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V Dobřichovicích
zpíval Tomáš Klus

9. září 2019 - 18 (758)

Cena výtisku 7 Kč

Půjdou kolem řeky
a podpoří demokracii
POCHOD OKOLO BEROUNKY VYVRCHOLÍ V LETECH
Poberouní - Na 30. výročí listopadových událostí se pilně připravují všechny obce v dolním Poberouní. Ještě před tím, v sobotu 28. září, ale společně zorganizují pochod Okolo Berounky za demokracii. Připojí se tak k výzvě spolku Milion chvilek.
„Na zatím největší polistopadové
demonstraci v červnu na Letné vyzval představitel pořádajícího spolku Mikuláš Minář k dalším regionálním protestům o státním svátku
28. září. Aby to nebyla jen další přehlídka pořád dokola omílaných argumentů, charakter protestu by měl
být společným setkáním s nějakým

pohybovým programem,“ uvedl jeden z organizátorů akce Jiří Geissler z Dobřichovic. Protest bude mít
podobu hvězdicovitého pochodu,
cyklovýletu, výjezdu na in-linech, či
výšlapu s kočárkem. Fantazii, jak se
pochodu zúčastnit, se meze nekladou. Jisté je, že cíl bude na levobřežní louce pod srubem U Koucoura
v Letech, kde se uskuteční společný
piknik. Od 16 hodin tam navíc začne
kulturní program, do kterého se zapojí každá ze zúčastněných obcí. Na
pódiu u srubu se postupně představí
třebaňský Třebasbor, řevnické Canto Carso, dobřichovický Cabinet a
další. (Dokončení na straně 11) (pan)

»Angličanka« Margita Rytířová zemřela
Zadní Třebaň - Bez pohřbu. Bez veřejného rozloučení s těmi, kteří ji obdivovali, kteří si jí vážili. Tak
odešla z tohoto světa nejstarší, neslavnější a také
nejváženější obyvatelka Zadní Třebaně, čtyřiadevadesátiletá Margita RYTÍŘOVÁ. Jedno z více než
šesti stovek tzv. Wintonových dětí, za války příslušnice ženských pomocných leteckých sborů Royal
Air Force - WAAF podle smutečního oznámení zemřela v sobotu 31. 8. »v kruhu svých nejbližších«.
(Dokončení na straně 11) Foto ARCHIV
(mif)

Srážku s osobním autem motorkář nepřežil
Drahlovice - Smrtí mladého motorkáře skončila 31. srpna večer
srážka osobního auta s motocyklem v Drahlovicích.
„Přestože svědci nehody okamžitě
zahájili laickou resuscitaci, kterou
od nich po příjezdu na místo převzali záchranáři, musel lékař pro zranění neslučitelná se životem u mladé-

ho muže konstatovat smrt,“ řekl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Podle řevnického profesionálního hasiče Pavla Vintery byla motorkářova spolujezdkyně s těžkými
zraněními vrtulníkem transportována do nemocnice. „Řidič osobního
vozu byl zraněn jen lehce,“ dodal
Bulíček.
(mif)

PROKOP NA VINAŘKÁCH. Jednou z »hvězd« letošních vinařských slavností v Dobřichovicích byl Michal Prokop. (Viz str. 4) Foto Tomáš HEJLEK

Ředitelka nejvíc vzpomíná na Setkání u Suchejch

ZÁMECKÝ PARK. Ivana Leidlová a
Jiří Suchý v Litni. Foto ARCHIV

Liteň – Celovečerní film o Jiřím
Suchém Lehce s životem se prát,
který natočila známá dokumentaristka Olga Sommerová, bude mít
25. září premiéru v pražském kině
Lucerna. Jedním z producentů
snímku je nezisková organizace
Zámek Liteň, v jejímž čele stojí
ředitelka Ivana LEIDLOVÁ.
Cesty Jiřího Suchého a Zámku Liteň se nekříží poprvé. Cílem vaší
neziskovky je pečovat o odkaz operní pěvkyně Jarmily Novotné. Jak
jste »přišli« k J. Suchému?
Před přibližně deseti lety, tedy před
tím, než vznikla nezisková organi-

zace Zámek Liteň, bylo divadlo Semafor v kritické finanční situaci a
Jiří Suchý vážně uvažoval o jeho zavření. Naše rodina se rozhodla poskytnout významný finanční dar, který pomohl udržet divadlo Semafor v
chodu. Od té doby jsou naše vztahy
s J. Suchým přátelské, spolupracovali jsme s ním na více projektech.
Je tedy logické, že nezisková organizace Zámek Liteň převzala následně i tyto aktivity. Jiří Suchý je
velká kulturní osobnost, žijící legenda, proto je důležité si takového
člověka připomínat a podporovat ho
v jeho tvorbě. (Dokončení na straně 3)

Senior spadl ze stromu
a poranil si páteř

Hlásná Třebaň - S vážnými zraněními skončil v motolské nemocnici
senior, který spadl 27. srpna v Hlásné Třebani ze stromu. Kde se tam
vzal? Prořezával větve.
„Starší muž spadl z výšky asi šesti
metrů,“ sděli ředitel řevnických záchranářů Bořek Bulíček s tím, že
příčinu karambolu se nepodařilo zjistit. Nešťastník si při dopadu na zem
poranil pánev i páteř. „Po nezbytném ošetření a zafixování ve speciální vakuové matraci byl transportován na traumatologické centrum
nemocnice v pražském Motole,“
doplnil Bulíček.
(mif)
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POPRVÉ. První školní den v zadnotřebaňské škole...

Foto NN M. FRÝDL

... a první vycházka zadnotřebaňských předškoláků. Foto Klára PEŠKOVÁ

Prvňáci dostali dárek, cibulky čtyřlístku
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2. ZÁŘÍ ZAČAL TAKÉ V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE A MATEŘINCE
Nový školní rok byl 2. září zahájen i
v zadnotřebaňské málotřídce. Den to
byl deštivý, ale plný svěžího vzduchu a klidu po bouřce. Pevně věřím,
že takové ovzduší bude tento rok i v
naší škole.
Prvňáčci Andrejka, Františka, Natálka, Florián, Václav, Lukáš a Matěj
dostali od svých kmotrů ze třídy cibulky čtyřlístku - symbol jejich cesty
za vzděláním. Kmotři se zavázali, že
budou novým spolužákům oporou.
Další den jsme si s dětmi utvářeli
pravidla třídy, vysvětlovali si významy hranic a povinností, podpisem
všech dětí jsme stvrdili platnost našeho »zákona«. Přeji všem dětem v
naší škole radostné a obohacující
dny.
Dominika šusterová,
Zš Zadní třebaň

Nový školní rok začal i v zadnotřebaňské školce. Začátek docházky do
mateřské školy je pro dítě v každém

případě velkou změnou. První týden
nového školního roku je v tuto chvíli už za námi a my si z něj odnášíme

Semináře jsou určené žákům i kantorům

Další bezplatné semináře a dílny pro žáky a pedagogy základních a mateřských škol z Berounska nabídne město Beroun. První akcí po prázdninách
bude seminář na téma Změna financování v regionálním školství. Koná se
v rámci setkání ředitelů 17. 9. v zasedací místnosti MěÚ Beroun - od 9.00
pro ředitele mateřských škol a od 14.00 pro ředitele základních škol.
Pro nejmenší děti je na listopad připravena nesoutěžní recitační přehlídka.
Uskuteční se v berounské knihovně v rámci 21. ročníku festivalu Den poezie a její motto zní: Otevři oči! Děti z mateřinek budou ve společných pásmech recitovat básničky tematicky zaměřené na přírodu. Na celý rok je
naplánován projekt storytellingu, který pomocí přirozeného vyprávění podporuje ve školácích zájem o čtení a pomáhá k hlubšímu pochopení textu.
Další celoroční projekt je zaměřen na přírodu a její ochranu. Pod názvem
Země a příroda vypráví, pomáhá i překvapuje se koná v režii Muzea Českého krasu. Školáci budou poznávat Český kras a Křivoklátsko.
(pan)

mnoho nových zážitků, zkušeností,
ale i kamarádů. V pátek na děti čekalo překvapení v podobě divadelního
představení. Do mateřské školy zavítalo Divadlo Koloběžka s Houbařskou pohádkou, která sklidila velký
úspěch. Představení bylo pro děti
velmi poučné, dozvěděly se, jak se
správně chovat v lese i které houby
jsou jedlé a nejedlé. Provázeno bylo
spoustou veselých tematických písniček. V následujícím týdnu nás čeká například návštěva Dýňové farmy
v Bykoši. Díky spolupráci s liteňskou mateřskou školou se můžeme
těšit také na plavecký kurz, který se
pro nás bude nově konat v Městském
plaveckém areálu v Hořovicích.
klára Pešková,
Mš Zadní třebaň

Na pouti bude k vidění relikviář s ostatky kněžny Ludmily
Na více než stoletou tradici po roce
opět naváže Svatoludmilská pouť,
jež se uskuteční v Tetíně o víkendu
20. - 22. září. Na své si přijdou vyznavači zábavy i ti, které láká původní význam poutních slavností.
Hrát bude hudba nejrůznějších žánrů, nebudou chybět trhy, přednášky,
divadlo, program pro děti... Poprvé
bude v Tetíně vystaven relikviář s
ostatky kněžny Ludmily a knížete
Václava vypůjčený ze svatovítského
pokladu. Součástí oslav bude poutní
mše v kostele sv. Ludmily. Vstup na
všechny akce je zdarma.
„Tetínská pouť je symbolem vzpomínky na první českou kněžnu a světici svatou Ludmilu, babičku a vy-

chovatelku knížete Václava, která na
Tetíně zemřela 15. 9. 921 mučednickou smrtí,“ sdělil starosta Tetína
Martin Hrdlička. „Minulý rok jsme
na pouti přivítali několik tisíc návštěvníků, poutní mše se zúčastnilo asi
700 poutníků. Letos očekáváme ještě větší počet, především díky nově
připravovanému trhu či hudebnímu
programu. Vystoupí třeba Elvis Presley Revival Band nebo kapela Moped 56, která se do Tetína vrátí po 35
letech. Její koncert tehdy ukončila
na základě udání místních komunistů veřejná bezpečnost. To se letos určitě nestane!“ ujistil starosta a dodal:
„Mám radost z toho, že pouť přitahuje návštěvníky bez ohledu na ná-

boženské přesvědčení - Ludmila, jako nejstarší historicky doložená česká žena, lidi spojuje.“
Program pouti odstartuje 20. 9. večerní projekcí filmu Po strništi bos v
letním kině. Hlavní program je naplánován na sobotu 21. 9. od rána do
pozdních hodin. Na hlavním pódiu
zahraje zmíněná rocková kapela Moped 56, po ní Elvis Presley Revival
Band a skladatel i pianista Tomáš Živor. V kostele vystoupí sbor a orchestr VŠE, příznivci country se mohou těšit na čtyřhodinové pásmo
hudby tohoto žánru u vinotéky.
Kromě koncertů si návštěvníci letos
nově užijí Tetínský trh s více než 20
stánky, oblíbenou Burčákovou slav-

nost, dvě historické přednášky, divadlo a další program pro děti. Počtvrté se Tetín stane dějištěm celosvětového srazu Ludmil, podruhé Bořivojů a popáté Srazu starostů i politiků.
Jako každý rok se uskuteční poutní
mše, letos za přítomnosti biskupa
Karla Herbsta v kostele sv. Ludmily.
Zde bude rovněž do 17.00 vystaven
novogotický relikviář s ostatky
kněžny Ludmily a knížete Václava.
Svatoludmilskou pouť uzavře nedělní program v podobě dvou výstav v
místní škole a tradičního Vymetání
půdy u kostela sv. Jana Nepomuckého. Další informace na www.svataludmila.cz. Barbora Dušková,
Praha

