
Řevnice - Vysoké vatry či hroma-
dy dříví vzplály poslední dubnový
den na mnoha místech našeho
kraje. Zatímco na většině míst
pálili, jako v jiných letech, »čaro-
dějnice«, v Řevnicích vzplanulo
»zlo«. Putin.
„Figurinu na vrcholu desetimetrové
vatry tradičně zhotovil sochař Jan
Slovenčík,“ uvedl jeden z organizá-
torů řevnických čarodějnic Pavel
Jílek. „Tentokrát symbolizovala zlo.
Spálili jsme, alespoň obrazně, zlo,

které aktuálně šíří Rusko,“ doplnil.
Jílek diplomaticky hovořil o »rus-
kém zlu«, na iDNES.cz si servítky
nebrali: „V Řevnicích poslední dub-
nový den v rámci pálení čarodějnic
zapálili figurinu v podobě ruského
prezidenta Vladimira Putina,“ uvedl
celostátní zpravodajský portál. „Fi-
gurina na vrchu vatry měla obličej
Putina a na zádech zbraň,“ dodal s
tím, že starosta města Tomáš Smrčka
symbolické gesto podpořil. „Dozvě-
děl jsem se to až těsně po zapálení z

fotek organizátorů. Moje pochopení
ovšem tato lidská tvořivost i projev
odporu vůči putinovské hrůze na
Ukrajině jednoznačně má,“ citoval
iDNES.cz rychtáře.
„Proč právě Putin? Pálení čarodějnic
je tradičně spojeno s pálením toho
špatného, co se nám za posledního
půl roku přihodilo,“ odpověděl na
dotaz NN Slovenčík. „Obvykle toto
špatné období již po generace nazý-
váme zima, je to metaforické spoje-
ní, symbol. (Dokončení na straně 15)

V tomto čísle Našich novin
* Aukce vynesla 220 tisíc - str. 4
* Srnčí mámu zadávili psi - str. 9

Řevnice - Už bezmála deset let provozuje Zu-
zana DRHLIČKOVÁ na řevnickém náměstí
rodinné knihkupectví LeAmos. Teď zvažuje,
že je zavře. „Naše malé knihkupectví nikdy ně-
jak závratně nevydělávalo, ale jakž takž se to
rozjelo,“ rekapituluje. „Poslední dobou si ov-
šem říkám čím dál častěji: Má smysl tu stát?!“
Po Řevnicích se povídá, že to má místní knihku-
pectví nahnuté. Má?
Ano, po období Covidu, které nás finančně vy-
čerpalo, přišlo začátkem letošního roku období
ještě horší. Válka na Ukrajině a okolnosti s ní
spojené velmi zbrzdily maloobchodní prodej, ze-
jména kamenné prodejny. Je to, bohužel, vidět
napříč celou republikou.
V čem je problém? Lidé čtou málo, šetří na kni-

hách, vystačí si s elektronickými médii...?
Lidé obecně čtou méně tištěné knihy. To je dlou-
hodobý trend, se kterým bojujeme, nicméně mo-
mentální problém nevytvořil. Momentální prob-
lém je, že s válkou na Ukrajině řeší lidé jiné sta-
rosti, než je nakupování knih, které slouží pro od-
počinek nebo zábavu. Lidé říkají: Mám všeho
dost, nemůžu se soustředit, jsem unavený, nedě-
lám si radost.... 
Druhý problém je zdražovaní, které, bohužel, za-
sáhlo dost významně i náš sortiment. Když chce-
te jako rodina ušetřit, tak si knihu odpustíte.
Třetí věc, která nás ovlivňuje, je nový zvyk z do-
by Covidu - nakupovat maximum zboží online.
Máme e-shop, ale ten nebyl vytvořen proto, aby
porazil velké knižní e-shopy. (Dokončení na str. 3)

Gentleman odešel
do divadelního nebe
Když  se poslední dubnovou sobotu
odehrávala v Lesním divadle Řevni-
ce smuteční rozlučka s doyenem
zdejší divadelní společnosti, tekly
slzy, ale byl slyšet i smích. Sbohem
přišlo dát Ivo Tamchynovi mnoho li-
dí, střídali se řečníci, hrála hudba,
zazněl poslední ptlesk. Při pohledu
na jeviště, kde stála na scéně osa-
mocená rakev mě napadala řada
věcí, ale nejvíc dorážela vzpomínka
na chvíli před začátkem jednoho
představení, kde jsme spolu hráli.  
„Probůh, já se potřebuju soustředit
na generálku a ne spoluřešit jakési
dámské dekolté…“ Tak diplomatic-
ky, tiše a vlídně, leč s drobným výra-
zem zoufalství ve tváři, Ivo reagoval
na tahanici v sousední dámské šat-
ně, kde hlasitě vedla jedna kolegyně
boj o šaty s největším výstřihem. Po-
dobně Ivo reagoval vždy. Tedy, co se
týkalo divadla, jeho oblíbené život-
ní oblasti, kde jsem ho poznala, ví-
dala, ctila a ráda mu naslouchala.
Byl v hraní i chování stará škola -
precizní, akurátní gentleman aristo-
kratického typu. (Dokončení na str. 15)

DERNIÉRA. Rozloučení se známým řevnickým ochotníkem Ivo Tamchynou se konalo poslední dubnovou sobotu v
místním Lesním divadle.     Foto Jakub KENCL

Zuzana Drhličková.              Foto NN M. FRÝDL

V Řevnicích upálili »zlo«, Putina
VATRA NA KOPCI VRÁŽKA VZBUDILA POZORNOST CELOSTÁTNÍCH MÉDIÍ

9. května 2022 - 9 (826) Cena výtisku 8 Kč

»Dračí« závody ovládli 

Letovští sokolové

Jak zachránit knihkupectví? Jednoduše: přijít a koupit knihy!

Máje začaly v Berouně,
pokračují v Hlásné
Poberouní - Několik stovek diváků
si nenechalo 7. 5. ujít zahájení XXII.
poberounského folklorního festivalu
Staročeské máje. V Berouně mohli
zhlédnout vystoupení šestnácti sou-
borů, včetně polského Leśneho
Echa či řevnického Klíčku.
V sobotu 14. 5. se v Hlásné Třebani
představí slovenští Šarvanci, cimbá-
lovka a dudácká muzika Praštěnka,
v neděli 15. 5. v Mokropsech mj.
klatovský Šumavánek a Hanáci. Po-
drobné info na maje.nasenoviny.net.
(Další program festivalu viz str. 2) (mif)
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Jak zachránit knihkupectví? Přijít...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vytvořili jsme ho pro naše zákazní-
ky, aby si mohli, pokud chtějí, zboží
objednat večer doma a pak si ho jen
vyzvednout. Obchodování se mění,
přesunuje do online prostředí, lidi už
nepotřebují produkt vidět, osahat si
ho, mít přímý kontakt s prodejcem,
chtějí klid a rychlý nákup.
Knihkupectví provozujete už bez-
mála deset let. Zaznamenala jste
nějaký vývoj, mění se - bez ohledu
na Covid - postoj lidí ke knihám?
Za tu dobu jsem zaznamenala různé
změny. Ze začátku byla kniha trochu
na ústupu. Dala jsem si za cíl přinést
knihy blíž k zákazníkům, zejména
dětem. Lidé unavení z elektroniky se
postupně začali ke knihám vracet.
Ne všichni, ale někteří ano. I dost
dětí čte, i když na první pohled se
může zdát, že to tak není. Měla jsem
z toho radost. Naše malé knihkupec-
tví nikdy nevydělávalo nějak závrat-
ně, ale jakž takž se to rozjelo. Ale
Covid věci změnil a dnešní spole-
čenské problémy ještě víc.
Češi o sobě rádi tvrdí, že jsou náro-
dem písmáků a - čtenářů. Platí to
ještě?
Řekla bych, že to platí, ale bohužel
taky platí, že jsme národem velkých
slev a speciálních akcí. A ty si v na-
šem malém knihkupectví nemůžeme
dovolit. Když jsem v únoru stála
v prázdném obchodě a viděla kolem
procházet pána s krabicí z velkého
knižního online obchodu, byla jsem
smutná. Řekla jsem si: Pán jde ko-
lem nás, tedy ví, že tu jsme, ale kni-
hy kupuje jinde. Nezlobím se za to
na něj, ale v duchu se ptám: Má
smysl tu stát?
Co vás před těmi bezmála deseti lety
k otevření knihkupectví vedlo? Ide-
ály, nadšení, sentiment, ekonomic-

ký kalkul...? Měla jste do té doby s
oborem nějaké zkušenosti, nebo jste
se věnovala úplně jiné profesi?
Studovala jsem Informační služby a
knihovnictví. Mám ke knihám blíz-
ko od dětství. Otevřít si vlastní ob-
chod mě lákalo. Člověk si může or-
ganizovat sám svůj čas, navíc poloha
na náměstí byla pro mě výhodná -
v té době jsem měla ještě dost malé
děti a mohla jsem jim být blízko. Jak
už jsem říkala. Základní myšlenka
byla přinést knihy blíž lidem v okolí,
aby pro ně nemuseli cestovat do Pra-
hy. Chtěla jsem, aby děti cestou ze
školy, mohly samy přijít k nám. Po-
dívat se a případně i něco si koupit.
Litovala jste tohoto rozhodnutí?
Mnohokrát. Podnikání není procház-
ka růžovou zahradou, obzvláště
v tomto oboru, ale mám ráda svoji
práci a obchod. Kdyby to tak nebylo,
už bych s tím dávno skončila.
Teď už byste ale »do toho« asi ne-
šla, je to tak? Nebo se pletu?
Asi ne.
Co vám za ty dlouhé roky mezi poli-
cemi s knihami dokázalo udělat nej-
větší radost?
Dítě, které celé upocené přiběhne si
koupit knížku, protože se na ni těší.
Zákazník, který mě pochválí nebo
řekne: Jsem rád, že tu jste, děkuji za
vaši práci. Minule jste mi tak krásně
poradila, tak jsem zase přišel. Pak
mám pocit, že moje práce má smysl,
že to není jen o počtu knih v regá-
lech a velkých slevách.
A co vám spolehlivě zkazilo náladu?
Toho je hodně. Člověk někdy musí
překousnout nehezké věci, ne všich-
ni zákazníci jsou milí a ne všichni
dodavatelé jsou bez problémů. Ale
to je všude. Nejvíc mě ale mrzí, když
mi někdo přijde přímo do obchodu
říct, tady to máte drahý, koupím si to
jinde a nechápe, že my prostě jako
malý obchod nemáme takové mož-
nosti dávání slev.
Co vy sama čtete nejraději? Čtete,
přepokládám, známé rčení o »ková-

řově kobyle« se vás netýká...
Netýká. Já jsem posedlá knihami.
Nejraději čtu historické romány, fan-
tasy knihy, baví mě magický realis-
mus i poezie. Jsem trochu snílek a na
tom co čtu, je to vidět.
Proč bychom my, kteří stále usíná-
me s knihami na nočním stolku,
měli přijít nakupovat do vašeho
knihkupectví? Co máte zajímavého,
exkluzivního na skladě? Co všech-
no máte na skladě? Pochlubte se,
ostych stranou...
Prodáváme standardní sortiment.
Snažíme se nabízet všechny hity a
novinky, máme širokou nabídku dět-
ských knih, prodáváme dost knih
z místopisu, naše okolí je zajímavé a
krásné a knih, které ho popisují je
spousta. Jako doplňkový sortiment

se u nás seženou velmi kvalitní psací
potřeby Stabilo a společenské hry.
Co mohou »vaši Řevničané«, a
nejen oni, udělat pro to, aby vývěsní
štít LeAmos z místního náměstí
nezmizel?
Je to jednoduché. Přijít a koupit si
knihy. Pravidelně. Potom když se
jim stane, že narychlo v sobotu bu-
dou potřebovat koupit nějaký dárek,
my tu pro ně budeme. Pokud ale bu-
dou chodit právě jen tak narychlo
náhodně, nic nemám, tak zajdu tam -
my tu nebudeme. To je realita, čísla
a jednoduchá matematika.
Oslaví LeAmos napřesrok desáté
narozeniny, jste optimistka?
Já jsem optimistka vždycky. Ale to-
hle vám teď neumím říct. 

