
Poberouní - Je léto, všechno se
smí! Tak nejspíš uvažují mnozí
řidiči na silnicích v našem kraji. V
posledních dnech jich policisté za-
drželi několik ve stavu velmi silné
opilosti. Jeden dokonce pod vli-
vem drog způsobil nehodu.
Tři promile! Přesně tolik alkoholu v
dechu naměřili »státní« policisté z
Řevnic 9. srpna v noci muži střední-
ho věku, kterého kontrolovali v Ra-
dotínské ulici v Černošicích. „Ná-
sledným šetřením bylo navíc zjiště-
no, že řidičem vozidla Škoda Octa-
via je šestačtyřicetiletý Pražan, který
nemá řidičské oprávnění,“ uvedla
policejní mluvčí Jana Šteinerová.
„Policisté případ prošetřují pro po-
dezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za který

hrozí odnětí svobody až na jeden
rok,“ dodala.
Stejný trest může vyfasovat také
dvaapadesátiletý řidič mazdy z Pře-
rovska, kterého policejní hlídka
kontrolovala poslední červencový
den odpoledne na parkovišti před
obchodním domem v Letech. „Pro-
vedli mu dechovou zkoušku a namě-
řili 2,93 promile alkoholu,“ konsta-
tovala Šteinerová.
Popíjení si před jízdou neodpustil
ani starší muž z Prahy, na něhož si
policisté »posvítili« o dva dny dříve
u řevnického Penny marketu. „Od-
poledne 29. 7. 2020  naměřili poli-
cisté v ulici U Prodejny dvaašedesá-
tiletému řidiči vozu značky Citroen
1,73 promile alkoholu v dechu,“
řekla mluvčí. (Dokončení na straně 11)

V kempu řádil zloděj, podruhé v krátké době
Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň - Podruhé během několika dní vyšetřovali
policisté krádež v autokempu na zadnotřebaň̌ském Ostrově.
Zatímco 25. 7. si zloděj vyhlédl »jen« kolo (viz NN 16/20), v noci z 9. na
10. 8. se »žinýroval« podstatně méně. „Neznámý pachatel se zaměřil na vě-
ci, které si jejich majitelé ponechali okolo zaparkovaných karavanů,“ sděli-
la policejní mluvčí Jana Šteinerová. „Jednalo se o tři rybářské pruty, jeden
naviják a další rybářské příslušenství, jako jsou vidličky, hlásiče záběru,
plastové krabičky s vlasci a háčky,“ dodala. (Dokončení na straně 11)        (mif)

Poberouní -  Cesta do Prahy je pe-
klo, po železnici i po silnici. A bu-
de hůř! Na několik dní uzavřou
železniční přejezd v pražském Ra-
dotíně. Na stejný čas je napláno-
vaná rozsáhlá vlaková výluka.
Na pět dní se v druhé polovině srpna
uzavře důležitý železniční přejezd v

Radotíně. Z důvodu aktivace nové-
ho zabezpečovacího zařízení, které
je součástí optimalizace trati Praha
Smíchov – Černošice, bude přejezd
uzavřen 19. 8. od 8.00. Úplná uza-
vírka má trvat do 23. 8. 15.00. Pro
řidiče se tak uzavře hlavní tah na
Prahu. (Dokončení na straně 11) (pan)

V tomto čísle Našich novin
* Kino si odbylo premiéru - strana 2
* »Pejskaři« pletli vánočky - strana 13

Radotín - V pátek 4. září bude na
nádvoří dobřichovického zámku
k vidění stá repríza poberounské-
ho muzikálu Noc na Karlštejně.
Záštitu nad představením převza-
la a v hledišti bude přítomna Mi-
lada ČECHOVÁ, manželka pů-
vodního představitele císaře Kar-
la IV. Vladimíra Čecha.
Od smrti Vladimíra uplynulo sedm
let. Je to dost? Nebo pořád ještě
málo?
Málo bylo těch dvaadvacet let, co
jsme byli spolu... Rok a půl bylo
hodně neveselo, prázdno, ale pak se
mi to podařilo nastavit uvnitř tak, že

jsem šťastná za to, co mohlo být, a
co bylo, nevrátím. V životě máme
jedinou jistotu: změny, většinou ne-
dobrovolné. A pak se člověk nechá
buď semlít, nebo ho to posune do-
předu. Vlastně i pád na hubu je po-
hyb vpřed...
Prý je pořád s vámi, je to pravda?
Jasně, krásný otisk v duši zůstává.
Vladimír je s námi, ale zároveň ne-
postavil zeď mezi mne a mého pří-
tele. S nadsázkou říkávám, že mi ho
nejspíš poslal do cesty - není úplně
běžné navázat na lásku po více než
třiceti letech, kdy jsme vůbec neby-
li v kontaktu. (Dokončení na straně 3)

PIN-UPKY V LESE. Původně zrušený festival Rockabilly CZ Rumble se v
řevnickém Lesním divadle konal na začátku srpna. Zúčastnilo se ho také ne-
málo stylově oblečených dam, tzv. Pin-upek. (Viz strana 2) Foto Jan HRDÝ

Peklo na silnici i železnici! A bude hůř

Milada Čechová.       Foto ARCHIV

Tři promile. Tři promile.
Drogy. Bouračka!

NĚKTEŘÍ ŘIDIČI JSOU V LÉTĚ JAK UTRŽENÍ ZE ŘETĚZU

17. srpna 2020 - 17 (782) Cena výtisku 8 Kč

Tenisté mají z »kraje« 
stříbro a bronz

Když se mi daří, Vladimír se na mě shora usmívá... Muži »v bezvědomí«
nepomohli, byl mrtvý
Dobřichovice - Našli jsme pána v
bezvědomí, přijeďte! Po naléhavém
telefonátu vyrazila 11. srpna ráno
sanitka řevnických záchranářů směr
Dobřichovice. 
„V úterních ranních hodinách byla
přivolána naše posádka s lékařem
do dobřihovického parku k naleze-
nému staršímu muži v bezvědomí,“
uvedl ředitel záchranky Bořek Bulí-
ček. „Po příjezdu na místo mohla lé-
kařka konstatovat již jen smrt paci-
enta. Proč a jak muž zemřel, určí
pitva,“ dodal s tím, že událost vyšet-
řuje policie. (mif)



Festival »s otazníkem« se povedl
NA ROCKABILLY CZ RUMBLE V ŘEVNICKÉM LESŇÁKU DIVÁKY POBAVILO OSM ČESKÝCH KAPEL
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Poberouní - Protože  nám i letos
posíláte své letní fotky, vyhlašujeme
- byť s menším zpožděním - tradiční
soutěž o nejoriginálnější prázdni-
nový snímek. Zajímavé či vtipné fo-
tografie nám až do 30. září můžete
posílat na adresu redakce (Naše no-
viny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň) či mailem (frydl@cent-
rum.cz). Pro autory originálních
snímků, které se budou hodnotící
komisi v čele s Josefem Kozákem
líbit nejvíc, máme připravené ceny:
trička, mikinu, CD, »cestovatel-
skou« knihu Ivany Mudrové Z Pra-
hy všemi směry, korbel nebo lahev
karlštejnského vína. Autorkami
dnes otištěných fotografií poříze-
ných u Berounky jsou Klára Paz-
derková ze Zadní Třebaně (plavení
koní) a Pavla Petrová (na paddle-
boardu v Řevnicích).                  (mif)

Ačkoliv to letos vypadalo beznaděj-
ně a festival Rockabilly CZ Rumble
jsme koncem června odpískali, na-
konec díky rozvolnění a povolení
akcí do 1000 lidí ve venkovních pro-
storách jsme připravili »light verzi«
festivalu a šli do rizika. Narychlo
spíchnutá verze spočívala zejména v
ořezání doprovodného programu a
poskládání dramaturgie z českých
kapel. Do poslední chvíle visel nad
festivalem otazník, a tak jsme chtěli
mít možnost akci kdykoliv zrušit bez
zbytečných nákladů.
Vše se podařilo, areál Lesního diva-
dla v Řevnicích jsme vybavili desin-
fekcemi a festival 1. 8. odstartoval v
plánovaných 13.00. Kapel bylo osm,
některé již ostřílené, které na Rumb-
lu už dříve hrály, některé nové. I le-
tos se nám podařilo představit publi-
ku nové uskupení Prague Rockabilly
Cats se zpěvačkou a dvěma vokalist-
kami. Za zmínku stojí také vystou-
pení kapely Train Robbers, která při-
nesla na podium i mezi diváky vlnu

z Hawaie. Surfařské prkno a plážové
lehátko, dokonce ze sudu vyrobený
kontrabas, obří nafukovací balon,
který udělal z dospělých děti, prostě
pohodičku. Další změnou ve známé

kapele byl nový basista ve Slapdash
Rockabilly a hostování zpěvačky

Martiny. Večer završila drsnější
show kapely Carlos and his Coyotes.
Do půlnoci pak pouštěl hudbu DJ a
jako každý rok se vše odbylo bez
problémů. Spolupráce s městskou
policií byla opět výborná, kdo chtěl,
využil možnost dechové zkoušky v
noci, nebo ráno.
Z výtěžku festivalu letos opět pod-
poříme spolek Rarach, který pořádá
volnočasové aktivity pro děti s men-
tálním postižením. Kdo by se chtěl
přidat, může přispět na transparentní
účet: 2601644927/2010, sbírka trvá
do konce sprna!
Děkujeme všem, kteří přišli, obava z
koronaviru sice ovlivnila počet ná-
vštěvníků, ale ne tak dramaticky, aby
nás to odradilo od spřádání plánů na
další ročník. Ten by měl být zase na
přelomu července a srpna, nejspíš
31. 7 2021.       Zuzana ŽiDlická,

rockabilly cZ rumble

Posíláte nám fotky z prázdnin, na oplátku vyhlašujeme soutěž

Je sobota 1. srpna, předpověď slibuje opravdu slunečné počasí a v 17.30
startuje v lesíku u Haloun VII. ročník řevnického Woodstocku. Akci zahá-
jila Annie Vinterová na klávesy. Po ní jsme na pódiu přivítali kapelu Svatá
Kráva. Svůj set představil i Radim Pánek alias Raďouch DC. Se západem
slunce přišla na řadu vlastně již klasika - Beaton, následovaný Kompak-
torem (na snímku). Na závěr jsme si zařádili s pražskou kapelou Sladký
Konec. Na své si zde přišla víc než stovka návštěvníků a milovníků české
kuchyně – točeného piva, točeného masa a bigbítu. Zábava, i když už bez
hudby, se protáhla až do kuropění a ve všech přebýval pocit příjemně strá-
vené soboty.
Byl to opět vydařený víkend a pokud jste si ho vy, kteří jste se zúčastnili,
užili alespoň z poloviny, jako my, mělo to smysl. Děkujeme shovívavým
sousedům, které jsme mohli trochu rušit. Foto Miroslav »Drak« HeJl

Terezie ČeRvená, Petr KaDeřábeK, řevnice

Zámecké kino si odbylo premiéru

Rockabilly CZ Rumble si užili diváci i účinkující.           Foto Jan HRDÝ

Stalo se to v sobotu 25. 7. večer. Již
setmělé nádvoří dobřichovického
zámku se zaplnilo diváky toužícími
po kině pod širým nebem. Mě osob-
ně se tak splnil dlouholetý sen, žive-
ný vzpomínkami na pubertální do-
spívání, kdy jsme si na fichtlech vo-
zili holky do letního kina v Karlštej-
ně a pak je u Berounky, nebo přímo
v Berounce, muchlovali... Díky sho-
dě náhod, existenci Dobřichovické
divadelní společnosti a pár lidem v
čele s Petrem Šircem, Petrem Cal-
dou, Janem Kunou, Petrem Svejkov-
ským a Honzou Seidlem se nám po-
dařilo v rekordních časech zaregist-
rovat Zámecké letní kino Dobřicho-
vice do sítě kin, splnit řadu dalších
administrativních povinností a získat
práva na promítání filmu Havel, do-
slova několik hodin po premiéře. V
úterý v noci jsme rozvezli plakáty, v
sobotu praskalo nádvoří ve švech.
Jak prohlásil principál DDS Petr Ří-
ha, kvalita si cestu k divákovi najde,
resp. divák k té kvalitě. A to by bylo,
abychom v ten vlahý letní večer po-
slali od pokladny někoho domů.
Všechny židle, co na zámku byly,

našly svého majitele a byť za cenu
krátkého zpoždění, vešli se všichni...
Diváci vytvořili výjimečnou atmo-
sféru, která ještě umocnila zážitky z
filmu. Závěrečný potlesk a v mnoha
očích slzy dojetí, to byly závěrečné
obrazy večera. Na plátně běží závě-
rečné titulky, vedle nich se střídají
krátké šoty a fotografie již z reálného
života hlavního hrdiny a jeho setkání
s významnými světovými osobnost-
mi a politiky. V závěru uctivý pří-
chod Dalajlámy k již velmi slabému
a nemocnému panu prezidentovi ne-
nechal nikoho na pochybách, jakou
že osobnost jsme těch několik let v
čele státu měli a jak propastný rozdíl
to při porovnání se současností je.
Zkušební provoz kina byl nastarto-
ván. Máme první reakce, řadu věcí
jsme si vyzkoušeli, spoustu věcí mu-
síme změnit. Máme na to několik
měsíců do příštího léta, abychom vše
připravili, nemuseli improvizovat a
mohli začít těšit diváky dlouhodobě-
ji, nejen jedním filmem. Naše pocity
jsou optimistické. Tedy v roce 2021
v letním zámeckém kině na shleda-
nou! Jiří Geissler, Dobřichovice

