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Kovida s Vosím hnízdem
zaháněly stovky diváků

22. června 2020 - 13 (778)

Cena výtisku 8 Kč

Připomenou si justiční
vraždu Milady Horákové
SETKÁNÍ SE BUDOU KONAT TAKÉ V POBEROUNÍ
Řevnice, Dobřichovice - Dlužíme
to Miladě! Pod tímto heslem se budou poslední červnový víkend po
celé republice konat akce, které
mají připomenout 70. výročí od
justiční vraždy Milady Horákové.
Spolu s ní v pankrácké věznici komunisté 27. 6. 1950 popravili další
tři své odpůrce, jiní dostali vysoké
tresty. Vzpomínková setkání se uskuteční i v dolním Poberouní.
V předvečer výročí, v pátek 26. 6.,
je plánována akce v Řevnicích. Ve
městě, kde několik let pobýval jeden
z popravených, právník Oldřich Pecl. V knize vzpomínek nazvané Život na rozhraní věků na něj vzpomíná řevnická spisovatelka Ludmila
Vaňková. V Řevnicích žije i předseda Klubu Milady Horákové, bývalý

politický vězeň František Šedivý.
Oba zmiňované chtějí pořadatelé na
vzpomínkový akt, který se koná od
18.00 na náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad, pozvat.
Jeden z největších vykonstruovaných politických procesů v komunistickém Československu si připomenou i v Berouně. Památku obětí
uctí představitelé města položením
věnců a v pátek 26. 6. se bude v berounském kině od 17.30 zdarma
promítat životopisný film Milada.
V Dobřichovicích se setkání k 70.
výročí vraždy Milady Horákové koná 27. 6. od 18.00 na náplavce pod
zámkem. Účast přislíbil místopředseda Senátu PS Jiří Oberfalzer i dobřichovický radní Jiří Růžek. (pan)
Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Auto u rybníka bylo zamčené, uvnitř mrtvý muž

Karlštejn - Mrtvého muže v autě zaparkovaném u polní cesty mezi Karlštejnem a Kornem našli 8. června vpodvečer karlštejnští městští policisté.
Osobní vůz zn. Toyota stál mimo cestu, na odlehlém místě u rybníka, proto
se ho strážníci rozhodli zkontrolovat. „Uvnitř zamčeného auta našli osmatřicetiletého muže bez známek života,“ uvedl Týdeník Policie ČR s tím, že
na místo vzápětí vyjely hlídky »státní« policie, kriminálka z Berouna a profesionální hasiči. Po ohledání těla zemřelého kriminalisté s koronerem na
místě předběžně vyloučili cizí zavinění smrti.
(mif)

Zloděj ukradl rostliny za desítky tisíc korun
Lety - Rostliny za sedmaosmdesát
tisíc korun ukradl neznámý zloděj
v noci z 9. na 10. června ze zahradnictví v Letech.
„Po poškození plotu vnikl pachatel
na pozemek do manipulační části
zahrady,“ uvedla policejní tisková
mluvčí Jana Šteinerová. „Z prodejní

části zahrady pak odcizil třiatřicet
rostlin v hodnotě skoro 87 000 Kč,“
dodala s tím, že na dalších pět tisíc
bylo vyčísleno poškození zahradnictví. „Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této
události,“ vyzývá mluvčí.
(mif)

DINO NA OSTROVĚ. Fotbalového turnaje v Zadní Třebani se zúčastnil historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller. Pálí mu to pořád - v
semifinále domácímu týmu nasázel 4 góly. (Viz str. 12) Foto NN M. FRÝDL

Vnuk slavného herce: Dědečka ve škole málem zabili!

Jakub Tabery s dědečkem Zdeňkem
Štěpánkem v pozadí. Foto ARCHIV

Tmaň, Praha - Jeden z nejslavnějších bardů českého divada i filmu,
slovutný Zdeněk Štěpánek, strávil
část dětství ve Tmani. Dokonce
zde poprvé v životě viděl film promítnutý v pojízdném kinematografu. Nyní si cestu na Berounsko hledá jeho vnuk, režisér, fotograf a producent Jakub TABERY.
Věděl jsi o tom, že tvůj slavný dědeček pobýval ve Tmani u Berouna?
Věděl, ale nikdy jsem nehledal, kde
tato obec vlastně leží. On tuto svoji
životní etapu zmiňuje v knize Vlastní cestou, která měla vyjít v roce
1948. Jenže po nástupu komunistic-

kého režimu, který legionářský odkaz rozhodně nevnímal kladně, šel
celý náklad do stoupy. Zachovalo se
doslova pár kusů.
Zdeněk Štěpánek patřil za I. světové války k legionářům, kteří se velmi zasloužili o vznik samostatného
Československa. To dnes už ví jen
málo lidí...
Ano, dědeček byl legionář a velký
vlastenec. V tomto prostředí vyrůstal a jeho názory byly v tomto duchu formovány od dětství. Vzorem
mu byl slavný herec Eduard Vojan,
ale také jeho strýc Karel, statkář a
operní pěvec. (Dokončení na straně 3)

Netopili se, milovali...

Dobřichovice - Přijeli zachraňovat
tonoucího, našli - milence! Přesně
tohle se přihodilo 16. června odpoledne řevnickým záchranářům.
Spolu se dvěma jednotkami hasičů a
policisty vyjížděli k dobřichovickému jezu, odkud bylo na tísňovou
linku hlášeno tonutí muže. Místo něj
ale na udaném místě našli milenecký pár. „Po příjezdu bylo zjištěno,
že se mladý pár schoval do vzduchové bubliny pod jezem, kde se
pravděpodobně věnoval milostným
hrátkám,“ sdělil ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. „Nikdo nebyl zraněn, nikdo nepotřeboval pomoc,“ dodal.
(mif)
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Obyvatelé Řevnic chtějí referendum
AUTOŘI PETICE PROTI MASIVNÍ NOVÉ VÝSTAVBĚ SBÍRAJÍ ŠEST STOVEK POTŘEBNÝCH PODPISŮ
Pravidelný čtenář Našich Novin již
jistě zaznamenal v minulosti mnoho
článků o »boji« v Řevnicích, který
se týká povolování výstavby nových
domů, bytových domů atd. Již v roce
2018 se sešlo několik občanů, kteří
nejsou a nebyli politicky aktivní, ale
protože se jim zdála plánovaná nová
výstavba opravdu masivní, sepsali
petici, jež měla velký úspěch. Podepsalo ji ve velmi krátké době cca 800
obyvatel.
Petice upozorňovala na rizika budoucí výstavby a snažila se nastartovat
»přemýšlení«, jaké město my, občané, chceme. Jakou cestou se vydat:
menší městečko, nebo rozsáhlé město s velkým počtem obyvatel? Nechceme se vrátit k myšlence »zahradního města«?
Celý spor nastal tak, že vedení města
začalo připravovat nový územní
plán, kde navrhlo/navrhuje povolení
výstavby v oblasti, kde to nyní (podle platného územního plánu) není
možné. Současně podle starého
územního plánu došlo k masivnímu
povolování výstaveb v oblastech Pod
Lesem, V Luhu (zátopová oblast) a
Na Vrážce.
Jasným signálem, co prosazuje město, bylo to, když vedení radnice nechalo zpracovat a financovalo studii
zástavby oblasti bývalé Eurovie, kterou vlastní soukromý majitel. Výsledkem byl návrh plné, celoplošné
zástavby plochy domy, byty, kancelářskými prostory.
V tu dobu již bylo možné orientačně
spočítat, že výstavba v různých lokalitách Řevnic přinese nárůst počtu
obyvatel o cca 900 až 1300. A nastaly otázky: Máme školku a školku pro
nové děti? Jsme připraveni na nárůst
dopravy? Máme dostatečnou kapacitu zdrojů pitné vody, čističky odpadních vod? Máme dostatek lékařů...?

Město na petici reagovalo sestavením Výboru pro tvorbu nového
územního plánu, v níž zástupcům petice dalo jeden hlas ze sedmi. Jednání
probíhala asi dva roky, ale k zásadnějšímu omezování výstaveb se bohužel nedospělo.
Vznikl další projekt zástavby oblasti
Eurovie, kde je sice deklarována výstavba 60 bytů, ale jsou zde navíc
projektovány další vysoké kancelářské budovy podél tratě a obchodní
plochy. Zástupci petice požadovali

využití ploch na volnočasové aktivity a sportoviště pro současné obyvatele města. Vedení radnice však argumentuje tím, že sportovišť je v Řevnicích dostatek, dokonce přebytek.
Větší zelené plochy jsou prý finančně náročné na údržbu.
V této situaci, kdy nelze dojít k dohodě, se tedy zdá nejférovějším řešením vyhlášení referenda. K tomu je
třeba asi 600 podpisů obyvatel (voličů) tohoto města. Jak řekl organizátor sběru podpisů pro vyhlášení refe-

Ještě nemáte dost?! ptali se demonstranti

Na pět desítek lidí se 9. 6. sešlo na návsi v Zadní Třebani, aby podpořili
protest Milionu chvilek pro demokracii, který se konal pod heslem Vy ještě
nemáte dost?! Ve stejný čas se scházely tisíce lidí v dalších více než 160
obcích po celé ČR. Cílem bylo upozornit nejen na pochybné kroky, které
se vláda snažila a snaží prosadit pod rouškou koronavirové krize, netransparentní nákupy zdravotnického materiálu, ale i obavy z výsledků volby
nových členů Rady České televize. Do Třebaně dorazili i lidé z Řevnic,
Dobřichovic a Letů. Na úvod přečetl Jan Hovorka prohlášení Milionu
chvilek, promluvil i další z organizátorů František Chlaň. „Není a nebude nám lhostejné, že premiér této země byl agentem komunistické státní
policie a že je trestně stíhaný,“ shrnul jednou větou na sociálních sítích.
Právě fakt, že to bylo hnutí ANO, které umožnilo komunistické straně se
znovu podílet na vedení naší země, kritizoval i zadnotřebaňský místostaText a foto Pavla NOVÁČKOVÁ
rosta Jiří Petříš.

