcela neprůjezdná ulice
Pode Zděmi, v místech před hřbito-
vem. Jednotka vyjela s dopravním
vozem MAN TGE. Mohutné větve
kaštanu, jež byly přes celou vozov-
ku, hasiči rozřezali a odklidili. Poté
pomocí lana stáhli další zavěšenou
větev, která zůstala ulomená v koru-
ně stromu a hrozila pádem. Po dobu
zásahu byla silnice uzavřena.

Chvilku po návratu na základnu se
siréna rozezněla opět. Jednotka opět
vyjela s vozidlem MAN TGE. Po
příjezdu do Vlenců hasiči zajistili
stabilizaci zraněné ženy visící na-
bodnuté za lýtko na ocelové závito-
vé tyči, která trčela z betonové zíd-
ky, na níž žena uklouzla. Vzhledem
k charakteru zranění rozhodl velitel
o stabilizaci a udržování ženy ve
stávajícím stavu do příjezdu zách-
ranky - byly důvodné obavy, že by
po vytažení tyče z rány mohlo dojít
k silnému krvácení. Žena po celou
dobu s hasiči, kteří ji uklidňovali,
komunikovala. (Dokončení na str. 9)

LiteňskéOKÉNKO

Hasiči odstraňovali větve a pomáhali zraněné
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Máme jen obavu z následků výkopu!
PŘEDSEDA DOMOVNÍ SAMOSPRÁVY OLDŘICH BEŠŤÁK PÍŠE STAROSTOVI LITNĚ FILIPOVI KAŠTÁNKOVI 
Reaguji na stále se opakující články
vycházející v Liteňském okénku ne-
bo v Liteňském zrcadle, kterými při-
spívá liteňský starosta Filip Kaštá-
nek pod hlavičkou Chcete novou
školu a školku?
Vážený pane starosto! Jako majitel
bytu v bytovkách v ulici Jana Bašty
a též spolumajitel s ostatními vlast-
níky i OSBD Beroun, které je též po-
dílovým spoluvlastníkem pozemku
p.č. 50/14, na němž se má provádět
výkop a pokládat posilující kabel pro
bývalé učiliště a současnou školku,
chci k Vašim nářkům v těchto člán-
cích Vám i liteňským občanům bez
výjimky, slušným, či - jak píšete -
neslušným sdělit toto: Jak je možné,
že zmáčkneme vypínač a elektrický
spotřebič se uvede v činnost, si říka-
jí už děti v mateřské školce, že pře-
nosová soustava elektrické energie
vede přes soukromé pozemky? De-
vadesát devět procent této sítě bylo
vybudováno v době, kdy vše patřilo
všem. Zpět k věci, jež se dotýká nás
dvou slušných, kteří s výkopem sou-
hlasí, a zbylých neslušných, kteří s
výkopem nesouhlasí v bytových do-
mech č.p. 355, 354 a 353. Tento pro-
jekt s námi předem nikdo nekonzul-
toval. Za minulých 35-40 let, by toto
byl šestý výkop ve stejné trase, ja-
kou nyní tvrdohlavě prosazuje ČEZ. 
Pro informaci vyjmenuji: elektrický
kabel nyní nevyhovující, telekomu-
nikační kabel, vodovod a pokládka
kanalizačních trubek pro čas budou-
cí, plynofikace, kanalizace. Po každé
této činnosti byl více než metr širo-
ký, dva až tři roky propadající se

žlab, sedáním zeminy za dešťů. Aby-
chom se nebrodili blátem a nenosili
je do bytovek na botách, terén jsme
na vlastní náklady vyrovnávali a up-
ravovali. Nyní, když je plocha kolem
bytového domu č.p. 355 a před gará-
žemi č.p. 354 i 353 zpevněna drce-

ným vápencem a jakž takž v pohodě,
máme znovu toto absolvovat? Na-
vrhli jsme jinou trasu, kde by se uše-
třilo cca 100 m kabelu i výkopu. Zde
by propadající se zemina nikomu ne-
vadila. Jedná se o trasu přímou, z
trafostanice po pozemku p.č. 50/1
pod mezí s kaštany. Tento pozemek
je majetkem Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, tudíž
státní, takže by se nemusel ničit ná-
mi zpevněný pozemek. Elektrická
energie by se sešla ve stejném rozva-

děči v učilišti! A je tu ještě druhá
možnost: Co využít mnou zmiňova-
né kanalizační potrubí, které je su-
ché a pro zamýšlený účel nevyužité?
Jde přesně v trase projektové doku-
mentace. V tomto případě by se ob-
nažily konce rour a kabel by se jen

protáhl. Toto potrubí začíná někde
proti  trafostanici  a končí proti beto-
novému sloupu na křižovatce u Staré
školy, kam míří projektovaný kabel.
Jediné, co v tomto případě nemohu
říci, zda jsou trubky po celé trase
průchodné, zda nebyly při dalších
výkopech proraženy. To by zjistil ro-
botický krtek s kamerou, kterého
vlastní Vodovody a kanalizace. 
Před lety při komunálních volbách
do liteňského zastupitelstva jeden
kandidující zastupitel řekl: „Čističku