Miloslav FRÝDL

MEZI KNIHAMI. Zuzana Drhličková ve svém knižním »království«.                 Foto NN M. FRÝDL

MÁ SMYSL TU STÁT? Řevnická
knihkupkyně před dveřmi svého ob-
chodu.               Foto NN M. FRÝDL

Den otevřených dveří u pří-
ležitosti 50. výročí založení
budovy školy pořádá 14. 5.
ZŠ Zadní Třebaň. Celé do-
poledne si budete moci pro-
jít a prohlédnout prostory
školy a učební pomůcky -
současné i našich babiček.
V interaktivní učebně zh-
lédnete projekci fotografií s
názvem Tak šel čas. Na za-
hradě bude připraveno po-
hoštění, aukce výtvarných
děl žáků, tvořivé dílničky a
doprovodný program, včet-
ně české besedy v podání
dětí ze MŠ a ZŠ. K vidění
budou i nové herní prvky ve
tvaru pirátské lodi nainsta-
lované nově na školní za-
hradě. Děti už všechny at-
rakce vyzkoušely a jsou
nadšené. Děkujeme OÚ
Zadní Třebaň a všem přáte-
lům školy, kteří nám s poří-
zením lodi finančně pomoh-
li.        Lucie BOXANOVÁ,

Škola slaví a zve všechny na návštěvu
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Aukce vynesla dvě stě dvacet tisíc 
UMĚLECKÁ DÍLA SE V DOBŘICHOVICÍCH DRAŽILA VE PROSPĚCH UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ

Aukce výtvarných děl sochařů sym-
posia Cesta mramoru se konala 28.
dubna v dobřichovické restauraci
Panská zahrada. Z jejího výtěžku
můžeme na pomoc uprchlíkům z
Ukrajiny ubytovaným v údolí Be-
rounky rozdělit 220 tisíc korun. Vy-
dražilo se šest uměleckých děl.
Večer moderoval Petr Král, který
společně se sochařem Petrem Váňou
provedl milovníky umění i autory
soch jednotlivými příběhy vzniku
uměleckých děl. Ta se poté dražila
za vedení Jiřího Geislera. O několika

svých dílech vyprávěli i přítomní au-
toři, kteří je věnovali. 
Děkujeme všem, kteří přišli, auto-
rům, kteří díla na pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny věnovali, i organizáto-
rům. Děkujeme Panské zahradě, kde
se mohla aukce a předaukční výstava
uskutečnit, Danu Havlíkovi i celému
osazenstvu restaurace za pomoc. Za
poskytnutí pódia, světel a ozvučení

děkujeme Petru Caldovi. Jsme jako
Sdružení sochařského symposia Ce-
ta mramoru rádi, že jsme mohli auk-
ci uskutečnit a tím pomoci. Nyní
můžeme ve spolupráci s městem
Dobřichovice a Karlík peníze rozdě-
lit. Protože někteří aukci nestihli, ale
projevili velký zájem zakoupit umě-
lecké dílo a podpořit tak naší myš-
lenku, rozhodli jsme se otevřít na st-

ránkách symposia po dobu jednoho
měsíce poaukční prodej. Pak budou
díla vrácena autorům. Vybírat může-
te na: https://aukce.cestamramo-
ru.cz.                Lukáš VáňA, karlík

NA AUKCI. Některá z dražených děl představili »pod dohledem« sochaře
Petra Váni přímo jejich autoři. Foto Zdeněk VALeŠ

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
11. 5. 20.00 NOTRE-DAME V PLAME-
NECH 
13. 5. 17.30 ZLOUNI 
13. 5. 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 
14. 5. 15.30 DOCTOR STRANGE V
MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
14. 5. a 21. 5. 18.00 PO ČEM MUŽI
TOUŽÍ 2 
14. 5. 20.00 SEVEŘAN 
18. 5. 20.00 DIVOCH 
20. 5. 17.30 PROMĚNA 
20. 5. 20.00 ŽENY A ŽIVOT 
21. 5. 15.30 JEŽEK SONIC 2 
21. 5. 20.00 CO JSME KOMU VŠICHNI
UDĚLALI?

KINO LITEŇ
13. 5. 17.00 ZLOUNI 
13. 5. 19.00 ZTRACENÉ ILUZE 
14. 5. 19.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
20. 5. 17.00 JEŽEK SONIC 2 
20. 5. 19.00 CO JSME KOMU VŠICHNI
UDĚLALI 
21. 5. 18.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 
22. 5. 16.00 RARÁŠCI - divadlo 

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
10. 5., 14. 5. a 23. 5. 17.30 (So+Po 20.00)
VYŠEHRAD: FYLM 
10. 5. 20.00 NEZANECHAT STOPY 
11. i 22. 5. 17.30 (Ne 18.30) PROMLČENO
11. 5., 13. 5. a 19. 5. 20.00 (Pá 17.30, Čt
18.30) DOKTOR STRANGE V MNO-
HOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
12. 5. 15.30 UNCHARTED 
12. 5., 16. 5. a 20. 5. 18.30 (Po 17.30, Pá
20.00) ŽENY A ŽIVOT 
13. 5., 18. 5. a 21. 5. 20.00 (St 17.30) PO
ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
14. 5. 15.00 PROMĚNA 
14. i 20. 5. 17.30 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
15. 5. 15.00 UŠÁK CHICKY A
ZLOKŘEČEK 
15. i 18. 5. 18.30 (St 20.00) FILM ROKU 
16. 5. 20.00 SEVEŘAN 
17. 5. 17.30 PRAŽSKÝ VÝBĚR –
SYMPHONY BIZARRE 
17. 5. 20.00 DIVOCH 
21. 5. 15.00 JEŽEK SONIC 2 
21. 5. 17.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 
22. 5. 15.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
KINO RADOTÍN
11. 5. a 22. 5. 17.00 (Ne 20.00) PO ČEM
MUŽI TOUŽÍ 2 
11. 5. 20.00 VYŠEHRAD: FYLM 
12. 5. 17.00 AMÉLIE Z MONTMARTRU
12. 5. 20.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMP-
HONY BIZARRE 
13. 5. 17.00 ENCANTO 3D 
13., 14. a 20. 5. 20.00 ŽENY A ŽIVOT 
14. 5. 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
15. 5. a 21. 5. 17.00 UŠÁK CHICKY A
ZLOKŘEČEK 
15. 5. 20.00 FILM ROKU 
18. 5. 17.00 PAVAROTTI 
18. 5. 20.00 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA
SVĚTĚ 
19. 5. 17.00 GRETA 
19. 5. 20.00 MULHOLLAND DRIVE
20. 5. 17.00 PROMĚNA 3D 
21. 5. 20.00 LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
22. 5. 17.00 ZLOUNI 

Tipy NN
* kapela Malý Bobr zahraje 11. 5.
na nádvoří zámku v Dobřichovicích.
Koncert nazvaný Koncert Pocta Pet-
ru Skoumalovi začne v 19.00.     (ak)
* křest knihy Martiny Vokurkové
Chocové Jako fakt? (Filosofové z
Berouna) ilustrované Pavlou Hovor-
kovou se uskuteční v 13. 5. od 17.00
v Městské knihovně Beroun. O hu-
dební doprovod se postará autorka a
vokální soubor Tadooba.               (ist) 
* Absolventský koncert Elišky Kut-
hanové a Barbory Kostlánové ze tří-
dy Lenky Kolářové a Leo Dvořáka
se koná 13. 5. od 18.30 v sále Zá-
mečku Řevnice.   Ivana JuNkoVá
* Vic Raven, Nina Kydlíčková,
Andre & Ashee, Hluboké nedorozu-
mění, Sada na opravu duší aj. zahra-
jí 14. 5. od 15.00 na Singers party v
Baru u Emy ve Lhotce.               (ebu)
* Skupinu Hudba Praha můžete sly-
šet 14. 5. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Na promítání filmu Divoké his-
torky zve 14. 5. od 21.00 řemeslné
bistro Karlštejn 34. Vstupné 100 ko-
run.                              Tomáš BáRTA
* Výtvarné práce dětí ze ZUŠ Dob-
řichovice jsou v místním zámku
vystaveny do 14. 5.                        (ak)
* Pohádka O křišťálovém srdci v
podání CZiDivadla Praha bude k vi-
dění 15. 5. od 16.00 v Lesním diva-
dle Řevnice. Vstupné 100 Kč.   (ves)
* Irena Budweiserová koncertuje
20. 5 od 19.30 v areálu zámku Dob-
řichovice.      Andrea kuDRNoVá
* Dobříšské májové slavnosti se
konají 21. 5. od 10.00 na Mírovém
náměstí v Dobříši. V průběhu dne
vystoupí Monkey Business, Kanci
paní nadlesní, Los Fotros, Divadlo
Studna. aj. (jik)
* Festival stejných ksichtů pořádá
21. 5. Bar u Emy ve Lhotce. Od
14.00 zahrají Choroš, Byl pes, Mi-
chal Hrubý, Klec, Jarabáci a Mega
trio. Ema BuRGEToVá
* kapely Midi Lidi, Ventolin a Mu-
tanti hledaj východisko zahrají 21. 5.
od 17.00 v Kempu Řevnice. Vstupné
450/550 Kč. Štefan oRŠoŠ
* Malířského workshopu Mluviti
stříbro, mlčeti zlato se můžete zúča-
stnit 22. 5. od 14.00 v Muzeu Čes-
kého krasu Beroun. Rezervace na
tel.: 311 624 101.   Vlastimil kERL
* Smíšený sbor Mikrochor s diri-
gentem Lukášem Prchalem vystoupí 
za doprovodu pětičlenné kapely 22.
května od 19.00 v černošickém Clu-
bu Kino. (vš)
* obrazy Renaty Kolečkářové s té-
matem květin a prostoru jsou v Me-
andru Řevnice  vystaveny do konce
května.  (rek)
* Výstava Nebeské fotografie Jiřího
Jirouška aneb Český kras z ptačí per-
spektivy je do konce května k vidě-
ní v Informačním centru CHKO Čes-
ký kras ve Sv. Janu pod Skalou. (elh)
* Výstava obrazů zachycujících nej-
zajímavější scenérie Českého krasu
nazvaná Krajinou Krasu byla v Mu-
zeu Českého krasu Beroun prodlou-
žena na 28. 8.           Vlastimil kERL