renda Milan Tomek: „Dnes je již jasné, že k dohodě ve výboru nemůže
dojít. Podle našeho uskupení kolem
petice je plánovaná výstavba opravdu masivní a počet obyvatel naroste
o cca 1000. Velmi důležité ale také
je, že dojde ke změně charakteru města. Řevnice se rozrostou, možná vznikne »satelitní« městečko v Eurovii
a jistě naroste i doprava a ruch ve
městě. Povolenou výstavbu podle
starého územního plánu již nelze zastavit. Ale k připravovanému novému územnímu plánu, kde město silně
prosazuje další povolování bytových
domů, bytů a kanceláří (zejména v
oblasti bývalé Eurovie) se lze vyjádřit. O takto důležité změně pro život
současných lidí a dalších generací by
občané měli mít možnost rozhodnout
v referendu. Sbíráme podpisy na archy. Budeme informovat obyvatele.
Aby město vyhlásilo referendum,
musíme shromáždit asi 600 podpisů.
Pokud získáme dostatečnou podporu
občanů, předložíme městu návrh na
vyhlášení referenda. Opravdu si myslíme, že občané si mají sami rozhodnout, jaké město chtějí pro sebe a
pro další generace.“
Tomáš CHABERA, Řevnice

Informace: www.referendumrevnice.cz, facebook: Referendum
Řevnice, mail: referendum-revnice@seznam.cz
Podpisové archy jsou k dispozici
na těchto místech v Řevnicích:
Kosmetický salon Klára – Jaroslava Vyletová, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1
Hotel Grand, Pod Lipami 265
Autoservis Jan Chroust, Mníšecká
946
Tomáš Chabera, Dr. Pecla 1174
Milan Tomek, Seifertova 1143

Soutěž o nejoriginálnější fotku roušky vyhrála Marie Ziková
Jak léta utíkají, překvapuje mě nejen
to, co jsem zažil, ale také to, co přichází. V jednom minulém příspěvku
jsem se zmiňoval o karanténě z poloviny 60. let minulého století; nyní
se situace opakovala v mnohem větším měřítku. Vše probíhalo tak, jak
to probíhalo, nejsem povolán býti
soudcem ni komentátorem. Editor
mě pověřil, abych vyhodnotil fotky
roušek, které si lidé sami šili. To bylo něco úžasného, nikde jsem se nedočetl ani neslyšel, že by se něco
podobného dělo i v jiné zemi světa.

Foto Zdeněk SLAVATA, Kytín

Když jsem si prohlédl desítky fotografií došlých na adresu Našich novin, napadlo mě, zda by snad přece
jen nebylo lepší komentovat průběh
pandemie. Vůbec jsem totiž netušil,
jak k vyhodnocení přistoupit, neboť
všechny roušky jsou úžasné, skvělé,
nádherné... Nakonec jsem zvolil postup neosobní, vynechal lidi a vyhodnotil jenom roušky. Na třetím

místě skončily roušky na loutkách od
Zdeňka Slavaty z Kytína. Stříbrné
místo jsem přiřkl samostatným rouškám s pejsky od Martiny Gollové ze
Řevnic. Zlatou »medaili« jsem na
doporučení spolupracující porotkyně přidělil roušce na fotografii Marie Zikové ze Zadní Třebaně. Autoři
si po dohodě (724 135 824, frydl@centrum.cz) mohou vyzvednout

ceny v redakci NN (Třebaňská 96,
Zadní Třebaň). Všechny fotografie
roušek došlé do soutěže si můžete
jako obvykle prohlédnout ve fotogalerii NN pod klíčkovým slovem
Roušky 2020. Josef KOZÁK, NN

Foto Martina GOLLOVÁ, Řevnice

Foto Marie ZIKOVÁ, Zadní Třebaň
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Zdeňka Štěpánka ve škole málem zabili!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Tatínek Zdeň̌ka Štěpánka, tvůj pradedeček, byl správcem tmaňského
statku. Proto zde taky malý Zdeněk
chodil do školy...
V knize Vzpomínky ilustrované Cyrilem Boudou se dědeček konkrétně
o škole ve Tmani vyjadřuje hezky.
„Byli tam správní kluci a řídící byl
také dobrý,“ píše. Když se ale po čase rodina přestěhovala, situace se
dramaticky změnila. Dědečkovy
zkušenosti, zážitky ze školy, alespoň
jak je popisuje, bych spíš zařadil do
žánru hororu. Podmínky ve školách
strašné a učitelé nešli pro ránu daleko. Právě nedaleko od Tmaně ho prý
jeden učitel málem zabil.
Na Tmaň ale podle všeho Zdeněk
Štěpánek vzpomínal rád. Dokonce
zde vůbec poprvé navštívil kino,
když do obce zavítal tzv. kinematograf. Dva promítnuté filmy ho prý
doslova uchvátily...
Je možné, že tento zážitek byl jedním ze stavebních kamenů jeho touhy stát se hercem. Divadlu se začal
věnoval jako elév již před Velkou
válkou, ale to byly jen nesmělé pokusy. Opravdu profesionální soubor
a také začátek jeho herecké cesty leží v Rusku. Po zranění v bitvě u Trojicku začal hrát divadlo pro brášky v
nemocnici. Později byl zařazen do
divadelní komandy Informačně osvětového odboru ČS Legií na Rusi.
Předpokládám, že ty jsi se do Československé obce legionářské
(ČsOL) dostal právě »přes« dědečka. Je to tak?
Je i není. Téma legií mě vždy fascinovalo. Pro kluka je to celkem jednoduché - když vám doma v rámu na
zdi visí vojenská uniforma. Naštěstí
přede mnou moji skvělí rodiče nikdy
legionářskou historii netajili. S
ČsOL jsem se ale potkal až v souvislosti s mou prací, když jsme připravovali seriál Raport o Velké válce v
roce 2014. Jsem členem Jednoty
ČsOL v Praze, kde mám nejvíce přátel a lidí, kterých si vážím.
Jsou podle tebe v životě každého
jednoho člověka důležité vzory, lidé,
jichž si může vážit...?
Zcela určitě. Pro mě to jsou moji rodiče, můj děda nebo třeba Rychlé šípy a legionáři. Z potřeby vzorů pramení i hlavní zdroj mé inspirace v
práci. Mám tu skvělou možnost hledat v naší historii osobnosti, které
stojí za následování.

S DĚDEČKEM. Zdeněk Štěpánek vlevo i vpravo, uprostřed Jakub Tabery.
A pokud jde o vzory negativní?
zí stále úzce spolupracuji.
Negativní vzory si nedokážu moc Na čem pracuješ právě teď?
představit. V takových případech to V současnosti dodělávám poslední
spíš vnímám jako upozornění na dva díly legionářské série; první tři
chyby, kterých se člověk může do- díly byly odvysílány v roce 2018.
pustit. Kouzlo a dokonce praktický Mám rozpracovaný příběh zapomevýznam studia historie vnímám prá- nutého zakladatele Československa
vě jako rychlejší a snadnější cestu k Ernesta Denise. Na podzim by měl
neopakování chyb.
být odvysílán můj zatím poslední
Měl jsi mezi svými učiteli někoho, dokončený film Generál in memorikdo tě formoval, byl tvým vzorem?
am, který odhaluje osudy jednoho z
To, že jsou i skvělí učitelé, kteří vás našich nejvýznamnějších a přitom
mohou nasměrovat na celý život, je zapomenutých hrdinů Karla Lukase.
také můj případ. Na základní škole v Spolupracuji s Vojenským historicČeských Budějovicích jsem měl pa- kým ústavem na nové expozici vona učitele Saláka, který pro mě obje- jenského muzea na Vítkově v Praze.
vil kouzlo historie a umění. To byl Mělo by tam vzniknout jedno z nejjeden z mých nedůležitějších vzorů. lepších muzeí v Evropě a já jsem
Bylo ti už v té době jasné, čím bu- rád, že jsem u toho.
deš? Jak ses dostal ke své práci?
Blíží se konec školního roku. Co
Moje cesta k dnešní skvělé práci by- bys popřál učitelům, dětem a rodila docela spletitá. Dlouho jsem nevě- čům k prázdninám?
děl, co bych rád dělal, ale vždy mě Letošní konec školního roku je výjibavila historie a umění. Zkoušel mečný, ale myslím si, že bychom z
jsem se dostat na DAMU, na herec- toho měli více čerpat, než se tím netví, ale neměl jsem dost trpělivosti a chat zastrašit. Dostali jsme možnost
asi ani talentu. Pak jsem se vrhnul na se věnovat svému rozvoji a samostufotografii, která mě docela dlouho diu. Učitelé se podle mě stali většími
živila. Hned po střední škole jsem partnery žáků a studentů, než by tonastoupil v tehdy nové České televi- mu bylo v běžné výuce. Vždyť k
zi jako elév do zpravodajství. To byl nám chodili na virtuální návštěvu až
asi jeden z nejdůležitějších kroků v domů. Myslím si, že kreativita, ktemém životě. ČT mi dala základy, rou učitelé prokázali schopností vykteré dnes využívám ve své práci. pořádat se s distanční výukou, dokaJsem hrdý na to, že s Českou televi- zuje, že jsme národem Komenských