Letní soutěž skončila, příště vyhlásíme výsledky
NA VÝHERCE SOUTĚŽE ČEKAJÍ TRIČKA, MIKINA, CD, KNIHA, KORBEL NEBO LAHEV VÍNA
Poberouní - Tradiční soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené či prázdnin dospěla do finále. Do 8. září
jste nám mohli posílat zajímavé,
vtipné »letní« snímky, z nichž nyní
hodnotící komise v čele s Josefem
Kozákem vybere ty podle ní nejlepší. Pro autory originálních fotografií máme připravené ceny: trička,
mikinu, CD, knihu Po stopách Keltů na Berounsku - Od Tetína po Bacín, korbel, lahev vína... První dnes
otištěnou fotku poslala Alena Vanžurová z Letů a nazvala ji Na letním táboře letovských kynologů.
Autorkou snímku Motýlí svačinka
je Zuzana Fialová z Vižiny. (mif)
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Ředitelka nejvíc vzpomíná na Setkání...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Uvědomuju si to právě proto, že
vím, jak byla Jarmila Novotná pozapomenuta a jak obtížné je její odkaz
nyní obnovovat.
Co všechno máte, co se spolupráce
s Jiřím Suchým týče, za sebou?
Naše spolupráce je opravdu široká.
Manžel je předsedou správní rady
divadla Semafor a pomáhá hlavně s
finančními otázkami, které zahrnují i
různé formy fundraisingu a ekonomické řízení divadla. Veřejnosti asi
nejznámějším společných počinem
byla v roce 2016 produkce dokumentárního filmu Moje souboje a
boje režiséra Jiřího Vondráka. Film
pojednává o kritických momentech
v historii divadla Semafor a filozofických úvahách Jiřího Suchého na
základě knihy Klaun si povídá s Bohem. Vznikl jako dárek J. Suchému
k jeho 85. narozeninám. Jiří Suchý
se stal patronem jednoho stromu v
parku zámku Liteň, v rámci projektu
Patronů vzácných stromů atd.
S touto žijící legendou jste se už setkala určitě mnohokrát. na co v souvislosti s ní vzpomínáte nejraději?
Měla jsem to štěstí, že jsem se s Jiřím Suchým měla možnost setkat jak
v jeho divadle, tak při našich koncertech v Litni. Nejvíce vzpomínám na
naše osobní setkání u něj doma na
Ořechovce, které J. Suchý s oblibou
nazývá Setkání u Suchejch. Je nesmírně zajímavé poslouchat jeho zkušenosti a příběhy, jež se nedostanou
na veřejnost, pokaždé vyprávěné s
humorem a laskavostí jemu vlastní.
Jak jste se ocitli mezi producenty
filmu o J. Suchém?
Byli jsme poctěni, že nás o spolupráci požádala sama Česká televize, se
kterou spolupracujeme i na jiných
projektech týkajících se Zámku Liteň. Jak jsem zmínila v úvodu - toto
téma je nám velmi blízké a také jsme
se této prosbě snažili vyhovět.
kdo s nápadem na film přišel a kdo
se na něm, kromě režisérky Olgy
Sommerové, podílel?
S nápadem na film přišla kreativní
producentka České televize Alena
Müllerová, která ví o naší dlouhodobé podpoře divadla Semafor a sama
nám již mnohokrát pomohla s projekty Zámku Liteň. Poté, co spolupráci dohodla s tak renomovanou režisérkou, jakou je Olga Sommerová,
jsme se rádi stali koproducenty tohoto projektu. Film dále produkují společnosti Cineart TV Prague, Arina a
Česká televize.
Měla jste jako koproducentka mož-

NATÁČENÍ. Film o Jiřím Suchém se natáčel i v prostorách liteňského zámku.
nost ovlivnit podobu scénáře?
Diskuse o podobě filmu jsme měli
na začátku s Alenou Müllerovou a
Viktorem Schwarzem se Cineart, ale
mluvit Olze Sommerové do její profese, by bylo jako radit Jaromírovi
Jágrovi, jak hrát hokej...
Jak velký prostor je ve filmu věnován spolupráci J. Suchého se Zámkem Liteň?
Film je poctou Jiřímu Suchému, proto jsme se záměrně vyhnuli jakékoliv zmínce o Zámku Liteň či jeho
propagaci.
natáčelo se také v areálu liteňského
zámku?
Byli jsme rádi, že si paní režisérka
vybrala k natáčení i zámek Liteň jak Jiří Suchý, tak jeho spolupracovníci ze souboru do Litně pravidelně
jezdí. Například Irena Zlámalová
zde často dělá umělecké fotografie.
Při přípravě filmu měla kameramanka Olga Špátová k dispozici celý
areál, ve filmu jsou nakonec použity
záběry ze zámku.
Přibližně půl milionu korun, které
chyběly na dokončení filmu, tvůrci
letos v zimě sháněli prostřednictvím
serveru Hithit.cz. Byli úspěšní?
Financování pomocí Hithit.cz bylo
velmi úspěšné, požadované finanční
prostředky se vybraly, a dokonce by-

V SEMAFORU. Setkání při oslavách 85. narozenin Jiřího Suchého v divadle Semafor.
Foto Petr SAnkOt

la finální suma o trošku větší. Svědčí
to o popularitě Jiřího Suchého.
Předpokládám, že už jste film viděla. Jaký na vás udělal dojem?
Film mě zaujal svou lidskostí, tu Olga Sommerová dokáže vždy do
svých snímků vtisknout. Navíc se jí
podařilo poodhrnout i roušku soukromí Jiřího Suchého, která nemusí
být všem divákům známá.
těšíte se na oficiální premiéru?
Na premiéru, která se uskuteční 25.
září v pražském kině Lucerna, se
velmi těším. Bude velice dojemné
být u momentu, kdy film jde »do
světa«. Bude to také příležitost, jak
poděkovat našim příznivcům, kteří
tím, že podpořili Zámek Liteň, podpořili i vznik tohoto filmu.
Byla bych ráda, kdyby se film líbil
stejně, jako se líbil na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v
Karlových Varech, kde získal Cenu
diváků.
Chystáte projekci dokumentu také v
Litni?
Práva k projekci filmu jakožto koproducenti samozřejmě máme. Zatím
je projekce naplánována v Berouně,
ale možná někdy v budoucnu tuto
možnost využijeme a spojíme ji s návštěvou Jiřího Suchého v Litni.
koprodukce filmu je jen jednou z
mnoha aktivit sdružení Zámek Liteň. Co chystáte na nejbližší období?
Teď právě začíná nejrušnější období
našich aktivit - od 14. září bude Liteň hostit v rámci 8. ročníku Festivalu Jarmily Novotné další interpretační kurzy. Letošní ročník povede
Martina Janková, česká sopranistka
působící ve Švýcarsku, společně s
hvězdným klavíristou Gérardem
Wyssem, se kterým pravidelně vystupuje a který na kurzech u nás bude
poprvé. Třetím protagonistou je klavírista Ivo Kahánek. Zatímco Ivo
Kahánek se bude soustředit na českou, ruskou, polskou hudbu, Gérard
Wyss se zaměří na německou a francouzskou. Studenti budou mít možnost dotknout se repertoáru z různých částí Evropy.
Čím bude letošní ročník interpre-

Foto Irena ZLÁMALOVÁ
tačních kurzů specifický?
Jako téma jsme letos zvolili interpretaci písní - ta se totiž na českých vysokých hudebních školách příliš neučí. A jelikož písňový obor je hodně
specifický, v nutnosti velmi detailního souznění, dýchání s klavíristou,
přinášíme studentům další variantu
něčeho, co by se mohli doučit. Něco
opravdu nového. Na závěr kurzů
předvedou to, co se naučili, na koncertě v Litni 19. 9. a o den později s
Martinou Jankovu a s oběma klavíristy vystoupí ještě v Sukově síni
Rudolfina. Jsem ráda, že se mohou
prezentovat i v Praze.
kromě kulturních akcí a péče o odkaz Jarmily novotné usiluje Zámek
Liteň o záchranu památek v liteňském zámeckém areálu. Co už se
vám za dobu, kdy jste do Litně přišli, povedlo a co vás ještě čeká?
Zatím jsme opravili Čechovnu, vytvořili tak zázemí pro kurzy a koncerty, vyčistili nádvoří, zachránili
jsme a dotvořili park, zajistili statiku
a věnovali se opravě střechy zámku.
Nyní bychom rádi poskytli prostor
mladým výtvarníkům a pořádali pro
ně kurzy stejně, jako to děláme pro
mladé hudebníky. To vyžaduje rekonstrukci oranžerie.
Jaké máte v souvislosti s liteňským
zámkem největší přání?
Aby zámek žil a lidé se zde cítili
šťastni!
Miloslav FRÝDL

Překlady básní
přednese Balzerová
Slavnostní koncert Festivalu Jarmily Novotné, který se koná 20. 9. od
19.30 v pražském Rudolfinu, ozvláštní recitací herečka Eliška Balzerová! Většina překladů zhudebněných
básní dosud neexistovala a vznikla
až u příležitosti konání koncertu za
součinnosti předních českých překladatelů poezie. Vstupenky za 400
a 500 Kč jsou k mání v pokladně
Rudolfina nebo na www.colosseumticket.cz.
Barbora DUŠKOVÁ,
Zámek Liteň
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Rockeři předají výtěžek sbírky Patrikovi
V ŘEVNICKÝCH HAVLÍČKOVÝCH SADECH BUDE 21. ZÁŘÍ PŘIPRAVEN PROGRAM PRO CELOU RODINU
Pobavit se můžete v sobotu 21. září
v řevnických Havlíčkových sadech.
Nadace Rockový Slunovrat léčí připravila program pro malé i velké s
hudbou a dobrým jídlem. Jeho vrcholem bude předání výtěžku sbírky
řevnickému rodákovi Patriku Šimánkovi, který je upoutaný na kolečkové křeslo.
Nadace Rockový Slunovrat léčí vznikla při hudebním festivalu Rockový Slunovrat, který se každoročně
koná v Řevnickém Lesním divadle.
Klade si za cíl pomáhat lidem, kteří
to nejvíce potřebují. Návštěvníci festivalu si tuto nadaci zřejmě spojí s
Klubem cystické fibrózy, kterému je
v rámci festivalu věnovaná sbírka na
podporu nemocných cystickou fibrózou. Do projektu se ale můžou přihlásit i další organizace nebo jednotlivci, kteří potřebují pomoc.