Řevnice - Vernisáž výstavy o Anne
Frankové Nechte mě být, jaká
jsem se konala 4.  května v ZŠ
Řevnice. Přípravu a zajištění uni-
kátní expozice měla na starosti
učitelka Tereza MATouŠkoVá.
Putovní výstava vznikla v Holand-
sku. Jakým řízením osudu se dosta-
la právě do Řevnic?
Výstava patří mezi edukativní pro-
gramy instituce Anne Frank House v
Amsterodamu. V ČR ji realizuje
Institut Terezínské iniciativy, jehož
vzdělávací programy sleduji. Před
třemi lety jsme s dětmi z Ekotýmu
tuto výstavu navštívili v Gymnáziu
Jaroslava Heyrovského. Výstava a
způsob realizace, který je založený
na vzájemném učení, mě oslovily a
začala jsem již tenkrát přemýšlet o

jejím uskutečnění na naší škole.
Kvůli kovidovým opatřením jsme se
k pořádání dostali až letos.
Co všechno je na výstavě k vidění? 
Výstava se skládá ze dvou částí.
První dokumentuje život Anne Fran-
kové v souvislostech 2. světové vál-
ky, druhá vypráví osudy současných
mladých lidí, kteří v životě museli
překonávat překážky spojené s před-
sudky společnosti. Instalace výsta-
vy, kterou tvoří 34 velkých obrazo-
vých bannerů, byla největším prob-
lémem - škola postrádá reprezenta-
tivní prostor ke konání akcí. Výsta-
va tak musí být rozdělena do několi-
ka částí, většina bannerů je rozesta-
věna po chodbách. Část výstavy je
umístěna také ve cvičné kuchyni.
(Dokončení na straně 15)                 (mif)

Čtrnáctý ročník regionální výtvarné a nově i literárně dramatické soutěže,
kterou pořádá ZUŠ Řevnice, byl ve znamení Lesních bytostí a skřítků. Od-
borná porota posuzovala 492 výtvarných prací (asi o 200 více než v před-
chozích ročnících) ze 24 škol i ateliérů a ocenila 83 prací. Do prvně vyhlá-
šené literární části bylo zasláno devět dílek, z nichž si ocenění odneslo pět.
Děkujeme partnerům výstavy: Modrému domečku za náramné dorty, MAS
Dolnobřežany a městu Řevnice. Výstavu můžete vidět do 25. 5. v Dřeváku
na nádraží Řevnice. Otevřeno máme každou sobotu (10-12.00) a neděli
(16-18.00). Foto Josef M. Junek Ivana JunkOVÁ, ZuŠ Řevnice

Regionální soutěž ve znamení skřítků

Unikátní výstavou provázejí školáci
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Všeradův kurýr

Nejdřív soutěže pro děti, pak velký fajrák
VŠERADIČTÍ HASIČI POPRVÉ USPOŘÁDALI OSLAVU ČARODĚJNÉ FILIPOJAKUBSKÉ NOCI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 9/2022 (355)

ČARODĚJNICE. Poslední dubnový den se nejprve soutěžilo, pak vzplála vatra.            Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Podbrdské aktuality
* Hasičské máje se konají 14. 5. v
Podbrdech. Po slavnostním zahájení
ve 14.00 půjde průvod obcí, v 18.00
se bude tančit česká beseda, kácet
májka a začne taneční zábava. Hraje
kapela PHZS Beroun.                 (sop)
* Program Staročeských májů, kte-
ré se ve Všeradicích před hospodou
konají 21. 5. jako součást XXII. po-
berounského folklorního festivalu:
13.00 - Třehusk, staropražská kapela
13.30 - Průvod od kostela
13.35 - Předání práva starostou
13.40 - Česká beseda
14.00 - Průvod vsí s dechovkou
18.00 - Cimbálová muzika
18.55 - Folklorní soubor Kamýček
19.20 - Folklorní soubor Vonička
19.45 - Česká beseda
20.00 - Dražení a kácení máje
20.00 - Tancovačka se Skalankou v
sále hospody Na Růžku              (mif)
* oslavy 130. výročí chystá na 11.
června SDH Všeradice. Celodenní
program za účasti zahraničních hos-
tů nabídne hasičské ukázky, hudeb-
ní i sportovní vystoupení aj.      (ina)

Všeradičtí dobrovolní hasiči se po
několikaletém sledování pálení hro-
mady nepořádku rozhodli uspořádat
I. ročník Pálení čarodějnic ve své re-
žii, se skutečnou hranicí a navíc  s
odpoledním programem pro děti,
který budou provázet hasiči v roli
čarodějnic a černokněžníků.
Poslední dubnový den se proto areál
bývalé čtyřkolové dráhy, který nám
opět laskavě propůjčil Bohumil Sti-
bal, proměnil ve shromaždiště ma-
lých i velkých čarodějů a čarodějnic
z obce i širokého okolí. Na všechny
příchozí z vrcholu své hranice dohlí-
žela do detailu propracovaná figurí-
na čarodějnice Poletucha, která za
své jméno vděčí Ivče Kulhavé, jejíž
návrh na FB SDH Všeradice získal
nejvíce lajků.

Mladí čarodějové a čarodějnice se
od 16 hodin snažili získat co nejvíce
kouzelných svítících kamínků. Ty
byly k mání za vaření lektvarů, sklá-
dání čarodějnické skládačky, létání
na koštěti, namotání Gandalfova
kouzelného klíče či lovení živočichů
v čarovných  přísadách. Čím lepší
výkon podaly, tím více kamenů si
děti odnášely. Další možností, jak
získat drahocenné kamínky bylo vy-
rábění papírové čarodějnice na dřív-
ku. Získané kamínky se pak v tržni-
ci U Čarodějnice vyměňovaly za
sladkosti všeho druhu, výtvarné
potřeby i hračky. 
Vrcholem programu pro asi sedmde-
sát dětí všech věkových skupin byla
volba nejkrásnějších převleků. Ač-
koliv porota jednoznačně dávala

přednost capartům s vlastnoručně
vyrobenými klobouky, košťaty či
plášti, nebylo ani trochu jednoduché
vybrat z více než třiceti adeptů jen 5
vítězů, kteří si odnesou krásné svítí-
cí ceny a diplom. Naštěstí se svítící
náramky dostaly na všechny.

Kozel přišel k chuti
Následoval prostor na opékání buřtí-
ků na připraveném ohni i na další
občerstvení, které si hasiči pro návš-
těvníky přichystali. V nabídce byly
klobásy na grilu, slané i sladké po-
chutiny. Nechyběly ani nápoje. Ob-
zvláště točený Kozel 11° v nádher-
ném slunečném počasí, které bylo
jak na objednávku, všem přítomným
přišel k chuti. 
Před půl osmou už sluníčko tolik ne-

zářilo, a tak nadešel čas pro vrchol
dne, tj. podpálení čarodějnické vatry.
Byla to vskutku fascinující podíva-
ná... A to nejen na plápolající fajrák,
hořící kabelku naší ježibaby, horko-
vzdušný balón na obzoru či cisternu
obsypanou dětmi, které chtěly mít
ten nejlepší výhled. Ale také na ob-
rovskou spoustu lidí z vesnice i širší-
ho okolí, kteří si premiéru námi po-
řádané filipojakubské noci přišli užít
s námi. Děkujeme za přízeň i za milé
ohlasy, které k nám putují přímo či
prostřednictvím našeho Facebooku.
Tam si můžete prohlédnout i spoustu
fotek z příprav i průběhu všech na-
šich akcí a dozvíte se tam včas a
podrobně i o našich plánech do bu-
doucna.    Ivana NájemNíková,

SDH všeradice

Na jaře se zatím
mladším žákům daří
Velmi dobře začali jarní část své sou-
těže mladší žáci FK Všeradice. 
V 10. kole se utkali na domácím
hřišti s Litní, jíž těsně podlehli 1:2. O
týden později jsme se vydali do Tetí-
na, kde jsme bohužel už v 9. minutě
dostali branku. Pak se ale situace
otočila a po gólech Polácha, Kešnera
i Laštovičky jsme si odvezli vítězství
3:1. V pátek 22. 4. jsme ve Všeradi-
cích hostili tým Chlumce. Od začát-
ku vládla velmi vypjatá nálada. V
17. minutě jsme se díky gólu Adama
Vrány dostali do vedení, které jsme
udrželi po zbytek zápasu. Stejným
skóre, tedy naší výhrou 1:0, skončil
také zápas proti Chodouni. Gól vsítil
již ve 4. minutě Jan Polách.
Lucie BoxaNová, Fk všeradice

Nejen zásluhou hasičů, kteří nako-
nec vyrobili více než stovku kuřá-
tek, ale i díky několika nadšeným
obyvatelkám a jejich dětem, se Vše-
radice umístily v TOP 10 celoná-
rodní velikonoční výzvy! 
Tu již potřetí vyhlásilo středisko
volného času Domeček Hořovice a
zapojilo se do ní více než 100 obcí i
měst napříč republikou. Ačkoliv v
nejlepší desítce pět obcí vytvořilo
méně než našich 166 kuřat, nestači-
li jsme na lepší než deváté místo.
Svou roli samozřejmě hrál podle
nás i počet obyvatel – žádná z první
desítky obcí nemá více obyvatel než
Všeradice. 
Děkujeme velice všem, kteří nám k
obhájení 9. příčky z loňské zaječí

výzvy pomohli a udělali Velikonoce
barevnější a veselejší. Všem jsme
na památku nadělili pamětní listy,
dětem z mateřinky navíc sáček veli-
konočních gumových bonbonků.
Odměna, sladkost a diplom čekaly i
na úspěšné hledače našich neposed-
ných kuřátek, která byla součástí
Velikonoční pátračky a skrývala se
na pěti místech naší vesnice. 
Zlato a titul Kuřátkov 2022 opět
získala obec Věckovice v Plzeň-
ském kraji se svými 30 obyvateli a
228 kuřátky. Stříbro vybojovaly
Vísky na Rokycansku, bronz Mezi-
říčí. Dobře si vedly i okolní obce: 7.
místo obsadila Vižina, Osov byl 10.
a Nesvačily 15. Text a foto
Ivana NájemNíková, všeradice

Všeradice v TOP 10 celonárodní velikonoční výzvy
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Profesionální služby již 12 let, konzultace
zdarma, makléř nejen pro okolí, prodej
nemovitostí-kompletní servis, odhady,
finance, investice zhodnocení 1% p.m.