Rozhovor je pozvánkou do Legiovlaku i do kina

LEGIONÁŘ. Herec Zdeněk Štěpánek
v dobách Velké války. Foto ARCHIV

Před rozhovorem s Anetou Špačkovou, který vyšel v minulých NN, mi její
babička donesla starý článek místního nadšence pro historii Tmaně Františka Zacha o Zdeňku Štěpánkovi. Věděla, že se z Československé obce legionářské známe s jeho vnukem Jakubem Taberym. Impulsem k našemu povídání byl Jakubův rozhovor pro Seznamzprávy nazvaný Proč nás v Rusku nesnášejí? Reagoval v něm na výroky předsedy českých komunistů Vojtěcha
Filipa, který v ruském armádním deníku Krasnaja zvezda zpochybnil historickou úlohu československých legionářů v Rusku. Rozhovor to byl zajímavý, hrdost na dědečka a naše legie se v něm odrážela, stejně jako potřeba
hájit své kořeny. Právě hrdost na předky, vlastenectví, zájem o historii i předávání pomyslné a co možná nejpravdivější štafety prostupovala i naším
povídáním. Berte je, prosím, též jako pozvánku na projekt Legiovlaku, na
pražský památník Vítkov či ke zhlédnutí zajímavých filmů o čs. legiích. Abychom se poučili z historie a docenili ty, kteří se před 100 lety, v roce 1920,
vraceli z bojišť Velké války do Československa, které tam, v dálce, s velkým
úsilím vytvořili.
(jašk)

Foto ARCHIV
a že škola hrou není jen zaprášený
traktát. Bylo by krásné, kdyby ten
pocit z dobrodružné výpravy za poznáním nevyprchal. Popřeji hlavně
učitelům, aby prázdniny využili k
nabrání sil a inspirace do další práce
s naší budoucností.
Máš nějaký prázdninový tip?
Léto bych jistě spojil s Legiovlakem,
který letos na svých cestách připomíná 100. výročí od návratu legií z
Ruska, tedy i návratu mého dědečka.
Se členy dětského centra Světlušky
se chystáme Legiovlak navštívit v
České Lípě. Na svém letním táboře
také budeme točit film Modrý kocour. Co bys nám jako zkušený režisér doporučil?
Odhodlání a nadšení ze společné
práce. Zní to jako klišé, ale pokud
chcete dobrý film, tak se to bez toho
neobejde.
Letos jsi se měl zúčastnit Noci kostelů ve Tmani. Kvůli karanténě to
nevyšlo, přijedeš příští rok?
Moc rád, ale bylo by nezodpovědné
slibovat návštěvu takto dopředu.
Moje práce je časově dost nevyzpytatelná, ale pokud to jen trochu půjde, moc rád dorazím.
Jana Šmardová KOULOVÁ

Jakub TABERY

- filmový a televizní režisér, režisér
a producent audioknih, fotograf
- narozen 6. 9. 1974
- jeho otcem je herec Erik Tabery,
matkou Kristina Taberyová, divadelní režisérka a specialistka České
televize na sledovanost. Mladší
bratr Erik pracuje jako šéfredaktor
týdeníku Respekt
- dědeček Zdeněk Štěpánek, český
herec, dramatik, scénarista a režisér,
člen činohry Národního divadla v
Praze, československý legionář v
Rusku; ve filmové trilogii režiséra
Otakara Vávry ztvárnil Mistra Jana
Husa a Jana Žižku
- životní motto: „Nezradit kvůli materiálním zájmům své ideály. V životě potřebujeme také duchovní
rozměr...“
(jašk)
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Dorazí Tomáš Klus, Ebeni i Boss Babiš
DOBŘiCHOViCKÉ DiVADELNÍ SLAVNOSTi 2020 ZAČNOU POSLEDNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND
Letošní divadelní slavnosti v Dobřichovicích na zámeckém nádvoří budou sice tradiční, vzhledem k okolnostem ale přecije maličko jiné. Absence několika měsíců, kdy život v
naší zemi zcela utichl, se projevila i
na připravenosti zejména amatérských souborů, na které ve své dramaturgii organizátoři z DDS nejvíce
spoléhají. Od ledna připravovaný
program tak vzal za své, když se pozvaní hosté začali omlouvat, protože
nezkoušeli a nejsou tedy připraveni.
Tato situace není cizí ani dobřichovickým ochotníkům – premiéra připravované komedie Charleyova teta
musela být ze stejného důvodu odložena až na podzim.
Letošní dramaturgie slavností je tedy
charakterizována převahou profesionálních souborů. Diváci se mohou
těšit na hosty ze studia Harlekýn s
komedií Drahá legrace, či na Lakomce v podání Divadla Radka
Brzobohatého. Divadlo LaRepublika představí současnou satiru v kuse
Boss Babiš. Prapor ochotníků budou
třímat DIVseDIV z Berouna se hrou

»Náhradní« Slunovat
se bude konat v září

Čtrnáctý ročník hudebního festivalu
Rockový Slunovrat, který se měl
konat 5. a 6. června, byl kvůli opatřením týkajících se pandemie koronaviru zrušen. Díky postupnému
uvolňování restrikcí se pořadatelé
rozhodli přichystat náhradní program. Rockový Slunovrat 2020 MINI se uskuteční 26. 9. v areálu řevnického Lesního divadla. Hlavním
tahákem akce bude bosenská kapela
Dubioza Kolektiv, která zde už dvakrát potvrdila, že se ne nadarmo řadí
k evropské špičce. Další interpreti,
kteří se na festivale představí, budou zveřejněni během léta.
Areál divadla bude mít omezenou
kapacitu účastníků. Předprodej vstupenek je rozdělený do několika
vln; první vlna 500 kusů vstupenek
je za 490 Kč právě v prodeji na webu www.rockovyslunovrat.cz. Tam
také najdete více informací o akci.
Kryštof chVOJKA,
Rockový Slunovrat

Pod praporem něžných dam, ochotnický spolek ŽUMPA Nučice s
Amantem a místní pořadatelé, kteří
se vracejí k úspěšným inscenacím Je
úchvatná a Řeči. V rámci slavností
přijede velkým koncertem s mnoha
hosty oslavit své osmdesáté narozeniny Jitka Vrbová, v závěru akce při-

jdou na řadu koncerty Tomáše Kluse
a bratří Ebenů.
Více na www.divadlodds.cz, plakátovacích plochách i facebooku. Předprodej vstupenek na www.webticket.cz/program/dds, v dobřichovickém Infocentru a Cafe galerii Bím.
Jiří GeISSLeR, Dobřichovice

Vycházka vedla od Františky k Albíně

Vycházka z Černošic do Dobřichovic nazvaná Od Františky k Albíně se
konala v sobotu 6. června. Organizátoři z Černošické Společnosti Letopisecká si tímto způsobem připomněli dvě výjimečné ženy, Františku Plamínkovou z Černošic a její přítelkyni Albínu Honzákovou z Dobřichovic.
Vycházky se zúčastnily asi tři desítky lidí z Černošic, Všenor, Dobřichovic
a Řevnic, vzpomínky na F. Plamínkovou a Albínu Honzákovou připravila
autorka biografie Eva Uhrová. Významná politička, novinářka a senátorka Františka Plamínková, od jejíhož narození uplynulo letos v únoru 145
let, prožila v Černošicích závěr svého života. Její poslední cesta na svobodě, než ji za války zatklo německé gestapo, vedla právě za dlouholetou
přítelkyní Albínou Honzákovou do Dobřichovic.
Text a foto
Ivan LÁTAL, Černošická Společnost Letopisecká

Kina v okolí

KINO CLUB ČERNOŠICE
KINO LITEŇ
27. 6. 18.00 LASSIE SE VRACÍ
27. 6. 20.00 3BOBULE

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 6., 26. 6. a 28. 6. 20.00 3BOBULE
27. 6. 15.30 FRČÍME

LETNÍ KINO BEROUN
23. i 29. 6., 4. 7. 21.45 (So 21.30) BOURÁK
24. 6. 21.45 LASSIE SE VRACÍ
30. 6., 3. 7., 5. 7. a 8. 7. 21.30 (Út 21.45)
3BOBULE
1. 7. 21.30 PSÍ LÁSKA
2. 7. 21.30 POSTŘIŽINY
6. 7. 21.30 KALIFORNSKÝ SEN
7. 7. 21.30 DALŠÍ JEHŇÁTKO

KINO RADOTÍN
Kino nehraje.

Kapela Vosí hnízdo na dobřichovickém koncertu.

Foto ARCHIV

Vosí hnízdo zahánělo kovida

28. 6. 18.00 LÉTO S KOVBOJEM

(vš)

Je úchvatná, DS Dobřichovice
27., 28. a 29. června od 20.00
Pod praporem něžných dam,
DIV-seDIV Beroun
1. července od 20.00
Lakomec, Divadlo Radka Brzobohatého Praha
5. července od 20.00
Drahá legrace, agentura harlekýn
6. července od 20.00
(ak)

Kulturní aktuality

KINO ŘEVNICE

16. 6. 17.30 KALIFORNSKÝ SEN
26. 6. 20.00 BOURÁK
27. 6. 16.00 LASSIE SE VRACÍ
27. 6. 20.00 TÉMĚŘ DOKONALÉ TAJEMSTVÍ

Nejbližší program
divadelních slavností

Dobřichovice - Čtyři sta diváků si
nenechalo v sobotu 13. června ujít
první »pokoronavirový« koncert
rockové kapely Vosí hnízdo. Pod
názvem No vida, zahnali jsme kovida! se konal v areálu dobřichovického Sokola.
„Akce se povedla, byli jsme hladoví
po muzice, natěšení a návštěvníci
taky,“ uvedl kytarista »vosáčů« Libor Chvojka. „Počasí nám přálo pršelo jen asi tři minuty, zbytek bouřek byl odehnán směr Kosoř,“ dodal
s tím, že muzikanti se k vystoupení
na »domovské půdě« v Dobřichovicích, kde v 80. letech minulého sto-

letí kapela vznikla, nijak extra nechystali. „Vybrali jsme třicet písniček, mix ze starých i nových. Na
standardních koncertech pro nás
není tolik času, tady jsem si to mohli
pořádně užít,“ pochvaloval si kytarista. „Zejména druhá polovina vystoupení byla dost energická,“ poznamenal.
Na konci září, 26. 9., čeká Vosí
hnízdo vystoupení na »náhradním«
festivalu Rockový Slunovrat v řevnickém Lesním divadle. „Zahrát si
před Dubiozou kolektiv bude papapaparáda,“ těší se už teď Libor
Chvojka.
Miloslav FRÝDL