Projekt Křídla pro Patrika vznikl na
podporu handicapovaného Patrika
Šimánka, který je ochrnutý na celé
tělo a hýbe pouze hlavou. Řevnický
rodák, o něhož pečuje jeho babička,
má za sebou úspěšně zakončené magisterské vzdělání na Metropolitní
univerzitě Praha. Vzhledem k celkovému ochrnutí je upoutaný na vozík, který je ale zastaralý a nevyhovující. Speciální elektrický vozík,

který se ovládá pouze pohyby hlavy,
je velice nákladný. Proto jsme se
rozhodli uspořádat sbírku, abychom
mu usnadnili získat vozík nový.
Vybranou částku Patrikovi předáme
právě 21. 9. v Havlíčkových sadech.
Během dne bude přichystaný doprovodný program, včetně hudby, dobrého jídla i zábavy pro děti. Kromě
grilovaného selátka a dalších pochutin bude na místě jídelní stan, do ně-

Na vinařkách hráli Prokop, Andršt i Hrubý

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
Kino bude po rekonstrukci otevřeno
v říjnu.
(vš)
KINO LITEŇ
21. 9. 17.00 DUMBO
21. 9. 17.00 TERORISTKA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
10. 9. 17.30 IBIZA
10. 9. 20.00 LIDOŽROUT VEGETARIÁN
11. 9. 17.30 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
11. 9., 13. 9., 21. 9., 24. 9. 20.00 (Pá+Út
17.30) PŘES PRSTY
12. 9. 15.30 YESTERDAY
12. i 16. 9. 18.30 (Po 17.30) ZLATOKOPKY
13. 9. a 18. 9. 20.00 (St 18.30) TENKRÁT V HOLLYWOODU
14. 9. 15.30 PLAYMOBIL VE FILMU
14. 9., 16. 9. a 20. 9. 17.30 (Po 20.00)
PANSTVÍ DOWNTON
14. 9. a 25. 9. 20.00 (St 20.30) TO KAPITOLA 2
15. 9. 15.30 LVÍ KRÁL
15. 9. 18.30 ŽENY V BĚHU
17. 9. 17.30 SRÁŽKA S LÁSKOU
17. 9. 20.00 NABARVENÉ PTÁČE
19. 9. 15.30 SPALOVAČ MRTVOL
19. a 24. 9. 18.30 (Út 20.00) AD ASTRA
20. 9. a 23. 9. 20.00 (Po 17.30) ROMÁN
PRO POKROČILÉ
21. 9. 15.30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH
HRAČEK
21. 9. a 23. 9. 17.30 (Po 20.00) RAMBO:
POSLEDNÍ KREV
22. 9. 15.30 HODINÁŘŮV UČEŇ
22. 9. 18.30 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW

KINO RADOTÍN
10. 9. 17.30 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
10. 9. 20.00 COMIC SANS + TELEPORT ZOVKO
11. 9. 17.30 WESTWOOD: PUNK,
ICON, ACTIVIST
11. 9. 19.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
12. 9. a 20. 9. 17.30 (Pá 20.00) PANSTVÍ
DOWNTON
12. 9. 20.00 LATE NIGHT
13. 9. 17.30 WILLY A KOUZELNÁ
PLANETA 3D
13. 9. 19.15 TO: KAPITOLA 2
14. 9. 15.30 PLAYMOBIL VE FILMU
14. 9. 17.30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
14. 9. 20.00 ZLATOKOPKY
17. 9. 17.30 PŘES PRSTY
17. 9. 20.00 YESTERDAY
18. 9. 10.00 BABY BIO - DADDY COOL
18. 9. 17.00 SPITFIRE
18. 9. 19.00 NABARVENÉ PTÁČE
19. 9. a 21. 9. 17.30 (So 20.00) ROMÁN
PRO POKROČILÉ
19. 9. 20.00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
20. 9. 17.30 LVÍ KRÁL 3D
21. 9. 15.30 PSÍ KUSY
21. 9. 17.30 MOJ DEDO SPADOL Z
MARSU

Dobřichovické vinařské slavnosti, které se konaly poslední srpnovou sobotu, se mohly pochlubit kvalitním hudebním programem. Na nádvoří
zámku zahrály kapely Modrý cimbál, Prime Time Voice i Country Beat, na
ostrově Jull Dajen a Michal Prokop s Lubošem Andrštem i Honzou Hrubým (na snímku). Hvězdou večera se stala kapela Circus Problem, která
roztančila celé nádvoří. Kolem 19.00 se konalo slavnostní vyhlášení vinaře roku - stalo se jím vinařství Mikrosvín Mikulov. Tuto soutěž již sedmnáct
let v krásných prostorách paláce na pražském Žofíně pořádá Český archív
vín. Za dobu své existence si vybudovala pozici jedné z nejkvalitnějších a
nejprestižnějších vinařských soutěží v České republice.
Foto Tomáš HEJLEK
Andrea Kudrnová, dobřichovice

Baráčníci oslaví výročí Tylovou Fidlovačkou

Řevnice - Velkolepě oslaví 90. výročí svého vzniku řevničtí Baráčníci.
Kromě krojovaného průvodu chystají na sobotu 14. září uvedení Tylovy hry
Fidlovačka, a to přímo v kulisách města. Připomenou si tak i 85. výročí založení baráčnické XVIII. Župy T. G. Masaryka
Oslavy začnou již v 9 hodin v Lidovém domě, kde se uskuteční slavnostní
zasedání, čtení z kroniky a zdravice hostů. Předána budou i čestná uznání.
Po obědě se před 14. hodinou seřadí průvod s hosty a členy dalších spolků,
vlajkonoši ve Školní ulici a následně se vydá na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Účastníci zde položí kytice k pomníku obětí obou světových válek.
Zdejší prodejna Top maso a Bar U Krtka včetně dvora se poté promění v
krámek máselnice Mastílkové a ševce Kroutila. Místní ochotníci příležitostného divadelního souboru Zkratka pod vedením Jiřiny Cvancigerové
zde sehrají první dějství Fidlovačky. To vše v doprovodu živé muziky v podání lidové muziky Notičky a s tanečníky z Klíčku. Na rozuzlení Fidlovačky si účastníci budou muset počkat opět až do sálu Lidového domu, kde
se odehraje druhé dějství. Do průvodu i k poslechu a tanci bude hrát Hornická dechovka Březohorka pod vedením kapelníka Záruby.
(pan)

Samson podpoří ohněm zničený Včelín
Dobročinný koncert písničkáře Jaroslava Samsona Lenka, jehož celý
výtěžek bude věnován na obnovu
ohněm zničeného Včelína Ořech, se
koná 19. září v areálu Včelína.
Ekocentrum zaměřené na včely a
včelařství vyhořelo letos 5. června.
Sloužilo především školám, školkám a veřejnosti v poznávání včel,
jejich života a obrovského přínosu
pro lidstvo i přírodu. Ze světového
unikátu zbyly pouze čtyři ohořelé
stěny. Proč začalo hořet, se nepodařilo zjistit, pravděpodobnou příči-

nou požáru je nedbalost, zcela vyloučeno nebylo ani cizí zavinění.
Program začne v 16.00. Těšit se můžete na Muzeum medu a českých
Vánoc, ochutnávky medu a medoviny, zahradní golf či prohlídku aktuálního stavu Včelína. Koncert J. S.
Lenka začne v 19.00. Vstupenky za
350 Kč si můžete rezervovat na:
vcelin-orech@gmail.com. Děti do
dvanácti let v doprovodu dospělých
mají vstup zdarma. Aktuální informace na www.vcelinorech.cz.
vladimír Glaser, ořech

hož může přispět každý donesenou
dobrotou. Akce je zdarma, můžete
však Patrikovi pomoci drobným příspěvkem - převodem na transparentní účet (1112131421/5500) nebo přímo v den akce do kasičky.
Kryštof CHvoJKa, lety