Na závěr jsme řádili s kapelou Sladký konec
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Když se mi daří,Vladimír se usmívá...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V jaké souvislosti na Vladimíra nej-
raději vzpomínáte?
Vždycky, když se mi něco podaří,
úplně vidím, jak se na mě shora us-
mívá. S dětmi nebo s kamarády přes-
ně víme, co by na to či ono řekl. Ze
spousty věcí by měl radost, ale roz-
hodně by se mu nelíbilo, k čemu
společnost - a nejen u nás - směřuje.
Máme málo úcty a vazeb k demok-
ratickým principům. Politici pracují
jen se základními lidskými potřeba-
mi, naproti tomu potřeby sounáleži-
tosti, morálky, etiky, potřeby budo-
vání a naplňování vizí, na kterých
stojí ideál demokracie, jdou stranou.
Obávám se, že masa bude volit »ta-
tíčka zachránce« s plnou peněžen-
kou darů pro voliče. Tak z toho by
Vladimír rozhodně radost neměl.
Čím vám dokázal udělat největší ra-
dost? A čím vás nejvíc zlobil?
Dokázal mě často rozesmát. Jeden
příklad za všechny: „Ženo moje mi-
lená, už dlouho jsem ti nekoupil nic
nového na sebe, tak jsem se rozhodl
to napravit!“ A vybalil reflexní vestu
do auta...
Těch radostí bylo mnoho, »zlobení«
méně. Něco by se našlo, ale spíš ma-
lichernosti. Ale hlavně - je to o úhlu
pohledu, jak co berete. Stačí si třeba
říct: zaplaťpánbůh za bordeláře, pro-
tože perfekcionalistu, puntičkáře ve
všem bych nerozdýchala!
Hrál, moderoval i doma, bavili jste
se o jeho práci, »nutil« vás hodnotit
své výkony? 
Doma rozhodně nehrál ani nemode-
roval. O naší práci jsme se ale samo-
zřejmě bavili, navzájem jsme si po-
máhali usměrňovat »tvůrčí muka«.
V jaké roli jste ho měla nejraději?
Za všechny bych připomněla jeho
Jaga v pardubickém Othellovi, kte-
rého režíroval Michal Tarant. Sedělo
mu to v shakespearovských rolích a
Jago se mu moc povedl.
Už jako slavný moderátor a reno-
movaný herec kývl Vladimír v roce
2006 na nabídku poberounských
ochotníků a účinkoval s nimi v mu-
zikálu Noc na Karlštejně. Rozmý-
šlel se hodně, vzpomenete si ještě?
Nebál se o svoji pověst?
Tak na tohle představení taky ráda
vzpomínám, viděla jsem ho moc-
krát. Nabídku zahrát si Karla IV. při-
vítal, rozhodně se o svoji pověst ne-

bál. Moc se na těšil na premiéru a
pak i na každou další letní sezonu.
V roli císaře Karla IV. vystupoval
následujících sedm let, doslova po
celé republice. Nestěžoval si někdy
na »čučkaře«, neotravovalo ho
»ochotničení«?
Vůbec ne! On si to vážně užíval a
bylo mu s divadelní partou od Be-
rounky dobře.
Je pravda, že on ani císaře příliš
hrát nemusel. Když vstoupil na je-
viště, jakoby tam opravdu přišel Ka-
rel IV. Ještě ani nepromluvil a divá-

ci už tleskali. Měl obrovské chariz-
ma - souhlasíte?
Samozřejmě, souhlasím. Na druhou
stranu, fakt, že měl charizma, nezna-
mená, že by měl už dopředu vše vy-
žehlené. I velmi charizmatický člo-
věk je stále jen člověk. Vladimír na-
příklad uměl být pěkný cholerik - ti,
kdo ho více znali, vědí...
Díky Noci na Karlštejně váš muž
představoval císaře i v Královském
průvodu z Prahy na Karlštejn. Vy
jste si později zahrála císařovnu v
průvodu pořádaném vaším domov-

ským Radotínem. Ptala jste se v du-
chu: Co by tomu asi tak řekl
Vladimír…?
Už jsme si císařský pár s Františkem
Kreuzmannem, mým spolužákem z
DAMU, v Radotíně radostně zahráli
třikrát! A přesně takhle jsem se, do-
konce nahlas, ptala: Co tomu říkáš?
A zase jsem viděla, jak se spokojeně
usmívá nad tím pomyslným předá-
ním štafety.
Jste vystudovanou loutkoherečkou,
ale v posledních letech se věnujete
spíš činohře. Je to tak, nebo se
pletu?
Nepletete, trochu jsem »přešaltova-
la«. Ale asi bych ani loutkové diva-
dlo a činohru  striktně nerozdělova-
la, je to dost propojené. S Divadelní
společností Františka Kreuzmanna
jsme už vystupovali ve většině čes-
kých divadel.
Na loutky jste ale, předpokládám,
nezanevřela. Pracujete s nimi ještě,
hrajete?
To, že jsem trochu »přeběhla«, ne-
znamená, že jsem na loutky zanevře-
la. Člověk by měl mít rád výzvy a
změny. Však také díky tomu se už
řadu let  věnuji nejen divadlu a pře-
devším v posledním půlroce jsem
dost ráda, že na něm nejsem závislá.
Chystáte aktuálně nějaký »kumš-
týřský« počin? Kde se s vámi může-
me potkat?
Potkat se můžeme v radotínské Ko-
runě ve hře Na útěku Divadelního
spolku Křoví. Na podzim bychom
měli hostovat v Činoheráku - až bu-
du znát termín, určitě vás pozvu.

Miloslav FRÝDL

ČECHOVI. Milada Čechová s manželem a synem na trampu. Foto ARCHIV

sté představení původního muzikálu

Noc na Karlštejně
Před začátkem vystoupí Štěpán RAk,

Pavel VÍTEk a kapela TŘEHusk
Záštitu převzali Milada Čechová a Jiří oBeRFALZeR

Zámek DOBŘICHOVICE, 4. září od 20.00 hod.
Předprodej vstupenek: Infocentrum Dobřichovice, kultura@dobrichovice.cz

Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Petr JANČAŘÍk, 
ondřej BÁBoR, Nikol VAŇkoVÁ, Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHoVÁ, karel kRÁL,

Diana HoRkÁ ŠEPLAVÁ, Jan Matěj RAk, Jan kuNA, ondřej NoVÁČEk, 
Radan ŠuBRT, Jiří VITouŠ, Jiří CICVÁREk, sbor starostů, metači ohně, 

šermíři, pážata, ženské, kůň, koza...
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»Dixík« u řeky byl letos opravdu žhavý
DIVÁCI SI PO KORONAVIROVÉM PŮSTU DIXIELAND V DOBŘICHOVICÍCH JAKSEPATŘÍ UŽILI

Po loňském ročníku festivalu tradič-
ního jazzu Dixieland v Dobřichovi-
cích, kdy značně pršelo, rozhodla se
letos 8. 8. Matka Příroda otestovat
vůli diváků nemilosrdně zářícím
sluncem a oblohou bez mráčku. Ani
Berounka, líně tekoucí podél louky,
kde se festival koná, nenabízela os-
věžení. Vody bylo žalostně málo, na-
víc v teplotě »jako kafe«.
Navzdory 33°C ve stínu se louka u
dobřichovické lávky zaplnila dychti-
vými diváky, objevily se piknikové
koše, stolky, křesílka a slunečníky.
Lidé si to po koronavirově/vládním
kulturním půstu přišli užít.
Zahájili osvědčení J. J. Brassband,
kteří po vzoru neworleánských kapel
obešli s písní celý festivalový areál,
aby posléze vystoupili na pódiu. Po-
té se v hodinových intervalech stří-
daly skupiny: vynikající Letenský
dixieland pod vedením Jendy Kříže-
neckého, neotřelé uskupení banjisty
Honzy Kašpara The Dixie Banjo
Band, mladoboleslavská Kapela st-
rýce Michaela, jejíž členové jsou op-
ravdu příbuznými kapelníka Micha-
ela Wolmanna. Pak nastoupili ostří-
lení matadoři festivalu: Brass Band
Rakovník s dokonalým jevištním
podáním tradičních dixielandových
pecek opatřených vtipnými texty bu-
beníka Pavla Skleničky. Do úžasné
atmosféry zaujali svá místa na pó-
diu, pod dominantní nasvícenou láv-
kou přes Berounku, hosté z Rakous-

ka - kapela The Dixie Hats Jazz-
band, kterou po hodině a několika
přídavcích vystřídali závěreční The
Steamboat Stompers se skvělou zpě-
vačkou Evou Emingerovou. Se sku-
pinou si zahostoval i její poslední ži-

jící a stále hrající zakládající člen,
trombonista Václav Fiala, který letos
v únoru v divadle U Hasičů oslavil
své devadesátiny.
V průběhu odpoledne pronesli zdra-
vice senátor za okresy Beroun a Pra-

ha-západ Jiří Oberfalzer a místosta-
rosta Dobřichovic Michael Pánek.
Tento si i zavtipkoval inspirativním
vtipem o myších, které budou volit
kocoura, protože jim slíbil, že nebu-
de chytat myši…
Žhavý 9. ročník festivalu skončil v
půl jedenácté večer, aby zvolna začal
sbírat síly na rok příští, na jubilejní
10. ročník Dixielandu v Dobřichovi-
cích.                    Jiří TUREK, Praha

Kina v okolí
LETNÍ KINO ŘEVNICE
21. 8. 20.30 ONI A SILVIO (na náměstí)
28. 8. 20.30 TENKRÁT V HOLLYWO-
ODU (náměstí)
29. 8. 20.30 3BOBULE (za vodou)

KINO ŘEVNICE
19. 8. 20.00 HAVEL
22. 8. 16.00 HURÁ DO DŽUNGLE
22. 8. 20.00 ŠARLATÁN
27. 8. 20.00 TENET

LETNÍ KINO KARLŠTEJN
21. 8. po 21.30 3BOBULE
28. 8. po 21.30 DOLITTLE

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
KINO LITEŇ
19. 8. 19.00 LOLA / MEZIPATRA
21. 8. 17.00 HURÁ DO DŽUNGLE
21. 8. a 26. 8. 19.00 ŠARLATÁN
28. 8. 17.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ
TURNÉ
28. 8. 19.00 CASTING NA LÁSKU

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
23. 8. 18.30 a 30. 8. 15.30 TROLOVÉ:
SVĚTOVÉ TURNÉ (30. 8. ve 3D)
22. 8. 18.30 HURÁ DO DŽUNGLE
24. 8. 18.30 CASTING NA LÁSKU
25. 8. 18.30 V SÍTI 18+
26. 8. 18.30 BOURÁK
27. 8. a 31. 8. 18.30 (Po 15.30) KŘUPA-
VÍ MAZLÍČCI
28. 8. 18.30 HAVEL
29. 8. 15.30 SCOOB!
29. 8. 18.30 ŠARLATÁN
30. 8. 18.30 ZRODILA SE HVĚZDA
31. 8. 18.30 AVA: BEZ SOUCITU