odpadních vod bych nestavěl, kdy-
bych neměl v ruce veškerá povolení
a neměl vyřízené vše potřebné okolo
stavby!“ Je s podivem, že pan staros-
ta Kaštánek tvrdí, že má ke všemu
stavební povolení, v šuplíku dotace
bez různých souhlasů majitelů po-
zemků a tyto dotace v případě neús-
pěchu rozdá okolním obcím. Je toto
pravda, nebo pouze strašák? 
Zpět ke zpevněné ploše u bytovek a
slibům pana starosty, že nám ČEZ
při souhlasu s výkopem vybuduje u
bytovek asfaltové parkoviště. Muse-
lo by předcházet: 1) souhlas všech
majitelů pozemku; 2) zaměření a vy-
jmutí ze zařazení pozemku »zahra-
da«; 3) zanesení do katastru nemovi-
tostí. A po tom všem vám někdo řek-
ne, že si to rozmyslel, že tam chce
klidnou zónu s lavičkou a záhonem
macešek...
Mohu mluvit za všechny obyvatele
bytových domů č.p. 355, 354, 353 a
OSBD Beroun - dva slušní, co s vý-
kopem souhlasí, a ostatní, kteří jsou
opakem těch slušných, čili neslušní,
kteří nesouhlasí. V žádném případě
nejsme proti rozvíjení se Litně, proti
opravám chodníků, budov v majetku
městyse, připojení dalších domác-
ností na kanalizační soustavu, opra-
vě vodárny, rekonstrukci bývalého
učiliště ani proti navýšení kapacity
školky... Máme jen oprávněnou oba-
vu z následků provedeného výkopu
v příštích dvou až třech letech. Tak
nám, prosím, pane starosto nenasa-
zujte psí hlavu.   Oldřich BešťáK,

předseda domovní samosprávy,
Liteň 

Starosta: Chtěl bych, abychom k sobě byli vlídnější...
Dostal jsem k vyjádření dopis, v
němž mne skrze Naše noviny oslovil
pan Oldřich Bešťák. Následující vy-
jádření je postojem celé radnice a za-
stupitelstva městyse. Ohradím se
proti některým formulacím a tvrze-
ním, protože nejsou zcela přesná ne-
bo jsou přímo nepravdivá.
Domníváme se, že není přesná for-

mulace »stále se opakující články«.
Články byly dva, z nichž pouze je-
den se přímo týkal problematiky pří-
pojky pro školu a školku. Druhý člá-
nek pak obecně polemizoval o na-
šich právech a povinnostech; přípoj-
ka elektřiny byla jen jednou z částí.
Přesně 109 slov ze 715. Proto for-
mulaci »stále se opakující články«
považujeme za zavádějící a myslíme
si, že má vyvolat dojem nějakého
nátlaku. To tak není. Je to prostá in-
formace o skutečnosti, která se děje.
Další nepřesnou formulací je tvrzení
pana Bešťáka, že je majitel a spolu-
majitel bytu nebo pozemku. Podle
výpisu z KN to tak není. Můžeme se
domnívat, že je družstevníkem nebo
nájemníkem. Pan Bešťák tedy nemá
rozhodovací pravomoc majitele po-
zemku. Nicméně se mu podařilo pře-
svědčit jiné vlastníky, zejména
OSBD (bytové družstvo) Beroun,
aby vyjádřili svůj nesouhlas. Domní-
váme se, že zvlášť nezodpovědné je
to v případě takové instituce, která
ubytovává lidi. Bylo by spíše přiro-
zené, aby bytové družstvo spolupra-
covalo s každým, kdo pro ubytované
lidi postaví v místě nějakou infra-
strukturu, v tomto případě školu.  
Zavádějící je také konstrukce, kterou
nás pan Bešťák vede k tomu, že 99%
distribuční sítě bylo vystavěno v do-
bě, kdy vše patřilo všem. Asi to má
znamenat, že dnes už bychom nepo-
stavili žádný vodovod, elektrickou
síť, plynovod, ropovod, dálnici? Ne-
bo že v Západním Německu, Francii,
Velké Británii, Rakousku měli také

komunismus a všechno patřilo
všem? Všichni víme, že to tak není.
Toho se týkal můj článek o právech
a povinnostech. Není to otázka vlast-
nictví, ale solidarity a odpovědnosti.
Také není pravda, že by ČEZ svůj
záměr nekonzultoval. ČEZ napsal
slušný dopis, v němž svůj záměr vy-
světlil. Pan projektant byl připraven
zodpovědět všechny otázky. Ty však
nepřišly. Místo toho přišlo několik
zamítavých stanovisek. S obyvateli
bytovek jsem se sešel, abych ČEZ
pomohl vyjednat souhlasy. Byl jsem
ochoten dát písemný osobní záva-
zek, že městys okamžitě srovná ja-
kékoliv propadnutí terénu. Při schůz-
ce jsem dal záruku městyse a čestné
slovo starosty, že se osobně posta-
rám o to, aby byla stavba provedena
řádně. Od projektanta jsem dostal
nabídku, že při realizaci odvezou ze-
minu pryč, zásypy provedou neseda-
vým materiálem a bude se řádně hut-
nit. Nic z toho nepomohlo. 
Nepomohlo ani to, že ČEZ postaví
novou příjezdovou cestu. Některým
se nelíbilo, že by měla být asfaltová.
Proto jsme souhlasili, že si povrch
mohou vybrat sami. Obava pana
Bešťáka z bláta a propadání povrchu
cesty je zbytečná a neopodstatněná.
Úplně stejně jako pochybnosti ko-
lem stavby/opravy cesty a parkova-
cích stání. Není totiž pravda, že by
se cokoli »muselo vyjímat ze zařaze-
ní zahrada« nebo dělit pozemky. Po-
zemek může dál zůstat zahradou, na
níž se vybuduje zpevněná plocha.
Takto mají své příjezdové cesty a