Tipy NN

* Divadelní představení Cavewoman je v sále České pojišťovny Beroun k vidění 12. 9. od 20.00. (mik)
* Houslistka, bývalá primáška dětské muziky Notičky, v současnosti
členka několika prestižních orchestrů Barbora Kolářová zahraje 13. 9.
od 18.00 v Zámečku Řevnice. (pef)
* Francouzský harmonikář Pellarino zahraje a Corrine Pellarin zazpívá v rytmu samby, jazzu i valčíku
13. 9. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Koncert kapely Oswald Schneider hostí 13. 9. od 20.30 Společenský sál KD Dobříš. Vstup 170/200
korun. Jindřiška Kastnerová
* tony Ducháček & Garage, Ivan
Hlas Trio, Svatopluk & Sváťa Karásek, A bude hůř, Sbor břežanských
kastrátů, Pepíček Čečil aj. vystoupí
na festivalu nakladatelství Maťa 14.
září od 12.00 v Lesním divadle Řevnice. Vstupné 300 Kč.
(zzi)
* Houslista Pavel Šporcl s cikánskou cimbálovou kapelou Gipsy
Way Ensemble zahrají 14. 9. od
15.00 na Skalce nad Mníškem p/B
skladby J. Brahmse, A. Chačaturiana, B. Babaie, lidové písně i čardáše. Vstup 200/ 250 Kč.
(lik)
* trombonista České filharmonie
Lukáš Moťka a klavírista Jaroslav
Šaroun přednesou 14. 9. od 17.00 v
kostele sv. Martina a sv. Prokopa v
Karlíku skladby G. P. Pergolesiho,
V. Smita, B. Lynna, J. Šarouna a E.
Cooka.
andrea KUDrnová
* spirituál kvintet naposledy zahraje ve Svatém Janu pod Skalou
15. září. V kostele sv. Jana Křtitele
koncert začne od 16.00, vstupné
250/100 Kč.
(pef)
* eva suková, Jiří Klem, Jiří Stivín
i Jiří Žáček budou koncertovat, číst
svá díla i besedovat na Dnu Vlkoně,
který se koná 15. 9. od 17.00 u Panské Zahrady v Dobřichovicích. (ak)
* swingový a jazzový večer, na
kterém vystoupí Z. Fišer, J. Kolín,
L. Havel, L. Kukulová a Fr. Kukula
se koná ve vinárně zámku Dobřichovice 17. 9. od 19.30. Vstupné
150/120 Kč. andrea KUDrnová
* Divadelní pohádku Sněhurka
uvede 18. 9. od 18.00 ve Společenském sále KD Dobříš Divadlo Za
Vodou Čenkov. Vstup volný. (jik)
* Komentovaná prohlídka výstavy Acháty a křemeny, přednáška a
beseda se sběrateli se uskuteční 19.
9. od 18.00 v Jenštejnském domě na
Husově náměstí v Berouně. Vstupné
40 Kč. Výstava, jež prezentuje nejkrásnější polodrahokamy z Berounska a Hořovicka, je v Muzeu Českého krasu instalována do 29. 9. (vlk)
* Komickou zpěvohru Bedřicha
Smetany na slova Karla Sabiny Prodaná nevěsta sehraje 21. 9. od 20.00
ve venkovním divadle pod ZŠ v
Mokropsech Spolek divadelních
ochotníků z Úpice.
(pzč)
* výstava fotoobrazů Jana Hendryka Prolínání je v areálu zámku Dobřichovice přístupná do 29. 9.
(ak)
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Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí
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Vody je dost, ale ne na plýtvání

Vážení Všeraďáci! Léto už je pomalu za námi, zkracuje se den a prodlužuje noc. Věřím, že jste
všichni načerpali přes léto dostatek sluníčka a energie do nadcházejících měsíců. Léto nám také ukázalo, že sucho je opravdu pro nás všechny akutní
problém. Naštěstí, a znovu se opakuji, můžeme být
vděční našim předchozím zastupitelům, že se jim
podařilo vybudovat vodovod a kanalizaci v naší
obci, a tak se, i těchto suchých létech, nemusíme
uskromňovat s používáním vody. Je tu ovšem jedno ale. Přesto, že vrty, ze kterých čerpáme vodu,
jsou vydatné, nemusíme touto - pitnou - vodou
zbytečně plýtvat, třeba na zalévání zahrad, napouštění bazénů atp. Ano, každý chce mít hezkou, vitální zahrádku, ale je nutné ji zalévat pitnou vodou
z řadu, když dešťová voda, která je naprosto zdarma nenávratně mizí z našich okapů do strouhy a dál
pryč? Zkuste zapřemýšlet, jestli by nebylo možné
tuto vodu zadržovat a užívat ji doma, třeba právě
na zalévání, nebo mytí auta. Nešlo by využít starou
jímku, nebo septik jako nádrž na dešťovou vodu,
nebo vybudovat nádrž novou? Stále je aktuální dotační program »dešťovka«, ze kterého je možné na
tato opatření čerpat peníze. A co se napuštění bazénů týče - věřím, že se půjde dohodnout s našimi hasiči, kteří vám vodu do bazénu přivezou. Nyní máme všichni čas připravit se na příští léto. Nemůžeme doufat, že nebude tak suché jako to letošní...
Martin KUNC, starosta Všeradic

TARZAN PARK. Všeradičtí mladší žáci na soustředění ve Zbraslavicích.

Foto Lucie BOXANOVÁ

Největší problém byl přijít včas na oběd!
MALÍ VŠERADIČTÍ FOTBALISTÉ NA SOUSTŘEDĚNÍ ZVLÁDLI TARZAN PARK I STEZKU ODVAHY
S koncem prázdnin přišla i doba soustředění. I my jsme se všeradickými
mladšími žáky B vyrazili se fotbalově rozhýbat. Místo jsme začali shánět až po Novém roce, což se ukázalo být pozdě. Termíny soustředění,
nejen sportovních, jsou většinou posledních 14 dní o prázdninách, takže
nás odmítalo jedno středisko za druhým. Dílem náhody jsme se uchytili
ve Zbraslavicích u Zruče nad Sázavou. A můžeme říci: povedlo se!
Středisko je sice obrovské, ale také
rozlehlé svou plochou a svými možnostmi, takže jsme se nikde s nikým
nemačkali. Na harmonogramu využití fotbalového hřišti jsme se s ostatními týmy vždy domluvili. Časový pres byl jen na obědě, na který
jsme se museli dostavit na minutu
přesně, což dělalo našim borcům

Podbrdské aktuality

* Rozpis zápasů malých všeradických fotbalistů na příštích 14 dní.
Mladší přípravka: 21. 9. 9.00 turnaj ve Všeradicích; Mladší žáci A:
13. 9.: 17:30 Chrustenice - Všeradice, 23. 9.: 17:30 Všeradice - Liteň;
Mladší žáci B: 16. 9.: 17:30 Králův
Dvůr - Všeradice, 20. 9.: 17:30 Všeradice - Nižbor; Starší žáci: 14. 9.:
14:00 Všeradice - Rpety/Felbabka,
21. 9. 14.00 Tlustice - Všeradice. (sš)
* III. výtvarná dílna Po stopách
Mikuláše Alše pro děti od 6 let se koná 14. 9. ve Tmani. Sraz účastníků je
v 9.00 v místním Sboru Jiřího z Poděbrad. Vernisáž prací se uskuteční
28. 9. Info na tel.: 602 766 899. (jšk)

největší problém. Pět dní jsme se v
místním areálu věnovali fotbalovým
dovednostem, do kterých byla zahrnuta i fyzička. Každý den jsme začali rozcvičkou, během dne byly rozplánovány dvoufázové fotbalové tréninky, včetně atletiky. Po tréninku
následovaly líté boje v ping-pongu,
nohejbale, přehazované v písku,
wrestlingu, basketu nebo v rybníce.
Kluky bylo těžké zahnat aspoň na
polední klid – to pro změnu sváděli
boje v karetní hře Bang!
Součástí tréninku byla také dvě přátelská utkání s fotbalovými týmy FK
Šestajovice a TJ Holoubkov, při kterých jsme vůbec poprvé nastoupili
do sestavy 7+1 a dozvěděli se, co to
je postavení mimo hru, neboli ofsajd. Úterý bylo ve znamení odvahy.
Po dopoledním tréninku nás čekalo

zdolání zdejšího Tarzan parku ve
výšce 6,5m. Nutno říci, že někteří se
pohybovali po lanech úplně plynule
a lehce, jiným to dělalo větší problém. Někteří si sáhli na své dno a sice s malými slzičkami, ale překážku zdolali. To pak bylo radosti a hrdosti na sebe sama! Největší nervy z
celé akce, pár šedivých vlasů navíc a
křečovitý výraz ve tváři jsem měla
asi já. Překážková lanová dráha končila sjezdem lanovky, která byla asi
největším zážitkem. Když všichni
zase stáli pevně nohama na zemi,
řekla jsem si Uf! Všem, co dráhu
zdolali, i těm, co ji vyzkoušeli, ale
nakonec se zalekli té výšky, patří
Bravo! Bylo skvělé slyšet, že si někdo nevěřil a přeci překážku zdolal a
pak byl na sebe hrdý.
Večer kluky čekala noční stezka od-

vahy. Od táborového ohně, kde jsme
si ke druhé večeři pekli buřty, chodili sami na bojovku s otázkami. I tento úkol zvládli všichni. Jejich odpovědi na otázky ale ventilovat nebudu
- když se dozvíte, že se fotbal hraje
na 50 minut, nechcete už vědět víc.
Ve středu odpoledne si kluky vyzvedli rodiče. Všichni se domů vrátili
zdraví, spokojení a hlavně jako jedna super parta! A za to jsem neskutečně ráda.
Lucie BOXANOVÁ,
FK Všeradice
FK Všeradice 1932 hledá trenéra
pro děti kategorie mladší přípravky (ročníky 2012 - 2014).
Nabídnout můžeme zprostředkování trenérské licence C. V případě zájmu kontaktujte Standu
Šebka ml.na s.sebek@email.cz.

Putovní pohár z Vižinského trotlíka zůstal doma
Vižinští hasiči ve spolupráci s dobrovolníky již 10 let pořádají netradiční cyklistický závod pro celou rodinu nazvaný Vižinský trotlík. Letos
se na start sjelo 11 soutěžních týmů,
které netušily, co je na trase čeká.
Nepsaným pravidlem je, že nový
ročník připravují za pomoci místních vítězové ročníku minulého. Letos to čekalo přespolní tým Hanky
Lukešové, nachystal 11 stanovišť, na
kterých se děly různé věci. U rybníka, který byl v anketě vyhlášen nejlepší disciplínou, se v nafukovacím
člunu lovily do sítka pingpongové
míčky. Asi proto, že počasí bylo vel-

mi příznivé, uvítali všichni svlažení
ve vodě. Závodníci si ale vyzkoušeli i své smysly: pamatováka, důvtip a
obratnost. Z trasy delší než 10 km,
na níž ještě hledali ukryté obrázky,
dorazili do cíle na fotbalovém hřišti
všichni účastníci ve zdraví, někteří i
s nafouknutým balonkem a pouchem, který obdrželi na startu u hasičárny. Po sečtení bodů a bonusů si
vítězství užívali místní. Zvítězil Eteam a my se těšíme, co nám připraví příští rok. Nikdo neodešel s prázdnou, hodnotné ceny si odnesli všichni, vítězové dokonce i putovní pohár.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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Liteňští včelaři budou
slavit sté narozeniny

ZPÁTKY V LAVICÍCH. Nový školní rok začal i v liteň̌ské základní škole 2. září.