* Disca s Oldou Burdou - taneční
zábavy a her pro malé i velké se můžete zúčastnit 24. 6. od 17.00 pod
Srubem U Kocoura v Letech. (bt)
* Pohádku O třech neposlušných
kůzlátkách sehraje divadlo Pruhované panenky 26. 6. od 18.00 v
zahradě Muzea berounské keramiky
v Berouně.
Alena ŠUSTROVÁ
* Jazzové kvarteto František Uhlíř
Team se představí 26. 6. publiku v
Černošicích. Od 20.00 v Clubu Kino uslyšíte jazzové standardy i vlastní kompozice.
(vš)
* Dřevořezání - celostátní setkání
řezbářů se uskuteční 27. 6. od 10 do
18.00 v Muzeu medu Ořech. Návštěvníky čekají ukázky vyřezávání
postav do betléma a medový program.
Vladimír GLASeR
* Díla klasické hudby přednesou
27. 6. od 16.00 v kostele sv. Petra a
Pavla v Neumětelích varhaník Petr
Hostinský a trumpetista Pavel Herzog.
Alena RyDRychOVÁ
* Venkovní vystoupení v rámci Soboty na grilu připravuje na 27. 6.
Petr Váňa jr. Koncert s nulovým vstupným začne na zahrádce černošického Clubu Kino ve 20.00.
(vš)
* Svět, v němž žijeme (a nazýváme
jej realitou) a svět »za«. To je téma
výstavy sdružení Berounské fotoJezinky, jež je v Holandském domě
Beroun k vidění do 27. 6.
(aš)
* Snímky Fotoklubu Beroun, jehož
členkou je bývalá učitelka ZŠ Dobřichovice a Z. Třebaň Božena Musilová, jsou v dobřichovickém zámku vystaveny do 30. 6.
(ak)
* Výstava obrazů Věry Mačkové z
Haloun nazvaná Slunce v moři je do
12. 7. instalovaná v kavárně U Nás
v Radotíně.
(box)
* Obrazy krajinek Bohuslava Kasala vystavuje Kulturní centrum Dobřichovice od 1. do 31. 7. v místním
křižovnickém zámku.
(ak)
* Koncert Jitky Vrbové s kapelou
Niagara, Radimem Linhartem a
Stáňou Čížkovou se koná 2. 7. od
20.00 na nádvoří zámku v Dobřichovicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Výstava Klenoty středočeského
pravěku, ktera navazuje na stejnojmennou publikaci vyprávějící 13
archeologických příběhů z různých
míst středních Čech, bude otevřena
3. 7. v Informačním centru keltské
kultury na zámku v Nižboře. (alb)
* Výstava Komenského Orbis pictus pohledem Václava Sokola byla v
Muzeu Českého krasu Beroun prodloužena do 30. srpna.
(vlk)
* Výstava kreseb a maleb Štefana
Tótha je pod názvem Soggiorno
instalována v Café Galerii Bím Dobřichovice.
(tob)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

13/2020 (307)

Sympozium skončilo,
díla jsou v galerii
Slavnostní vernisáž v Galerii M. D.
Rettigové ukončila 14. 6. patnáctý
ročník mezinárodního ATR Sympozia. Koronavirová situace letos zabránila v účasti zahraničních umělců, a tak se akce zúčastnilo jen sedm
malířek a malířů z ČR. Všichni týden usilovně pracovali a jejich díla,
která představili na vernisáži, jistě
poskytla padesátce přítomných hostí
krásný umělecký zážitek a všichni si
odnášeli pocit z příjemně stráveného
odpoledne. O krásnou kulisu se postaralo vystoupení operní pěvkyně
Gabriely Jelínkové. Díla, která
umělci na letošním sympoziu ve
Všeradicích vytvořili, můžete v naší
galerii zhlédnout do konce srpna.
Příští, již 16. ročník, který začneme
brzy připravovat, jistě poskytne estetický zážitek stejně kvalitní jako
ten letošní. Možná, díky účasti zahraničních umělců, dokonce ještě pestřejší.
Lenka StiBaLová,
Dvůr všerad, všeradice

UMĚLCI. Účastníci letošního malířského sympozia ve Všeradicích.

Synagoga hostila Noc kostelů
VE VŠERADICÍCH I TMANI ZAHRÁLI HUDEBNÍCI Z NÁRODNÍHO DIVADLA
Noc kostelů pořádala 12. 6. ve tmaňském Sboru Jiřího z Poděbrad Církev československá husitská. Radost
ze setkání Bohem i s člověkem naplnila prostory svatostánku.

Podbrdské aktuality

* Snímky do fotosoutěže na téma
Příroda kolem můžete na adresu
vseradice.soutez@gmail.com posílat do 30. 6. Na facebookovém profilu obce Všeradice lze do 15. 7. pro
jednotlivé snímky hlasovat. (mif)
* Bioodpad je možné do kontejneru
za budovou OÚ Všeradice uložit
každou sobotu od 9 do 12.00. (mak)
* Daněk vběhl 16. 6. dopoledne do
cesty vozu zn. Hyundai na silnici z
Hostomic do Dobříše. Třicetiletý řidič zůstal nezraněn, zvíře uhynulo.
Škoda na autě je 65 000 Kč. (min)

Zpívala Aneta Špačková, bez níž si
již nelze mnohé místní slavnostní
příležitosti představit. Návštěvou i
hudbou J. S. Bacha a moderních
skladatelů nás poctili hudebníci z
Národního divadla v Praze, klarinetisté Jan Hejhal a Adam Reithof.
Ilustrace Václava Sokola z nově vydané knihy podle Komenského díla
Orbis Pictus (Svět v Obrazech) jsme
si mohli prohlédnout při stejnojmenné výstavě ve vstupní hale sboru.
Výtvarné práce dětí z Dětského centra Světlušky, též pod názvem Orbis
Pictus, které připomínají osobnost J.
A. Komenského, byly umístěny do
modlitebny. Do konce prázdnin budou zdobit vstupní halu sboru.
Noc kostelů byla živě vysílána na stránkách Náboženské obce CČSH ve
Tmani. Na stejných stránkách jsme
odvysílali také Noc kostelů z bývalé

synagogy ve Všeradicích, kterou spravuje Náboženská obec CČSH v
Hostomicích. I zde se již odpoledne
nesla hudba v podání klarinetistů
Národního divadla. Duchovní místo
navíc ozvláštnila krásná výstava 42
hvězd mezi nebem a zemí Středočeské vědecké knihovny Kladno.
Výstava připomíná život a dílo 42
autorů, jejichž život je spojen se středními Čechami. Výstavu se v září
pokusíme zapůjčit ještě do Tmaně a
Rudné. Stojí opravdu za zhlédnutí,
stejně jako výstava Orbis Pictus.
Od 21.00 se pak synagoga rozezvučela při svitu svíček hudbou uskupení Nathanika manželů Brennerových, dalším hudebním vstupem se
představil Štepán Jícha, který zahrál
na akordeon. (Dokončení na straně 11)

Foto Lenka STIBALOVÁ

Do Všeradic se vrací
»doktor« Jan Rosák

Všeradice - »Hvězdní« profesionálové Jan Rosák, Lumír Olšovský a
Ondřej Bábor, ale také místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, poberounští ochotníci či osovští hasiči… Ti
všichni - a mnozí další - účinkují v
původním muzikálu Postřižiny, který bude k vidění v pátek 17. 7. od
20.00 ve Dvoře Všerad.
Těšit se můžete na krásnou Maryšku
a paní hostinskou koupající se v pivovarském sudu, pana De Giorgiho
skákajícího z komína, Francina na
prskajícím motocyklu či dr. Gruntoráda usínajícího na prsou paní správcové. Před představením publikum pobaví staropražská kapela
Třehusk. Vstupenky si můžete rezervovat v restauraci všeradického
Dvora Všerad, na l.stibalova@some.cz i na tel. 724 354 493.
(mif)

STAROČESKÉ suché MÁJE
VŠERADICE 27. června 2020
14.00-14.20 PRAŠTĚNKA, dudácká muzika, Praha
14.30 PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
14.35 ČESKÁ BESEDA, Mladá chasa Všeradice
14.55-15.15 PRAŠTĚNKA, dudácká muzika, Praha
15.25-16.25 HÁJENKA, dechová hudba z Mrákova
16.30-17.15 SEDLÁCI, country skupina z Hatí
17.25-18.10 CIMBÁLOVÁ MUZIKA Michala Horsáka, Praha
18.20-18.50 NOTIČKY, Řevnice
19.00-19.40 TŘEHUSK, staropražská kapela, Poberouní
19.45 ČESKÁ BESEDA, Mladá chasa Všeradice
20.00 DRAŽENÍ A KÁCENÍ MÁJE
20.00 TANCOVAČKA v hospodě Na Růžku, hraje HÁJENKA
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2020

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/20 skončí i předplatné.
Pokud máte o doručování NN zájem nadále, je třeba si ho znovu objednat
- předplatné na 2. pololetí 2020 činí 104 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné 15 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
299 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat
v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.
Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze poukázat i na účet 2901710092/2010. Nezapomeňte
uvést doručovací adresu a variabilní symbol 142620.

ěHãtPH
LKQHG
VENKOVNÍ VNITŘ
VNITŘNÍ
NÍ

777 038 001
ww.gato.cz
ww

ŽALUZIE
ŽALU
UZIE

ROLETY
ROLE
ETY
TY
SÍTĚ PROTI HMYZU

Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás
Jste zoufalí z pomalého internetu? Stává se vám, že internet padá?
Nově jsme ve vaší obci a okolí nainstalovali nejnovější internetové technologie a nabízíme vysokou
rychlost připojení k internetu.