LETNÍ KINO BEROUN
19. a 28. 8. 21.00 (Pá 20.45) 3BOBULE
(ve St vstup platí ODS)
20. 8., 22. 8. a 25. 8. 20.45 (Čt 21.00)
ŠARLATÁN
21., 24. a 31. 8. 21.00 (Po 20.45) HAVEL
23. 8. 20.45 K2 VLASTNÍ CESTOU
26. 8. 20.45 JESKYNĚ
27. 8. a 30. 8. 20.45 NOVÍ MUTANTI

KINO BIOTOP RADOTÍN
19. 8. 21.00 JOKER
26. 8. 20.30 DOLITTLE

EVA A VAŠEK. Eva Emingerová a Václav Fiala při vystoupení kapely
Steamboat Stompers na Dixielandu v Dobřichovicích.   Foto josef FÁrka

Bylo to letos s tou dobřichovickou
kulturou jako na houpačce. Zprvu
odpovědná příprava, zkoušení nové
komedie, pak rezignace z pandemie
a restriktivních vládních opatření a
nakonec zase nadšení, plné operati-
vy, změn a dojednávání hostů, ter-
mínů i cen. Zkoušení vzalo za své
jako první, původní program se roz-
drolil a museli jsme zalovit více než
obvykle v profesionálních vodách.
Výsledkem bylo 13 večerů s diva-
dlem, koncerty a edukativní satirou.
Diváci si ale našli cestu na zámecké
nádvoří i v letošní poněkud kompli-
kované situaci. Přivítalo je nové hle-
diště s očíslovanými sedadly, čímž
jsme odbourali potupná handrková-
ní o místa a jejich rezervaci pomocí
dek a cedulek.
Dobřichovická divadelní společnost
reprízovala dva kusy. Komedii Řeči
a komedii Je úchvatná, se kterou zk-
raje srpna vystoupilo i na Jiráskově
Hronově. Divadlo Radka Brzoboha-
tého přijelo do Dobřichovic s La-
komcem, Agentura Harlekýn před-
stavila komedii Drahá legrace, Jitka
Vrbová oslavila s diváky a hosty vý-

znamné životní jubileum. Ochotnic-
ká divadla reprezentoval spolek
Žumpa Nučice s Amantem, spolek
DIVseDIV z Berouna uvedl Pod
praporem něžných dam. A pak tu
byla silná osa – edukativní satirické
vystoupení Boss Babiš v podání
souboru LaRepublika, něžný kon-
cert bratří Ebenů a první promítání
letního kina s filmem Havel (viz str.
2). Extrémní zájem zejména o tyto
pořady opět ukázal výjimečnost Do-
břichovic a jejich nejbližšího okolí,
jako ostrůvku svobodného myšlení
a respektu k morálním a demokra-
tickým hodnotám. Diváky za odmě-
nu vždy alespoň na pár desítek mi-
nut osvobodil od všeobjímajícího
marasmu a hnoje trvale nás v po-
slední době obklopujícího.
Program by nemohl být tak bohatý
bez finanční pomoci Středočeského
krajského úřadu a MěÚ Dobřicho-
vice, pomoci mnoha dobrovolníků,
včetně pracovníků technických slu-
žeb a dam z městského úřadu. Dě-
kujeme i všem dalším za drobné pří-
spěvky, či nezištnou pomoc.

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Po tropickém dni 8. srpna si na rozpálenou louku u Berounky v Černoši-
cích našly cestu téměř dvě stovky lidí. Jako první je pozdravil Petr Váňa s
kytarou a za největšího horka odehrál téměř hodinu. Následovala Klika
(na snímku) se svými veselými písněmi a program zakončilo Vosí hnízdo,
které svůj dlouhý set s ohledem na věk členů kapely a teplotu vzduchu roz-
dělilo na dvě části... Foto Michal Strejček Libor Chvojka, Lety

Tipy NN
* Vernisáž výstavy fotek Petra Vá-
peníka Jedním obrazem, jednou vě-
tou hostí zámek Dobřichovice 20. 8.
od 18.00. Výstava bude přístupná
do 30. 9. Andrea KUDRNOVÁ
* Pohádku Cirkusárium sehraje Di-
vadlo u Plotny 20. 8. od 18.00 v za-
hradě Muzea berounské keramiky v
Berouně.            Alena ŠUSTROVÁ
* Světové rockové hity slibuje za-
hradní párty v černošickém Clubu
Kino 21. 8. Počínaje 19.00 budou
servírovány grilované speciality za
hudebního doprovodu Vládi Dvořá-
ka, jehož umění je spjato se skupi-
nami Lokomotiva Planet, Precedens
nebo R-Force. (vš)
* Dvacet souborů z celé republiky
se představí 22. 8. od 11.00 do 21.30
v areálu zámku Dobřichovice na
šermířských alotriích. Program, je-
hož součástí bude dobové tržiště,
jízdy na koních, malování na tělo
aj., zakončí ohnivá show. (ak)
* Písničkář Sváťa Karásek vystou-
pí 22. 8. od 19.00 v klubu U Emy ve
Lhotce. Ema BURGETOVÁ
* Operní večer s mezzosopranist-
kou Ester Pavlů se koná 22. 8. od
19.00 v Lesním divadle Řevnice. Ja-
ko host vystoupí pěvkyně Tereza
Mátlová. Kamil ČERNÝ
* Kapela Bohemian Pink Floyd
zahraje 22. 8. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Výtvarný workshop s Lucií Cro-
cro nazvaný Barvy duhy skryté v ka-
menech hostí 23. 8. od 14.00 Geo-
park Barrandien v Berouně.      (vlk)
* Písně Suchého a Šlitra v podání
nové generace divadla Semafor za-
zní 23. 8. od 18.00 na náměstí J.
Barranda v Berouně. (aš)
* Darja Kuncová, Víťa Marek a
Václav Kupka zahrají jazzové stan-
dardy i nestandardy 28. 8. od 19.00
na zahradě kina Černošice. (vš)
* Autorskou komedii pro celou ro-
dinu Vinetůůů! uvede Divadlo Rad-
ka Brzobohatého 28. 8. od 20.00 v
Amfiteátru U Káji Maříka v Mníšku
pod Brdy. Jan ROSÁK
* Zahradní párty se uskuteční 29.
srpna od 19.00 ve venkovních pro-
storách Clubu Kino Černošice. Zpí-
vat a hrát bude textařka, buskerka,
malířka i tatérka Tessie.                (vš)
* Obrazy květin řevnické malířky
Renaty Kolečkářové jsou do 30. 8.
vystaveny v Galerii východočeské-
ho zámku Častolovice. (rek)
* Výstava Komenského Orbis pic-
tus pohledem Václava Sokola byla v
Muzeu Českého krasu Beroun pro-
dloužena do 30. srpna.                (vlk)
* Výstava kreseb a maleb Štefana
Tótha je do 31. 8. instalována pod
názvem Soggiorno v Café Galerii
Bím Dobřichovice.   (tob)
* Výstavu Klenoty středočeského
pravěku můžete do konce října vidět
na zámku v Nižboře. (alb)

Návštěvníky přivítalo nové hlediště

U Berounky koncertovala Klika i »hnízdo«
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Všeradův kurýr

Oslava Bartolomějské pouti se bude
konat předposlední srpnový víkend
ve Všeradicích. Na náves dorazí ko-
lotoče, houpačky, střelnice a další
podobné atrakce, místní fotbalisté,
jako každý rok, organizují hned tři
tancovačky v hospodě Na Růžku. V
sobotu 22. 8. od 20.00 hraje skupina
Gong, v neděli 23. 8. se, také od
20.00, koná diskotéka. Pondělní
Pěkná hodinka začne už v 9.00.
Součástí pouti je i sportovní pro-
gram. V sobotu 22. 8. nejprve míst-
ní fotbaloví mladší žáci od 14.00
změří síly s vrstevníky z Loděnic,
od 17.00 pak A-mužstvo v úvodním
mistrovském utkání nové sezony
přivítá na svém hřišti Podluhy.
V neděli 23. 8. se od 13.00 koná tur-
naj starších přípravek, kterého se
kromě domácích zúčastní také Hos-
touň, Příbram, Slavia a Zdice. V
15.00 pak začne utkání starých gard
Všeradice - Beroun.
A-mužstvo začalo s přípravou na
novou sezonu v podstatě beze změn

v kádru. Všeradičtí borci trénují
dvakrát týdně, v přátelském utkání
prohráli 3:5 v Černošicích. 
V neděli 16. srpna odcestovaly na
společné soustředění do Krušných
hor tři mládežnické týmy: mladší
přípravka, starší přípravka a starší
žáci. Po pouťovém víkendu čeká
starší žáky v sobotu 29. 8. zápas s
SK Kazín - Dolní Mokropsy. Na hřiš-
ti ve Všeradicích začne od 14.00.

Kdy a kde hraje A-mužstvo
22. 8. 17:00 Všeradice - Podluhy
29. 8. 17:00 Všeradice - Praskolesy
5. 9. 17:00 Zadní Třebaň - Všeradice  
12. 9. 17:00 Všeradice - Osek 
20. 9. 16:30 Hudlice - Všeradice 
26. 9. 16:30 Všeradice - Hýskov 
4. 10. 16:00 Broumy - Všeradice 
17. 10. 15:30 Všeradice - Komárov
24. 10. 12:30 Tmaň - Všeradice  
31. 10. 14:00 Všeradice - Loděnice B
8. 11.13:30 Mořina - Všeradice
14. 11. 13:30 Všeradice - Újezd

Stanislav ŠEBEK, FK Všeradice

Pouť: zábavy, fotbal...
TRADIČNÍ OSLAVA SE USKUTEČNÍ 22. - 23. SRPNA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 17/2020 (311)

TANEC NA DVOŘE. Sto šedesát hos-
tů z celé republiky si přijelo zatančit
na Letní krajanskou zábavu do Vše-
radic.       Foto lenka STIBAlová

Podbrdské aktuality
* Pátou letní Výstavu drobného
zvířectva pořádají 22. - 23. 8. ve
Všeradově dvoře Všeradice chova-
telé ze Suchomast. Otevřena bude v
sobotu od 13 do 17 a v neděli od 8
do 13.00.     Kateřina JANoVSKá
* 2. ročník neckyády pořádají 29. 8.
od 13.00 na koupališti ve Všera-
dicích místní hasiči. Postavte plavi-
dla a přijďte se také zúčastnit!   (les)
* Kardinál Dominik Duka navštíví
30. srpna Osov. Od 17.00 zde bude
sloužit slavnostní mši a posvětí no-
vý oltář. Po obřadu bude následovat
setkání s účastníky. (map)
* oslava posvícení a posezení u pří-
ležitosti výročí 850 let vzniku obce
se konají 5. 9. od 16.00 ve Vinaři-
cích. Na návsi od 16.30 zahrají de-
chovka plzeňské konzervatoře 12
Plzeň a staropražská kapela Tře-
husk. Karel KouKLÍK
* Rozhledna Studený vrch nad
Malým Chlumcem je až do září pří-
stupná o sobotách a nedělích od 10
do 17 hodin. (srst)
* Bioodpad je možné do kontejneru
za budovou OÚ Všeradice uložit
každou sobotu od 9 do 12.00. (mak)

Na letní slavnosti v Rakovníku fandili husitům
Při bohoslužbě Církve českosloven-
ské husitské 15. 8. jsme se naposle-
dy rozloučili s Josefem Krumphanz-
lem, který  se narodil 21. února 1945
v Bykoši. V roce 1970, 15. 8., spojil
svůj život s  Alenou Havlíčkovou, se
kterou pak žili v harmonickém man-
želství a vychovali dvě dcery Ditu a
Karin. Tímto dnem jsme tedy připo-
mněli i zlatou svatbu, které se Josef
Krumphanzl o měsíc nedožil. Ze-
mřel dne 9. července 2020. Vzpom-
něli a vzpomenou na něj jistě mnozí
jako na všestranného sportovce: za
Všeradice hrál fotbal a za Tmaň ho-
kej. Byl skvělým manželem, otcem,
dědečkem a kamarádem, měl kama-
rádskou, společenskou povahu se
smyslem pro humor, nesnášel po-
krytectví a faleš. Nezapomeneme!
Jana Šmardová KouLoVá, Tmaň