Foto Hana HAVELKOVÁ

Osmdesát pět let od založení Základní organizace Českého svazu
včelařů Liteň bylo před patnácti roky podnětem pro vznik dnes již tradičního Medového odpoledne. To
se bude letos konat v sobotu 14. září
- jako obvykle ve Společenském
domě v Zadní Třebani. Na programu bude v první řadě oslava 100.
výročí od založení oblastní včelařské organizace, která sdružuje šestnáct obcí, od Měňan po Hlásnou
Třebaň, a včelaří zde 62 řádných
členů, kteří se v současné době starají celkem o 659 včelstev.
Program Medového odpoledne se v
průběhu let ustálil - že nabízí nejen
pohled na včelařství a jeho produkty, ale zviditelňuje i některé místní
aktivity a je proložen kulturními
vystoupeními. Zpočátku se jevil jako nesourodé fantazírování, ale v
průběhu let se ukázal jako zajímavý
a dokáže oslovit daleko širší spektrum návštěvníků, včetně dětského
publika. (Dokončení na straně 8) (luf)

Knihovnu si můžete
prohlédnout 27. září

Školní rok začal státní hymnou

Slavnostní otevření liteňské knihovny po prázdninách a prohlídka zrekonstruovaných prostor se bude konat 27. září od 17 hodin. Běžný provoz pak bude zahájen 30. 9.
Pro zájemce o prohlídku opravených prostor knihovny bude 27. září
od 17.00 připraveno občerstvení.
Pokud nějakou tou domácí dobrotou
na společný stůl přispějete i vy, budeme rádi. Dětem zahraje Filip Pýcha - písničkář, výtvarník, divadelník a zakladatel skupiny Tajné Slunce. Tato kapela hrající hlavně původní písničky, ale i lidovou muziku či folkové skladby, pak k dobré
náladě přispěje také.
Od října bude knihovna nabízet kulturní akce - čtení pro děti, autorská
čtení... Otvírací doba po 30. 9: pondělí 9 - 12:00, středa 9 - 14:00,
15:30 - 17:30, čtvrtek 9 - 12:00.
Markéta reszczyńsKá, Liteň

První den nového školního roku je
za námi. Prázdniny utekly jako voda
a nám nezbývá, než - se těšit na další
prázdniny...
Žáci i zaměstnanci Základní školy F.
J. Řezáče v Litni začali letošní školní rok v pondělí 2. září ráno před
školou. Nejdříve to vypadalo, že nás
déšť vyžene do tříd, ale těsně před
osmou pršet přestalo a my zaujali
osvědčené pozice. Žáci a žákyně se
svými třídními učiteli zaplnili celé
prostranství, devítka stála tradičně
nejblíže restaurace, první třída se seřadila těsně u kostela. Sešlo se mnoho dětí i jejich rodičů, prarodičů a
přátel. Zahájili jsme tradičně naší
státní hymnou a vyslechli si projev
ředitelky Ivety Černé. Přivítala
všechny přítomné, děti, jejich rodiče
a známé i zaměstnance školy. Pedagogům a správním zaměstnancům

DO LITEŇSKÉ ZÁKLADKY 2. ZÁŘÍ NASTOUPILO TŘIADVACET PRVŇÁČKŮ
poděkovala za práci, kterou odvedli
při přípravě školy na nový školní
rok. Prvňáčkům, kterých je letos třiadvacet, popřála, aby se jim ve škole
líbilo. Všichni přejeme našim nejmenším, aby chodili do školy rádi a
našli si kamarády. Ve školní jídelně
jim chutnat určitě bude, máme dobré
svačinky i obědy, a také v družině si
jistě užijí spoustu zábavy a pohybu.
Nezapomněla ani na žáky deváté třídy, jimž připomněla budoucí změny
a popřála dobrou volbu dalšího studia. Poté se všichni rozešli do tříd.
Na co se v letošním školním roce
můžeme těšit? Čekají nás akce tradiční, jako jsou adventní dílny, Noc
s Andersenem, Den Země, absolventská akademie, Den otevřených
dveří, výlety a exkurze, projektové
dny, koncerty i divadelní představení. Jistě se budeme zúčastňovat také

sportovních klání a šachových turnajů, předmětových olympiád a soutěží. Budeme pokračovat ve zvelebování našeho dvora. Vloni jsme pořídili posezení a začali pozemek využívat. V novém školním roce budeme pokračovat ve sběru sušené pomerančové kůry, z výtěžku sponzorujeme v ZOO Praha papouška mnišího. Ve dvou termínech - v listopadu 2019 a červnu 2020 - bude sběr
papíru. Pokračujeme také v projektu
Recyklohraní, aneb ukliďme si svět.
Takže - hurá do školy! Nemusíme se
těšit na násobilku a vyjmenovaná
slova, ale určitě nám o prázdninách
alespoň trochu chyběli naši kamarádi a spolužáci. Budeme se společně
učit, sportovat, kreslit, zpívat a trochu zlobit o přestávkách, ať máme
po letech na co vzpomínat.
Hana HAveLKová, zŠ Liteň

Kreativní týden: Děti malovaly, vyráběly vaky, talíře i hodiny
Pro děti z keramického kroužku uspořádala Česká tábornická unie - T.
K. Záskalák Liteň na sklonku prázdnin kreativní týden vyplněný tvořením. Děti si vyrobily keramický talíř technikou sgrafito. Do vyrobeného, ještě nevypáleného talíře, který
je natřen vrstvou engoby, vyrývaly
obrázky, které si předem připravily
jako vzor. Dále si vyrobily vak technikou batika za studena a hodiny
technikou decoupage. Zkusily si také malbu horkým voskem - tato
technika se nazývá enkaustika. Malovaly akrylovými barvami na malířské plátno, malovaly v plenéru a

také si zkusily obrázky na dřevo barevnými písky.
Ve středu jsme se vypravili do
Berouna. Tady účastníci akce navštívili místní Muzeum keramiky, v
němž zhlédli soutěžní výstavu Fantastický svět Karla Zemana a svým
hlasováním podpořili výrobek Cesta
do pravěku. Na jeho výrobě se podílely děti v rámci keramického
kroužku. Na závěr kreativního týdne byla uspořádaná vernisáž výrobků, na které si děti zhodnotily svá
díla a odnesly si je všechna domů.
Text a foto
Jana KrTKová, Liteň
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Liteňští včelaři oslaví sté narozeniny
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Včely jsou ale dominantní, takže letos budeme začínat netradičně hlavně pro včelaře. Již od 9.30 je připraven vzdělávací kurz, který povede
vedoucí pracovník Výzkumného ústavu včelařského v Dole, přítel Dalibor Titěra. Včelaři se tak zajisté dozvědí řadu nových informací i nejpalčivější zprávy z oboru včelařství.
Předpokládám, že nebude chybět
plodná a zajímavá diskuze.
Samotný program Medového odpoledne (MO) bude začínat ve 14.00 a
tradičně jej zahájí vystoupení kontrafagotistů. Skutečný počet je i pro
mě vždy překvapením (profesionální
hráči musí plnit své pracovní povinnosti), ale mělo by nás být 16, jaký
je právě ročník MO. Na kontrafagoty následně plynule naváže místní
Třebasbor. Z programu se ještě zmíním o aktivitách pro děti. Ty budou
tradičně malovat obrázky se včelí tématikou za sladkou odměnu, zdobit
medové perníčky, vyrábět svíčky ze
včelího vosku a po dobu vystoupení
předsedkyně České apiterapeutické
společnosti Gabriely Hiklové si budou moci zhlédnout v přilehlých

LOŇSKÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE. Dětem se při výrobě svíček loni věnoval nejmladší člen včelařské organizace Jan Kurenda.
Foto Luboš FAIT
prostorách pohádku.
V posledních letech začínají lidé více dbát na zdravý životní styl. Proto

zajisté posluchači uvítají informace
G. Hiklové např. o dýchání úlového
vzduchu v návaznosti na respirační

Hasiči se rozloučili s létem, už podesáté
NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU SE HÁZELO SUDEM, PŘEDVEDLY SE MAŽORETKY
Desátý ročník akce Loučení s létem
se konal v sobotu 7. září na nádvoří
zámku v Litni.
Na úvod odpoledne si připravily
ukázku místní hasičské děti, které se
členy zásahové jednotky předvedli
hašení a požární útok. Po nich následovala menší netradiční štafeta pro
družstva. To už ale byla připravená
kapela Broucy na zádech. Nechyběla ani soutěž v hodu pivním sudem,
kterou vyhrál Aleš Falc, a soutěž v
popíjení. Své dovednosti nám přijely
ukázat také mažoretky Domečku
Hořovice, které předvedly taneční
sestavy. Místní jednotka SDH Liteň
ukázala zásah s vozem Tatra na hořící automobil, na němž předtím předvedli hasiči z Dobříše vyproštění
zraněné osoby. (Dokončení na str. 9)

Na Loučení s létem si děti přišly na své.