724 322 483, kares@dumrealit.cz

SERVIS mobily,

 

  / 

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
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Žáci Naší základní školy v Litni za-
pojení do mezinárodního projektu
Searching for Home strávili týden
před Velikonocemi v okolí Lisabo-
nu. A někteří i ten další…
Projekt financovaný z programu
Erasmus+ musel být během korona-
krize pozastaven a teprve v tomto
školním roce navazujeme na zámě-
ry, s nimiž jsme jej před čtyřmi lety
vymýšleli. Prozkoumat životopisy

slavných českých exulantů a uvědo-
mit si nad nimi, že migrace může mít
rozmanitý kontext, příčiny i důsled-
ky, považujeme za jednu z cest, jak
dětem rozšířit obzory a naladit je na
toleranci k lidem v nouzi. Imigrační
vlny v nás vyvolávají spíše obavy,
není proto na škodu si uvědomit, že
také náš národ byl několikrát v ději-
nách donucen masově emigrovat a
že mnozí čeští utečenci významnou
měrou obohatili cílové kultury. 
Cesty do portugalské partnerské
školy se zúčastnilo deset žáků a žá-
kyň osmé i deváté třídy a tři pedago-
gové. Pro některé děti šlo o životní
zážitek - nikdy dříve neletěly letad-
lem či necestovaly do zahraničí. Vý-

hodou bylo, že většina jela bydlet do
rodin kamarádů, s nimiž se poznali
na prvním výměnném setkání v Naší
škole. Už na podzim jsme zde psali
o setkání partnerských škol a pozná-
vacím programu v Českém krasu. 
Nyní nás tedy čekal malebný Lisa-
bon, zvaný »město sedmi pahorků«,
v jehož historickém centru jsme strá-
vili poslední den. Partnerská škola
se ale nachází ve městě Alverca, vz-
dáleném od Lisabonu asi jako Řev-
nice od Prahy, takže úvodní části
programu se odehrávaly právě tam.
Základní škola Bom Sucesso má vý-
hodu překrásné polohy s výhledem
na město a dostatečného vnitřního
prostoru. (Dokončení na str. 9)       (jaj)

Na benefičním koncertu
zazpívá Adam Plachetka
Děkujeme hudbou. Tak zní název bene-
fičního koncertu klasické hudby v podání
ukrajinských umělců, kteří k nám uprchli
před válkou. Osm mladých hudebníků
rozezvučí své nástroje či rozvibrují své
hlasivky 20. 5. v sále historické Čechov-
ny v areálu zámku Liteň. Na programu
bude repertoár Mozarta, Chopina, Beet-
hovena, Piazzoly, Faurého a dalších svě-
tových i ukrajinských skladatelů. Jako
exkluzivní host svým vystoupením uměl-
ce podpoří bravurní pěvec Adam Plachet-
ka. Koncert pořádá nezisková organizace
zámek Liteňé. 
„Rozhodli jsme se dát příležitost ukrajin-
ským umělcům, kteří uprchli ze své země
před válkou, aby sami svou hudbou mo-
hli poděkovat za podporu, které se jim v
České republice dostalo. Koncert Děku-
jeme hudbou je benefiční a doufáme, že
zaujme široké publikum,“ řekla ředitelka
Zámku Liteň Ivana Leidlová. 
Mladí hudebníci, jimž bude tento večer
patřit, byli nuceni ze dne na den opustit
svou vlast. Neskrývají svůj vděk nad tím,
že našli útočiště právě v České republice.
(Dokončení na straně 8) (bad)

Oheň hasiči hlídali
do pozdního večera
Po dvouleté přestávce jsme opět v
Litni mohli uspořádat pálení čaro-
dějnic pro veřejnost.
Hasiči před setměním na nádvoří zá-
meckého areálu zapálili hromadu,
na kterou dohlíželi až do pozdních
večerních hodin. Pro návštěvníky
bylo připraveno posezení, drobné
občerstvení v hasičském stánku, re-
produkovaná hudba, lidé si mohli
popovídat na čerstvém vzduchu a
později se ohřát u ohně. 
Počasí nám přálo a návštěvníků bylo
opět mnoho, stejně tak velké množ-
ství hrajících si dětí.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili,
a hlavně všem návštěvníkům akce,
kteří vytvořili příjemnou sobotní at-
mosféru.  Jiří HRÁcH, sDH Liteň

Své výrobky nabídnou
malí lokální tvůrci
V sobotu 14. 5. se bude od 9 do 16
hodin v novém školním areálu v
Litni konat Májový jarmark, na kte-
rém své výrobky nabídnou malí lo-
kální výrobci a tvůrci. 
Inspirací k uspořádání jarmarku
nám byly Řevnické trhy, jejichž or-
ganizátoři přišli s nápadem propojit
místní tvůrce a výrobce mezi sebou
a se zákazníky. Přáli jsme si přenést
podobnou akci i do Litně. Ve spolu-
práci s firmami Rockovrat, Tři
Kvítka a díky podpoře starosty
Filipa Kaštánka i zastupitelů městy-
se Liteň vás srdečně zveme na první
Liteňský Májový jarmark. Zakoupit
si budete moci řemeslné dřevěné
výrobky, keramické dekorace, kvě-
tiny, pekařské i cukrářské výrobky...
Nebude chybět ani občerstvení a
budou připraveny i stoly a lavice k
posezení. Chystáme i menší kultur-
ní program. Více informací na
www.facebook.com/litensketrhy.

Anna a Massimo OsiOVi, Liteň

Školáci na týden v Portugalsku
DVA ČLENOVÉ VÝPRAVY BYLI NUCENI SI POBYT U LISABONU PRODLOUŽIT

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    5/2022 (132)                

UŽ HOŘÍ! Čarodějnický oheň na nádvoří zámku v Litni.                                                    Foto Jiří HRÁCH

Na Zelený čtvrtek se Bělčí rozezněl zvuk řehtaček, a
tak se po dvouleté pauze způsobené koronavirem vráti-
ly děti k velikonoční tradici, která zde má hluboké ko-
řeny. Její obnovení pro nás všechny mimo jiné zname-
nalo určitý návrat do normálních životů. 
Na návsi se scházelo sedmnáct dětí, což vzhledem
k hojné účasti v minulých letech znamenalo podstatný
propad. Úloha dočasných »zvoníků« tím však nijak ne-
utrpěla, jelikož řehtačky a klapačky byly tento rok do-
plněny řehtacím trakařem, jehož hřmotný zvuk se plně
linul vesnicí.
Akce vrcholila o Bílou sobotu, kdy děti zazpívaly u
každého domu koledu, načež byly za svou odvedenou
práci místními odměněny vajíčky, sladkostmi a drobný-
mi penězi. O Velikonočním pondělí pak chodili hodo-
vat kluci a chlapi, kteří tak kapitolu letošních Velikonoc
úspěšně uzavřeli.      Text a foto Linda ŠAFNEROVÁ,

Běleč

LiteňskéOKÉNKO

»Zvoníci« chodili po Bělči s řehtacím trakařem
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Každý rok si v liteňské základní škole projekto-
vým dnem připomínáme Den Země. V průběhu
dubna se v každé třídě konají rozmanité aktivity
zaměřené na poznávání i ochranu přírody. 
Co jsme podnikali letos? Během celého roku sbí-
ráme papír. V březnu se nám podařilo naplnit při-
stavený kontejner, sebrali jsme, hlavně zásluhou
žáků prvního stupně, 2 870 kg papíru. Tím jsme
zachránili téměř 50 vzrostlých stromů. Výtěžek
5475 Kč využijeme na sponzorování papouška
mnišího v pražské ZOO a na nákup rostlin, jež zk-
rášlí zahradu školy. Vítězné třídy 1. A a 5. B si za
svoji píli při sběru pochutnaly na sladké odměně. 
V úterý 19. dubna  se  kluci i holky z družiny dali
do úklidu školního areálu v bývalém učilišti. Spo-
jili síly s dětmi z Naší školy, která sídlí ve vedlej-
ší budově. Povedlo se uklidit okolí školy a hřiště,

kde tráví společné chvíle při hraní her nebo stavě-
ní domečků z přírodnin. Městys Liteň zapůjčil
kontejner a potřebné nářadí. Kluci nosili na kon-
tejner kameny, holky se vrhly na zametání písku
okolo doskočiště. Nakonec zametli spadané listí.
Děti odvedly velmi dobrou práci a byly spokoje-
né, jak si pěkně uklidily okolí školy. 
Děti z družiny symbolicky zakončily oslavy Dne
země 29. 4. Připomněly si  tradici pálení čaroděj-
nic, pozvaly své rodiče a společně si na školní
zahradě opekly buřty. Akce byla výborně připra-
vena, nechyběl ani hasičský dohled.
Prvňáčci s učitelkami  v rámci oslavy Dne Země
vyrazili do přírody. Šli na Mramor a cestou pozo-
rovali, kde jsou v Litni umístěny kontejnery na tří-
děný odpad. O třídění odpadu si potom povídali
ve třídě.  Žáci 1., 2. a 3. ročníku se vypravili do

místního kina na film Putování se sobíkem. Žáci
4. - 9. ročníku si v průřezu mnoha předmětů při-
pomněli, že je třeba chovat se ekologicky a pomá-
hat chránit přírodu. Od začátku dubna  se věnova-
li tomuto tématu v hodinách výtvarné výchovy,
pracovních činností, českého jazyka, anglického
jazyka... Jejich snažení bylo zakončeno 22. 4. pro-
mítáním filmů s ekologickou tematikou. Zapojili
se do projektu  organizovaného Komunitním cent-
rem sv. Ludmily v Tetíně. Garantem projektu Oz-
věny Ekofilmu byla Správa CHKO Český kras.
Ekofilm je nejstarší filmový festival s tematikou
životního prostředí v Evropě. Každoročně před-
stavuje desítky soutěžních filmů z celého světa.
Děkujeme lektorce za ochotu přijet do naší školy
a uskutečnit u nás projekci s besedou.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