Využijte nabídky stabilního a rychlého připojení od nás:

•
•
•
•
•
•
•
•

Perfektní pokrytí signálem
Kvalitní wifi routery Mikrotik
Stabilní síť bez výpadků, protože používáme nejmodernější internetové technologie
Perfektní technická podpora nonstop na čísle 777 774 221
Opravdu NÍZKÁ CENA od 250 Kč měsíčně
Rychlost připojení až 100 Mb/s
Smlouva bez závazku
Připojení bez datového omezení

K internetu si u nás můžete objednat i další služby:

•
•

Moderní televizi IPTV za bezkonkurenční ceny. Vyzkoušet nyní můžete na 7 dní zcela zdarma
Pevné telefonní linky, u kterých se nemusí platit paušál, ale pouze to, co protelefonujete

www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215, nonstop linka: 777 774 221
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Sotva škola ožila,
už se chystá na léto
Liteňská škola pomalu ožívá, po dětech z prvního stupně jsme přivítali
i žáky šestých tříd, sedmáky a osmáky. Jsme rádi, že přišlo poměrně
dost dětí, třeba sedmáky jsme museli rozdělit do dvou skupin, abychom dodrželi platná ustanovení.
Vyučuje se matematika, český jazyk, němčina a angličtina. Snažíme
se zopakovat látku, kterou si žáci
osvojovali během distančního studia, případně dovysvětlit, co nepochopili či nezvládli. Na druhé straně
chápeme, že jsme se nesešli jen proto, abychom se učili. Musíme si také sdělit své zážitky z prožívání
nouzového stavu. Vždyť naposled
jsme se viděli v březnu! Přeje-li nám
počasí, přesouváme výuku na zahradu. Tu pak v odpoledních hodinách využívají děti ze školní družiny. Je to výborné místo, kdo chce
psát, číst si nebo kreslit, může se
posadit ke stolu, jiní dají přednost
poležení na karimatce, ať už volí
sluníčko, nebo si raději zalezou někam do stínu. (Dokončení na straně 8)

Foto Simona ŠTĚPÁNOVÁ

ODPOČINEK NA ZAHRADĚ. Žáci liteňské ZŠ na školní zahradě.

Překotnou výstavbu se snažíme regulovat cenou
STAROSTA KAŠTÁNEK: NOVOU ŠKOLU S TĚLOCVIČNAMI A HŘIŠTĚM ZPROVOZNÍME NA JAŘE 2021
Liteň - „Stavíme na plné pecky!“
Starosta Litně Filip KaštáneK
v »bilančním« rozhovoru hovoří o
největších projektech městyse.
Za pár dnů začnou prázdniny. Letos
budou jiné, než obvykle - jiné byly i
měsíce, které času dovolených předcházely. Jak byste shrnul, zhodnotil, uzavřel »dobu koronavirovou« z
pozice liteňského rychtáře?
Radnice v Litni prakticky neměla
žádné omezení. Formálně jsme podle Usnesení Vlády ČR omezili
úřední hodiny a platby v hotovosti
nahradili platbami kartou. Jinak »doba koronavirová« pro nás znamenala
více práce se zajištěním pomoci potřebným. A teď už jedeme úplně, jako
by se nic nestalo.
Život se samozřejmě nezastavil ani
v časech karantény. V Litni mj. po-

kračovala přestavba areálu bývalého učiliště. V jaké je nyní fázi?
Stavíme na plné pecky a stavění pokračuje i přes všechny komplikace
(jak už to tak na stavbách bývá) podle harmonogramu. V budově A, kde
budou třídy 1. stupně, jsme se už vyhrabali z bourání a máme hotové
všechny vnitřní instalace, omítky i
podlahy. Začínáme s finálními úpravami povrchů a montážemi technologií. Fasáda má hotové zateplení a
omítku, do konce června by měla být
kompletní finální úprava i demontáž
lešení. Tak nám ten dům vykvete z
poupěte v květinu. Moc se na to těšíme, protože to dodá novou energii
do další práce. A taky konečně bude
vidět nová střecha a ta, jak známo,
dělá dům domem.
Protože jsme uspěli s žádostí o fi-

nancování rekonstrukce kuchyně a
jídelny, začneme s rekonstrukcí na
budově B. Děti, rodiče, učitelé i kuchařky se mohou těšit na zbrusu novou moderní kuchyň a prostornější
jídelnu. Počítáme i s využitím pro
veřejnost, takže zkrátka by neměli
přijít ani ti, kteří byli na jídelnu zvyklí. Podle harmonogramu pokračuje
i výstavba tělocvičny. Jsme moc rádi, že litenští žáci budou mít k dispozici úžasné prostory pro výuku tělesné výchovy a také zde počítáme s
využitím pro veřejnost - ve večerních hodinách.
Sportovní hřiště už je hotové – komu bude určeno?
Ano, hřiště je hotové a - je parádní!
Bojím se to říci, aby se na mne v
Bělči nezlobili, ale je lepší, než to
bělečské. Máme 4 zkrácené atletické

dráhy, doskočiště na skok daleký, na
drahách skákacího panáka i jiné herní prvky. Hřiště je nalajnováno pro
nohejbal, volejbal, basketbal a malý
fotbal. Součástí areálu jsou samozřejmě lavičky, časomíra a umělé osvětlení. S využitím počítáme pro
školu a její výuku i pro veřejnost.
Nicméně teď tam ještě nechceme nikoho pouštět, protože hřiště je uprostřed staveniště.
Kdy se chystáte hřiště otevřít?
Škola má termín dokončení 31. 12.
2020. Hřiště je provozuschopné, ale
obáváme se o bezpečnost. Když uteče míč z hřiště, skončí na stavbě. A
tam by za ním neměl nikdo chodit,
natož běhat. Otevírat hřiště v lednu
nedává moc smysl - nejspíš ho zprovozníme na jaře 2021, spolu s tělocvičnami i školou. (Dokončení na str. 8)

U Suchomast hořel stoh, u Korna kdosi pálil matrace
U dvou požárů zasahovali v závěru května liteňští
dobrovolní hasiči.
V pátek 29. 5. vyjela jednotka pět minut po půl jedenácté v noci k ohlášenému požáru lesního porostu mezi Kornem a Tobolkou. Osm liteňských hasičů ve vozech Tatra a Man dorazilo k místu události jako první, po nich přijeli profesionálové z
Berouna. Po průzkumu bylo nalezeno jen ohniště
od opékání a žádné osoby v blízkosti. V ohništi
byly vidět i dráty z matrace, nebo kol, které zřejmě způsobily větší záři. Po dohodě s velitelem
zásahu jsme místo ulili vodou a poté se jednotky
vrátily zpět na své základny.
Hned o den později, v sobotu 30. 5., vyjela osmičlenná jednotka v 17.24 k dalšímu ohlášenému
požáru - hořel stoh slámy mezi obcemi Suchoma-

HOŘEL STOH, Hasiči u hořícího stohu mezi Suchomasty a Málkovem..
Foto Jiří HRÁCH

sty a Málkov. Liteňští přijeli k místu události opět
jako první, spolu s nimi u ohně zasahovaly JSDH
Suchomasty a Zdice i HZS PS Beroun. Majitel
stačil pomocí bagru hořící stoh odhrnout od dalších balíků slámy.
Po příjezdu berounských profesionálů byly na pokyn velitele zásahu připraveny z naší Tatry 3
proudy vody, které se postupně přezbrojovaly na
hasící hřeby. Hasiči zasahovali v respirátorech a
dýchací technice, jelikož byl stoh smíchán s vápnem. Asi po hodině byla ohlášena lokalizace a naše JSDH byla po odjezdu ostatních jednotek pověřena dalším dohledem, až do likvidace události.
Před odjezdem jsme stoh ještě prolili a telefonicky informovali velitele zásahu. Poté se vrátili zpět
na základnu. (Dokončení na straně 8)
(jih)
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Překotnou zástavbu chceme regulovat
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Chystáte rekonstrukci Společenského domu. Co všechno bude zahrnovat, kolik bude stát a kdy bude
zahájena?
Když začnu od konce, tak pevný termín nemáme, ale plán samozřejmě
ano. Jsme teprve na začátku. Máme
hotovou a opřipomínkovanou studii
a začali jsme zpracovávat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Celá rekonstrukce je rozdělena
do 5 etap:
1. etapa - rekonstrukce schodiště a
bezbariérový přístup (2021/22)
2.etapa - zateplení objektu, výměna
oken a dveří a oprava fasády (2022)
3.etapa - oprava střechy způsobem
»zelená střecha« (2022/23)
4.etapa - digitalizace kina, úprava
kabiny a doplnění divadelní výzbroje (2020/21)
5. etapa - rekonstrukce interiéru
(2023/24)
Etapizace byla navržena s ohledem
na možnosti financování. Dotace už
máme vyhlídnuté. Naneštěstí ten na
digitalizaci byl zatím zadržen kvůli
covidu. O jednotlivé granty budeme
žádat po zpracování projektové dokumentace. S tím souvisí cena - budeme ji znát až udělá rozpočtář rozpočet z projektovky. Máme samozřejmě odhad: přibližně 10 milionů
korun bez DPH.
Liteň se rychle rozrůstá – na úkor
volné krajiny. Nejdřív »padla« pole
směrem k židovskému hřbitovu a
oboře s daňky, teď se staví pod nádražím a souběžně s ulicí Chrástec-

kou, údajně má být zastavěn i prostor mezi fotbalovým hřištěm a
hrobkou. Není už na čase to »rozplizávání« městyse do polí a luk zastavit? Nebojíte se negativních důs-

ledků, které s sebou masivní výstavba nutně přináší?
Současné zastupitelstvo je z toho nešťastné. Je to přesně tak, jak říkáte.
Nemáme moc možností s tím něco