Zlaté svatby se nedožil

Kapela Bohemia hrála
do páté hodiny ranní
Letní krajanská zábava se konala 8.
srpna ve všeradickém Dvoře Všerad.
V 18 hodin ji zahájila kapela Bohe-
mia. Navzdory velice teplému letní-
mu počasí se akce zúčastnilo kolem
sto šedesáti hostů ze všech koutů re-
publiky. Bohužel, vinou koronaviro-
vého šílenství nemohli dorazit naši
kamarádi z rumunského Gerníku,
partnerské obce Všeradic, kteří se na
akci chystali ihned po jejím ohláše-
ní. Dokonce chyběl i sám kapelník
Bohemie Venca Pieček, ale kapela se
i bez »šéfa« svého úkolu zhostila ví-
ce než dobře a hrála až do páté hodi-
ny ranní. Všem zúčastněným se zá-
bava líbila, a tak, pokud se s kapelou
dohodneme, chceme z této akce udě-
lat tradici, stejně jako se již tradicí
stal Krajanský masopust ve Všeradi-
cích. Na ten příští se můžete těšit 13.
února 2021.         Bohumil STIBAL,

Všeradice

Letní slavnost v Rakovníku uspořá-
daná 9. srpna při příležitosti 100.
výročí vzniku Náboženské obce Cír-
kve československé husitské (CČSH)
a 600 let od husitské revoluce v nově
zrekonstruovaném areálu Husova
sboru v Havlíčkově ulici byla velko-
lepá. Slavnostní bohoslužby, kterou
sloužil pražský biskup David Tonzar,
se v horkém letním dni vedle mnoha
jiných hostů zúčastnili také Zástupci
CČSH z Tmaně, Žebráku a Berouna.
Radost z toho, že se rekonstrukce
budovy podařila, byla veliká.
V krásné zahradě před opraveným
sborem představila Ivona Kršková
aktivitami pro děti novou inovativní
Základní školu Mistra Jana Husa v
Rakovníku. Děti si vyzkoušely mo-
derní technologie v Akademii tech-
niky 4.0 (na snímku), s nimiž je se-

známil její zakladatel Miroslav Vrá-
na. Nejmenší byli kromě zážitků ob-
darováni i výrobky z 3D tiskáren.
Nechyběl koncert, divadlo, občers-
tvení a hlavně dobrá nálada.  
Fandíme husitům! Tak zněl název
rakovnické letní slavnosti. Krásná
trička s tímto nápisem obléknou ma-
lí i velcí »husité« 19. 9. na tradiční
Sázavské pouti, která se letos z let-
ních měsíců přesunula kvůli karan-
téně do podzimu. Děkujeme za pře-
krásný den i vědomí, že Církev čes-
koslovenská husitská jde v Rakovní-
ku s dobou: základní školou, Akade-
mií techniky a hlavně myšlením i ví-
rou. Přejeme mnoho úspěchů, Boží-
ho požehnání v bohulibé práci a tě-
šíme se na příští setkání. Text a foto

Jana Šmardová Koulová,
CČSH Tmaň
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Potřebujete uspořádat společenskou událost a chcete vytvořit 

neopakovatelnou atmosféru nebo vám jen chybí dostatečné 

vybavení? Od toho jsme tu my, abychom vám pomohli.

Co pro vás v rámci eventů zařídíme? Disponujeme vybavením k vytvoření 

perfektního zázemí pro vaší akci.
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www.rockovrat.cz

facebook: rockovrat

tel: 728 049 458

email: info@rockovrat.cz
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Jednáctý ročník Loučení s létem
chystají liteňští dobrovolní hasiči.
Konat se bude v sobotu 5. září na ná-
dvoří zámku Liteň. Stejně, jako v
předchozích letech, bude připraven
bohatý program. 
Areál se otevře kolem poledne. Mů-
žete se těšit na ukázku požárních
útoků hasičů, hod sudem, ukázku
techniky složek Integrovaného zách-
ranného systému, zásahu hasičů, vy-
stoupení mažoretek, tvořivé dílny,
malování, jízdu na koni, skákací
hrad či ohnivou show. Připraveny
budou hry a soutěže pro děti s ce-
nami. Odpoledne vystoupí dětský
bavič s písničkami pro děti, kapela
Broucy na zádech a večer kapela
Pády. Rádi vás na akci přivítáme.

Vstup bude, jako vždy, zdarma.  Mů-
žete se s rodinou a přáteli zapojit do
programu, nebo jen tak posedět a po-
hovořit se sousedy. Občerstvení bu-
de samozřejmě zajištěno.
Uvítáme případně také návštěvu s
vaší hasičskou technikou, novodo-
bou, historickou, jakoukoliv zajíma-
vou k vystavení, kterou byste rádi
ukázali návštěvníkům akce.

Nádherná svatba
V sobotu 1. srpna nehořelo a hasiči
tudíž nemuseli vyjíždět k zásahu.
Přesto byla obě liteňská hasičská vo-
zidla v pohotovosti. Dva členové
SDH Liteň, Blanka Münzbergerová
a Petr Harnoch, totiž prožívali velmi
významný den, během kterého si

řekli své ANO. V parku svinařského
zámku je oddal liteňský zastupitel a
také náš člen Tomáš. 
Liteňští hasiči samozřejmě nemohli
u této významné události chybět.
Blanka i Petr jsou dlouholetými vý-
znamnými členy naší hasičské rodi-
ny, proto nám udělali velkou radost.
Svatba byla nádherná. Po obřadu a
gratulacích prošel novomanželský
pár bránou, kterou jsme vytvořili z
hasičských hadic. Na konci si spo-
lečně mohli poprvé symbolicky za-
stříkat z proudnice jako novomanže-
lé. Oběma za celý kolektiv liteň-
ských hasičů přeji jen to dobré a
mnoho dalších krásných i radost-
ných etap jejich života. 

Jiří HrÁcH, SDH liteň

Kurzy uzavře koncert
Sedmý ročník Pěveckých kurzů se v
areálu Zámku Liteň uskuteční od
22. do 27. srpna. Budou soustředě-
ny na výuku hlasové i dechové tech-
niky pod dohledem přední mezzo-
sopranistky Markéty Cukrové. Ta si
ke spolupráci přizve pěvkyni a uz-
návanou pedagožku HAMU, profe-
sorku Helenu Kaupovou, korepetice
se ujme klavírista Ahmad Jafar He-
dar. Vyvrcholením kurzů bude 27.
srpna od 18.00 oblíbený závěrečný
koncert, který podle možností po-
zve posluchače do sálu historické
Čechovny, nebo do zámeckého par-
ku. Vstupenky za 300 Kč je možné
rezervovat i koupit na emailové ad-
rese tickets@zamekliten.cz nebo na
tel.: 724 880 826. Další informace
na www.zamekliten.cz. 
Barbora DUŠkOVÁ, Zámek liteň

Liteňské aktuality
* Příměstský tábor organizuje od
24. do 28. 8. v Litni Domeček Ho-
řovice. Děti pod vedením Kamily
Kaasové čeká hodně cestování a vý-
letů do přírody.      eva knOPOVÁ
* několik liteňských ulic se bude
asfaltovat 25. - 26. 8. Prosíme,
abyste tyto dny neparkovali v uli-
cích V Babyce, Mramorská po ulici
V Babyce, Družstevní na jejím kon-
ci i T křížení s cestou ke hřišti a na
parkovišti před kinem.                (fik)
* tři žádostí o odkoupení Špejcha-
ru dostal městys Liteň. Jeden zá-
jemce by ho využil pro zřízení vete-
rinární ordinace, druhý pro soukro-
mou galerii. O prodeji Špejcharu
chceme diskutovat - městys není
schopen zaručit jeho opravu dříve,
než za cca 20 let. Krátký dotazník
najdete na stránkách městyse
www.mestysliten.cz.                   (fik)
* Osobní vůz značky Ford Mustang
řízený šestatřicetiletým mužem se
30. 7. v noci střetl na silnici z Dol-
ních Vlenců do Karlštejna se srnou.
Zvíře uhynulo, ke zranění osob ne-
došlo, předběžná škoda na autě byla
vyčíslena na 102 000 Kč. (jaš)

Hasiči chystají Loučení s létem
PRVNÍ SRPNOVÝ DEN SI ŘEKLI ANO BLANKA MÜNZBERGEROVÁ A PETR HARNOCH

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    9/2020 (110)                

SVATBA NA ZÁMKU. Blanka Münzbergerová a Petr Harnoch si řekli Ano ve Svinařích.                        Foto ARCHIV

Po dlouhé pauze způsobené novým
coronavirem jsme se ve fotbalovém
klubu FK Liteň pustili plnou parou
do tréninků, zápasů a turnajů. Mladší

žáci i přípravky sehráli v červnu ně-
kolik přátelských zápasů s kluky z
Řevnic, Chrustenic, Karlštejna a Ho-
stomic. Odehráli jsme také několik

turnajů O pohár Karla IV. v Karl-
štejně. Protože nás fotbal baví a pře-
stávka byla pro všechny víc než
dlouhá, dohodli jsme se, že se bě-
hem prázdnin budeme scházet dva-
krát týdně na trénincích. Zpestřením
byl pro naše mladé naděje ukázkový
trénink profi trenéra Jana Fuksy se
zkušenostmi z pražské Slávie a Ad-
miry. Za zprostředkování tréninku a
věnování několika tréninkových po-
můcek našemu klubu děkuji Petrovi
a Ivaně Leidlovým.
V týdnu od 8. do 16. srpna jsme ab-
solvovali oblíbené soustředění v Ne-
přívěči u Sobotky. Připravovali jsme
se na novou sezonu, ve které máme
do soutěží přihlášena družstva mlad-

ších žáků a dvě přípravky. Ve dnech
2. a 7. září se na liteňském fotbalo-
vém hřišti uskuteční nábor sportov-
ně založených dětí ročníků 2011 -
2014.

Kdy a kde hrají mladší žáci
4. 9. 17.30 Liteň - Králův Dvůr
9. 9. 17.30 Liteň - Všeradice
11. 9. 17.30 Loděnice - Liteň
18. 9. 17.30 Liteň - Chyňava
23. 9. 17.30 Zdice - Liteň
25. 9. 17.30 Cembrit Beroun - Liteň
2. 10. 17.00 Liteň - ČL-U Beroun
16. 10. 16.30 Chrustenice -Liteň
23. 10. 16.30 Liteň - Tetín
28. 10. 15.00 Králův Dvůr - Liteň

Miloslav kliMent, fk liteň

LiteňskéOKÉNKO

Fotbalisti se vrátili z letního soustředění a zvou na nábor

Liteňští fotbalisté na soustředění v Nepřívěči. Foto Miloslav KLIMENT
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na adresu nn/Liteňského okénka
dorazil dopis obyvatele Litně, fil-
harmonika Jindřicha Koláře adre-
sovaný starostovi městyse. Zveřej-
ňujeme ho společně s odpovědí Fi-
lipa Kaštánka. (nn)

Vážený pane starosto, chtěl bych
Vám napsat několik vět o Rezidenci
Liteň. Budu se snažit být stručný,
protože moje názory a připomínky k
této stavbě doposud nikoho nezají-
maly a předpokládám, že tomu tak
bude i nadále.
Všechno se odvíjí od toho, že stavba
je zcela nelogicky vedena ne od cent-
ra, ale od okraje obce, a proto se dělá
celá nová infrastruktura. Logické
postupy se v 90. letech vytratily i s
přístupovými cestami,  protože se to
někomu hodilo.
Firma, která stavbu provádí, mě do-
posud nepřestala překvapovat špat-
nou organizací, nekvalitní prací, ne-
logickými rozhodnutími. To, proč
mě to tak zajímá, je fakt, že se mne
to bez měsíce už rok bezprostředně
dotýká. Na moje připomínky, návrhy
a stížnosti adresované Vám, stavby-
vedoucímu panu Frýdlovi i investo-
rovi panu Jánskému nikdo nereago-
val. Centrum stavby je na konci uli-

ce Chrástecké, v těsné blízkosti mé-
ho domu, přesto, že samotná stavba
je na vedlejším poli. Z toho vyplývá
neustálý hluk, prach, silně znečiště-
né zbytky ulice, začátek zavážení
těžké techniky v 5.30 atd. Navíc
stavba pokračuje velmi pomalu a ně-
kolikrát mě napadlo, jakého dalšího
»tunelu« budeme zase svědky.