V rámci 11. ročníku Festivalu Jarmi-
ly Novotné se v areálu liteňského
zámku ve dnech 23. a 24. dubna
uskutečnila Interpretační přehlídka
hráčů na lesní roh. 
Účastníci i diváci mohli navštívit
čtyři koncerty, na kterých se předsta-
vila celá plejáda hráčů od žáků zák-
ladních uměleckých škol, přes stu-
denty konzervatoří a vysokých škol
až po skutečné mistry. Na sobotním
večerním koncertě zahráli i členové
skupiny lesních rohů České filhar-
monie, pod jejichž patronací se celá
přehlídka konala. 
V neděli bylo možné v zámeckém
parku slyšet koncert mysliveckých

trubačů s výkladem o loveckých sig-
nálech. Přestože tou dobou pršelo,
sešlo se nemálo posluchačů.
Setkání bylo doplněno přednáškou o
nacvičování těžkých skladeb i před-
náškou o správném dýchání a držení
těla při hře. Studenti si odnesli spou-
stu cenných rad a poznatků. Zároveň
byla v prostorách Čechovny zorgani-
zována výstava nástrojů Brass studia
Praha. Ojedinělá přehlídka v krás-
ném prostředí liteňského zámku byla
kulturním obohacením pro celou ob-
last, stejně, jako tomu bývalo v do-
bách, kdy na zámku pobývala pěv-
kyně Jarmila Novotná.
Setkání bylo nadmíru úspěšné a již
nyní se připravuje jeho další ročník.

Jindřich KOLÁř, Liteň

„Začátek války rozdělil můj život na
»před« a »po«, stejně jako životy
milionů dalších Ukrajinců. Je mi lí-
to, že nemohu jít bránit vlast v první
linii, ale snažím se pomáhat jinak.
Nemůžu nečinně sedět, když umíra-
jí nevinní lidé. Proto je tento koncert
pro mě a pro mou zemi, která trpí
nekonečným ostřelováním, velmi

důležitý,“ říká sedmnáctiletá violist-
ka Viktoria Kovaka.
Koncert začíná v 19.00, vstupenky
v ceně 300 Kč je možné objednat na
tickets@zamekliten.cz nebo na tel.:
737 650 497. Výtěžek bude věnován
účinkujícím z Ukrajiny. Více infor-
mací na www.zamekliten.cz.
Barbora DUŠKOVÁ, Zámek Liteň

Liteňské aktuality
* Kontejnery na bioodpad budou v
nejbližších týdnech přistaveny: 13. -
15. 5. Liteň horní park Třebízského,
20. - 22. 5. Běleč před hospodou,
27. - 29. 5. Liteň u benzinky, 3. -  5.
6. Liteň před kostelem, 10.- 12. 6.
Leč před klubovnou. (mar)
* Pamětní deska občanu Bělče Jo-
sefu Kusému, který v domě č.p. 60
schovával za 2. světové války para-
šutistu Arnošta Mikše, bude slavno-
stně odhalena 14. 5. od 16.00. (mar)
* Nejbližší zápasy starších žáků FK
Liteň: 14. 5. 10.15 Liteň - Zlonice,
21. 5. 10.15 Zákolany - Liteň, 28. 5.
10.15 Liteň - Zvoleněves, 4. 6.
10.15 Žižice - Liteň, 11. 6. Liteň -
Pozdeň             Miloslav KLIMENT
* Sběr kovového odpadu, vyslouži-
lých elektrospotřebičů a  autobaterií 
pořádají 21. 5. od 9.00 v Litni, Leči,
Bělči a Vlencích místní hasiči. Ko-
vové věci a elektro přivezte k hasi-
čárně, nebo nechte před plotem u
cesty. Výtěžek půjde na dofinanco-
vání zásahového vybavení SDH Li-
teň. Informace na 723 793 666 a 739
209 471. Jiří HRÁCH
* Festival základních uměleckých
škol ZUŠ Open se koná 22. 5. od
13.00 v areálu zámku Liteň. Vy-
stoupí pěvecké sbory, orchestr i ko-
morní soubory ZUŠ Řevnice, Dob-
řichovice, Kladno, Dolní Břežany,
Beroun aj. Na programu jsou i ta-
neční a divadelní představení či
výstava výtvarných prací. (iph)
* Zábavnou a edukační show pl-
nou písniček, povídání, tancování a
zábavy pro malé děti i unavené rodi-
če hostí 22. 5. od 16.00 kino v Litni.
Vstupné 280/330 Kč. (zzi)
* Rocková skupina Beat Sisters z
Berouna zahraje 28. 5. od 19.00 v li-
teňském kině. Vstupné 250 Kč. (slk)

Na koncertu zazpívá Adam Plachetka
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

V areálu zámku vytrubovali hornisté
LITEŇ HOSTILA JEDENÁCTÝ ROČNÍK INTERPRETAČNÍ PŘEHLÍDKY HRÁČŮ NA LESNÍ ROH

Melody Makers v kině
Ondřej Havelka a jeho Melody Ma-
kers - skvělý big band hrající swin-
gové a jazzové melodie 30. - 40. let
minulého století přijali 23. dubna
pozvání do liteňského kina. Tento
odvážný nápad opět posunul mož-
nosti našeho kulturního stánku a při-
nesl nám nezapomenutelný zážitek.
Příprava na koncert nebyla vůbec
jednoduchá. Do kinosálu se muselo
přistěhovat piano, postavit vyvýše-
né pódium, zajistit osvětlení se stmí-
vacím efektem... Tato profesionální
příprava a požadavky přinesly stej-
ně do detailu propracovanou hudeb-
ní produkci. Zaplněný sál se ponořil
do poslechu osobitého zpěvu a hu-
moru Ondřeje Havelky a jeho syna
Vojtěcha i sólových výkonů kapel-
níka, bratislavského trumpetisty Ju-
raje Bartoše, jeho žesťových kolegů
Michala Krásy, Jiřího Patocse a Mi-
chala Plecitého. Saxofony všech
druhů střídané s klarinety hráli pá-
nové Jan a Martin Třískovi, Pavel
Jordánek a  muzikant z našeho kra-
je, Hlásnotřebaňan Bedřich Šmarda.
Rytmika šlapala pod vedením kyta-
risty Petra Tichého, kontrabasisty
Petra Vláška, bicích David Maxa a
houslistů Martina Zbrožka i Jiřího
Sládka. Miloslav KLIMENT, Liteň

Foto Filip KAŠTÁNEK

Myslivečtí trubači při vystoupení v zámeckém parku. Foto ZáMek Liteň

V úterý 3. 5. jeli žáci 6. A, 7. a 9. třídy ZŠ Liteň autobusem na výlet. V Pís-
ku jsme se podívali na nejstarší vodní elektrárnu a prošli se po nejstarším
kamenném mostě  v ČR  i  střední Evropě.  Viděli  jsme,  jak  funguje  vodní
mlýn. Cestou do Temelína jsme se zastavili u vodní přehrady s elektrár-
nou, která pohání elektrárnu v Temelíně. Po prohlídce nás už čekala ja-
derná elektrárna. První skupina měla prohlídku exponátů, druhá se vyda-
la na  virtuální prohlídku Temelína zevnitř. První skupina si prohlédla, jak
vypadají pracovní obleky, přístroje a model areálu elektrárny. Poté jsme
se vyměnili s druhou skupinou a šli se podívat na virtuální kino. Vzali jsme
si brýle a sluchátka, rozhlíželi se kolem sebe nahoru i dolů a měli dojem,
že jsme opravdu uvnitř elektrárny. Nezapomněli jsme ani na občerstvení a
nákup suvenýrů. Výlet jsme si náramně užili.       Foto Marie Husáková

Linda Lebedová a Ludmila krutská, 6. A ZŠ Liteň

Výprava z Litně navštívila Písek i Temelín

Zachránili padesát vzrostlých stromů, podpořili papouška v ZOO
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Liteňští školáci vyrazili do Portugalska
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Ve čtvrtek 28. dubna po poledni byl
ohlášen požár v líhňařském středis-
ku bažantí zvěře u Litně.
Hořelo v podlouhlé jednopodlažní
budově s dřevěnou konstrukcí. Li-
teňští přijeli první, provedli prů-
zkum, vypnuli elektrickou energii a
začali s hasebními pracemi v dýcha-
cí technice. Bylo nasazeno několik
vodních proudů C, D, vysokotlak a
hasicí hřeb. Po dohašení a kontrole
thermokamerou zůstala na dohlídku
místní jednotka. Ostatní jednotky se
postupně vracely zpět na své základ-
ny. Liteňští dále zajistili zdroj elekt-
řiny z elektrocentrály, na kterou se
napojily líhňařské boxy v přízemí,
kde se nacházelo 6000 bažantích va-
jíček. Ty se podařilo uchránit před
znehodnocením. Během zásahu uhy-

nulo 1050 kuřat koroptve polní. Těž-
ký úkol má nyní myslivecké sdruže-

ní, které bude muset zajistit provi-
zorní prostory pro bažanty, kteří se

právě začátkem května začínají líh-
nout, a vystavět nové prostory vyho-
řelé budovy, aby byl provoz bažant-
nice i nadále možný.
K dalšímu požáru liteňští vyjížděli
hasiči 2. 5. - v 17.00 byl ohlášen po-
žár trávy u Měňan. Po příjezdu
k místu události začali hasit vysoko-
tlakým proudem. Během zásahu ří-
dili i dopravu, nahlásili na operační
středisko lokalizaci i likvidaci požá-
ru. Jednalo se o pálení natě, od které
se oheň rozšířil na přilehlou trávu. U
pálení se nikdo při ohlášení nenachá-
zel, škoda nevznikla.   Jiří HrÁCH,