parkování u domu všichni majitelé
rodinných domů. Navíc se v tomto
případě jedná o opravu stávající ces-
ty. V terénu jsou jasně patrné obrub-
níky nějaké dávné cesty. A úplně ze
všeho nejvíc to není starost nikoho z
nás, ale ČEZ a jeho projektantů.
Děkuji všem odpovědným, kteří
souhlas s přípojkou dali. Nakonec
jich je zhruba polovina. V každém
případě to na postavení přípojky ne-
stačí. Proto jsme ČEZ doporučili,
aby hledali jiné řešení. Kabel uloží-
me do chodníku nebo silnice. Finan-
ce, které ČEZ vydá na opravy silnice
či chodníku, mohly být použité na
lepší příjezdovou cestu pro obyvate-
le bytovek. Škoda, mohli mít zase
kousek něčeho opravený.
Abyste, pane Bešťáku, rozuměl. Já
vím, že Vy a Vaši podporovatelé ne-
máte nic proti opravám, které jme-
nujete. Jenže když se vždy najde ně-
kdo, kdo je proti, pak nic z toho neo-
pravíme. Nakonec jsme sami proti
sobě. To bylo poselství mojí úvahy o
právech a odpovědnosti. Výsledek je
ten, že nikdo nemá nic. Jako v té
anekdotě o chlápkovi, jenž se modlí
k Bohu: „Pane Bože, můj soused má
kozu a ta mu hodně dojí.“ Bůh ho
přeruší a říká vlídně: „A ty, můj sy-
nu, bys chtěl mít také takovou kozu,
že?“ Chlápek odpoví: „Ne, Bože, já
bych jen chtěl, aby ta koza sousedo-
vi chcípla!“ A já bych chtěl, abychom
k sobě byli vlídnější. Přeji krásnou
druhou polovinu prázdnin a prima
dovolenou.          Filip KaštáneK, 

starosta Městyse Liteň

Liteňské bytovky.    Foto NN M. FRÝDL

Hodláme vytvořit...
(Dokončení ze strany 7)
Přínos je v tom, co není vidět. Lidé
se setkávají, přátelsky rozmlouvají,
smějí se. Bariéry se bourají a ledy
prolamují: Ten soused je nakonec
docela zábavný chlapík, jeho paní je
milá, pozorná a oba byli vtipní. 
Máme plány do budoucna. Chceme
provoz kina udržet celý rok. Aby-
chom mohli přemýšlet o investicích
do budovy a jejího vybavení, je nut-
né mít uvnitř náplň. Je to důležité
pro nás i pro dotační autority. Pod-
pořte, prosím, svojí účastí asi to nej-
cennější, co máme. Něco, co není na
první pohled důležité, ale co nám
pomáhá přežít a dělá nás lepšími.
Investice do kultury, podobně jako
do vzdělání nebo sportu, je investicí
do naší budoucnosti a budoucnosti
našich dětí. Rádi bychom vytvořili
místo setkávání, místo, kde lze po-
sedět s přáteli, odpočinout si, načer-
pat novou energii a nacházet inspi-
raci. Jsme rádi za Vaše reakce i ná-
pady a jsme otevřeni dalším. Váš

Filip KaštáneK, 
starosta Městyse Liteň
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Trosečníci se na táboře potkali s námořníky i sirénami
Začátkem prázdnin vyrazily všechny
skautské oddíly z Řevnic a Dobři-
chovic tábořit na tradiční místo do
Lhotky u Radnic na Rokycansku.
Vzhledem k rostoucí členské základ-
ně a počtu táborníků jsme stejně jako
loni tábořili na dvou loukách vedle
sebe – na jedné louce oddíly vodních
skautů z Řevnic, na druhé oddíly
suchozemských skautů z Dobřicho-
vic. Tábory fungovaly samostatně,
avšak na vybrané hry, bloky a večer-
ní ohně jsme se všichni potkávali.
První týden, na který jedou vedoucí
a starší děti, je pracovní - je třeba po-
stavit táborové stavby. Nejvíce se
udělalo během prvního víkendu, kdy
nám hodně pomohli rodiče dětí. Sti-
hli jsme postavit stany, tee-pee, latrí-
ny, jídelnu, kuchyň a sklad potravin.
S dalšími pracemi jako je stavba pře-
hrady, stožáru, ešusovníku, úprava
táborového kruhu a další drobnější
stavby se pokračovalo postupně. Ke
konci týdne zbyl čas pro osobní vol-
no a odpočinek, který byl zakončen
bohatým rautem jako poděkování za
pomoc se stavbou tábora. 
V sobotu přijely děti z mladších od-
dílů a na obou loukách začal na dva
týdny běžný táborový program. Za-
čala také celotáborová hra na téma

Trosečník, sportovní aktivity, služby
v kuchyni, výletování, bodování úk-
lidu, hlídky, večerní táboráky, čajov-
ny a samozřejmě noční hry.
Táborová hra začala pro řevnické
oddíly plavbou kolem světa. Po ry-
chlém ztroskotání lodě byl zahájen
přechod na plánované téma hry, kte-
rým byl Trosečník. Děti se během

hry setkaly s námořníky, piráty, siré-
nami, lidojedy, trosečníkem i dalšími
postavami. Jednotlivé skupinky pro-
šly řadou etapových her: batikování
látkových kostýmů, sadba a pěstová-
ní obilí, mapování ostrova i okolí
svého obydlí, stopování zvířat a od-
lévání jejich stop, záchrana vedoucí-
ho tábora ze spárů lidojedů, výroba

voru... Mimo táborovou hru se kona-
ly dvě společné velké hry pro oba tá-
bory a také den plný zdravovědy.
Nechyběly workshopy s různou té-
matikou, kam se každý mohl přihlá-
sit podle svého zájmu. Čas byl také
věnovaný oddílové činnosti, skaut-
ské tématice, plnění odborností, od-
borek a zkoušek. Ke konci tábora se
konal společný slibový oheň, na kte-
rém nás svou přítomností potěšila i
samotná skautská náčelní - jedna z
nejvyšších představitelek Junáka.

Aspoň jsme nebyli spálení
Letošní tábory absolvovalo 44, res-
pektive 39 účastníků, což je zase o
něco více než loni. Počasí bylo ves-
měs příjemné bez tropů, avšak s ob-
časnými přeháňkami. Alespoň jsme
nebyli spálení a byl také čas na vol-
nější program během chladnějších
dní. Podařilo se nám získat dotaci od
úřadu Středočeského kraje na obno-
vu a rozšíření táborového vybavení,
a tak jsme mohli tábořit opět o něco
pohodlněji než v minulých letech.
Tábor se po všech stránkách vydařil,
děti byly spokojené. Všem přeji pří-
jemné prožití zbytku léta a prázdnin! 