Letní slavnost se letos konala ve Vižině

Liteňská Naše škola už rok využívá pole ve Vižině. Konají se tu jedno- i
vícedenní projekty, brigády a jiná setkání s cílem vytvořit zde zemědělskoekologický areál pro pěstitelské práce, výuku a rekreaci. Od loňska tu vzkvétá bylinková spirála, během karantény se nám podařilo upravit plochu
budoucího hřiště, založit několik záhonů a zasázet ovocné stromy. Větší
část pozemku zatím zůstává nevyužita a čeká na návrhy dětí, jak by si
představovaly budoucí podobu zahrady, sadu, venkovních učeben, staveb
táborového typu či uměleckých instalací. Vzhledem k tomu, že areál bývalého učiliště v Litni působí s aktuálními rekonstrukcemi dosti nehostinně,
přesunuli jsme do Vižiny i tradiční letní školní slavnost. Oheň hořel dlouho do noci a našli se i první odvážlivci, kteří v deštivém počasí přespali
pod širákem.
Text a foto Jan JÍCHA, Naše škola, Liteň

dělat. Pozemky, které jste vyjmenoval, byly dány do Územního plánu v
roce 2008 a my musíme ÚP respektovat. Mohli bychom zastavitelná
území zmenšit a vyjmout z ÚP. To
však nese obrovské riziko hraničící s
jistotou, že nás budou majitelé pozemků žalovat o ušlý zisk. Placení
náhrad by Liteň stálo desítky milionů korun. To prostě nejde. Jdeme jinou cestou, snažíme se regulovat zástavbu cenou, kterou musí majitel
parcely zaplatit za zhodnocení jeho
pozemku. Tím chceme pokrýt zvýšené náklady na zajištění potřebné
infrastruktury jako jsou chodníky,
škola, školka. Negativních důsledků
se bojíme a víme, že takto překotný
rozvoj není zdravý ani z urbanistického, ani sociologického pohledu.
Teď jsme přibrzdili stavění pod nádražím. Zastavit jej nemůžeme, ale
chceme získat pro Liteň výhody, které by negativa, o nichž se zmiňujete,
vyvážila. Prioritou pro nás je získání
(od stejného vlastníka, který vlastní
pozemky pod nádražím) parcelu s
mateřinkou. Věříme, že se věc podaří vyřešit, aby nejen noví obyvatelé,
ale především Liteňané, kteří se tu
narodili, měli místo ve školce jisté.
Nepůjde-li to jinak, tak starou školku oželíme a postavíme úplně novou
jinde. Studii již máme, hotové je i
zadání pro výběrové řízení a stavbu
metodou Navrhni a postav, provedení inženýrsko-geologického posudku už zastupitelé schválili.
Miloslav FrÝDL

Sotva škola ožila, už se pomalu chystá na letní přestávku
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Na trávníku je dost místa pro hry a
malá zahrádka nabízí nejen hezkou
podívanou, ale i něco na zub.
Končí také shromažďování sběrového papíru, kontejner byl přistaven
19. 6. a všechen papír odvezen. V
příštím roce již papír sbírat nebudeme, neboť není odbyt, firmy nemají
zájem. Pokud se situace změní, za-

pojíme se rádi a začneme opět sbírat.
Žáci si pomalu odnášejí ze školy své
věci, převlečení na tělocvik, kufříky

s výtvarnými potřebami, někteří nacházejí ve svých skříňkách nebo v
šatně i své čepice a zimní oblečení.

U Suchomast hořel...

Liteňské aktuality

* Svoz bioodpadu se uskuteční 26.
- 28. 6. v Litni před kostelem. (mar)
* Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné v budově bývalé liteňské fary se poprvé v letošní sezoně otevřelo 16. 5. Přístupné je každou sobotu od 10.00 do 17.00, s polední pauzou 12 do 13.00. Skupinovou prohlídku mimo návštěvní dny
lze domluvit na 311 684 121. (mar)
* Žádost obyvatel Leče o 320 000
Kč z participativního rozpočtu Středočeského kraje na revitalizaci zdejší návsi se v hlasování veřejnosti
umístila na 68. místě ze 126 přihlášených projektů. Získala 142 kladných a 66 záporných hlasů. O
konečné podobě výsledků a přerozdělení peněz vyčleněných na projekty Participativního rozpočtu v roce 2020 rozhodne Rada Středočeského kraje.
(mif)
* Betonové vyrovnávací prstence
kanalizace na staveništi nových domů v Litni rozlámal a shodil do výkopu mezi 29. 5. a 1. 6. neznámý
vandal. Poničil i plastové potrubí,
fasádu a vnitřek trafostanice. Škoda
je 15 200 Kč.
(min)

Škola se pomalu chystá na letní přestávku, během níž se bude malovat,
uklízet, učitelé nachystají a vyzdobí
třídy. Všichni se budeme těšit na září
a doufat, že nás nebudou čekat žádná
nepříjemná překvapení.
Hana HAVELKOVá, ZŠ Liteň

ČTENÁŘI. Liteňští školáci v knihovně.

Foto Simona ŠTĚPÁNOVÁ

(Dokončení ze strany 7)
Během posledního měsíce jsme po
státních omezeních kvůli koronaviru převzali bezplatně od HZS zánovní motorový rozbrus Husqvarna,
kontejnerové vozidlo Avia prošlo
drobnými opravami, legislativním
přihlášením hydraulické ruky, kterým je vybaveno. Toto vozidlo mohou po dohodě využívat i občané,
včetně přistavení kontejneru. Na auto jsme získali i sponzorským darem
čtyři nové pneumatiky v hodnotě
14000 Kč. Děkujeme panu Rysovi.
Jiří HrácH, SDH Liteň

Školka funguje téměř normálně, jen dětí je méně
Liteňská mateřská škola po skončení koronavirové karantény funguje téměř normálně, jen s malým počtem
dětí. Po domluvě se starostou městyse jsme školku otevřeli v omezeném provozu. Učinili jsme tak, abychom
předešli riziku opětovného uzavření školky a kvůli přísným hygienickým podmínkám. Nahlášeno máme celkem dvacet dětí pracujících rodičů. Museli jsme omezit
nabídku her a stavebnic, které se dají těžko dezinfikovat,
protože každý den plošně dezinfikujeme plochy a předměty v MŠ. Děti mají zpřísněná hygienická pravidla,
rodiče nemají přístup do budovy, caparti jsou předáváni
a kontrolováni mezi dveřmi. Vše se odbývá, ve vzájem-

né spolupráci s rodiči, bez problémů a v poklidu.
Vzdělávání je orgaizováno jako obvykle, bez omezení,
jen bohužel nemůžeme jezdit na výlety a exkurze, na
které se každé jaro vždy těšíme. Děti se velmi rychle přizpůsobily novým hygienickým pravidlům a zvládají vše
bez pomoci - jsou moc šikovné.
Chtěla bych poděkovat všem maminkám, které s pochopením přijaly podmínky omezeného provozu mateřské
školy a nechaly si děti doma.
V září se budeme těšit na všechny děti a pevně doufáme,
že už si školku užijeme bez dalších omezení.
Aneta PErtLOVá, Mateřská škola Liteň
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Noviny z VIŽINY
Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 3/2020 (3)

Hotovo! Na novém
hřišti už si hrají děti
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SE KONÁ 28. ČERVNA
Po dlouhých měsících se děti ve Vižině konečně dočkaly nového dětského hřiště. Vzhledem k faktu, že
obec nezískala na rekonstrukci dotaci, snažila se ušetřit náklady, jak to
jen bylo možné. Proto od začátku
oprav přiložilo ruku k dílu velké
množství našich občanů. Úžasná byla spontánní brigáda, která se konala 4. června. Firma zajišťující dodá-

LEZECKÁ VĚŽ. Největší atrakce nového hřiště. Foto Zuzana HŮLOVÁ

ní herních prvků nečekaně přijela již
ve čtvrtek ráno místo plánované soboty. Proto šlo pár dobrovolníků odpoledne zaházet vyhloubené díry a
upravit dopadovou plochu štěrkem.
Pomáhat začali kolemjdoucí, nakonec se zapojilo 11 lidí a ač jsme to
nečekali, byla dopadová plocha na
hřišti do večera hotová. Největší atrakcí je lezecká věž vysoká 4 m.
Hned po jejím umístění si ji děti musely vyzkoušet. Hřiště ještě čeká pár
kosmetických úprav, ale slavnostní
otevření už je naplánováno. Uskuteční se v neděli 28. 6. od 15.00. Děti si užijí skákací hrady, jízdu na koních, malování na obličej, dílničky a
další zábavné atrakce. Zároveň bude
naší obci předán certifikát Zajícova
2020, kterým jsme se stali po letošních Velikonocích, kdy jsme vyhráli
celorepublikovou soutěž Zajíců není
nikdy dost. Vyhlásil ji Domeček Hořovice a právě jeho představitelé nám
certifikát předají. Přijeďte se k nám
také pobavit! Zuzana HŮLOVÁ,
starostka Vižiny

BRIGÁDNÍCI.Účastníci brigády ve Vižině.

Oslavu s turnajem zrušilo deštivé počasí
DEN OTCŮ I S »NOHEJBÁLKEM« SE VE VIŽINĚ USKUTEČNÍ V SOBOTU 27. ČERVNA
Oslava Dne otců s nohejbalovým
turnajem, která se ve Vižina měla
konat 20. června, byla z důvodu ne-

přízně počasí zrušena. Odložili jsme
ji o týden - na sobotu 27. 6.
Po nočním vydatném dešti bylo nohejbalové hřiště plné vody a z důvodu bezpečnosti našich tatínků jsme
se nakonec rozhodli turnaj raději odložit. Součástí oslav mělo být také
otevření kanalizační gravitační přípojky. To se - navzdory dešti - před
budovou obecního úřadu přecijen
uskutečnilo (na snímku). Kanalizace
byla v naší obci vybudována za finanční podpory Středočeského kraje. Text a foto Zuzana HŮLOVÁ,
starostka Vižiny

V cíli je ukryt poklad

Úkoly na vižinské ptačí stezce jsou
zaktualizované. Pokud si ji projdete,
zjistíte, kterého ptáka roku ornitologická společnost vyhlásila v letošním roce. Po trase jsou ukryty geokešingové budky a nově i malované
putovní kamínky. V cíli je ukryt poklad a návštěvní kniha.
Jana FIALOVÁ,Vižina