SDH Liteň

DÍLO ZKÁZY. Vyhořelá odchovna kuřat v Litni.                  Foto jiří HrÁCH

Může tedy rozvíjet několik studijních specializací
od akademických přes umělecké až po řemeslné.
Portugalští žáci i učitelé nám umožnili vyzkoušet
si dílny i laboratoř, vzali nás na procházku podél
řeky Tejo a na prohlídku historického městečka
Vila Franca de Xira. 
Komunikačním jazykem na společných akcích i
v rodinách byla angličtina. Zúčastněné strany ji
ovládají na různých úrovních, takže se ke slovu
dostala i španělština a všeliká řeč těla. Portugalští
rodiče byli nesmírně srdeční, naši žáci říkali, že si
leckdy popovídali více s nimi než s jejich dětmi.
V nejednom případě už jsou domluveni na další
pobyt v létě, kdy má blízký Atlantik o poznání
přívětivější teplotu. Jako obvykle na takových ak-
cích, ke konci týdne se skutečně prolomily komu-
nikační bariéry a bylo vidět uvolněnou konverza-
ci dvojic a skupinek bez ohledu na národnost. 
Týdenní idylka je bohužel vykoupena mnoha pře-
kážkami. Nejprve nám covid znemožnil cestovat,
ze školy odešli absolventi, kteří na projektu pra-
covali, a bylo třeba najít novou »generaci«. Po
roce odstoupila jedna z irských partnerských škol
a za další půlrok tytéž tendence jevila i druhá -
přísná irská pravidla pro cestování během pande-

mie znemožňují, aby se irští žáci účastnili mezi-
národních setkání a nemohou je ani pořádat. Bylo
potřeba jemné diplomacie, aby se druhá irská ško-
la v projektu udržela, a ten se tak nezhroutil. 
Poslední setkání je plánováno na konec května
v Polsku. To rozrušuje některé portugalské rodiče,
kteří mají obecnou představu, že »ve východní
Evropě je válka« a nechtějí tam své děti pustit. I
my samozřejmě bedlivě sledujeme situaci, posu-
nuli jsme termín na nejzazší možný a držíme si
palce, aby se setkání ve městě Nisko, 100 km od
ukrajinských hranic, uskutečnilo a úspěšně uza-
vřelo naši čtyřletou projektovou anabázi. 
Mimochodem, ustupující covid se nevzdává lehce
- den před odletem domů byly dvě naše žákyně
vytestovány jako pozitivní. Kontrolní test potvr-
dil nákazu u jedné deváťačky, která pak zůstala
další týden v hotelové izolaci, kde se učila na při-
jímačky a přes telefon se připojovala do hodin…
I jedna z našich kolegyň si tudíž prodloužila »do-
volenou« a obě přiletěly až na Velký pátek. Tato
doba nabízí školákům vskutku nevšední zážitky a
nám, pedagogům, nové obzory v tématu péče o
mládež.                  Jan JÍCHA, Naše škola, Liteň
Projekt je financován s přispěním Evropské unie.

Děti hledaly paroží
Děti z mysliveckého kroužku v Litni
a Tábornického oddílu Mramor se

Fotbalisté vyhráli dva turnaje
Finálových turnajů OFS Beroun se účastní starší
přípravka fotbalistů FK Liteň. Zatím jsme v polo-
vině odehraných zápasů - turnaje ve Všeradicích,
Komárově i v Žebráku byly pro všechny sportov-
ním zážitkem. Kluci překvapují obětavostí, bo-
jovností a dobrou hrou. Dvě turnajová vítězství
jsou zatím hezkým vysvědčením.
Mladší žáci jsou po devíti zápasech v tabulce ok-
resního přeboru na bezvadném druhém místě. Do
sestavy se po delší pauze vinou zranění vrátil ka-
nonýr Jakub Vondrák - přejme si, aby se křivka
produktivity vstřelených gólů i hezkých kombi-
nací ještě zvýšila. Naši starší žáci na jaře opět
hrají mistrovskou soutěž OFS Kladno v systému
7+1; ze tří odehraných zápasů mají bilanci jedné
výhry a dvou proher .
Na programu teď máme 11. 5.  celodenní turnaj
mladších žáků krajských družstev Kába Cup v
Komárově, v červnu jsme přijali pozvání na tur-
naj O pohár Karla IV. v Karlštejně pro starší pří-
pravku a mladší žáky.
Pravidelné tréninky a nábor nových hráčů pro
ročníky 2008 - 2015 se konají každé pondělí a ve
středu od 18.00 na fotbalovém hřišti v Litni.

Text a foto Miloslav KLIMENT, FK Liteň

V ohni našlo smrt tisíc koroptvích kuřat
MÍSTNÍ HASIČI SPOLEČNĚ S JEDNOTKAMI Z OKOLÍ LIKVIDOVALI POŽÁR V LÍHŇAŘSKÉM STŘEDISKU

Na obnovu bažantnice
můžete přispět také vy
Na obnovu shořelé odchovny kuřat
jsme se rozhodli vytvořit sbírku.
Ve shořelé budově se bohužel na-
cházelo tisíc dvoudenních koropt-
vích kuřátek zakoupených z Fran-
cie. Část z nich jsme chtěli odchovat
a vypouštět do volné přírody v okolí
Litně, další část byla zamluvená do
jiných lokalit na Berounsku i jinde.
Kromě koroptví se v liteňském líh-
ňařském středisku odchovávají ba-
žanti a divocí králíci. Snažíme se o
návrat drobné zvěře, kdysi tak hoj-
né, do naší přírody. Pokud byste
chtěli na obnovu odchovny koroptví
a bažantů přispět, byl zřízen trans-
parentní účet u Raiffeisen Bank
v Berouně: 7733774400/5500. Ná-
zev účtu je Bažantnice Liteň. Díky
předem za každý příspěvek!

Kamila KAASOVÁ, 
Bažantnice Liteň

V Bělči, v ulici Ve Vatinách, u vrat jednoho z pozemků, byla stržena neu-
kázněnými psy srna. Vzhledem k ročnímu období v sobě měla dvě značně
vyspělá mláďata, která už nestihla přivést na svět. Psi ji zadávili a odběh-
li za další »zábavou«. Bohužel, někteří majitelé zřejmě nemají přehled o
tom, co jejich psi přes den dělají, jinak by k takovýmto drastickým přípa-
dům nedocházelo. Foto Petr MAjtÁn kamila kAAsoVÁ, Ms Liteň

Srnčí mámu zadávili nehlídaní psi

dvakrát vypravily do obory p. Fiřta
hledat s jeho laskavým svolením pa-
roží shozené jeleny i daňky. Při prv-
ním průzkumu obory děti našly ně-
kolik starších shozů a jeden nový z
mladého jelena. Podruhé našly čtyři
daňčí lopaty a několik menších sho-
zů od daňčích mladíků. Někteří jele-
ni se přišli ukázat, co jim začíná na
hlavě rašit nového, hlavně je ale za-
jímalo, co mají děti ke svačině.

Elise a Vladimír VětroVský,
tábornický oddíl Mramor, 

kamila kAAsoVÁ,
Myslivecký kroužek, Liteň 
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Děkujeme 
hudbou
Klasická hudba v podání ukrajinských 
umělců prchajících před válkou

Exkluzivní host: Adam Plachetka

20. 5. 2022  v 19.00
Zámek Liteň – Čechovna
Vstupenky: tickets@zamekliten.cz, 737 650 497, cena 300 Kč
Výtěžek koncertu bude věnován účinkujícím z Ukrajiny. 
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Po dvouleté odmlce se na Velký pá-
tek, kdy se otvírají všechny poklady
světa, na Vižině uskutečnil tradiční
velikonoční pochod na Skálu. Start
byl na rohu u lesa a sešla se zde veli-
ká řada účastníků, místních i přes-
polních. Organizátoři napočítali té-
měř stovku turistů všech věkových
kategorií i národností. Po trase byly
ukryty úkoly, kterými provázely

známé postavy ze Čtyřlístku. Děti
posilovaly u Bobíka tak, že nesly
menšího kamaráda na zádech, u Fi-
finky hledaly korále, s Pinďou zaži-
ly horolezecký výlet na Ďáblův pa-
lec, u Myšpulína luštily hlavolam,
hledaly části domečku, které po lese
rozfoukal vítr a plnily různé úkoly.
V cíli našly poklad, o který se spra-
vedlivě rozdělily a opekly si za od-
měnu buřta. Cestou nás vyškolilo
aprílové počasí - od tepla po kroupy.
Po trase jsme ještě v rámci Ukliďme
si Česko vyklidili trasu na Skálu a
udělali něco pro přírodu. 
I Velikonoce jsme si dva roky muse-
li odpustit. Ve Vižině děti své veli-
konoční říkanky nahrávaly a ty byly
následně odvysílány v místním roz-
hlase. Proto si letos konečně mohly
užít  hodování po vesnici s pomláz-
kami. Dětí chodilo mnoho - některé
si musely domů odložit košíček a
pokračovaly dál, jiné zmohla únava
tak, že ani celou ves neprošly. 

Jana FIaLOVÁ, Vižina

Oslavy výročí 750 let Vižiny jsou
za námi, ale o její historii píši i
nadále. Kronika, z níž čerpám, je z
roku 1920, kdy se obec politicky
osamostatnila a konaly se první
volby do obecního zastupitelstva.
Zuzana HŮLOVÁ, starostka obce

Na 28. října 1969 byla slavnost u
pomníku padlým vojínům v první
světové válce k 50 letům postavení
pomníku. Proslov měl Junek Václav
z č. 37. V září zemřel předseda obce,
Josef Záhořík (č. 20), který se hodně
zasloužil o vzhled obce. Byl to dob-
rý člověk. 
V březnu 1970 byla velká sněhová
kalamita, vlaky nemohly jezdit jaké

byly závěje, trať se musela prohazo-
vat. Zahrada č. 37 Frant. Jahelky by-
la rozparcelována na tři díly, posta-
vili si tam chaty dr. Janík a dr. Topin-
ka, oba z Prahy. 
Z jara 1971 byly velké povodně, vo-
da z lesa se přihnala a zaplavila ně-
kolik domů, studny natekly plné a
musely se vypumpovat. Otevřela se
továrna Velox ve Všeradicích. V
obecních volbách byl za předsedu
zvolen Knop Josef z č. 18 a tajemní-
kem Dolanská Antonie z č. 33.
V roce 1972 byla mírná zima. Začalo
se jednat o postavení nové prodejny
na třetí parcele Frant. Jahelky. Tento
rok se udělaly základy. Postavila se
nová čekárna na zastávce ČSD. Ma-

rie Cajthamlová z č. 29 vedla spor s
Karlem Ksandrem (č. 46) o cestu
okolo Farníka. Spor vyhrála, cesta se
zrušila.   
Rok 1973 se zaznamenává velkým
suchem. Otevřela se prodejna slav-
nostně. Kupovalo se nové vybavení
nábytku do klubovny za 10.000 Kčs.