Šimon MArtiNEc, skautské 
středisko Lesní Moudrost

Údolí potoka Javornice v křivoklát-
ských lesích letos na tři týdny zapla-
vily kovbojské klobouky, kostkova-
né košile a pistole za pasem. Sedm-
desát pistolníků ve věku 7-15 let se
zúčastnilo letního tábora Zálesák Li-
teň s celotáborovou hrou na téma Li-
monádový Joe aneb Koňská opera.
Počasí bylo oproti loňskému roku
trochu více deštivé, naštěstí se však
vždy jednalo jen o drobnější přeháň-
ky a děti tak nepřišly o žádné hry, ani
jiný program, a vše sedělo do časo-
vého harmonogramu.
V prvních táborových dnech si děti,

rozdělené do šesti družin, vystavěly
svá westernová městečka, jimž vy-
myslely názvy a pokřiky. Pak už nic
nebránilo tomu, aby se mohly na tři
týdny pustit do boje mezi Whisky a
Kolalokou, na kterou vymýšlely slo-
gany, reklamní scénky, letáky a pla-
káty. Kromě mnoha her, pohybo-
vých i strategických, byly děti, jako
každý rok, obohaceny o mnoho zále-
sáckých dovedností, prošly kurzem
zdravovědy a dozvěděly se o historii
tábora, jeho zakladatelích i roli Čes-
ké tábornické unie. Táborový pro-
gram byl obohacen o několik diva-

delních představení, která byla pře-
dem připravena a během tábora na-
zkoušena vedoucími. Tato předsta-
vení vždy uvítala děti do nové etapy
tábora a osvětlila jim další děj celo-
táborové hry. Některým »ochotnic-
kým« hercům patří velká pochvala
za to, že na jejich vystoupení budou
dlouho vzpomínat jak děti, tak dos-
pělí účastníci. 
Dalšími zpestřeními bylo promítání
filmu Limonádový Joe, pravidelné
dražby za táborové dolary a jedno-
denní návštěva taneční skupiny Slu-
níčko, která vedoucí i děti naučila

několik country tanců. Některé pak
děti předvedly při návštěvním odpo-
ledni rodičům, prarodičům i ostat-
ním návštěvníkům tábora. 
Velký dík patří všem, bez kterých by
nebylo možné tábor zorganizovat.
Jedná se o desítky lidí, kteří hrají
menší či větší roli v organizaci tábo-
ra, mnohdy jej sponzorují z vlastních
kapes, věnují ohromné úsilí přípra-
vám a tráví svou dovolenou právě na
táboře. Doufáme, že se i letos dětem
na táboře líbilo a uvidíme se s nimi
zase za rok v našem oblíbeném údo-
lí.         Šárka MArcÍNOVá, Liteň

Zálesáci si letos hráli na pistolníky
TRADIČNÍHO TÁBORA V KŘIVOKLÁTSKÝCH LESÍCH SE ZÚČASTNILO SEDM DESÍTEK DĚTÍ

ZÁLESÁCI. Účastníci letošního tábora Zálesák v údolí potoka Javornice. Foto Šárka MARCÍNOVÁ

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU. Řevničtí a dobřichovičtí skauti na táboře ve
Lhotce u Radnic. Foto Martin GRINER

Po příjezdu profesionální jednotky z Řevnic a zd-
ravotní záchranné služby byly ženě podány léky a
poté byla ocelová tyč odstřižena hydraulickým za-
řízením. Hasiči dále pomohli s transportem zraně-
né do sanitky, kterou byla převezena do nemocni-
ce v Hořovicích. Po úklidu použitého materiálu se
jednotka vrátila zpět na základnu.
Jednotka vyjela také ke dvěma požárům lesního a
polního porostu, které byly vyhodnoceny jako
plané poplachy - jednalo se o neohlášené pálení.
K dalšímu požáru byli hasiči povoláni 3.  srpna do
Hatí. Ve skladu se slámou, kde se nacházel i doby-
tek, hořel nakladač. Při příjezdu obou vozidel

JSDH Liteň na místě již vysokotlakým proudem
zasahovala profesionální jednotka z Řevnic. Ze-
mědělský nakladač se ještě před příjezdem jedno-
tek podařilo zaměstnancům vytáhnout ze stodoly,
čímž bylo zabráněno rozšíření požáru na celý ob-
jekt. Na pokyn velitele zásahu liteňská jednotka
doplňovala vodu a rozdělila se na dvě skupiny,
které prozkoumaly objekt. Žádné další nebezpečí
již nalezeno nebylo. Řevničtí záchranáři na místě
ošetřili dva kouřem lehce nadýchané pracovníky,
kteří vytlačili ven z objektu hořící nakladač.

Jiří HrácH, JSDH Liteň
Foto Jiří HrácH a Bořek BULÍČEK

Odstraňovali větve, pomáhali zraněné ženě a hasili nakladač
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
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V Řevnicích roste tenisové centrum
SPORTCLUB ZA VODOU STAVÍ ŠATNY SE SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM, KURT I ODRAZOVOU STĚNU

Řevnice - Od června je v teniso-
vém areálu Sportclubu Řevnice
pořádně živo. Začala dostavba
sportovního centra pro mládež.
Klub získá vlastní objekt se šatna-
mi a sociálním zázemím, ke stáva-
jícím dvěma tenisovým kurtům dal-
ší navíc, odrazovou stěnu pro te-
nisové začátečníky i další doplňky.
Areál sousedí s fotbalisty, kde pro-
středí poslední dobou rovněž zvele-
bují, a blízko plovárny s půjčovnou
paddleboardů. Pro Řevnice se oblast
za vodou stává zónou, kam lidé vy-
rážejí za sportem a oddechem.
„Dosud u nás šlo zahrát si tenis, jen-
že bez zázemí s klubovnou, bez
možnosti se osprchovat nebo scho-
vat před deštěm byl provoz kompli-
kovaný. Teď se situace změní. Věří-
me, že k nám najdou cestu další děti
i dospělí,“ říká Pavlína Froňková ze
Sportclubu, která jako stavební inže-
nýrka monitoruje průběh výstavby.
Práce budou hotové do května příští-
ho roku včetně přístupových cest,