Očekával bych, že zástupci města  k
těmto záležitostem zaujmou vstřícné
postoje směrem ke svým obyvate-
lům. Třeba kropením zaprášené ces-
ty(původně silnice) a staveniště.
Tlak ze strany obce ke zlepšení stá-
vajících nevyhovujících podmínek
směrem k investorovi a stavitelům
není žádný. Nechtěl bych polemizo-

vat, proč tomu tak je. Ostatně i lidé,
kteří si možná koupí bydlení za 9
600 000 Kč v tomto podivuhodném
apendixu, budou překvapeni, kolik
ze slibované infrastruktury jim obec
nabídne.
Jsem řádný občan a platím nemalé
daně, ale život v obci, kde jsem se
rozhodl dobrovolně žít, je v součas-
né době zlým snem. Ve svých člán-
cích často a rád apelujete na morál-
ku, osobní zodpovědnost, občanskou
soudržnost a iniciativu. To je jistě
záslužné, ale nějaký výsledek jsem
zatím nezaregistroval.
Dovolte mi, prosím, poslední po-
známku. Znovuotevření kina je jistě
záslužná a ocenění hodná věc. Na
druhé straně je to hrůzostrašná budo-
va se zabláceným parkovištěm, ke
kterému se jezdí po přechodu pro
chodce. V jeho těsné blízkosti je nej-
horší dětské hřiště, které jsem kdy
viděl. Filmy mám rád, ale pokud
mám jít do kulturního zařízení odpu-
divého vzhledu po zcela zablácené,
nebo naopak nesmírně prašné cestě,
tak raději pojedu někam jinam.
Přeji Vám pevné zdraví a pěkné letní
dny. Jindřich KoLář, Liteň,

člen České filharmonie,
profesor konzervatoře v Plzni

Panu Kolářovi jsem odpověděl dru-
hý den emailem a po víkendu jsem
jej navštívil osobně. Naprosto mu ro-
zumím a chápu, co ho trápí. Samosp-
ráva a radnice ale není tím, komu by
si měli lidé v takovýchto případech
stěžovat. Struktura rozhodování v té-
to zemi je - už zase - nastavena cent-
rálně. Základním a nepřekročitelným
axiomem je to, že obec naší velikos-
ti má naprosto nulové pravomoci. O
výtahu, který bychom  rádi postavili
na liteňské radnici, se rozhoduje - na
Úřadu vlády ČR!!! Tzv. Národní in-
vestiční plán, který připravuje a uvá-
dí do praxe současná vláda, nezna-
mená nic jiného než dokončení cent-
ralizace celého rozhodování. Proč
mají o investicích v obcích rozhodo-
vat ministerstva a vládní instituce?
Protože neudělujeme povolení, ne-
můžeme ani řešit přestupky či stíž-
nosti. V otázce této stavby se musíte
obracet na Stavební úřad v Králově
Dvoře a Berouně. Také tyto úřady
chce ale stát začlenit do své struktu-
ry; poté, co tyto pravomoci sebral
menším obcím, sebere je i městům.
Zatím to zůstalo nedokončeno, pro-
tože se stát nedohodl s městy na pro-
nájmech budov, přechodu zaměst-
nanců apod. Pokud se tato další cent-
ralizace státu povede, bude to zna-
menat zhoršení služeb obyvatelstvu,
prodloužení už tak dlouhých lhůt a
naprosté vyloučení místní komunity
a radnic z rozhodovacích procesů. 

K Vašim výrokům:
•  Všechno se odvíjí od toho, že stav-
ba je zcela nelogicky vedena ne od
centra, ale od okraje obce, a proto
se dělá celá nová infrastruktura.
Logické postupy se v 90. letech vy-
tratily i s přístupovými cestami,
protože se to někomu hodilo.
Nikoli v 90. letech, ale teď. Ještě
před 10 roky bychom o tom mohli

rozhodnout, dnes už ne. Vadí mi to,
ale nemůžu s tím nic udělat. Zbývá
mi občanská neposlušnost, kterou
nepovažuji v mé roli za vhodnou. 
• Firma, která stavbu provádí, mě
doposud nepřestala překvapovat
špatnou organizací, nekvalitní pra-
cí, nelogickými rozhodnutími.
Je to soukromá společnost, s níž ne-
máme vůbec nic společného. Ne-
jsme objednatelem prací. Těžko mů-
žeme jejich činnost ovlivnit.
• Očekával bych, že zástupci města
k těmto záležitostem zaujmou vs-
třícné postoje směrem ke svým oby-
vatelům. Třeba kropením zaprášené
cesty (původně silnice) a staveniště.
Tlak ze strany obce ke zlepšení stá-
vajících nevyhovujících podmínek
směrem k investorovi a stavitelům
není žádný. Nechtěl bych polemizo-
vat, proč tomu tak je.
K poslední větě: pokud má pan Ko-
lář na mysli, že jsme já nebo někdo z
kolegyň a kolegů dostali úplatek,
abychom přešlapy přehlíželi, pak ne-
chci být nezdvořilý, ale pobavilo mě
to… Proč by nám měl někdo dávat
úplatek, když nemáme žádnou roz-
hodovací pravomoc? Vůbec se na
nás nemusí ohlížet. V případě Chrás-
tecké nemáme šanci na MěÚ v Be-
rouně uspět ani 0,0000001%, proto-
že na tamní povrch bude silniční sp-
rávní úřad pohlížet jako na hlínu s
kamením. Upozorňuji, že stížnost je
třeba nechat detailně zpracovat práv-
níkem a navrhnout řešení, případně
sankce. Jsem-li já i právníci přesvěd-
čení, že se stížností neuspějeme, ne-
má smysl za stížnost utrácet peníze.
Navíc sami pak Berounu za řešení
takové stížnosti musíme zaplatit. 1x
ročně dostaneme soupis řešených
stížností a fakturu. Tedy kromě toho,
že jsme přišli o pravomoci, musíme
za jejich řešení ještě zaplatit… 
Ke kropení: těžko můžu dát pokyn

ke kropení soukromého staveniště či
ulice. Takový výdaj bychom před
auditory krajského úřadu neobhájili.
• Jsem řádný občan a platím nema-
lé daně, ale život v obci, kde jsem se
rozhodl dobrovolně žít, je v součas-
né době zlým snem.
Chápu, rozumím, cítím s Vámi. Rádi
Vás podpoříme. Můžeme se sejít a
zkusit hledat právní kroky, kterými
bychom stavební společnosti jejich
život znepříjemnili. Taková kontrola
bezpečnosti práce dokáže divy...
• Ve svých článcích často a rád ape-
lujete na morálku, osobní zodpověd-
nost, občanskou soudržnost a inici-
ativu. To je záslužné, ale nějaký vý-
sledek jsem zatím nezaregistroval.
Já se tak snažím chovat. V kině pla-
tím lístek, ačkoli tam vlastně zadar-
mo pracuji, když promítám. Když na
ulici vidím odpadky, seberu je a ho-
dím do koše. Snažím se být příkla-
dem, pracuji víc, než musím, a dě-
lám věci, jak nejlépe umím. 
• Znovuotevření kina je jistě zásluž-
ná a ocenění hodná věc. Na druhé
straně je to hrůzostrašná budova se
zabláceným parkovištěm, ke které-
mu se jezdí po přechodu pro chod-
ce. V jeho těsné blízkosti je nejhorší
dětské hřiště, které jsem kdy viděl.
Filmy mám rád, ale pokud mám jít
do kulturního zařízení odpudivého
vzhledu po zcela zablácené, nebo
naopak nesmírně prašné cestě, tak
raději pojedu někam jinam.
Naše finanční možnosti jsou omeze-
né. Máme hotovou a opřipomínko-
vanou studii na opravu budovy. Za-
čali jsme kreslit projektovou doku-
mentaci a budeme hledat finance na
opravu budovy. Nechali jsme provi-
zorně opravit schodiště, nabílili jsme
omítnuté části a budeme pokračovat.
Zaměstnanci technické údržby jsou
teď vytížení přípravami a uklízením
v areálu nové školy. Dělají na těchto

opravách, jak čas dovolí. Parkoviště
má výjezd do Chrástecké. Fakt, že
někteří jezdí po přechodu pro chod-
ce, je strašný. Hrozně mi to vadí, ale
poraďte mi: Co mám dělat? Nejsem
policajt. Dopravní předpisy by měl
každý dodržovat. 
Hřiště je a jeho vzhled je subjektivní
vjem. Ani mně se nelíbí.  Hřiště jsem
nevybíral, ani o něm nerozhodoval.
Převzal jsem zpackanou nedokonče-
nou stavbu a dělal vše pro to, aby se
to co nejuspokojivěji dostavělo. Na
této akci Liteň prošustrovala dotaci.
Protože to městys stálo skoro milion,
nějakou dobu s tím musíme vydržet,
a potom můžeme třeba společně v
anketě rozhodnout o změně.
Neopravené výřezy po stavbě kana-
lizace z let 2014/15 na parkovišti le-
tos zaasfaltujeme a na parkovišti na-
kreslíme organizaci parkování, od-
dělíme prostor pro chodce. Parkoviš-
tě jsem nechával opakovaně strojně
čistit. Opravdu mne mrzí, že nepod-
poříte svojí návštěvou naše kino. Co
se stane, když ho nepodpoříme? Bu-
dova se znovu zavře a bude dál chát-
rat. Snažíme se, abychom dostali od
státu peníze na její opravu a musíme
prokázat životaschopnost takového
projektu. Stát chce vidět, že provo-
zujeme a pak nám dá peníze na opra-
vy. Možná...
S mnohým, co se děje, nesouhlasím
a vlastně souhlasím s panem Kolá-
řem. Můžu si říci, že nebudu součás-
tí toho všeho a jako projev nesouhla-
su složit funkci zastupitele, odejít,
zahodit 3 roky práce a protestovat.
Pomůžu tím Litni? Dokážu tím spl-
nit cíle, které jsme si s kolegy před-
sevzali? Budeme mít novou školu a
školku? Postavíme nové chodníky,
když si půjdeme každý po svém?
Zcela jistě ne. Proto na to nemyslím
a snažím se sám pracovat co nejlépe.
Filip KaštáneK, starosta Litně

Obec naší velikosti má naprosto nulové pravomoci
ODPOVĚĎ STAROSTY LITNĚ FILIPA KAŠTÁNKA NA KRITICKÝ DOPIS JINDŘICHA KOLÁŘE

Život v Litni je v současnosti zlým snem
OBYVATEL MĚSTYSE, ČLEN ČESKÉ FILHARMONIE JINDŘICH KOLÁŘ PÍŠE STAROSTOVI

TADY TO JE. Jindřich Kolář ukazuje do míst, kde mají vyrůst nové domy,
Rezidence Liteň. Foto NN M. FRÝDL
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V roce 2021 uplyne 750 let od první
písemné zmínky o naší obci. Samo-
zřejmě, že tuto významnou událost
pořádně oslavíme. Přesnou podobu
slavností budeme plánovat na pod-
zim, ale už teď víme, že jejich sou-
částí by mělo být setkání rodáků, zá-
bava pro malé i dospělé a další kul-
turní program. Chceme také připra-
vit výstavu fotografií, proto bych rá-
da požádala čtenáře, kteří mají k di-
spozici historické či dobové snímky
z Vižiny, o jejich zapůjčení. Fotky
mohou lidé nosit na obecní úřad, ne-
bo je poslat naskenované mailem na
adresu starostka@obecvizina.cz.   
V každém čísle Novin z Vižiny, kte-
ré vyjdou do oslav výročí 750 let na-
ší obce, bych ráda napsala část z její
historie. Kronika, z níž čerpám, je z
roku 1920, kdy se naše obec politic-
ky osamostatnila a konaly se první
volby do obecního zastupitelstva.