V roce 1974 nebyla žádná zima, v
březnu dovršila teplota až 25°. Od
dubna začalo pršet, celý rok bylo
deštivo a zima. Na podzim bylo tak
velké mokro, že se nemohly dobýt
brambory a řepa. Ze závodů byly na-
sazeny brigády na pomoc. Prvně se
sela pšenice z aeroplánu. (Pokračování)

Koledníky zmohla únava
NA SKÁLU SE VYDALA TÉMĚŘ STOVKA TURISTŮ

Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 5/2022 (26)

Cestou k hromadě
děti luštily záhadu
Pálení čarodějnic na Vižině má dlo-
holetou tradici. Větve, které občané
naváželi na určené místo, byly nahr-
nuty na úhlednou hromadu a na vr-
chol byla umístěna slaměná figurí-
na, s níž Vižinští soutěžili na Mora-
ně v Dobřichovicích. Po 19.00 se
scházeli malí i velcí, někteří v kos-
týmech, jiní s košťaty, u pomníčku
padlým. Hasiči připravili pro malé i
velké pohoštění, čarodějnice a čaro-
dějové v kostýmech byli odměněni,
opékaly se buřty i klobásky. Po trase
byla připravena čarodějnická stez-
ka, na které děti plnily úkoly. Kdo
vyluštil jméno zakleté čarodějnice  a
místo, kde je poklad, ten ho bezpo-
chyby našel. Vatra vzplála kolem
20.00 a byla vidět široko daleko.
Místní i přespolní se sešli v hojném
počtu a užili si společný večer.  (jaf)

Běh pro Paměť národa
Paměť národa pořádá 7. ročník Bě-
hu pro Paměť národa. I letos účast-
níci poběží za všechny, kteří se ne-
vzdali. V květnu se bude možné bě-
hu zúčastnit na 15 místech po celé
republice - nabídnou závody s hro-
madným startem i doprovodným
programem, nebo individuální běh
po vyznačené trase, na níž se běžci
vydají sami. Běžci se mohou zare-
gistrovat kdekoli a zaběhnout si li-
bovolnou trasu na jakémkoliv místě
v ČR nebo v zahraničí. Do květno-
vých výzev se mohou zapojit také
školy a firmy.
V sobotu 21. 5. se uskuteční Běh pro
Paměť národa ve Vižině. Trasy na 5
a 10 km povedou brdskými lesy.
Start a cíl závodu s hromadným star-
tem bude u pomníku padlým v 1.
světové válce na kraji Vižiny.
Zakoupením startovného běžci pod-
poří neziskovou organizaci Post
Bellum, jež prostřednictvím projek-
tu Paměť národa dokumentuje osu-
dy pamětníků, pomáhá jim, vzdělá-
vá a vypráví příběhy 20. i 21. stole-
tí. Více info na www.behpropamet-
naroda.cz.  Martin Kareš, Vižina

Vižinské aktuality
* Den matek jsme oslavili 8. 5. Dě-
ti se postaraly o kulturní program,
pro maminky bylo připraveno po-
hoštění a kytička. (zuh)
* Očkování psů se uskuteční 14. 5.
od 14.00 před OÚ. Cena vakcíny
proti vzteklině je 100 Kč, kombino-
vané vakcíny 300 Kč.                (zuh)
* Staročeské máje se ve Vižině bu-
dou konat 21. 5. Ve 14.00 začne
průvod obcí s kapelou Třehusk. V
17.00 zatančí děti z Vižiny, po nich
vystoupí folklorní soubory Kamý-
ček, Vonička a Notičky. V 19.00
předvede vižinská omladina českou
besedu, v 19.20 se bude dražit a ká-
cet májka. Večer zahraje k poslechu
a tanci kapela Uvidíme. (zuh)
* Okresní hasičská soutěž Plamen
se uskuteční spolu s oslavami 100.
výročí založení SDH Vižina 28. -29.
5. všichni jste srdečně zváni.     (jaf)
* Kontejner na velkoobjemový od-
pad bude přistaven 4. 6. v 9.00 před
obecní úřad. (zuh)
* Do velikonoční výzvy Domečku
Hořovice se Vižina zapojila 131 ku-
řátky. Všichni, kteří výzvu podpoři-
li, získali pamětní list.                 (jaf) 

U HROMADY. Malí účastníci pálení čarodějnic ve Vižině.  Foto Dagmar JÍLOVCOVÁ

V roce 1974 bylo velké mokro, pšenice se prvně sela z aeroplánu

Koledníci.      Foto Jana FIALOVÁ

Soutěž: Jak se jmenuje zvon v obecní kapli?
Zápisy z kroniky se pomalu blíží ke svému konci. Pokud jste pozornými čte-
náři, jistě uhodnete soutěžní otázku: Jak se jmenuje zvon v obecní kaplič-
ce? Pokud znáte správnou odpověď, zašlete ji emailem na starostka@obe-
cvizina.cz, nebo vložte lístek s odpovědí, vaším jménem a kontaktem do
poštovní schránky u obecního úřadu do středy 18. 5. Výherce (bude vylo-
sován ze správných odpovědí 21. 5. v rámci Staročeských májí - před káce-
ním májky v cca v 19.20) obdrží láhev sektu. (zuh)

Noviny z VIŽINY
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Farma Homolka je známá především ruční
výrobou mléčných produktů. Malý rodinný
statek, který se nachází v Bělči u Karlštejna.
V současnosti je na farmě cca 30 kusů  mléč-
ného skotu. Na farmě ve Bělči se vše přizpů-
sobuje výrobě mléčných produktů. Na polích
se produkují jadrná krmiva - krmné obilí a
objemová krmiva – pícniny, pro kombinovaný
skot převážně plemene česká straka. Nedě-
lají se zde plodiny jako řepka, potravinářská
pšenice či sladovnický ječmen aj.
Vyrábějí se sýry zrající, pařené a čerstvé,
balkán, tvaroh, jogurty bílé i ochucené, zaky-
sané a jogurtové mléko, nakládané sýry. Je
nutné podotknout, že všechny výrobky jsou
zpracovány bez konzervačních látek.
Produkty se zaváží do obchodů, vináren, ka-
váren, farmářských trhů a dalších míst. Rádi
se zúčastňujeme i společenských akcí, jar-
marků, vinařských slavností a farmářských
trhů. Koupit si tyto produkty můžete také v
obchůdku přímo na farmě, který je otevřen
každý den. Výrobky Farmy Homolky v minu-
lých letech získaly ocenění Regionální stře-
dočeská potravina. Díky vyhlášené kvalitě
našich produktů nás zákazníci znají a rádi se
k nám vracejí.
Při neustálém vývoji firmy je potřeba zdoko-
nalovat technologii při výrobě na farmě. Jed-
nou z těchto investic je nákup mléčného tan-

ku na uchovávání čerstvě nadojeného mléka
pomocí robotického dojení. Tento nerezový
zásobník na mléko má za úkol v automatic-
kém režimu se starat o chlazení mléka a po
zpracování mléka zase automatické umytí a
dezinfikování tohoto zásobníku.
Druhá věc, která se pořídila, je kafilérní box.
Když zvíře uhyne stářím, nemocí, nebo úra-
zem je potřeba ho někde uchovat než si pro
něj přijede služba spadající pod Státní veteri-
nární správu, která má toto na starosti. Jinde
ve velkých podnicích se k tomuto účelu pou-
žívají speciální místnosti.
Díky spolupráci a podpory MAS Karlštejnsko
(Místní akční skupinou), z.ú se nám tyto
investice podařilo realizovat.
Posláním MAS Karlštejnsko, z.ú., je spojit

úsilí obcí, spolků, institucí, podnikatelských
subjektů, občanských iniciativ jednotlivců
působících v dotčeném území a ve Středo-
českém kraji, za účelem vytváření dobrého
jména a image Karlštejnska, jeho propagace
a rozvoje Karlštejnska, jako přírodní, kulturní
a společenské entity, při zachování venkov-
ského rázu krajiny. Díky výzvě č. 2 MAS
Karlštejnsko, z.ú., v souladu s Integrovaným
nástrojem (IN) CLLD, Strategií CLLD
2014–2020 Via Carolina a Programovým
rámcem PRV, bylo možné podpořit projekt
dotací MAS Karlštejnsko, z.ú., z jeho finanč-
ní alokace částkou ve výši 597 000 Kč. Bě-
lečská farma Martina Homoly se zapojila na
krátký čas do Místního partnerství s MAS, a
tím se podílela na jeho činnosti i společném
rozvoji regionu.
Dokáži si představit, že o podobnou podporu
by mohly žádat firmy, živnostníci, spolky –
hasiči, myslivci, zahrádkáři, včelaři, ale i ško-
ly, školky, různá občanská sdružení, která
spadají pod městys Liteň. Bohužel už ale ne-
mohou! Zastupitelstvo Městyse Liteň ukonči-
lo spolupráci a vystoupilo z tohoto uskupení.
Myslím si, že je to veliká škoda. Nejsme tak
bohatým městysem a hlavně v dnešní nároč-
né době to bude mít dopad na fungování
všech zmíněných spolků a sdružení.

Martin Homola, Farma HOMOLKA Běleč

Hledám

dům nebo pozemek
ve vaší lokalitě.

Případné nabídky volejte 
na tel.: 724 979 192, 730 779 441

ZŠ F. J. Řezáče v Litni hledá od školního roku
2022/23 do svého kolektivu nové kolegy:

- kvalifikovaného učitele/učitelku
na první stupeň

- školníka
Nabízíme: rovné jednání, přátelský kolektiv, příjemné 

pracovní prostředí, vstřícné vedení a benefity FKSP

Žádáme: zájem, kvalitu, spolehlivost a vhodné vzdělání

Kontakt: životopisy s průběhem praxe zasílejte na
cerna@zsliten.cz, pro informace 739 084 186

Farma Homolka investovala s pomocí MAS Karlštejnsko
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Prodejců bylo málo, nakupujících až až
ZUŠ ŘEVNICE POŘÁDALA PRVNÍ KVĚTNOVOU SOBOTU V DŘEVÁKU U MÍSTNÍHO NÁDRAŽÍ BLEŠÁK

V sobotu 7. 5. pořádala ZUŠ Řevni-
ce a Klub při ZUŠ jarní blešák ve
Skladu 13/Dřeváku na místním nád-
raží. Než došlo k rekonstrukci toho-
to krásného objektu, byly jarní a
podzimní blešáky tradičními akce-
mi. Oživení tradic vyžaduje čas, tak
jsme rádi, že jsme se do toho narych-
lo pustili. 
Prodejců bylo málo, zato kupujících
až až, možná i díky Food festivalu,
který se ten den konal v Řevnicích
také. Akce se náramně vydařila, díky
krásnému počasí, mladým pomocní-
kům a bezvadné prodejní atmosféře,
kterou Sklad 13/Dřevák ještě umoc-
ňuje. Vařila se káva, bylo zajištěno
drobné občerstvení a ještě se nám
podařilo díky dobrovolným příspěv-
kům prodejců a nakupujících získat
finanční podporu na děti z Ukrajiny.
Díky příspěvkům můžeme nakupo-
vat učební pomůcky a další vybave-
ní do školy, nejen pro děti z Ukraji-
ny, které docházejí do ZUŠ, ale i dal-
ším školám a školkám, prostě, tam

kde je to potřeba. Na tomto postupu
se shodla rada Klubu při ZUŠ. Další
blešák se bude konat na podzim.