oplocení nebo akumulační nádrže
dešťové vody. Ta by měla zmírnit
nedostatek vody na kropení antuko-
vých kurtů. Projekt financuje Sport-

club s výraznou podporou dotace od
ministerstva školství.
V areálu by měli i dál působit ban-
dyhokejisté. Ti každoročně pořádají

zimní turnaj na asfaltovém hřišti,
který leží na pozemku Sportclubu a
u něhož nyní vyrostla odrazová stěna
pro tenisty. Představa je jednoduchá:
v zimě bude plocha pro bandy hokej,
po ní se mantinely demontují a přes
léto využijí hřiště tenisté na rozehrá-
vání. Na podzim Sportclub ve spolu-
práci s bandy hokejisty osadí kolem
hřiště speciální úchyty na co nerych-
lejší montáž mantinelů. „Myslím, že
se dohodneme k oboustranné spoko-
jenosti. Díky Martinu Kodetovi, kte-
rý nyní jedná za bandy hokej, se věci
hýbou,“ říká Froňková.
Areál za vodou hodlá Sportclub vyu-
žívat v létě, v zimě bude dál hrát u
Liďáku, kde si kurty pronajímá i
projekt Škola sportů vedený Len-
kou Bělohlávkovou. V jeho rámci
učí děti prvního školního stupně růz-
né druhy sportů. „U Liďáku máme
dobré zázemí, ze školy i školek je to
blízko. Jsme tam spokojeni a nevidí-
me důvod cokoliv měnit,“ dodává
Pavlína Froňková. (šv)

Logopedie na koních slavila úspěch, bude mít pokračování
Intenzivní týden logopedie v hiporehabilitaci se
pod hlavičkou neziskových organizací Horticon i
Hiporehabilitace Jupiter a díky podpoře Středo-
českého kraje uskutečnil v Řevnicích. 
Dvě »hostující« odbornice ze spřáteleného stře-
diska Horticon vypracovaly v České republice
unikátní metodu hravé logopedie s pomocí koní.
Zúčastněné děti docházely každý den na hodinu,
která byla pro každé z nich ušita na míru podle je-
ho specifických potřeb. V lidském organismu je

všechno důmyslně propojeno tak, že držení těla,
dýchání, hrubá i jemná motorika a řečové doved-
nosti se vzájemně ovlivňují. Na podobném princi-
pu funguje i tento program. 
Jak němá tvář může pomáhat při výuce správné
výslovnosti? Třeba už jen tím, že dítě nejde »k pa-
ní doktorce«, ale na výlet »za koníčky«. Prostřed-
nictvím zvířete snadněji navazuje komunikaci, na
koňském hřbetě je spíš ochotno se bavit o podně-
tech, které kolem sebe vidí. Zábavnou formou na

koni cvičí, protahuje tělo a šikovnost prstíků tré-
nuje i ze země, když se učí koně přivázat nebo
hřebelcovat. Střídání aktivit je pro děti zábavné a
logopedii tak procvičují vlastně »mimochodem«.
Bylo zajímavé pozorovat, jak se i děti, které se
zpočátku ke koním chovaly zdrženlivě, ke konci
týdne už »otrkaly« a dělaly pokroky. Projekt měl
velký úspěch, proto se v Jupiteru chystá jeho pok-
račování v podobě několika logopedických víken-
dů. Gisela Kubrichtová, Řevnice

NOVÉ ŠATNY. Sportovní centrum pro mládež vyrůstá v Řevnicích za vodou.
Hotovo má být v květnu příštího roku. Foto Jan ŠVÉD

Obchodní centrum Lety 

Informace: obchod@marketeso.cz

Nabízíme k pronájmu obchodní prostor 
v přízemí o rozloze 73m čtverečních.
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Lepší počasí přinesl až Nástroj snahy
TŘINÁCTÝ ROČNÍK HUDEBNĚ-HASIČSKÉ AKCE V HLÁSNÉ TŘEBANI POZNAMENAL DÉŠŤ

V sobotu 10. srpna pořádali hasiči z
Hlásné Třebaně tradiční hudebně-
hasičskou akci Hasofest.
Akci vždy zahajuje bohatý dětský
program - tetování, malování na ob-
ličej, mnoho her, dojící kráva, skáka-
cí hrad, Domeček Hořovice... Toto
vše bylo připraveno i letos, ale ma-
lých návštěvníků kvůli nevlídnému,
deštivému počasí mnoho nepřišlo.
Ti, co dorazili, si mohli užít zábavné
vystoupení kouzelníka Cuciniho,
který nejen učil děti tančit a kouzlit,
ale ještě jim vymodeloval zvířátka z
balonků a udělal show s velikými
bublinami.
První ukázku - vyprošťování osoby
ze závodního vozu - předvedli dob-
rovolní záchranáři pod vedením Lu-
káše Tlaskala. Práce s hydraulický-
mi nůžkami jim šla od ruky: zraněný
byl během chvilky vyproštěn z auta
a ošetřen. Vůz byl ještě na konec
ukázek zapálen a naše výjezdová

jednotka předvedla hašení vysoko-
tlakým proudem.