Prvním starostou byl pan Junek. 
Vižima, nyní Vižina, jest ves prasta-
rého původu, neb se připomíná co
vesnice již r. 1271 – kdy ji královna
Kunhuta Uherská, manželka Pře-
mysla Otakara II. ještě s jinými dě-
dinami pražským Křížovníkům daro-
vala. Nebyl zde tenkráte žádný dvůr,
teprve roku 1554 jmenuje se »dvůr
pustý ve Vižině«. Během války třice-
tileté vypálená byla celá vesnice od
Švédů, obyvatelstvo bylo pobito a
rozprášeno tak, že ves dlouhý potom
čas pustá ležela. Později zařízen byl
na místě, kde jindy vesnice a dvůr
stály, »panský dvůr a ovčín«, který
se ponejprv v matrikách vyskytuje r.
1645. Roku 1676 jmenuje se v mat-
rice Všeradické paní Alžběta Mo-
ravská správcová na Vižimech.
Roku 1677 přichází v matrice správ-
ce Vižimský. Teprve několik let poz-
ději vystaveno na Vižimech opět ně-
kolik chalup a hospoda - na panské
půdě tak, že již v r. 1714 Vižimy co
ves opět se udávějí. V tom roce 1714
vystavěl uhlíř Žižka v lese nad Chlu-
mem chalupu – od něho dostala ves
jméno Žižkov. Roku 1727 přicházejí
Vižimy též v Bezdědické matrice vý-
slovně opět co ves. Kounicové, kteří
pocházeli  z Nových Zámků u České
Lípy a přivezli s sebou německé své
služebnictvo jako Frajer, Losmani,
Wunsche, Linharti atd., jsou zajisté
zakladateli vesnice Vižim.
Zuzana Hůlová, starostka vižiny

Knihu Pojď, holka, křídlovka zpívá, sepsal oby-
vatel Vižiny a na Podbrdsku velmi známý muzi-
kant  Karel Ksandr. Zaznamenal v ní život svých
předků a vrstevníků kolem hudby v našem regio-
nu. V samém úvodu knihy popisuje svůj návrat z
vojny, kdy zde působila dechovka pana Hrušky z
Nesvačil. Do této kapely byl zanedlouho přijat.
Hrálo se na plesech, májích, posvícenských zába-
vách, ale i na svatbách a pohřbech. 
Ve Vižině působil silný sbor požárníků. Duší vše-
ho byl J. Záhořík nazývaný také cukrář (bývalý
majitel vyhlášené cukrárny v Praze). Byl to veli-
ce podnikavý člověk, a tak na Vižině začaly od-
polední čaje. První sezonu zde hrál pan Špatenka
z Podbrd. Další rok  jsme založili taneční orches-

tr Akord, jehož zřizovatelem byl ČSPO Vižina.
Zkoušeli jsme v hospodě U Rozkotů, kde jsme ta-
ké poprvé hráli na posvícení. Měli jsme velký ús-
pěch. Členové kapely měli stejná saka, dřevěné
stojany na noty a aparaturu pro zpěváka. Také
jsme měli první zpěvačku v tomto kraji - Slávinku
Velíkovou ze Všeradic. Před šedesáti roky byl za-
ložen ve Vižině dechový soubor Požárka. V té do-
bě ještě v okrese Hořovice, zřizovatelem byl Os-
větový dům. Počet souborů v té době činil kolem
patnácti, metodikem tehdy byl velice schopný Jo-
sef Kokeš. Na snímku zleva stojí Krbec, Samec,
Kozohorský, Krudner, Krtek, Klán, Lívanec, Hor-
ký a Ksandr, pod nimi Smíšek a Neuberg.

Jana FIAlová, vižina

Vižina bude slavit
750. »narozeniny«
USKUTEČNÍ SE SETKÁNÍ RODÁKŮ, ZÁBAVA I VÝSTAVA

Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 5/2020 (5)

Trotlík se pojede 5. září, můžete se přidat
Již několik let prázdniny na Vižině končí netradičním cyklistickým závodem
pro celou rodinu s netradičním názvem Trotlík. Letošní termín byl stanoven
na sobotu 5. září.  
Závodí čtyřčlenná družstva, která po trase hledají ukryté obrázky a plní ne-
tradiční disciplíny, při kterých musí jako tým spolupracovat. Každá cyklo-
parta obdrží mapu, podle které se na trase orientuje.  V loňském roce vyhrál
E-team, který připravuje letošní ročník. Nenechte si ho ujít a přijeďte změ-
řit síly s ostatními rodinnými družstvy.  Závod je určen pro všechny věkové
kategorie, startovné činí 50 korun.  Prezentace družstev začne ve 14 hodin u
obecního úřadu ve Vižině, start je naplánován na 14.30. 

Jana FIAlová, vižina

Kdy hrají fotbalisté
22. 8. 14:00 Vižina - Zdice B 
29. 8. 14:00 Libomyšl - Vižina 
5. 9. 14:00 Vižina - Srbsko 
13. 9. 14:00 Vysoký Újezd - Vižina 
19. 9. 13:30 Vižina - Chyňava B 
26. 9. 13:30 Vižina - Nižbor B 
4. 10. 10:15 Chodouň - Vižina 
10. 10. 13:00 Vižina - Chrustenice 
17. 10. 12:30 Osov - Vižina 
24. 10. 12:30 Vižina - Svatá 
7. 11. 10:30 Vižina - Tetín B 
15. 11. 10:30 Zdejcina - Vižina

TANEC V KINĚ. Film Ženy na vrcholu zhlédli účastníci premiérového pro-
mítání letního kina ve Vižině. Před filmovou projekcí diváky roztančila vižin-
sko-osovská hudební skupina Uvidíme. Foto Zuzana HŮLOVÁ

Měli jsme první zpěvačku v našem kraji - Slávinku Velíkovou
VZPOMÍNKY OBYVATELE VIŽINY, VYHLÁŠENÉHO MUZIKANTA KARLA KSANDRA

První srpnovou sobotu ve vižinském
sportovním areálu premiérově pro-
mítalo letní kino. Za podpory Mik-
roregionu Hořovicko, jehož členem
jsme teprve od června, byl u nás k
vidění snímek Žena na vrcholu.
Filmové produkci předcházela pro-
dukce hudební. Vižinsko-osovská

hudební skupina Uvidíme svým
úžasným energickým vystoupením
pobavila a některé přítomné dokon-
ce i roztančila. A tak bezmála stovka
místních i přespolních diváků za-
končila nádherný letní den pohodo-
vým večerem.    Zuzana Hůlová,

vižina

Požárka v roce 1964. Foto ARCHIV

Před promítáním zahrála kapela

Noviny z VIŽINY
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Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás 

www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215, nonstop linka: 777 774 221

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
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Město rozdávalo granty, už podruhé
PODPORY SE OD ŘEVNICKÉ RADNICE DOČKALY VÁNOČNÍ TRH, FOTBALOVÝ TURNAJ I POCHOD ZA MIKULÁŠEM
Řevnice - Řevnická radnice rozda-
la granty ve druhém kole kultur-
ních dotací. 
Žádosti ve 2. kole programu na pod-
poru konkrétního projektu nebo akce

v oblastech kultury, vzdělávání,
sportu, tělovýchovy, turistického ru-
chu a životního prostředí podalo šest
subjektů na sedm projektů.
Food Event s.r.o. Štefana Oršoše us-
pěl s jednou ze svých dvou žádostí:
získal 10 tisíc na Vánoční Street
Food Market. Bez podpory zůstal je-
ho Food Truck Market, dotaci nezís-

kal ani svatební veletrh - Svatby u
Berounky. Fotbalový turnaj Memo-
riál Davida Laciny podpořilo město
částkou 5000 korun. Na oslavy 40.
výročí založení oddílu získali řev-
ničtí Bobři 5500 Kč. Město přispěje
i na Pochod za Mikulášem, a to část-
kou 7000 korun. O dotaci 20 000 Kč
pro festival Rockový Slunovrat

2020, který se má uskutečnit na pod-
zim v menším rozsahu, musí rozhod-
nout zastupitelstvo. Organizátoři na
sobotu 26. 9. naplánovali do areálu
Lesního divadla Rockový Slunovrat
2020 MINI. Hlavním tahákem akce
bude bosenská kapela Dubioza Ko-
lektiv. Pavla NOVÁČKOVÁŘevničtí si připomenou

oběti sovětské okupace
Řevnice - V pátek 21. 8. se po celé
republice budou pod patronací Mili-
onu chvilek konat kulturní a diskus-
ní akce připomínající události srpna
1968. V pátek 21. 8. totiž uplyne 52
let od chvíle, kdy hranice Českoslo-
venska překročila vojska pěti armád
Varšavské smlouvy pod vedením
Sovětského svazu a zůstala tu takřka
čtvrt století. 
Vzpomínková akce se bude konat i
v Řevnicích, setkání na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad začne v 18
hodin. Účast na akci, kterou bude
moderovat Jiří Podzimek, přislíbila
například poslankyně TOP 09 Hele-
na Langšádlová, chybět nebude ani
senátor Jiří Oberfalzer. Zazní písně
Karla Kryla, zvukový záznam z roz-
hlasového historického oznámení o
okupaci, promítat se bude dokument
ze srpnových událostí. Přítomní si
minutou ticha připomenou i 137
obětí sovětské okupace.            (pan)

Týž den zasahovali strážci zákona
na druhém konci okresu Praha-zá-
pad u ještě závažnějšího případu.
„Policisté obvodního oddělení Lib-
čice po sedmnácté hodině prověřo-
vali ve Velkých Přílepech řidiče vo-
zu VW Golf, který nebyl pravděpo-
dobně pro porušení senzomotoric-
kých schopností schopen ovládat
bezpečně vozidlo a naboural do za-
parkovaného volva,“ řekla policejní

mluvčí Jana Šteinerová. „Devatená-
ctiletému řidiči policisté provedli
test na drogy s zjistili přítomnost ná-
vykových látek,“ dodala s tím, že
mladík se ve zdravotním zařízení
podrobil lékařskému vyšetření s od-
běrem biologického materiálu. Ško-
da, kterou způsobil na obou autech,
byla předběžně vyčíslena na 150 ti-
síc korun. Také jemu hrozí až rok za
mřížemi. Miloslav FRÝDL

V kempu řádil zloděj...
(Dokončení ze strany 1)
Odcizen byl  podle policejní mluvčí
i rybářský lístek, peněženka s osob-
ními doklady, platebními kartami a
průkazkami, čtyři páry značkové
sportovní obuvi a pánské jízdní kolo
značky Merida. „Pachatel svým pro-
tiprávním jednáním způsobil poško-
zení 4 osobám, které bylo předběžně
vyčísleno na 13 000 Kč,“ sdělila Ja-
na Šteinerová. 
V Hlásné Třebani Pod Černou ská-
lou zase neznámý zloděj mezi 6. a 7.
8. ukradl pramici ukotvenou k molu.
Předtím poškodil zámek na řetězu,
kterým byla loď  uvázána. „Škoda je
12.000 Kč,“ uvedla policejní mluvčí
Michaela Nováková.                   (mif)

Peklo na železnici...
(Dokončení ze strany 1)
Objízdná trasa pro individuální do-
pravu je vedena obousměrně po tra-
se: K cementárně – Pražský okruh –
Ořech – Chýnice – Kuchař – Roblín
– Solopisky – Černošice. V době
uzávěrky NN nebyl výlukový jízdní
řád k dispozici.  (pan)
Na železniční trati Praha - Beroun
jsou v posledních týdnech výluky na
denním pořádku. Zatím poslední
»mimořádka« se stala v neděli 16. 8.
- Pražské Hlavní nádraží ochromila
porucha trakčního vedení, provoz
vlaků na nádraží byl zastaven. Pro-
tože týž den hořelo v napájecí stani-
ci u Malé Chuchle, zastavily se i
vlaky na frekventované trati ze Smí-
chova na Beroun. (pan, mif)

Platinovou cenu Hitparády Českého
rozhlasu Dvojka Česká dvanáctka
získala v neuvěřitelně krátké době
zpěvačka Aneta Špačková, která je
doma ve Tmani.
Aneta se se svojí písní Neměnná bě-
hem šestnácti týdnů umístila 12x na
1. místě, což se v České dvanáctce
zatím nikomu nepodařilo. Její sklad-
ba sice nyní v hitparádě končí, ale
ČRo Dvojka ji samozřejmě bude
hrát i dál. Ze slavnostního předávání
ocenění, které se uskutečnilo 16. 8.
v živém vysílání hitparády, si zpě-
vačka odnesla platinovou cenu -
čtyřlístek pro štěstí s českými graná-
ty. „Jsem nadšená! Moc děkuji fa-
nouškům za posílání hlasů a těším
se na setkání při vánočním koncertu
ve Tmani. A třeba se mi splní sen a
někdo pro mne napíše další krásnou
píseň,“ uvedla Špačková.