Foto Jiří HRÁCH

obtíže, o včelí energii a pobytu u
včel (ležení a relaxace, pití ovčelené
vody, dechová cvičení, masáže),
včelím jedu a jeho využití v praxi...
Ani letos nebude chybět prodej medu včelařů z naší základní organizace a připravena bude i ochutnávka
několika druhů medoviny. Tradičně
bohatá bývá nabídka medového pečiva. I letos se bude v kvízu soutěžit
o ceny, které připravili včelaři.
O závěr Medového odpoledne se
opět postará komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. Na
programu budou drobnější skladby
dvou současných hudebníků, včelařů
– Ivana Kurze a Jaroslava Šarouna,
které doplní jedinečné skladby klasicistního skladatele Františka Vincence Kramáře. Harmonia Mozartiana
Pragensis letos slaví 20 let od svého
založení a Medové odpoledne provází celých 15 let. Letos účinkovala na
33. festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, v roce 2006 byl soubor přizván k účinkování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské
jaro.
Luboš FaIT,
předseda ZO ČSV Liteň

Liteňské aktuality
* Mimořádné veřejné zasedání Zastupitestva městyse Liteň se uskuteční 12. září od 19.00 na Úřadu
městyse. Na programu je mj. schválení zhotovitele liteňského školního
hřiště.
(sml)
* Lechtivá situační komedie Brouk
v hlavě v podání Spolku loděnických ochotníků bude k vidění 14. 9.
od 19.00 v Kulturáku Liteň. Vstupné 130 Kč, předprodej vstupenek na
úřadu městyse.
(mar)
* Závěrečný koncert Interperetačních kurzů v Litni se koná 19. 9. od
18.00 v místní Čechovně. Absolventi kurzů vystoupí pod vedením sopranistky Martiny Jankové a klavíristů Gérarda Wysse i Iva Kahánka. (bd)
* Promítacím dnem Kina Liteň je
od září sobota. Nejbližší program:
21. 9. 17.00 Dumbo, 20.00 Teroristka, 28. 9. 20.00 Maradona. (mar)

(Ne)oblíbená disciplina? Očistec - deník běžce!
MLÁDEŽNICKÁ FOTBALOVÁ DRUŽSTVA ABSOLVOVALA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V ČESKÉM RÁJI
Týdenním soustředěním v našem
oblíbeném sportovním resortu v Ne-

Rozpisy

Mladší žáci:
23. 9. 17:30 Všeradice A - Liteň
27. 9. 17:00 Chrustenice/Hýskov Liteň
4. 10. 17:00 Liteň - Králův Dvůr
11. 10. 16:30 Nižbor - Liteň
18. 10. 16:30 Liteň - Cembrit
26. 10. 10:00 Sokol KD - Liteň
Starší přípravka:
15. 9. 10:00 Sokol Kr. Dvůr umělka
22. 9. 10:00 Liteň
13. 10. 13:00 Zdice
20. 10. 10:00 Svatá
Mladší přípravka:
14. 9. 10:00 Loděnice
21. 9. 13:00 Cembrit
5. 10. 10:00 Liteň
12. 10. 10:00 Český Lev Beroun
19. 10. 10:00 Český Lev Beroun

přívěči u Sobotky od 10. do 17. srpna začala příprava liteňských mládežnických fotbalových družstev na
novou sezonu.
Tréninky se nesly v duchu zlepšení
herních dovedností, souhry a nabírání lepší fyzické kondice. To vše jsme
pilovali nejen při fotbalových cvičeních, ale také mnoha jinými hrami i
mimo tréninky - nohejbal, stolní tenis, plážová přehazovaná... V rámci
soustředění jsme sehráli několik přátelských zápasů s družstvem Milovic, které s námi souběžně v areálu
trénovalo. Velice oblíbenou i neoblíbenou byla běžecká disciplina, která
dostala trefný název Očistec - deník
běžce. Za zlobení, sprostá slova,
špatně uklizený pokoj atd. byla pro
hříšníky »odměna« v podobě večerního běhu 1400 m dlouhého okruhu.
Účast byla většinou velká, někteří
borci běhali denně i dvě kolečka...
Mimo sportovní vyžití jsme navštívili hrad Kost a prošli si krásné údo-

lí Českého ráje Plakánek. Se staršími
kluky jsme si také zajeli zafandit na
zápas Evropské ligy mezi Mladou

Boleslaví a Bukureští a nasáli atmosféru velkého fotbalu.
Miloslav KLIMENT, FK Liteň

V NEPŘÍVĚČI. Liteňská výprava na letním fotbalovém soustředění u Sobotky.
Foto ARCHIV
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Hasiči se rozloučili s létem, podesáté
DOKONČENÍ ZE STRANY 8
Profesionální hasiči zase ukázali své
vybavení a vozidla, včetně velkého
jeřábu z berounské stanice. Během
dne mohli návštěvníci využít i do-

Slavnou pěvkyni
připomene koncert
Mši svatou a koncert u příležitosti
25. výročí úmrtí sopranistky Jarmily
Novotné pořádá 21. 9. od 14 hodin v
liteňském kostele sv. Petra a Pavla
Římskokatolická farnost Řevnice ve
spolupráci s Městysem Liteň.
Mši svatou na počest bývalé patronky liteňského kostela bude sloužit
děkan Kolegiální kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně Josef Pecinovský. Duchovní
skladby A. Dvořáka a E. Douši přednese nositelka Světové ceny
Antonína Dvořáka, mezzosopranistka Virginie Walterová, kterou na
varhany doprovodí profesor Pražské
konzervatoře Karel Prokop.
Václav Kliment, leč

provodné programy - jízdu na koni,
skákací atrakce, jízdu vláčkem pro
děti, řetízkový kolotoč, nafukovací
skákací hrad, střelbu z luků a kuše,
prohlédnout si techniku a vybavení
hasičů. Nechyběli zástupci Policie
ČR a policisté z pražského letiště
Václava Havla, kteří předvedli práci
psovoda a oblek, který využívají u
výbušnin. Přístroj AED prezentovali
hasiči z Tetína. Děti mohly trávit čas
i u soutěží a v tvořivých dílnách Domečku Hořovice. Všichni si mohli
vychutnat dobroty z grilu, nebo z hasičského stánku s občerstvením.
Po setmění čekala na návštěvníky
ještě ohnivá show, to už ale hrála kapela Rampa, před kterou vystoupila
ještě kapela Coctktail alá Motejl.
Rampa pak pokračovala v produkci
až do pozdních nočních hodin.
Věříme, že se návštěvníkům letošní
ročník Loučení s létem líbil. Díky
podpoře Městyse Liteň a Středočeského kraje mohl být vstup pro všechny opět zdarma. Velkou podporu
nám poskytl i A. Duras, B. Stibal,

HASILI AUTO. Ukázka zásahu hasičů na letošním liteňském Loučení s létem.
Foto Jiří HRÁCH
manželé Leidlovi i další a samozřejmě všichni návštěvníci akce, kteří
vytvořili příjemnou pohodovou atmosféru. Díky našim aktivním hasi-

čům, kteří odvedli opět pořádný kus
práce, budeme na 10. ročník této akce dlouho vzpomínat. Jiří HrácH,
Velitel SDH liteň

nabízíme pronájem

Již je tomu 5 let, co jsme se 9. 9. navždy
rozloučili s naším synem, bratrem a kamarádem

OBČERSTVENÍ TJ KARLŠTEJN

KARLEm DOLEJŠÍm zE SViNAř.

mail: tjkarlstejn@seznam.cz

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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»Angličanka« Margita Rytířová zemřela
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Margita Rytířová se narodila v Praze roku 1924. Její rodiče pocházeli z
židovské rodiny. Rodiče pro ni a její
o tři roky mladší sestru Lenku zařídili 31. května 1939 odjezd tzv. Wintonovým vlakem do Velké Británie.
„Bylo mi čtrnáct, když jsem odjela
ke strýci na ostrovy,“ řekla mi v
květnu 1990 v rozhovoru pro tehdejší Občanský deník. „Šla jsem studovat a když mně bylo sedmnáct a půl,
psal se rok 1942, rozhodla jsem se
vstoupit do armády. Samozřejmě
jsem chtěla k československým jednotkám, ihned po narukování jsem si
dala žádost, ale nevyšlo to, zůstala
jsem u anglických RAF.“
Sloužila jako elektrikářka u ženských pomocných leteckých sborů.
Teprve po skončení války, v červnu
1945, byla po mnoha žádostech převelena do Manstonu, k 310. čsl. stíhací peruti. V prosinci 1945 se vrátila repatriačním vlakem do Prahy. Po
válce pracovala na ruzyňském letišti,
kde se seznámila se svým manželem
- v roce 1951 byli oba vyhozeni z
práce, vyslýchala ji Státní bezpečnost. Zpočátku nemohla najít žádné
slušné zaměstnání, od poloviny 50.
let pracovala na poště a od roku
1968 jako redaktorka ve Státním nakladatelství technické literatury.

Půjdou kolem řeky...

(Dokončení ze strany 1)
O hudební finále se pak postará kapela Los Fotros.
Dosud se k pochodu Za demokracii
aktivně přihlásili pořadatelé ze šesti
obcí: Dobřichovic, Všenor, Letů,
Řevnic, Zadní Třebaně, Mořinky a
možná přibudou další. Pro všechny
účastníky bude připraveno několik
tras. „Pěší ze Všenor a Dobřichovic
by se mohli projít přes kemp po pravém břehu k letovskému mostu a
pak do cíle. Není to sice nejkratší
cesta »ke Kocourovi«, může ale
skýtat různá překvapení a vzájemné
společné přesvědčování sebe sama i
svého přesvědčeného okolí o nutnosti takového podniku. Zejména
větve stromů podél této trasy zasahující nad řeku přímo volají po naplnění výzev Babiše, do koše či dalších kratochvílí,“ nabádá organizátor Jiří Geissler.
Každá obec by navíc měla na akci
zvolit svého patrona Václava, všichni se následně společně setkají na
letovském pódiu.
(pan)

„Na Anglii mám samé hezké vzpomínky,“ uvedla ve zmiňovaném roz-

hovoru. „A ta hořkost, kterou přinesly roky po ní, ta přebolí.“

Margita Rytířová byla nositelkou několika vyznamenání: britské pamětní medaile, Čestného odznaku britského Ministra pro veterány za služby v RAF-WAAF a Čs. vojenské
medaile Za zásluhy I. stupně. V
květnu 2008 jí bylo na návrh redakce Našich novin uděleno čestné občanství Zadní Třebaně.
V »její« domovské obci hořela pod
smutečním oznámením celý první
zářijový týden svíčka, byly zde květiny. Alespoň takto se tedy obyvatelé
Zadní Třebaně rozloučili se svojí
nejznámější a nejváženější spoluobčankou...
Miloslav FrÝDl

Z našeho kraje

Margita Rytířová v prosinci 2015.