Foto Zuzana HŮLOVÁ

Zkrášlovali vesnici

V sobotu 30. 5. uspořádal obecní
úřad ve spolupráci s hasiči brigádu,
při které udělali spoustu práce. Poklidili okolo budovy obecního úřadu
i hasičárny, vyčistili okapy, osadili
záhony u pomníku padlým za 1. světové války, upravili záhon růží před
úřadem a ke kapličce umístili květináče s voskovkami (květinami nikoliv pastelkami). U hřiště vykáceli
uschlé stromky a pracovali na přípravě instalace nového plotu na dětském hřišti. Děkuji všem zúčastněným , členům zastupitelstva a hasičům, kteří pomohli naši obec ještě
více zkrášlit. Zuzana HŮLOVÁ,
starostka Vižiny

Pálíme covida! hlásali malí hasiči u velkého »čarodějného« ohně
O měsíc později než obvykle, tedy
přesně 30. května, se letos pálily čarodějnice ve Vižině. Veliká vatra vzplála před 20. hodinou. Malí hasiči
na schůzce většinou tvoří čarodějnici, ale tentokrát nakreslili vir covid
19, který do velkého ohně hodili a

hlásali: Pálíme covida! Na malém
ohníčku si všichni opekli buřty, povídali si s přáteli a hřáli se u ohně.
K dobré atmosféře přispěla reprodukovaná hudba i čepovaná limonáda a pivo.
Text a foto
Jana FIALOVÁ, Vižina
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Protivy se přitahují?
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN - 4)
Pracovala jsem v česko-německém
kolektivu v pražské německé firmě.
Snad i tohle zaměstnání mě přilákalo do Německa. U svého zaměstnavatele jsem se setkala poprvé v praxi
s německou přesností a samozřejmým dodržováním všech možných
zákonů a opatření. Bylo to příjemné,
cítila jsem se tam jako zaměstnankyně v bezpečí.
Vedení firmy se snažilo stmelit náš
kolektiv tím, čemu se dnes říká
teambuilding. Čas od času jsme se
věnovali hrám. Tedy - co vypadalo
jako hry, to pozorovali v tajnosti někde za dveřmi psychologové a dělali si poznámky.
Například jsme popisovali obrazy na
počítači. Byla to díla proslulých malířů a my jsme je popisovali naprosto laicky, co na nich vidíme, čeho si
všímáme. Výsledky se pak vědecky
zhodnotily a na jednom příkladu se
ukázalo něco zajímavého: Dvě ženy
jdou v letním dni po široké cestě k
domu. Zatímco Češi zkoumali ženy,
jejich oblečení, jejich vzájemný vztah, Němci upírali oko na dům, to je
na cíl, k němuž ženy asi směřovaly.

Klauniáda vyvrcholí
kinem na kolečkách

Vítat letní prázdniny budou 26.
června v Karlštejně. Úřad městyse
spolu s místní školou a střediskem
volného času Domeček Hořovice
organizují v areálu karlštejnské radnice devátý ročník Klauniády.
Program začne v 18.30 a pokračovat
bude až do setmění. Pro malé účastníky jsou připraveny výtvarné dílny
pod vedením dětí z Karlštejna, glazování keramických motýlů, zábavná trasa a herní koutek. Budou
předány výrobky z keramických
kroužků MŠ a ZŠ a od 21. 00 bude
promítat letní kino na kolečkách.
Vstupné se neplatí, s sebou si vezměte dobrou náladu, deku, spacák a
deštník Informace na tel.: 725 482
037.
Eva KNOPOVÁ, Krupná
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Hodnotili vzdálenost, velikost domu
a říkali si, kdy tak asi ty ženy dosáhnou cíle.
Nejskvělejší teambuilding byl stavění věže z malých krabiček. Rozdělili
jsme se na německý a český tým a
měli co nejrychleji postavit co nejvyšší věž. Němci začali poradou.
Nejdřív vytvořili funkci vedoucího
stavby. Pak se poradili, jasně si rozdělili úkoly. Jeden podával, druhý
stavěl, třetí se staral o přísun materiálu… A pak se ukázalo něco neuvěřitelného. Češi se prostě nějak sesedli k sobě, prali se o krabičky a každý
přidával nahoru tolik krabiček, kolik
zvládl ukořistit... Neuvěřitelně jsme
se u toho bavili, nasmáli a nahalasili, věž jsme měli už vyšší, než Němci, když se nám zřítila.
Ta německá tam asi stojí dodnes.
Musím dodat, že jsme si my, Češi,
užili úžasně krásné pospolité odpoledne a rozcházeli se domů s teplem
na duši. Magdalena StříbrNÁ,
Gemmingen, Německo

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, finanční služby, zajištění
úvěrů, investice...

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz

Vážení přátelé, současní i bývalí členové oddílu Bobři Řevnice, srdečně vás
zveme na

OSLA
AVU
V 40 LET
FUNGOVÁNÍ ODDÍLU
B BŘI
BO
Kdy: v sobotu 12. 9. 2020 od 14:00
Kde: u skautské klubovny v Řevnicích (Karlštejská 01)
Program:
Můžete se těš
ě it
i například na promítání fotek
fotek a videa z
celé 40leté
40let
0leté h
historie oddílu, občerstvení a doprovodný
progr
o am (nejen) pro děti.
Večer pak bude následovat společný táborák
u klubovny.
Na místě bude možné přespat do neděle
ve vlastním stanu.
Případné změny dané vývojem epidemie
naleznete na stránkách bobri-revnice.cz

Těší
T
ěš
ě í se na vás
vás v
vedoucí
edoucí Bobr
Bobrů
ů a zakladatelé
zakladatelé
Jirka
Jirk
ka s Bla
Blankou
nkou
o
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Řízné pivo, kvalitní nabídka dobrot
NA PIVNÍM »FESTIVALU« V ŘEVNICKÝCH FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH ZAHRÁLA KAPELA LOS FOTROS
Pivní »festival« se konal 13. června v
řevnické hospůdce Františkovy lázně. Z pěti píp se točila piva 11 a 14
vyrobená pivovarem Čestmír z Brandýsa nad Labem. Pivo prý mělo, podle znalců, správný říz. Kvalitní byla
i nabídka dobrot: obrovská grilovačka, festivalová klobása, hovězí burger se sýrem, burger s trhaným krůtím masem, hovězí žebra... Vonělo to
až nevím kam.
K poslechu hrála vokálně-instrumentální kapela Los fotros. Divákům

nabídli skladby od Křesťana po Mišíka a mnoho dalších. Byla to senzační
muzika a vůbec celá akce se náramně vydařila. Díky všem za krásné odpoledne!
Jitka ŠVECOVÁ,
Hlásná Třebaň

Z našeho kraje

Vandal chtěl zapálit
nový Mariánský sloup

Praha, Karlík - Mariánský sloup,
který zkraje června vztyčil na Staroměstkém náměstí v Praze sochař
Petr Váňa z Karlíka se svými spolupracovníky, se pokusil 21. 6. ráno
zapálit vandal.
„V neděli ráno zadrželi strážníci
dvaačtyřicetiletého muže, který se
na Staroměstském náměstí pokusil s
pomocí hadrů založit oheň u nově
vztyčeného Mariánského sloupu,“
uvedla pražská městská policie na
svém Facebooku. Policisté požár
uhasili pomocí láhve s vodou, kterou měli ve služebním autě, sloup je
ale poškozený od kouře a sazí. (mif)

Synagoga hostila Noc...

(Dokončení ze strany 5)
Hereckým uměním zakončila krásný letní večer Klára Jíchová, která v
závěru ještě zahrála na housle. Společně s Nathanikou nás ujistili, že
Noci kostelů ve Všeradicích byly,
jsou a opět budou nádherné, bohulibé a že v duchovních prostorách má
smysl setkávat se častěji. A to nejen
ke koncertům, ale i k Boží službě.
Děkujeme umělcům za vystoupení,
návštěvníkům za jejich přítomnost i
dary, všem, kdo pomohli s přípravou
a zajistili potřebné. Těšíme se na vaši opětovnou návštěvu nevšedních
kulturních památek Církve československé husitské. Připravujeme
další zajímavé akce i seznámení s
duchovním rozměrem těchto staveb.
Jana ŠMARDOVÁ, CČSH Tmaň

MUZIKANTI V LÁZNÍCH. Kapela Los fotros na řevnickém pivním »festivalu« ve Františkových lázních.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

Záchranáře zaměstnávají cyklisté, malí i velcí
Řevnice - Velkou práci přidělávají
poslední dobou řevnickým záchranářům neukáznění či špatně vybavení cyklisté. „Týdně ošetřujeme v průměru pět lidí, kteří spadli z kola, o víkendu i více,“ říká
ředitel záchranky Bořek Bulíček.
Méně obezřetní jsou cyklisté zejména při cestách na kratší vzdálenosti a
na úsecích, které znají. „Stále se to
opakuje - jedu jen kousek, do hospody či krámu, tak na co přilbu,“
připomíná Bulíček uvažování mnoha lidí sedajících na kolo. Nejvíc

pádů je podle něj právě v případech
těchto »pojížděk«. „Zlomená ruka či
noha se pořád dá opravit, tržná rána
sešít, ale vážný úraz hlavy znamená
poškození mozku a mnohdy i smrt,“
zdůrazňuje ředitel s tím, že »jeho«
lidi často zaměstnávají i výjezdy k
dětským pacientům na odrážedlech.
„Rodiče si myslí, že doma na zahradě přilba být nemusí. Jenže právě na
zahradě je dítě nejvíc zranitelné zná to tu a velmi často je nikdo nehlídá, takže ztrácí přirozenou ostražitost,“ uzavírá Bořek Bulíček. (mif)

Vyprodáno! hlásili prodejci již brzy odpoledne

Pepa se těší do školky
Velmi se těší do MŠ Svinaře budoucí školáček Pepa. Protože si letos
při zápisu nemohl školku prohlédnout, udělali si k ní s tatínkem
»pánskou« procházku. Pepa sám
vhodil svoji přihlášku do schránky,
doufá, že bude přijat a v září si tam
bude užívat se svými kamarády.
Foto Iveta ČERNÁ Ema MALÁ