Konkurence v hitparádě byla veliká. 
Není asi úplně fér, že se takové sou-
těže mohou účastnit samotní mode-
rátoři ČRo Dvojka. Ale navzdory je-
jich velkému vlivu na fanoušky (lidé
je znají, fandí jim) a sledovanosti se
přeci jen ukázalo, že může zvítězit i
mladá zpěvačka, kterou nikdo ne-
znal. Dokonce se na sociálních sí-
tích objevilo video, kde jeden ze
soupeřů hovoří o tom, když ho Ane-
ta předběhla v umístění, že: „...Ane-
ta trošku znervózněla a její fanoušci
se do toho opřeli...“ Nakonec se
ukázalo, že toto video točené z lu-
xusní zahraniční vily od bazénu to-
muto interpretovi nepomohlo, mož-
ná spíš naopak. Zatímco on využívá
jména a vybírá velké vstupné na za-
hradní koncerty, Aneta vítězí v rádiu
a pomáhá, kde se dá...
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Tři promile. Drogy. Bouračka!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dle paragrafu...
* Ledvinku, v níž byla peněženka s
doklady, platebními kartami a peně-
zi, ukradl 27. 7. mezi 8.30 a 14.30 ze
Škody Fabia zaparkované na dvorku
za uzamčenými vraty v Korně ne-
známý zloděj. Šestašedesátiletému
muži způsobil škodu 6 000 Kč. (jaš)
* Kouř z oken chaty v Hlásné Tře-
bani byl ohlášen 8. 8. odpoledne. K
zásahu kromě místních vyjeli i hasi-
či z Řevnic a Karlštejna. Poplach
způsobil hrnec s potravinami zapo-
menutý na puštěném plynovém vaři-
či. Majitel nebyl přítomen. Hasiči v
dýchací technice vnikli oknem do-
vnitř, vypnuli vařič, nádobu vynesli
a chatu odvětrali.                         (pav)
* Na černého pasažéra ve vlaku
směr Praha byla 10. 8. ve 23.14 upo-
zorněna Městská policie Černošice.
Strážníky na zastávce v Mokropsech
průvodčí zavedl k muži, který údaj-
ně odmítl zaplatit jízdenku za kolo.
Naopak cestující tvrdil, že za kolo
zaplatit chtěl, ale průvodčí neměl na
vrácení. O události byla podána zp-
ráva Policii ČR, muž s kolem v Mo-
kropsech vystoupil. (ok)

Aneta Špačková získala platinovou cenu

Z našeho kraje 
* Z důvodu výstavby inženýrských
sítí jsou ulice Š. Jelínkové a K Voš-
kovu (u křížení s ulicí Nová) v
Zadní Třebani úplně uzavřeny od
17. 8. do 6. 9. (pef)
* Farmářské trhy se konají 22. 8.
od 8 do 12.00 na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích. Stejný den, také
od 8.00, se uskuteční Farmářské tr-
hy před nádražím v Mokropsech. Je-
jich součástí je Blešák, kde můžete
nabídnout nepotřebné věci. Regist-
race na telefonu 734 442 777.  (smč)
* Kazínská míle, 2. ročník happe-
ningu připomínajícího plavecké zá-
vody z let 1946-1971 se uskuteční
22. 8. od 14.00 ve Chvojkových láz-
ních v Dolních Černošicích.     (smč)
* Z důvodu dovolené bude Obecní
úřad v Zadní Třebani od 24. 8. do
28. 8. uzavřen. (pef)
* Do Křesla pro hosta ve Svinařích
usedne 28. 8. Filip Fröhlich, lékař a
chirurg, který navštívil Afghánistán,
Jemen, Somálsko, Bosnu i Haiti. Ja-
ké to je pracovat pro Lékaře bez hra-
nic? Jak nebezpečné jsou tyto zahra-
niční mise? Nejen na to se můžete
ptát od 18.00 v areálu Sokola.  (box)
* Vinařské slavnosti, prezentaci
vín z Čech, Moravy i dalších zemí,
hostí 29. 8. od 11.00 areál zámku v
Dobřichovicích. Součástí je hudební
i dětský program. Vstup 80 Kč.  (ak)
* Potlach a Dětský den se koná 29.
8. od 14.00 v letovské osadě Strong
Boys. (sol)
* Letovská mateřská škola přivítá
v září 101 dětí. Padesát v původní
budově u návsi, dalších jedenapade-
sát ve třech nových třídách v ulici
Karlštejnská. Slavnostní přestřižení
pásky nové budovy se koná 31. 8.
od 14.00.   Markéta HUPLÍKOVÁ
* Na sběrném místě v Zadní Třeba-
ni nejsou zpětně odebírány spotřebi-
če zn. Samsung z důvodu, že tato
společnost nefinancuje sběr elektro-
odpadu na tomto sběrném místě.
Kontakt na společnost Samsung: tel.
225 020 777, mail info@sam-
sung.cz. (pef)

Knihu představili arcibiskup se sochařem

Kniha Petra Blažka a Vojtěcha Pokorného Duchovní střed Evropy, Dějiny
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650 - 2020 byla
slavnostně představena 13. 8. v pražském Muzeu Karlova mostu. »Kmot-
ry« knihy byli arcibiskup Dominik kardinál Duka a sochař Petr Váňa z
Karlíka, autor obnoveného Mariánského sloupu.        Foto NN M. FRÝDL
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Nově otevřené cukrářství a pekařství

VÝROBNA ANNA
V Litni na Nádražní ulici č.p. 401, mezi kinem a poštou, Vám

rádi upečeme na objednávku dort či dezerty. Soboty od 8 

do 11 ráno nabízíme volně k prodeji čerstvě upečené pečivo

bez nutnosti předchozího objednání. Pečeme výhradně 

z BIO mouky, bez umělých aromat, barviv a ztužených 
rostlinných tuků. Těšíme se na Vás!
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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

email: anna@buchalova.name
tel: +420 730 152 480

Facebook a Instagram: Výrobna Anna
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I když meteorologové vyhrožovali,
že letos v létě žádná vedra nebudou,
že bude spíše deštivo, kupodivu se to
zase zvrtlo. No jo, je léto, tak je pro-
stě horko. Nám, kynologům, vyho-
vují teploty kolem 25 stupňů. Jak je
kolem třiceti, tak už se schováváme -
i se psy - domů...
Také letos jsme vyrazili na čtrnácti-
denní »psí« dovolenou na spřátelený
cvičák do Chlumce nad Cidlinou.
První týden jsme pojali jako výcvi-
kový a dokonce jsme ho zakončili
zkouškami z výkonu. Na táboře nás
bylo čtrnáct dvounohých táborníků,
a jestli jsem správně počítala, tak de-
vatenáct pejsků. 
Celý první týden skoro všichni pso-
vodi poctivě trénovali, a tak byli v
pátek na zkouškách úspěšní. Po
zkouškách vymysleli výcvikářky
ještě »sranda« závod. Všichni, co
máme psa, jsme absolvovali překáž-
kovou dráhu, kde byl například sla-

lom, tunel, středně vysoká kladina,
ale také další cviky - couvání a »ple-
tení vánočky«, kdy se musí pes pro-
plétat mezi nohama páníčka. Kromě
toho byla na dráze »strašidla«. Bě-
halo se na čas a byla to velká legra-
ce. Páteční večer jsme zakončili gri-
lováním a posezením s dobrým jíd-
lem i pitím, někteří z nás až do noč-
ních hodin. 
V sobotu byl odjezdový den pro vět-

šinu táborníků - na cvičáku jsme osi-
řeli dva. Následující týden jsme za-
plnili nejen ranním rekreačním vý-
cvikem se psy, ale zejména našim
druhým velkým koníčkem, fotogra-
fováním přírody. Ačkoliv jsme byli
na dovolené, vstávali jsme o páté rá-
no a vyráželi do přírody k nedale-
kým rybníkům, kde jsme pozorovali
a taky fotili vodní ptactvo, zvěř,
dravce, ale taky kytičky, hmyz a vů-

bec všechno, co se dalo »cvakat«
včetně pokusů o focení noční oblohy
s kometou...
První týden jsme párkrát trochu
zmokli, ale dalo se to vydržet. Jinak
bylo příjemně. Druhý týden bylo o
poznání tepleji, a tak jsme přes den v
největším vedru spíš odpočívali. Jak
to bývá, příjemné věci uplynou rych-
le - i naše dovolená byla rychle pryč
a my jsme se museli vydat k domo-
vu. Těšit se můžeme na další tábor
za rok. Reportáž z tábora a ze zkou-
šek najdou zájemci na našem webu.
Také fotografií bude hodně, jen bude
chvíli trvat, než budou zpracovány a
zveřejněny.
Co nás čeká na podzim? Toť otázka
do pranice. Vzhledem k nejisté situ-
aci ohledně epidemie jsme zrušili
podzimní závod a ponechali v plánu
dvoje zkoušky z výkonu. Jedny by
se měly konat koncem září, druhé
koncem října. Budeme doufat, že se
situace brzy uklidní a v příštím roce
budeme zase moci fungovat naplno.
Jinak se těšíme na září na kurzy pro
štěňátka, určitě nám pejsci pořádně
vyrostli. A určitě také přijdou nová
štěňata a zase bude na »place« nával.
Přijďte se podívat! 

Alena VAnŽUROVá, KK Lety

Kynologové v Chlumci pletli vánočky
LETOVŠTÍ SE VRÁTILI ZE »PSÍ« DOVOLENÉ A PŘIPRAVUJÍ SE NA PODZIMNÍ SEZONU

Německo je země automobilů. Vím, že v Americe
je to podobné, moje kamarádka turistka tam chtě-
la chodit a poznávat zemi, ale pokaždé jí někdo
zastavil a nabízel svezení, neb se lidé domnívali,
že se jí stala nehoda a chtěli jí pomoci.
V Německu je aut spousta, protože celá infra-
struktura byla vybudována pro automobilový pro-
voz. Pamatuji se, že jsme se kdysi divili a smáli,
když tehdy vzácní turisté pronikli na Západ a při-
nášeli zvěsti o tom, že v Německu jezdí lidé ráno
pro housky autem. Je to tak pořád.
Teprve v posledních letech se budují alespoň cyk-
listické stezky, jako alternativa. Celá Skandinávie
a Holandsko s Dánskem je už v tomto ohledu da-
leko napřed, už před lety tam jezdila na kole celá
rodina, v závěsném vozíčku si rodiče vezli i ty
nejmenší děti, větší děti šlapaly před rodiči…
V Německu je auto nutnou samozřejmostí. Když
děti dospějí šestnácti let, mohou si začít dělat ři-
dičský průkaz pod dohledem rodiče nebo jiného
staršího řidiče. V osmnácti většinou dosáhnou na
vlastní auto, s pomocí rodiny, a pokud mají jako
učni nějaký výdělek, tak si koupí nějakou ojetinu.
Do střední průmyslovky na rohu ulice jezdí větši-
na studentů a učňů také autem, protože tento způ-

sob dopravy je tu nejjednodušší. Tedy, když si od-
myslíme málo parkovacích možností a zácpy v
časech, kdy jezdí lidé do práce a zpět.
Dojíždění za prací je také samozřejmost, i několik
desítek kilometrů. Jasně že mohou jet autobusem
či vlakem, ale regionální spoje bývaly před pan-
démií přeplněné. V zimě je to napínavé dobro-
družství, protože padá sníh a mrzne a s tím má ně-
mecká dráha problém, neb na koleje padají stro-

my a do kolejiště občas spadne i nějaký cestující.
V létě zas nefunguje klimatizace - cestující jsou
rádi, že si zachránili život a vystoupili ještě po
svých. Sama jsem kdysi hodně cestovala vlaky a
kromě několikahodinových zpoždění v zimě jsem
zažila i evakuaci, kdy jsme museli přejít z jedno-
ho porouchaného vlaku do druhého po jakési láv-
ce, pod námi hluboký příkop… Evakuovaní ces-
tující byli klidní a nikdo nedělal scény ani ne-
nadával, pomáhali starším přenést zavazadla...
Myslím, že většina německých automobilistů umí
bravurně řídit, protože jsou prostě od mládí za vo-
lantem. Mají sklon jezdit velmi rychle. Každo-
pádně jsou  milí, přátelští a ohleduplní, když udě-
láte chybu, netroubí na vás, nevřískají, vklidu
počkají, až ji napravíte a někdy vám dají přednost
i tehdy, kdy na ni nemáte »nárok«. Svými pokles-
ky je stále udržuji ve střehu. Samozřejmě, ne
všichni jsou hodní. Nedávno pořádali mladíci zá-
vody ve městě, kde je padesátka. Jako neřízená
střela proletěli městskými ulicemi na červenou a
přitom přišel jeden další řidič o život. U soudu do-
stal závodník trest jako za vraždu. 