Hudební část akce zahájila kapela
Nástroj snahy, která si sebou přines-

la i lepší počasí - konečně přestalo
pršet. Během večera ještě vystoupily
kapely Slapdash Rockabilly, P.N.P,
Odečet plynu a Maniac. I přes špat-
né počasí se akce povedla a všichni
si bohatý program užili.
lucie BAtÍKoVá, Hlásná třebaň

Turisty nejvíc láká...
(Dokončení ze strany 1)
Znamená to, že Karlštejn je pátou
nejvíce navštěvovanou turistickou
destinací Středočeského kraje. Na
čtvrtou příčku se před něj dokázalo
dostat s 274 000 hosty Škoda muze-
um v Mladé Boleslavi. Naopak za
hradem Karla IV. skončily v první
desítce zámky Loučeň a Konopiště,
katedrála Nanebevzetí Panny Marie
v Kutné Hoře - Sedlci, zámek s ar-
boretem v Průhonicích a pivovar ve
Velkých Popovicích. (mif)

Požár stroje způsobil
milionovou škodu
Řevnice - Čtvrtmilionovou škodu
způsobil 5. srpna odpoledne požár
balíkovacího lisu na slámu u obce
Kuchař.
„K likvidaci ohně jsme použili vy-
sokotlaký vodní proud,“ uvedl Pavel
Vintera, jeden z řevnických profesi-
onálních hasičů, kteří u požáru zasa-
hovali spolu s »dobráky« z Vysoké-
ho Újezdu. „Později byl nasazen
vodní proud s hasicím hřebem pro
zastavení hoření ve stísněných pro-
storách lisu, za současného vybírání
hořící slámy,“ dodal s tím, že oheň
způsobila technická závada stroje a
škodu vyšetřovatel vyčíslil na 250
tisíc korun. 
Ještě mnohem větší škodu - milion
korun - způsobil 3. 8. požár motoru
kolového čelního nakladače na far-
mě v Hatích (viz strana 9). „Zde by-
lo příčinou ohně vznícení prachu v
motorové části stroje,“ konstatoval
Pavel Vintera. (mif)

Vernisáž výstavy nazvané Přišli
jsme k vám se uskuteční 15. srpna
od 18.00 v Komunitním centru Ma-
Na v Černošicích.
Přijďte se seznámit s rozličnými pří-
běhy lidí, kteří do Černošic přišli z
různých koutů světa, prohlédnout si
zajímavé předměty z různých konti-
nentů. Expozici připravila Černošic-
ká Společnost Letopisecká spolu s
řadou našich cizokrajných sousedů,
kterým děkujeme za vstřícnost i ote-
vřenost v odpovědích na naše zvída-
vé otázky. Výstava je přístupná 16.

8. od 15 do 18.00 a 17. i 18. 8. od 10
do 18.00, dále pak na vyžádání až do
konce srpna.
Expozice je součástí tradiční Ma-
riánské pouti v Černošicích, která
nabízí i další zajímavý program -
jarmark, pohádky, houpačky a kolo-
toče, hudbu rozličných žánrů, ranní
mši... Na náměstí před kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie v sobotu 17.
srpna vystoupí country skupina Bal-
zám, folklorní soubor Pramínek, sta-
ropražská kapela Třehusk, muziká-
lový zpěvák Tomáš Vaněk i Vlasta

Horváth s kapelou. Na večerní zába-
vě to rozjede skupina Strahov, vr-
cholem sobotní noci pak bude oh-
ňová show skupiny Pa-li-Tchi. 
V neděli se můžete těšit na kytaristu
Petra Váňu jr., uslyšíte kapelu Soul-
night se zpěvačkou Bárou Šedivou,
mezinárodní formaci Yo Soy Indigo
i bluesrockovou skupinu After 40.
Program zakončí koncert Černošic-
ké komorní filharmonie a Pražských
pěvců v kostele.

Simona KySilKoVá,
Pavel BlAŽENÍN, Černošice

Rekonstrukce mostu
možná 30. 9. neskončí
Od konce dubna je uzavřená silnice
procházející centrem Svinař. Rekon-
strukce mostu má skončit 30. září.
Otázka je, zda opravdu skončí - sta-
vební firma to s rychlostí prací pří-
liš nepřehání. Ve středu 31. 7. neby-
la v 11.00 na staveništi ani noha (viz
foto), podobná situace se opakovala
v pátek 9. 8. dopoledne. „Podle mě
ne,“ odpověděl starosta Svinař Vla-
dimír Roztočil na otázku, zda rekon-
strukce mostu pokračuje podle har-
monogramu. „Mám dovolenou, tak-
že nevím, jaký upravený harmono-
gram prací firma navrhla. Budu to
vědět po 19. 8.,“ dodal.

Text a foto NN M. FrýdL

Malí fotbalisté si užívali na »Mácháči«

Mariánská pouť divákům nabídne výstavu, kapely i kolotoče

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy organizuje Měs-
to Dobřichovice 17. 8. od 8 do 12.00
u místního zámku. (ak)
* Hned dvoje farmářské trhy se
konají 24. 8. od 8 do 12.00 v Černo-
šicích. První můžete navštívit na
prostranství před nádražím v Mok-
ropsech, druhé na náměstí Centra
Vráž. (čil)
* Připomínku plaveckého závodu
Kazínský kilometr nazvanou Kazín-
ská míle organizuje 24. 8. od 14.00
v Černošicích místní Klub Ferenc
Futurista. Zájemci poplavou jednu
míli od Chvojkových lázní proti
proudu za Hladkou skálu. Po plavbě
následuje občerstvení, oheň a pro-
gram na plovárně. (čil)
* Geologickou vycházku Po sto-
pách pradávných sopek připravilo
na 25. 8. Muzeum Českého krasu
Beroun. Cesta vede podél Berounky
ke skalám vzniklým z podmořských
sopek. Sraz v 15.15 na parkovišti u
začátku cyklostezky z Berouna do
Srbska, ulice Na Ovčíně.            (vlk)
* Byť byly autobusové zastávky na
Pražské ulici v Letech připraveny ke
kolaudaci již na konci července, vi-
nou letních dovolených zástupců
ROPID budou zkolaudovány teprve
v srpnu. To způsobí, že autobus v
nich bude zastavovat až se změnou
jízdního řádu v prosinci.               (bt)
* Dvě auta se srazila 31.7. v Černo-
šicích. Jeden zraněný byl řevnický-
mi záchranáři převezen do nemocni-
ce v pražském Motole.               (bob)
* Velkou alergickou reakci vyvola-
lo u dvou mužů středního věku z Bí-
lého Kamene, resp. Řevnic začátkem
srpna štípnutí sršněm. Oba museli
být převezeni do nemocnic.      (bob)

Začátkem srpna vyrazil FK Slavoj Řevnice na pětidenní fotbalové soustře-
dění k Máchovu jezeru. Zúčastnilo se ho 42 dětí ve věku od 6 do 16 let.
Soustředění se odbývalo ve sportovním duchu, ale také v duchu poznání
Máchova kraje. Kromě tréninků a koupání navštívily děti v Doksech muze-
um Čtyřlístku, hrad Bezděz a podnikly vyhlídkovou jízdu na lodi. 