Foto Markéta SIMANOVÁ

Umělci na zahájení výstavy pronesli manifest

V neděli 8. září na zámku ve Svinařích zněly krásné písně v podání Lucie
Soljakové a kytaristy Václava Krále při slavnostním otevření výstavy tří
autorů nazvané Krajinou stromů. Umělci pronesli umělecký manifest, který byl přijat s nadšením. Kombinace obrazů Renaty Kolečkářové, plastik
sochaře Petra Váni se snímky ptáků ornitologa Zdeňka Valeše funguje velmi dobře. Vše doplňují přírodniny a interaktivní prvky pro děti. Ty si mohly
zahrát na stromy, poznávat dřeviny, plést hnízdo podle kosí předlohy či si
odnést stromeček k zasazení. Výstava potrvá do konce října - viz www.svinare.com. Foto Lola VALešOVÁ
Renata KOLečKÁřOVÁ, řevnice

Pohodovou atmosféru doprovázeli Klusovi

KLUSOVI. Ve Středisku výchovné péče zazpívali Tomáš
a Tamara Klusovi.
Foto Dagmar SKALIcKÁ

Středisko výchovné péče, které nabízí psychologickou a
speciálně pedagogickou podporu dětem a rodinám, pořádalo 4. září v Dobřichovicích den otevřených dveří.
Návštěvníci si užili příjemné slunečné odpoledne po boku populárních manželů Tomáše a Tamary Klusových,
kteří přišli svým vystoupením podpořit naše bezplatné
služby dětem v regionu. Zůstali po celou dobu programu a už v jeho první půli zpívali a doprovázeli pohodovou atmosféru při tvorbě obrázků ze skleněné drti, střelbě z lukostřílů, výrobě dárkových krabiček a dalších doplňkových aktivit. Naše dveře samozřejmě zůstávají
otevřené nejen v době konání akce, ale je do nich možné
vstoupit kdykoli, kdy budete chtít konzultovat výchovné postupy a projevy u dětí či změny v rodině, které se
někdy mohou na chování a prožívání dětí negativně
odrazit. A nejlepší je přicházet včas, jelikož pak je naše
pomoc nejúčinnější. Více na www.svpd.cz
Dagmar SKalicKá, SvP Dobřichovice

* Přednášku Jakuba Rákosníka z
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Dopad velké hospodářské krize
na evropskou společnost v letech
1929-1934 můžete slyšet 12. 9. od
18.00 v Jenštejnském domě na Husově náměstí v Berouně.
(vlk)
* Do Křesla pro hosta na kurtech
ve Svinařích usedne 13. 9. v 18.00
ing. Radek Sabela, výkonný ředitel
řady firem v Česku i v zahraničí. Po
mnoha umělcích a sportovcích tentokrát do Svinař dorazí »byznysmen«, člověk velkého společenského a politického rozhledu.
(box)
* Farmářské trhy pořádá 14. 9. od
8 do 12.00 u zámku v Dobřichovicích místní radnice.
(ak)
* X. garážový výprodej se v Řevnicích uskuteční 14. 9. od 10 do
15.00. Informace o akci a přihlášení na tel.: 775349331 nebo e-mailu
Wildmannova.R@seznam.cz. (ruw)
* Moštování ovoce organizují 14. i
21. 9. a 5. 10., vždy od 8.30 do
12.00 a od 13 do 15.00 v areálu
Obecního úřadu Zadní Třebaň místní zahrádkáři.
(mif)
* Zábavný rodinný den se koná 20.
září od 16.30 ve Vysokém Újezdu.
Na akci s názvem Rozjeď Vysoký
Újezd v areálu vznikající rezidence
Black Roofs zahraje skupina No
Heroes, připraven bude program pro
děti.
Barbora Müllerová
* Prohlídku nově zrekonstruované
původní budovy druhého stupně ve
Školní ulici pořádá Základní škola
Řevnice. Den otevřených dveří se
koná 21. 9. od 10 do 13.00.
(jas)
* Koncert v rámci Českého varhanního festivalu 2019 se v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Osově koná 22. 9. Přední český varhaník Jaroslav Tůma zahraje od 17.00. (mp)
* Na čtvrtém místě se v žebříčku
míst s nejvyšší kvalitou života v ČR
umístily Černošice. Index kvality života zahrnuje 29 ukazatelů, jež vyjadřují úroveň zdraví, prostředí, dostupnosti zdravotní péče, optimální
materiální podmínky, dostatečnost
služeb a vztahy mezi lidmi.
(zzi)
* K malému dítěti s nožičkou zaklíněnou v dětské postýlce vyjeli 2.
9. do Haloun řevničtí profesionální
hasiči. Konstrukci postýlky rozebrali, jeden a půl roku starou holčičku
za asistence lékaře vyprostili a předali záchrance k ošetření.
(pav)
* Skleněný střep spadl 28. 8. odpoledne na hlavu mladému muži, který
s kamarády prolézal vyhořelou vilu
Radovana Krejčíře. Po ošetření řezné rány jej řevničtí zachranáři ponechali k dispozici policii.
(bob)
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MĚSTO ČERNOŠICE přijme
nové kolegy na tyto volné pracovní pozice
•
VEDOUCÍ ÚŘADU – TAJEMNÍK/TAJEMNICE Městského úřadu Černošice
(pracoviště Praha 2 + Černošice)

Pracoviště ČERNOŠICE
•
•
•
•

REFERENT/KA ODBORU INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU – TECHNIK
REFERENT/KA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE
PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB

Pracoviště PRAHA 2
•
SPECIALISTA - správce informačních a komunikačních technologií
pro ODBOR INFORMATIKY
•
REFERENT/KA ODDĚLENÍ PÉČE O KRAJINU (2 pozice)
•
REFERENT/KA ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
•
REFERENT/KA PROVOZU
•
REFERENT/KA ODBORU PŘESTUPKŮ - ADMINISTRATIVA (2 pozice)
•
REFERENT/KA ODBORU PŘESTUPKŮ
•
ASISTENT/KA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD

Benefity pro zaměstnance: pružná pracovní doba
(flexibilní začátek/konec pracovní doby) se čtvrtletním
vyrovnávacím obdobím, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního
volna (sick days), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den,
příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.

Úplné znění výběrových řízení, bližší informace a přehled všech
volných pracovních míst najdete na www.mestocernosice.cz
v sekci Úřad - Volná pracovní místa, nebo kontaktujte
Adélu Červenkovou, personální úsek, na emailu
adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.
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Báječné prázdniny mladého tenisty
HUGO HOVORKA JEDEN CELOSTÁTNÍ TURNAJ VYHRÁL, NA TŘECH ZÍSKAL STŘÍBRNOU MEDAILI
Řevnice - Čtyři celostátní turnaje,
na nich třikrát stříbro a jednou
zlatý pohár. Skvělých výsledků dosáhl během srpna Hugo Hovorka,
osmiletá tenisová naděje ze Sportclubu Řevnice.
Jak je tenis někdy náročný, poznal
naposledy na kurtech v Berouně.

mezi čtyřiadvaceti účastníky turnaje.
Prohrál, ale za výkon se rozhodně
stydět nemusel. Jak bolí tenisový úspěch, poznal druhý den ráno, kdy
sotva vylezl do schodů...
Dobře si během prázdnin vedl i Petr
Bělohlávek, další tenista z Řevnic.
Ve stejné věkové kategorii jako Hovorka se také on objevoval při turnajích »na bedně«.
(šv)

Václavský turnaj
bude nově za vodou

Řevnice - Dvě novinky letos připravil Sportclub Řevnice na tradiční
Václavský turnaj rodinných párů v
tenisu. Hraje se až den po svátku
svatého Václava, tedy v neděli 29.
září, a poprvé v historii na kurtech
za vodou.
Všichni účastníci tak mají možnost
prohlédnout si nově budovaný areál
Sportclubu s klubovnou a dalším zázemím, jehož dostavba bude dokončena na jaře příštího roku. Na turnaj
se můžou přihlásit děti s rodiči i kterékoliv další dvojice v blízkém příbuzenském vztahu, kde mezi hráči
je věkový rozdíl minimálně jedné
generace a mladšímu v páru maximálně 18 let. Případně výjimky povoluje ředitel turnaje Michal Mottl.
Startovné je 200-250 korun na dvojici, hraje se o velký pohár a další
ceny. Přihlášky do 18. září na e-mail
treneri@sportclubrevnice.cz. (šv)

V hasičském klání
zvítězil Ondra Rejzek

DVOJITÝ TRIUMF. Turnaj v Táboře Hugo Hovorka (uprostřed) vyhrál, Petr
Bělohlávek (vpravo) skončil třetí.
Foto ArCHIv
Během jednoho dne musel odehrát
devět (!) zápasů do čtyř vítězných
gamů, všechny se staršími soupeři.
Při nekonečných výměnách letěl mí-

ček někdy až šedesátkrát přes síť.
Před finále ležel vyčerpaný Hugo v
klubovně a skuhral - nakonec se
zvedl a pokusil o celkové vítězství

Na Karlštejnské devítce rekord nepadl

Sport po okolí

* tenisového turnaje smíšených
dvojic se můžete zúčastnit 14. 9. od
9.00 na kurtech u sokolovny v Letech. Startovné 300 Kč, páry a spoluhráči se budou losovat. Registrace
na tel.: 777 579 146 nebo na e-mailu
vaclavek@tenis-skola.cz.
(pv)
* Kurz cvičení čchi kung a jógy pro
děti od 5 let začíná v knihovně Lety
19. 9. od 16.00. Cena 17 lekcí je
2040 Kč, info na 733 112 338. (hah)
* Černošický běh se koná 21. 9.
Startuje se z hřiště na konci Husovy
ulice v Černošicích. Připraveny budou trasy měřící 10 a 3 km, dětské
tratě a rodinná štafeta 3 x 900 metrů.
Podrobné informace na www.cernosickybeh.cz.
(ilč)

V neděli 1. září se konal 7. ročník běhu Karlštejnská devítka. Na start se
postavilo 300 běžců, běh pro zdraví absolvovalo 27 lidí, doprovodného
programu se zúčastnilo 143 dětí. Traťový rekord nebyl překonán z důvodu
teplého počasí. Foto Martina Knopová
Jana KrtKová, Liteň