Magdalena StříbRná,
Gemmingen, německo

Letovští kynologové na cvičáku v Chlumci nad Cidlinou.        Foto ARCHIV

Kolem Karlštejna

Zruč nad Sázavou - Dvojnásobný
úspěch přivezli babytenisté (katego-
rie 7 až 9 let) Sportclubu Řevnice ze
středočeských přeborů. Hugo Ho-
vorka (na snímku) skončil druhý,
Petr Bělohlávek třetí a oba si zajisti-
li postup na mistrovství ČR. Mladí
tenisté nestačili jen na Tobiáše Mar-
tinovského z Úval. Přebory se hrály
ve Zruči nad Sázavou, všechny zá-
pasy na jeden celý set. Hugo Hovor-
ka na cestě do finále ztratil ve třech
zápasech jen dva gamy. S Martinov-
ským se i vinou delší předzápasové
pauzy nedokázal dostat do obvyklé-
ho tempa, brzy prohrával 0:3 a sou-
peř ho už nepustil ke zvratu.        (šv)

Foto ARCHIV

Německo je země automobilů, autem se jezdí i pro housky
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 7)

Řevničtí tenisté přivezli ze Zruče krajské stříbro a bronz

V ZÁCPĚ. Na německých dálnicích můžete po-
dobné situace zažít stále častěji.    Foto ARCHIV

Šestý letošní závod seriálu Běhej lesy
se konal 15. srpna v okolí Karlštejna
i lomu Velká Amerika. Na krátké kop-
covité trati běželi nejrychleji Tomáš
Vocetka (0:52:55 hodiny) a Barbora
Názlerová (0:57:14), na té dlouhé se
zapadajícím sluncem zdolali první
místo Jaromír Hradecký (1:20:38) a
Barbora Nováková (1:31:57).

Richard VALOUŠEK, Běhej lesy
Foto Jakub NEDBAL
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Hlavním tahákem byl Radek Krpač
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONAL VOLEJBALOVÝ KEMP S EXTRALIGOVÝMI I ZAHRANIČNÍMI TRENÉRY

Již druhým rokem se v Dobřicho-
vicích konal letní volejbalový kemp
pro dívky ve věku 10-15 let. Hlav-
ním tahákem mezi trenéry byl Radek
Krpač působící v jednom z nejúspěš-
nějších klubů v Evropě, německém
Schwerinu. Jeho tréninkové metody,
cvičení, ale hlavně vstřícnost, nadše-
ní a zkušenosti měli možnost sledo-
vat i další trenéři, kteří se přijeli po-
dívat a někteří se nakonec zapojili i
jako asistenti. Dalšími trenéry byly
Jana a Kateřina Pospíšilovy působící
v pražském Olympu u extraligových
kadetek. Součástí týmu trenérů byl i
hlavní organizátor akce Aleš Neče-
saný, trenér dobřichovických i letov-
ských děvčat, ale také beachvolejba-
lových nadějí, které si díky letošním
výsledkům řekly o nominaci na rep-
rezentačních kempech.
Osmačtyřicet děvčat rozdělených do

tří skupin trénovalo ve dvou halách a
na venkovních hřištích denně v 1,5
hodinových blocích. Po každém tré-

ninku se děti přesunuly k dalším tre-
nérům, aby u každého zažily trénink
dané činnosti: odbití spodem obou-

ruč, útočný úder, blok, útok po při-
hrávce i podání přihrávkou. Úsilí za-
vršily závěrečným turnajem. Zvládly
i výlet na Karlštejn, zkusily si skáká-
ní přes švihadlo a věnovaly se kom-
penzačním cvičením.
Volejbal má v našem okolí tradici,
děvčata od 6 do 15 let se zájmem o
volejbal se mohou přijít podívat na
naše tréninky - od září každé pondě-
lí, úterý i čtvrtek od 16 do 17.30, od
října denně v obou halách. Děti jsme
přihlásili do krajské soutěže i České-
ho poháru pro starší žákyně a poháru
vítězů pohárů pro mladší žákyně. V
barevném minivolejbalu budou děv-
čata hrát všechny barvy pořádané st-
ředočeským volejbalovým svazem.
Pokusíme se je zapojit do pražské
beachvolejbalové ligy. Více infor-
mací na facebooku: Minivolejbal
Dobřichovice.     Aleš NeČesANý, 

trenér mládeže, Dobřichovice

Mistrovská fotbalová sezona
2020/21 začne předposlední srpnový
víkend. Fotbalisty Sokola Dobřicho-
vice předčasné ukončení předešlého
soutěžního ročníku kvůli koronavi-
rové pandemii možná připravilo o
postup do okresního přeboru - v té
době byli v čele tabulky. Rádi by  ve
stejné skupině lll. třídy samozřejmě
navázali na výborné výkony z podzi-
mu 2019, ale kdo ví, v jaké for-mě
budou jejich staronoví soupeři, kolik
posil si přivedli…
Dobřichovičtí pod vedením osvěd-
čeného trenéra Vladimíra Kocourka,
bývalého ligového hráče Bohemians
a Dukly Praha, trénují od počátku
srpna každý den! V mužstvu se obje-
vilo několik nových tváří. Z Mníšku
pod Brdy přišel Lukáš Rada, z Prů-
honic Martin Janouš. K fotbalu se po

několikaleté pauze vrátil i náš od-
chovanec Martin Kocman. Šanci
však mohou dostat i někteří další.
Žádný ostrý zápas zatím nebyl se-
hrán, pouze v rámci tréninku se náš
tým utkal s ligovými dorostenci z
Písku, kteří byli v Dobřichovicích na
soustředění. Naši zvítězili 5:2, což
nebylo tak důležité, jako možnost
pohrát si s míčem místo lopotného
nabírání fyzické kondice... Doufej-
me, že nás ten zákeřný virus nechá
letošní podzim odehrát. Mimocho-
dem: FAČR vydal řadu pokynů a na-
řízení, jak postupovat, ale ani to není
zárukou, že se něco nezvrtne...
K prvnímu mistrovskému zápasu
nastoupí Dobřichovice 22. 8. od
17.00 na domácím hřišti proti tradič-
nímu soupeři Sokolu Vonoklasy.
Miloslav oMáČkA, Dobřichovice

A-mužstvo fotbalistů FK Lety bude
v novém ročníku fotbalových soutě-
ží startovat tradičně v E skupině
krajské 1. B třídy. Cíle máme dva:
Hrát dobrý fotbal a začlenit do A-
týmu několik dorostenců, kteří na-
stupovali dvě sezony v krajském
přeboru dorostu - nejvyšší soutěži
pro kluby, jež nemají středisko mlá-
deže. Kádr áčka posílil Karel Kubata

z ABC Braník, naopak do Sokola Ji-
nočany odešel Marek Pospíšil. V
přátelském přípravném zápase jsme
na domácím hřišti remizovali s AFK
Loděnice 1:1, o jedinou branku se
postaral Hřebeček. Nikdo neví, jak
se bude epidemie vyvíjet na podzim
a v zimě, a tudíž, jak, v jaké podobě,
se bude sportovat na amatérské
úrovni.         Jiří káRNík, Fk lety

Příprava dobřichovických prvoligových volejbalistek na
nadcházející sezonu začala v polovině srpna. Do konce
měsíce budou děvčata běhat na ovále a fyzicky se při-
pravovat, počátkem září je čeká tělocvična, v níž pak
budou až do konce února hrát  mistráky a následně snad
i play-off. Trochu se změnil kádr družstva, nahrávačka
čeká mimčo, další opora se po mateřské vrátí až koncem
roku, jedna hráčka přechází do jiného klubu, libero
končí... Změnil se i trenér, naskočí staronový Jan Pro-
kop, který  s námi v minulosti odjezdil hodně zápasů. V
rámci přípravy jsme se 15. 8. zúčastnili Župního turna-
je v Komárově. Děvčata vyhrála a získala pohár za ví-
tězství i Župní pohár. V sobotu 12. 9. nás v Hradci Krá-
lové čeká Český pohár. Ze zúčastněných čtyř družstev
dvě postupují do dalšího kola.    Ivanka CALDOVá,
Foto Adéla VAŠUtOVá Dobřichovice

Ligové volejbalistky zahájily přípravu a vyhrály turnaj

Mistrovský fotbalový podzim začne 22. srpna

V KEMPU. Účastnice letního volejbalového kempu v Dobřichovicích. Foto Aleš NEČESANÝ

Rozpisy podzimních mistrovských zápasů fotbalistů z dolního Poberouní
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FK LETY, 1. B třída
22. 8. 17:00 Lety - Union Cerhovice
30. 8. 10:30 Nová Ves p/Pleší - Lety
5. 9. 17:00 Lety - Čisovice
12. 9. 17:00 Jinočany - Lety
19. 9. 16:30 Lety - Králův Dvůr B
27. 9. 16:30 Daleké Dušníky - Lety
3. 10. 16:00 Lety - Černolice
11. 10. 16:00 MFK Dobříš B - Lety
17. 10. 15:30 Lety - Tatran Sedlčany B
24. 10. 14:30 Ligmet Milín - Lety
31. 10. 14:00 Lety - SK Tlustice
8. 11. 14:00 Petrovice u Sedlčan - Lety
14. 11. 13:30 Lety - Rožmitál p/T

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
23. 8. 10:15 Cembrit Beroun - Karlštejn
29. 8. 17:00 Karlštejn - SK Nižbor
6. 9. 17:00 ČLU Beroun B - Karlštejn
12. 9. 17:00 Karlštejn - Stašov
19. 9. 14:00 SK Hořovice B - Karlštejn
26. 9. 16:30 Karlštejn - Trubín
3. 10. 16:30 Neumětely - Karlštejn
10. 10. 16:00 Karlštejn - Tetín
17. 10. 15:30 Žebrák - Karlštejn
24. 10. 15:30 SK Chyňava - Karlštejn
31. 10. 14:00 Karlštejn - SK Zaječov
8. 11. 13:30 N. Jáchymov - Karlštejn
14. 11. 13:30 Karlštejn - Drozdov

DOBŘICHOVICE, III. třída
22. 8. 17:00 Dobřichovice - Vonoklasy
29. 8. 17:00 Č. Újezd - Dobřichovice
5. 9. 17:00 Dobřichovice - Nučice
12. 9. 17:00 Dobřichovice - Úhonice
19. 9. 16:30 Třebotov - Dobřichovice
26. 9. 16:30  Dobřichovice - Kazín
4. 10. 16:00 Horoměřice - Dobřichovice
10. 10. 16:00 Dobřichovice - Středokluky
18. 10. 15:30 Kosoř B - Dobřichovice
24. 10. 14:30 Dobřichovice - Drahelčice
31. 10. 14:00 Jeneč - Dobřichovice
7. 11. 14:00  Dobřichovice - V. Přílepy
15. 11. 13:30 Kněževes - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
22. 8. 17:00 OZT - Hýskov 
30. 8. 17:00 Broumy - OZT
5. 9. 17:00 OZT - Všeradice 
12. 9. 14:00 Komárov B - OZT 
19. 9. 16:30 OZT - Tmaň 
27. 9. 16:30 Loděnice B - OZT
3. 10. 16:00 OZT - Mořina 
10. 10. 16:00 Újezd - OZT
17. 10. 15:30 OZT - Podluhy 
24. 10. 14:00 Praskolesy - OZT
31. 10. 14:00 OZT - Hostomice 
7. 11. 13:30 OZT - Osek 
14. 11. 13:30 Hudlice - OZT

Letovští shánějí trenéry, ideální jsou tatínkové 
Po vybudování reprezentativní a rozsáhlé základny fotbalového oddílu v Le-
tech - kabin včetně sociálního zařízení, zázemí a klubovny - je dalším cílem
FK Lety rozšíření mládežnické základny klubu. Do Letů se hlásí děti se záj-
mem o fotbal, bohužel chybí trenéři mládeže. „Ideální je tatínek se zájmem
o sportování svého syna,“ říká sekretář FK Lety Jiří Kárník. Doufejme, že
se najdou nadšenci do rozvoje fotbalových nadějí, jelikož veškeré materiál-
ní vybavení je k dispozici. Stačí mít jen chuť a vůli něco udělat pro děti v
Letech a okolí.  Markéta Huplíková, místostarostka letů