Text a foto Kateřina SýKorová, FK Řevnice

SMĚR ŠUMAVA. Na letní soustředění do Hartmanic odjela v sobotu 10. 8.
řevnická taneční skupina Proměny. Uprostřed šumavské přírody ji čeká
týden vyplněný tancem i dalšími aktivitami. Foto Pavlína dudová
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Fotbalisté rozehrají novou sezonu
PRVNÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ PO LETNÍ PŘESTÁVCE JSOU NA PROGRAMU UŽ V NEDĚLI 18. SRPNA

Fotbalová sezona 2019/20 klepe na
dveře, letní příprava na podzimní
klání je v plném proudu. V Letech
byla během léta rekonstruována
travnatá hrací plocha, vyměněny
ochranné i brankové sítě a upraveno
okolí hřiště. Podmínky pro sportovní
vyžití mládeže i dospělých jsou po
rekonstrukci šaten v rámci možností
vesnického klubu optimální.
Zajištění chodu klubu je po organi-
zační i finanční stránce náročné.
Provoz areálu se dvěma travnatými
plochami, šatnami, klubovnou, orga-
nizace a koordinace dopravy k utká-
ním všech týmů na hřiště soupeřů,
zajištění tréninků, uspořádání a or-
ganizace 70 utkání během sezony je
obrovské penzum práce, se kterým
se musíme každoročně popasovat.
Zásadním problémem pro další roz-
voj mládeže v Letech je fakt, že
Krajský úřad Středočeského kraje le-
tos neschválil náš projekt Podpora
sportovní činnosti mladých fotbalis-
tů FK Lety, čímž nás postavil před
otázku, zda dál pokračovat v podpo-
ře mládeže - finanční výpadek nelze
v žádném případě pokrýt z vlastních
zdrojů. Mediální proklamace sou-
časné vládní garnitury o důležitosti
sportování mládeže a její podpoře
jsou často jen prázdným líbivým
gestem. 
Během léta došlo k několika změ-
nám v kádru áčka. Vonoklasy odešel
posílit Jan Krajánek, jenž skončil v
dorostu, a též Petr Chvátal, který
zkusí štěstí v brance Kazína. V le-
tovském dresu budeme nově vídat
Standu Hřebečka z týmu Zbuzan a
Jana Měchuru z Chotče.
Děkuji všem, kteří se podíleli na tak
významné a rozsáhlé investiční akci,
kterou byla rekonstrukce šaten, a též
všem, kteří se dlouhodobě podílejí

na fungování fotbalového klubu v
Letech.Více na www.fklety.net a na
Facebooku www.facebook.com/fk-
lety/.  Jiří KárNíK, Lety

První srpnový den vstoupili do letní
přípravy na následující ročník okres-
ního přeboru fotbalisté Karlštejna.
Tým během přestávky výrazně dopl-
nil kádr. Do branky získal mladého
Lukáše Klimenta z Berouna. Přibyli
navrátilci Jan Hrabal a Jan Kučera ze
Zadní Třebaně, ze zahraničí se vrátil
Marek Fiala. Do nové sezony nasko-
čí i špílmachr Martin Roztočil a bý-
valí hráči pražských klubů Ladislav

Žerovnický i Michael Puchar. Sesta-
vu by do konce přípravy ještě měla
doplnit dvě až tři jména. V prvním
přátelském utkání prohrálo áčko s

Chotčí 1:2. Generálkou bude duel s
celkem Union Strašnice B.

Michal ŠaMaN, Karlštejn

Dobřichovičtí chtějí horní patra
Dobřichovičtí fotbalisté na hráčské
schůzi rozebrali příčiny neúspěchu v
uplynulém soutěžním ročníku a se-
stup z Okresního přeboru. Největším
problémem byla kromě mimořádně
velkého množství zraněných hráčů
malá účast na trénincích a ne vždy
zodpovědný přístup některých borců
k jednotlivým zápasům. 
Hlavním cílem mužstva bude umís-
tění v horních patrech tabulky III.

třídy.  Pokud se bude dařit, zaútočit
na první místo a vrátit se zpět do pře-
boru. Chlapi se scházejí dvakrát týd-
ně. Účast na trénincích zvolna roste,
podle toho, jak se postupně vracejí
hráči po doléčení svých zranění. Ká-
dr se překvapivě téměř nezměnil a
zůstávají i ti, co chtěli skončit. Pok-
račuje i dosavadní trenér Vladimír
Kocourek. Nikdo nový však zatím
nepřišel. K prvnímu mistrovskému
zápasu III. třídy nastoupí Dobřicho-
vice 24. srpna proti SK Nučice.
Miloslav oMáČKa, Dobřichovice

Smělé plány Ostrovanu
Třebanští fotbalisté jdou do nového
ročníku s poměrně smělým cílem:
vylepšit umístění z loňska. OZT,
přestože hrál o záchranu ve III. třídě,
nakonec skončil desátý. „Trénujeme
dvakrát týdně,“ řekl NN člen kádru a
vedoucí mužstva Petr Hejlek. „Loň-
ské jaro jsme odehráli několik vy-
rovnaných zápasů i s týmy z horních
pater tabulky a naopak jsme ztráceli
se slabšími soupeři. Chceme zapra-
covat na vyrovnanosti výsledků a
myslím, že horní polovina je pro nás
reálný cíl, který si můžeme dát,“ do-
dal. Kádr opustil Jan Hrabal, jenž se
vrací do Karlštejna, opačným smě-
rem přichází Bassem Hannachi.
V přípravném zápase podlehl Ostro-
van Kazínu 0:7. (Mák)