Vižinští hasiči nezahálejí ani v létě.
Reprezentovali svoji obec na Podbrdském stříkání, na Osovské regatě se třemi netradičními plavidly,
vygruntovali zrekonstruovanou hasičárnu i klubovnu, uspořádali Trotlíka - viz strana 5.
Na konci prázdnin odjel tým mladších i starších žáků se svými vedoucími - Irenou, Petrou a Janou na soustředění do Smetanovy Lhoty u Čimelic. Sešli jsme se před hasičárnou, naložili kufry a vyrazili. Celý
týden jsme cestovali po světě a každý den jsme hráli spoustu zajímavých a zábavných her, pletli náramky z paracordu, trénovali hasičinu a
moc si to užívali. Měli jsme i bojovku, kterou připravili dorostenci.
Denně jsme využívali velký bazén.
Ve čtvrtek jsme si udělali vlakem
výlet do Písku. Prošli jsme si celé
město, plnili úkoly, dostali rozchod,
a pak si šli užít do herny Mraveniště.
Ve volných chvílích dorostenci
zkoušeli mladší z uzlů, střelby ze
vzduchovky, motání hadic...
Na konci byly vyhlášeny výsledky.
První skončil Ondra Rejzek, druhý
Filip Štáral a Bára Halfarová. Nejvíc zabrat dal všem army run. V nejmladší kategorii zvítězil Tom Jančík, ve starší Ondra Rejzek a v nejstarší Verča Štáralová. Soustředění
se povedlo, všichni jsme si ho užili.
Podobně si dospělí hasiči užili posvícení zakončené tradiční tečkou v
podobě Pěkné hodinky. Ta se konala
v hospodě Na Růžku, doprovázela ji
dechovka a pivo i kořalky na ní tekly proudem.
Veronika ŠtáraloVá, Vižina

Spanilá jízda Svinařských mopeďáků vedla přes Brdy
V sobotu 31. srpna přesně ve 12.00
byla odstartována již XIV. Spanilá
jízda Svinařských mopeďáků. Pro
71 nadšených jezdců i příznivců s
dokonale připravenými stroji, za asistence slunného počasí s tropickou
teplotou byla připravena trasa měřící
59,4 kilometrů.
Startovalo se ze Svinař směr Hodyně, dále do Haloun, Řevnic, přes Lety do Dobřichovic, Všenor, Klínce,

Bojova, Čísovic, Kytína, Stříbrné
Lhoty a Mníšku, kde byla přestávka
na občerstvení. Zpět do Svinař se jelo přes Řevnice, Zadní Třebaň a Liteň. Nejstarším účastníkem byl Jan
Kressl z Berouna narozený v roce
1942, nejmladším patnáctiletý Antonín Jirovský z Lochovic, nejtěžším
Michal Kozák st. ze Svinař a největším smolařem Zdeněk Kasal z Mnichova Hradiště. Z největší dálky - až

ze Sokolova - dorazil Ivan Janiš.
Všechny stroje dojely vpořádku, po
vlastních kolech. Letos nás ve Svinařích můžete ještě vidět 28. 9. na

rychlostních závodech strojů do 50
ccm - VII. ročník 38 zatáček S.H.V.
Přijďte nás podpořit!
Karel a Jitka VeVerKoVi, Svinaře

výroba a tisk
dopisních
obálek

www.frances.cz

MOPEĎAČKY. Ženské účastnice Spanilé jídy, zleva A. Kokošková, A. Roztočilová, V. Dolejší, L. Petáková a P. Pacáková. Foto Jitka vEvErKová
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Řevnice absolvovaly »zápas blbec«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Dvacet minut před
koncem vedly Všeradice v Nižboře
3:0. Konečný výsledek? 3:5! Řevnice dostaly gól z výkopu brankáře Hostivic...
(mif)
LETY, krajská I. B třída
FK Králův Dvůr B - FK Lety 2:1
Branka: Čermák
Důraznější domácí byli celé utkání
aktivnější. Ve 27. minutě po sérii
chyb unikl obraně Letů Bican a pod
vybíhajícím Sňozíkem skóroval 1:0! Ve 39. minutě udeřili hosté, po
rohovém kopu se odražený míč dostal k Čermákovi, jenž lobem překvapil gólmana - 1:1. Druhý poločas
začal náporem Letů, ale domácího
brankáře vystrašila jen rána Hřebečka. V 70. minutě si po centru zpracoval míč opět Bican a prudkou střelou přidal druhý gól. Vyrovnat mohl
těsně před koncem Jarolím, ale jeho
trestný kop skončil na zdi.
(jik)
Lety - Nová Ves pod Pleší 4:1
Branky: Čermák, Kustoš, Hřebeček, Pospíšil
Svižné utkání muselo bavit, diváci
viděli pět vstřelených branek a další
neproměněné šance.
(jik)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Tetín 1:1
Branka: Fiala
Karlštejn doplatil na neproměňování
šancí. Tetín naopak z první větší vážnější akce otevřel skóre. Domácím
se díky tlaku podařilo vyrovnat, vítězný gól z hromady gólovek ale nevytěžili.
Michal ŠAMAN
Nový Jáchymov - Karlštejn 4:1
Branka: Klusák
DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Kosoř B 5:1
Branky: M. Šlapák 2, Císař, Mistoler, Smiovský

Hosté přijeli bez borců áčka hrajícího krajský přebor. Již ve 4. minutě
byl hned dvěma obránci naráz podražen v pokutovém území Chvojka penaltu s přehledem proměnil Císař.
Ve 36. minutě se umístěnou střelou
blýskl Mistoler. Ve 42. minutě přidal

Kněževes - Dobřichovice 0:3
Góly: Štědronský, Mistoler, Plzák
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Osek - OZT 3:0
Další zápas bez bodu. Na začátku
Ostrovan nevyužil dvě šance a do-

Řevnická přípravka přivezla »stříbro«

FK VŠERADICE, III. třída
Nižbor - Všeradice 5:3
Branky: Bábela 2, Černý
Ještě 20 minut před koncem vedli
hosté 3:0. Pak ale udělali pár chyb a
úplně odpadli.
(stš)
Všeradice - Broumy 6:1
Branky: Silbernágl 3, Černý (z penalty), Šebek, Bábela
ŘEVNICE, IV. třída
Hostivice - Řevnice 3:1
Branka: Průša
Říká se tomu zápas blbec. Řevničtí
borci byli většinu zápasu lepší, ale
jejich výkon se proměnil ve festival
neproměněných šancí. Na druhé straně naopak padaly zbytečné, »hloupé« branky. Jeden gól dokonce střelil z výkopu domácí gólman! Půle
skončila bez branek, rozhodlo se po
změně stran.
(Mák)
Dobříč B - Řevnice 4:1
Branka: Průša

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
Ke svému prvnímu turnaji vyjela fotbalová mladší přípravka Slavoje Řevnice 7. 9. do Drahelčic. Kluci si vedli výborně, bojovali jako o život. Vyhráli nad týmy Rudné (7:4) i Drahelčic (6:5) a nestačili jen na Nučice
(5:6). První místo jim uteklo »o fous«, ale velkou radost měli i ze stříbrných medailí. Do turnajové tabulky si připsali prvních 6 bodů. K dalšímu
klání se sejdou 14. 9. od 10.00 na domácím hřišti, 22. 9. jedou do Rudné
a 28. 9. do Úhonic.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
třetí branku Marcel Šlapák. Po přestávce udeřilo na druhé straně. Ojedinělý protiútok hostů skončil razantní střelou do šibenice - 3:1! Domácí pokračovali v dobývání soupeřovy svatyně i v zahazování šancí. V
86. minutě se opět prosadil M. Šlapák a poslední gól vsítil v 88. minutě důrazný Smiovský.
(oma)

mácí udeřili hned z první příležitosti. Ve druhém poločase měl OZT také smůlu - Skramužský napálil míč
do břevna. Za chvíli se prosadili opět
domácí a celý účet zpečetila proměněná penalta.
(Mák)
OZT - Podluhy 4:3
Branky: Šebek Pavel 2 (oba z penalty), Šebek Petr, Tomášek

15. 9. 16:30 Daleké Dušníky - Lety
21. 9. 16:30 FK Lety - SK Černolice

KARLŠTEJN, okresní přebor
14. 9. 16:30 Karlštejn - Březová
21. 9. 16:30 Chyňava - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, III. třída

14. 9. 17:00 Dobřichovice - Třebotov
21. 9. 16:30 Středokluky - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
14. 9. 14:00 Komárov B - OZT
22. 9. 16:30 OZT - Újezd

VŠERADICE, III. třída

14. 9. 16:30 Všeradice - Hostomice
22. 9. 16:30 Mořina - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída

14. 9. VOLNO
22.9. 16:30 Tuchoměřice B - Řevnice

Házenkářské soustředění zakončilo utkání s Ejpovicemi
V týdnu od 18. do 23. srpna se v areálu Národní házené v Řevnicích uskutečnilo soustředění mládežnických házenkářských družstev zakončené přátelským utkáním dorostenců
s družstvem Ejpovic.
Soustředění se zúčastnilo čtyřiadvacet hráčů (z celkových 28) a čtyři

vedoucí a trenéři. Ti byli s průběhem
spokojení, neboť mohli sledovat postupné zlepšování se jednotlivců i
zdokonalování herních návyků.
Družstvo dorostenců si pak v neděli
25. 8. mohlo své dovednosti ověřit v
zápase proti dorostu z Ejpovic. Hra
byla zpočátku vyrovnaná, ale pak

naši chlapci získali převahu hlavně
díky přesněji zakončeným útočným
akcím. Po poločase 13:8 jsme vyhrá-

li 23:17. Branky stříleli Adamec 9,
Sviták a Zavadil 6, Hochmal 2.
František ZAVADIL, NH Řevnice

V Bakově bodovali muži a dorostenci
V sobotu 7.září hráli řevničtí »národní« házenkáři v Bakově.
K prvnímu zápasu nastoupili muži
doplnění o tři dorostence a od začátku to moc neklapalo hlavně v útoku.
Několik zmařených šancí, přihrávek
do rukou soupeře a už jsme prohrávali 1:5; poločas skončil 5:10. Druhou půli začali domácí úspěšně, ale i
my jsme dokázali odpovídat brankami. Domácí pak nedali gól dlouhých
12 minut a nechali nás srovnat na
15:15. Zbytek zápasu jsme si pohlídali a vyhráli ho 17:20.

Mladší žáci se první půli rozkoukávali - poločas skončil 12:2! Pak
útočníci zlepšili střelbu a korigovali
na konečných 26:12.
Nejvíc nám záleželo na zápase dorostenců. Těm se nejdřív taky nevedlo,
prohrávali 2:4. Chvíli před přestávkou jsme se dostali do vedení 11:10,
ve druhé půli všichni hráči ještě zabrali a náskok navyšovali až na konečných 16:21. Starší žáci sice v půli vedli, ale častými ztrátami se o vedení připravili a prohráli 25:22.
František ZAVADIL, NH Řevnice

Naše noviny - XXX. ročník nezávislého poberounského občasníku.

Účastníci házenkářského soustředění.

Foto Štěpánka JANDUSOVÁ
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