I přes nepřízeň počasí se Food Truck Marketu 20. 6. v Řevnicích podařilo stát se úspěšným festivalem. Vysoká návštěvnost i přesto, že se po většinu dne z nebe lila nepřetržitě voda, překvapila prodejce - někteří z nich
již v brzkých odpoledních hodinách hlásili vyprodáno. Nálada byla opravdu pozitivní, všechna hudební vystoupení sklidila velký ohlas a neobešla se bez přídavků. Řevnicím se podařilo uspořádat akci, která se zapíše do »dějin« jako nejdeštivější festival s největší návštěvností. Lidé mohli
ochutnat jídlo z více jak 20 food trucků a nakoupit produkty na řemeslných trzích Sousedů od Berounky . Atmosféra byla velice přátelská a uvolněná, bylo vidět, že i přes někdy prapodivné restrikce a nařízení v důsledku koronaviru se lidé nebojí scházet a bavit se. Foto Míla LNĚNIČKOVÁ
Štefan ORŠOŠ, Food Truck Market, Řevnice

* 2. ročníku Atletických závodů se
26. 6. v areálu Sokola Lety mohou
zúčastnit všechny letovské i přespolní děti od 4 let. Závodit se bude
v běhu přes překážky, hodu oštěpem, vrhu koulí, skoku do dálky,
skocích přes švihadlo, šplhu na tyči,
laně... Info na 733 568 403.
(bt)
* Farmářské trhy se konají 27. 6.
od 8 do 12.00 na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích.
(zzb)
* Sbírka nepotřebného oblečení,
domácích potřeb, hraček a drogerie
pro Diakonii Broumov se koná od
29. 6. do 1. 7. na Městském úřadu v
Dobřichovicích.
(ild)
* Uzavřen bude z důvodu dovolené
od 29. 6 do 3. 7. Obecní úřad v Zadní Třebani. Markéta SIMANOVÁ
* Do 30. června mohou pořadatelé
akcí v Řevnicích žádat o finanční
příspěvek ve druhém kole grantového řízení. Město vyčlenilo v rozpočtu pro organizátory 250 000 Kč. V
prvním kole město podpořilo 14
projektů sumou 157 000 Kč. Některé akce se ovšem kvůli karanténě
nekonaly, některé pořadatelé přesunuli na podzim. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice i žádost najdete na webu města,
v záložce Samospráva/granty. (pan)
* Farmářské trhy se před zámkem
v Dobřichovicích ukuteční 4. 7. Od
8 do 12.00 hodin.
(ak)
* Ještě týden můžete na stránkách
Hithit. com přispívat na letní tábor
Dětského centra Světušky z Tmaně.
Každá částka pomůže uskutečnit náš
plán a dárce jistě potěší nevšední
odměny. Hlavní sponzor získá ke
své ceně nově i právě vznikající obraz Modrého kocoura, který bude na
táboře naším průvodcem!
(jašk)
* U požáru plastového kontejneru
na papír v Řevnicích zasahovali navečer 6. 6. místní profesionální i
dobrovolní hasiči. Kontejner shořel,
druhý, lehce poškozený, hasiči odtáhli. Škoda je 7 000 Kč.
(pav)
* K záchraně vlčáka, který uvízl v
plotě nad řekou u lávky v Černošicích, vyjeli 11. 6. ráno mokropesští
dobrovolní a řevničtí profesionální
hasiči. Psa zafixovali do evakuačního postroje, lanem vytáhli na lávku
a předali městské policii.
(pav)

Štěně ošetřil strážník

Začátkem června prováděl strážník
Městské policie Řevnice ve Všenorech hlídkovou činnost, když před
ním jedoucí osobní vozidlo porazilo
asi tříměsíční štěně rasy shar-pei.
Pejska bohužel neměl majitel na vodítku, takže nedokázal srážce zabránit. Naštěstí jelo auto pomalu a řidič
částečně zareagoval, přesto pejsek
utržil otevřenou ránu na zadní tlapce. Strážník pohotově vyndal ze služebního vozu autolékárničku, pomohl zvíře ošetřit a poradil majiteli,
kde je nejbližší veterinář. Za několik
dnů se pak strážník dozvěděl dobrou
zprávu, že pejsek bude v pořádku.
Jiřina SAMCOVÁ, MP Řevnice
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Je to vážně on? Je! Legenda Jan Koller
TURNAJE NA TŘEBAŇSKÉM OSTROVĚ SE ZÚČASTNIL NEJLEPŠÍ STŘELEC FOTBALOVÉ REPREZENTACE
Zadní Třebaň - Všichni kolem se
snažili, aby na něj nezírali: Je to
vážně on? Nešálí nás zrak? Byl to
on! Jan Koller, historicky nejlepší
střelec fotbalové reprezentace, bývalý útočník Sparty, Anderlechtu
Brusel, Dortmundu či Monaka se
13. června na třebaňském Ostrově
zúčastnil turnaje v malé kopané.
„Trochu dusno, ale jinak je tady moc
příjemně. Uvidíme, jak se Smetánkou dopadneme,“ usmál se rošťácky,
když si vyndal z umyvadla úplně
mokré kopačky. Ty svoje legendární
patnáctky, které vyráběli speciálně
pro jeho obrovské nohy, musel před
turnajem v Zadní Třebani nejprve
roztáhnout ve vodě: „Snad půl roku
nekopaly a teď se do nich nemůžu
dostat. Smrskly se mi.“
Dvoumetrová a dohola ostříhaná fotbalová legenda, která za národní tým
nastřílela rekordních 55 gólů, ukončila profesionální dráhu před devíti
lety, ale fotbal hraje dál. Nejen pro
žízeň a zábavu. Registračku má ve
Smetovanově Lhotě, odkud se kdysi

Koller nezapřel, že je pohodář a dobračisko. Mezi zápasy se chladil pod
modrým ručníkem, k místním si do
bufetu skočil pro řízek a s úsměvem
zvládl desítky žádostí o fotku. Kromě toho nastřílel spoustu gólů - kanonýrské vlohy neztratil ani v sedmačtyřiceti: „Když mi to vyjde, za
rok přijedu zas.“
Turnaj vyhrál tým Beroun Roma,
bronz získala Vyskočina, lepší z výběrů místního Ostrovanu skončil
čtvrtý. Nadšení pořadatelé pak vzkázali: „Děkujeme hráčům i fanouškům za skvělou atmosféru a nasazení. Turnaj se povedl nad očekávání.“
Tak zase za rok. A možná zase s Kollerem.
Jan PALIČKA

Sport po okolí

lEgEnDA. Jan Koller na turnaji v Zadní Třebani.
Foto NN M. FRÝDL
jako neznámý mládenec odrazil za svým týmem, který kope okresní
svou pohádkovou kariérou.
přebor na Písecku. Pojmenoval se
Na třebaňský Ostrov dorazil právě se Smetánka a nakonec skončil druhý.

Třebaňská stará garda »přejela« řevnické áčko
Kromě výborného výkonu Paličky je
třeba pochválit i Lukáše Hrubého a
Martina Zímu za výkon na hřišti i na
lavičce náhradníků, odkud celý tým
v první půli vyburcoval. Odveta se
hraje 30. 6., opět v Řevnicích. Ještě
před tím se 23. 6. Za Vodou SG OZT
střetne s týmem Metro.
Miroslav BOUBERLE, SG OZT

DERBY. V přáteláku hraném na řevnickém hřišti porazila Stará garda Zadní Třebaně A-mužstvo Slavoje Řevnice 4:2.
Foto NN M. FRÝDL
Navzdory zrušení jarní fotbalové sezony nenechá manažer fotbalové
Staré gardy Ostrovanu Zadní Třebaň
(SG OZT) Miroslav Kavalír hráče
odpočívat. Po zápasech s Čipexem
Praha (9:2) a výhře 6:3 na stadionu
Děkanka nad týmem Trobico Praha
nastoupili 11. 6. hráči SG OZT proti
A-mužstvu Slavoje Řevnice na jeho
stadionu Za Vodou.
Začátek zápasu nebyl pro hostující
tým vůbec povzbudivý. Rychlonohý
hráč domácího Slavoje Václav Zdráhal několikrát provětral hostující ob-

ranu a dvakrát se zapsal mezi střelce
zápasu. Poté se do obrany SG OZT
stáhl z postu záložníka Jan Palička a
prostor před vlastní bránou pro domácí útok zcela uzavřel. Z ojedinělého útoku Jiří Čermák snížil na 1:2.
Ve 2. poločase se už útok domácích
k ničemu nedostal. Zato Třebaňští
začali úřadovat. Nejprve od autové
čáry překonal domácího brankáře
nádhernou střelou Václav Gregor;
obrat dokonali Radek Šindler a Lukáš Hrubý, kteří stanovili konečný
výsledek na 4:2 pro SG OZT.

»ŠPUnTI« V MnÍŠKU. Turnaj v Mníšku sehrála 16. 6. fotbalová přípravka
Slavoje Řevnice. S velmi kvalitními soupeři (dvě družstva Povltavské fotbalové akademie a domácí Mníšek) sice všechny zápasy prohrála, ale mnozí z
řevnických borců podali velmi kvalitní výkony.
Foto NN M. FRÝDL

* Memoriál Lídy Gemperlové ve
volejbale žen se uskuteční 27. června na kurtech u sokolovny v Dobřichovicích.
(sžj)
* O účast na poháru ČR bojovali
13. 6. v Bakově n/J starší žáci řevnických »národních« házenkářů.
Díky velké bojovnosti se jim podařilo vyhrát nad druhým týmem tabulky 19:15. Střelci: Zavadil 12,
Hochmal 6, Šmaus. Pak sice prohráli s Bakovem 23:17 (Hochmal 8, Zavadil 5, Šmaus 3, Knýbel), ale s tím
počítali. Naopak nepočítali s tím, že
Čakovice urvou na Bakovu bod za
remízu 16:16. Naše vítězství nad
Spoji 20:13 tak už bylo jen do statistik. Branky stříleli Zavadil 9,
Hochmal 8, Šmaus 2, Knýbel. (frz)