Každou sobotu se pravidelně schází parta nohejbalistů na zadnotřebaň-
ském Ostrově, aby si zahrála pár setů a pak poklábosila u pivka. Neodmy-
slitelně do ní patřil i Miloš Eliášek, který však po těžké nemoci minulý rok
zemřel. Jeho kamarádi na něj nezapomněli a rozhodli se 3. 8. uspořádat
malý turnaj jako vzpomínku na svého parťáka. Sešlo se pět trojic, které si
to měly rozdat systémem každý s každým. Bohužel počasí bylo proti, a tak
bylo klání předčasně ukončeno. Když po několika hodinách opět vysvitlo
slunce, začalo se zase hrát, ale už jen pro zábavu. Turnaj tedy nepoznal
vítěze. To však nebylo podstatné. Důležité bylo, že se našla chvíle zavzpo-
mínat na fajn chlapa, který spoustě lidem chybí.      Text a foto Jiří PETŘÍŠ
P.S.: Organizátoři turnaje děkují personálu restaurace Na Ostrově za za-
bezpečení občerstvení a sponzorský dar v podobě zlatavého moku.

Nohejbalisté vzpomínali na kamaráda
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Angličané v Řevnicích
Na fotbalovém hřišti v Řevnicích Za
Vodou se na nadcházející sezonu
připravovala dvě mužstva z Londý-
na. Přípravu jim 10. 8. okořenil tur-
naj. V bouřlivé atmosféře, o kterou
se postaral kotel anglických přízniv-
ců, turnaj vyhrál tým Pavletico Ro-
vers Londýn, druhý skončil FC
Woodchurch Londýn, třetí Sokol
Dobřichovice. Předání cen a zakon-
čení akce se odehrálo v přátelské at-
mosféře u dobrého piva a jídla. 
Miroslav KratochvíL, Řevnice

Rozpisy podzimních mistrovských zápasů

VYHRÁLI JOVANI. Třetího ročníku volejbalového Memoriálu Boba Gemper-
leho - Dobřichovických  deblů se v Dobřichovicích zúčastnilo osm dvojic.
Značná část jich dorazila z Prahy, což pořadatele potěšilo. Bojovalo se nejen
na hřišti, ale i s počasím, které se umoudřilo až před obědem! I tak si to ale
všichni účastníci a účastnice užili. První příčku obsadili Jovani z Dobřicho-
vic, druzí skončili také domácí Vrabčáci a třetí Ježci z Prahy. 

Text a foto Ivana CALDOVÁ, Dobřichovice

LETY, 1. B třída
24. 8. 17:00 FK Lety - SK Petrovice
31. 8. 17:00 Králův Dvůr B - FK Lety 

7. 9. 17:00 FK Lety - Nová Ves p/ P
15. 9. 16:30 Daleké Dušníky - Lety
21. 9. 16:30 FK Lety - SK Černolice
29. 9. 16:00 Tatran Sedlčany B - Lety
5. 10. 16:00 FK Lety - MFK Dobříš B
12. 10. 10:15 Tlustice - FK Lety
19. 10. 15:30 FK Lety - Rožmitál p/T
26. 10. 14:30 FK Lety - Loděnice
2. 11. 14:00 Sokol Jinočany - FK Lety
9. 11. 14:00 FK Lety - Cerhovice
16. 11. 13:30 Ligmet Milín - FK Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor
18. 8. 10:15 Cembrit - Karlštejn  
24. 8. 17:00 Žebrák - Karlštejn    
28. 8. 17:30 Mořina - Karlštejn    
1. kolo Poháru OFS Beroun
31. 8. 17:00Karlštejn - Tetín     
8.  9. 17:00 N. Jáchymov - Karlštejn  
14. 9. 16:30 Karlštejn - Březová  
21. 9. 16:30  Chyňava - Karlštejn  
28. 9. 10:15 Karlštejn - Neumětely  
6. 10. 16:00 Beroun B - Karlštejn  
12. 10. 15:30 Karlštejn - Zaječov     
19. 10. 12:30 Drozdov - Karlštejn    
26. 10. 14:30 Karlštejn - Stašov       
3. 11. 14:00 Hořovicko B - Karlštejn 
9. 11. 14:00 Karlštejn - Trubín     

DOBŘICHOVICE, III. třída
24. 8. 17:00 Dobřichovice - Nučice
31. 8. 17:00 Dobřichovice - Kosoř B
8. 9.  17:00 Kněževes - Dobřichovice
14. 9. 17:00 Dobřichovice - Třebotov
21. 9. 16:30 Středokluky - Dobřichovice
28. 9. 16:30 Dobřichovice - Drahelčice
5. 10. 16:00 Vonoklasy - Dobřichovice
12. 10. 16:00 Dobřichovice - Úhonice
20. 10. 15:30 V. Přílepy - Dobřichovice
26. 10. 14:30 Dobřichovice - Č. Újezd
3. 11. 14:00 Horoměřice - Dobřichovice
9. 11. 14:00 Dobřichovice - SK Kazín
16. 11. 13:30 Jeneč - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
18. 8. 17:00 OZT - Broumy 
25. 8. 17:00 OZT - Hudlice 
1. 9.  14:00 Osek - OZT 
8. 9.  17:00 OZT - Podluhy 
14. 9. 14:00 Komárov B - OZT 
22. 9. 16:30 OZT - Újezd 
28. 9. 13:00 Praskolesy - OZT
6. 10. 16:00 OZT - Nižbor 
12.10. 15:30 Všeradice - OZT
20.10. 15:30 OZT - Hostomice 
27.10. 14:30 Mořina - OZT
3. 11. 14:00 OZT - Hýskov 
10. 11. 14:00 Loděnice B - OZT