ivana JUNKová, ZUŠ Řevnice

»Rekordman« jel
obcí skoro stovkou
Hlásná Třebaň, Řevnice - Řidiče,
který Hlásnou Třebaní svištěl rych-
lostí 91 km/hod., zastavili 29. dubna
řevničtí městští policisté. 
„Rekordní překročení rychlosti jsme
ovšem týž den zaznamenali v Řitce
- v místech, kde je povolena maxi-
málně padesátikilometrová rychlost,
jsme jednomu řidiči naměřili 97
km/hod.,“ uvedla administrativní
pracovnice řevnických strážníků
Jana Janoutová. „Oba případy byly
předány správním orgánům,“ dopl-
nila. (mif)

Řevnický »plácek«
se chystá na provoz
Jarní brigáda se začátkem dubna ko-
nala na Malém náměstí v Řevnicích.
Za účasti velkého počtu dobrovolní-
ků byla hrací plocha hřiště vyčiště-
na, srovnána a bylo doseto trávní se-
meno. Nyní již tráva trochu povy-
rostla a čekáme na první sekání. Vě-
říme, že plocha do konce května bu-
de již v dobrém stavu. Do té doby,
bohužel, musí být herní část hřiště
uzavřena. Byla by poškozena nově
vysetá tráva. Očekáváme, že hned 3.
června odpoledne zahájíme provoz
akcí pro děti. O všem vás budeme v
Našich novinách informovat.
Tomáš chabera, Milan ToMeK,

Jiřina Ullrichová, Řevnice

Z našeho kraje
* Setkání nad letovskou kronikou -
beseda s archivářem okresního ar-
chivu a starostkou Letů se koná 12.
5. od 17.00 v jídelně ZŠ Lety. (zol)
* Farmářské trhy můžete navštívit
14. 5. od 8.00 do 12.00 u zámku v
Dobřichovicích.  (lac)
* Putování Českým krasem za Ha-
genem se uskuteční 14. 5. Začátek v
Karlštejně u pošty kdykoliv mezi
8.30 - 11.00. Info: http://strednice-
chy.ochranaprirody.cz/sprava-infor-
muje/akce/.  (hah)
* Den dřevorádů, neformální set-
kání lidí, kteří mají rádi dřevo, les a
přírodu, se koná 15. 5. u Jíloviště.
Kromě sázení stromů bude připra-
ven doprovodný program a opékání
buřtů. Info na www.DenDrevora-
du.cz. (mav)
* Přednášku hydrologa Jiřího Ma-
líka Živá krajina - řešení sucha a
adaptace na klimatickou změnu hos-
tí 18. 5. od 18.00 Městská knihovna
Beroun. Vstupné 50 Kč.    (ist)
* Komentované vycházky okolím
Tetína se můžete zúčastnit 14. 5.
Sraz na tetínské návsi ve 12.15, tra-
sa měří přibližně 4 km, vycházka
potrvá asi 2 hodiny. (vlk)
* Tradiční retro happening Čekání
na opožděnou tramvaj, při němž
skupina nadšenců v historických
kostýmech vytvoří »živý obraz«, se
na Husově náměstí v Berouně koná
15. 5. od 14.00. vlastimil Kerl
* Taneční vystoupení organizuje
ZUŠ Řevnice v místním kině 19. 5.
od 18.00.              ivana JUNKová
* Přednášky, besedy, turnaj v des-
kovkách, virtuální realitu, workshop
pro děti, stylovou hru, prodej knih...
nabídne fanouškům fantastiky akce
FantastiCon 21. 5. od 10 do 20.00 v
Městské knihovně Beroun. Vstupné
150 korun.  iva STlUKová
* Kapela Drama Jazz band zahraje
21 .5. od 18.00 v řemeslném bistru
Karlštejn 34. Vstup 150/100 Kč. (tb)
* výstavu historických aut nazva-
nou Veteráni pod zámkem pořádá
21. 5. od 10 do 17.00 v Dobřichovi-
cích u řeky Veteran Car Club. (ak)
* Prodej mezi vraty se v Letech
koná 22. 5. od 10 do 16.00 Kontakt:
garagesalety@gmail.com. (sol)
* lukoláda se uskuteční 22. 5. od
14 do 17.00 u skautského srubu
v areálu sokolovny v Dobřichovi-
cích. Kromě soutěže v lukostřelbě
se můžete těšit na hry a další zají-
mavý program. (šim)
* K požáru rodinného domu v Čer-
nošicích vyjelo několik hasičských
sborů 30. 4. odpoledne. Po násilném
vstupu do objektu bylo zjištěno, že
se jedná o spálené potraviny v trou-
bě a zakouření domu. Hasiči vynesli
potraviny ven a budovu odvětrali.
Událost se obešla beze škody i zra-
nění, záchranka si převzala majitel-
ku bytu v lehkém šoku.               (jar)
* Tašku s průkazy, penězi a osobní-
mi věcmi nalezli 30. 4. půl hodinu
po půlnoci při kontrole čekárny nád-
raží v Řevnicích zdejší strážníci. Té-
hož dne odpoledne ji předali maji-
telce. Jana JaNoUTová

Tak jako mnoho obcí, tak i Řevnice projednávají svůj
nový Územní plán (ÚP). Je možné říci, že se jedná o
hlavní materiál, který definuje, jak se v budoucnu bude
obec rozšiřovat, kde budou plochy města určené pro
obyvatele - parky, hřiště..., kde bude zakázána výstavba
a kde naopak povolena. Když je územní plán »vyváže-
ný« k potřebám občanů a rozvoji města, a to i ve vztahu
k infrastruktuře, je to vždy přínosné pro obec i její oby-
vatele.
Bohužel, v Řevnicích se toto nějak nedaří. Vedení města
dlouho na územním plánu nepracovalo a když předloži-
lo svůj návrh, tak bylo zřejmé, že je založen zejména na
rozšiřování obce velkou výstavbou, dokonce i v zátopo-
vých oblastech. Většina Řevničáků si jistě pamatuje vel-
ký boj o oblast Eurovie, kde město vynaložilo nemalé
prostředky k tomu, aby zde byla velká výstavba, a to i

přes soudní rozhodnutí Krajského soudu v Praze a Nej-
vyššího správního soudu v Brně. Následně bylo referen-
dum, kde se drtivá většina obyvatel vyjádřila proti vede-
ní města a rozhodla, že oblast Eurovie se může transfor-
movat spíše pro potřeby obyvatel - drobná výroba, služ-
by, parky, sportoviště...
V Řevnicích jsou však další velké oblasti, kde město
chce povolit výstavbu: Pod Lesem a Vrážka. Opakované
projednání ÚP se koná 12. května v řevnickém kině od
18.00. Snahou města je nový ÚP projednat a odsouhlasit
co nejdříve. Je však dobré mít stále na paměti, že rozho-
dujeme o budoucnosti města. Jaké bude za pár let pro
nás i další generace. Unese město velký nárůst obyvatel?
Dopravu? A co škola? Školka? Bohužel, toto jsou všech-
no nezodpovězené otázky.          Jiřina Ullrichová,  

Tomáš chabera, Řevnice

Aerobičky přivezly z Čelákovic zlaté medaile

V kině budou znovu projednávat Územní plán Řevnic

NA PAMÁTKU. Pietní slavnost na památku 77. výročí konce II. světové vál-
ky se konala 6. května v Zadní Třebani. Řevničtí se při stejné příležitosti
sešli o dva dny později.               Foto nn M. FrÝDL

CO KOUPÍME? Blešák v řevnickém Dřeváku.            Foto Josef M. JUneK

Na soutěži v tanečním aerobiku Čelákovická Duběnka, která se konala 7.
května, získaly všechny tři týmy AC Olympia Všenory zlaté medaile. Radost
byla veliká! Závodnice se těší i na podvečerní vystoupení na letovských má-
jích, které je čeká 28. května. Držíme palce, ať jim forma vydrží.

Text a foto Katka Černá, AC Olympia Všenory
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SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

 605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera

Nástup ihned, nebo po domluvě.

PRACOVNÍKA ÚKLIDU

NÁSTROJAŘE

 ELEKTROINŽENÝRA
PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE

 PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHU CNC
FRÉZOVACÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA
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Děti létaly na koštěti a vařily lektvary
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ HASIČÁRNĚ SI DĚTI UŽILY ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE, VE ŠKOLCE ČARODĚJNICKÝ REJ
Po dvou letech se v zadnotřebaňské
hasičárně poslední dubnový den
konalo čarodějnické odpoledne plné
her, soutěží a zábavy. Místní hasiči
tu připravili deset disciplín, při kte-
rých si děti vyzkoušely šikovnost,
hbitost, trpělivost, přesnost, výtvar-
né umění i rychlost při běhu. Za sna-
hu sbíraly kamínky, jež mohly vy-
měnit v krámku za krásné ceny.
Mnoho dětí přišlo v čarodějnickém
převleku a s nádherně vyzdobeným
batohem - to byla další soutěž. Vy-
hrála ji Natálka se svým mladším
bráškou. Pro starší děti i rodiče byla
připravena soutěž Putujeme po Čes-
ku, kde bylo třeba určit podle obráz-
ků a nápovědy 10 zajímavých míst.
Počasí nám přálo, 50 dětí a jejich
rodičů i prarodičů si program velmi
užilo. Na závěr všichni dostali pamět-

ní list, sladkou odměnu a opekli si
buřty. Děkujeme všem, kteří s pří-
pravou i zdárným průběhem akce po-
mohli.  Ema MaLá, Zadní Třebaň

V zadnotřebaňské školce se Čaroděj-
nický rej konal 29. 4. Děti se na něj
připravovaly celý týden. Seznámily
se s různými zvyky spojenými
s Filipojakubskou nocí, každý si vy-
robil čarodějnici. Na páteční sraz ča-
rodějnic a čarodějů se slétlo deset dě-
tí v originálních kostýmech. Zkusily
si  magické disciplíny: létání na koš-
těti, hledání havěti, procházení pavu-
činovou stezkou, vaření lektvarů...
Vše vyvrcholilo zapálením »hrani-
ce« a upálením vyrobených čaroděj-
nic. Oheň jsme následně využili
k opékání buřtů. Klára ČERvEná,

MŠ Zadní Třebaň

Prvního května letošního roku jsme
se opět po covidové pauze sešli na
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Řevni-
cích, abychom uspořádali pro spolu-
občany tradiční hasičský Majáles.
Počasí se vydařilo, a tak i účast byla
vysoká. Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout techniku dobrovolných i
profesionálních hasičů. Téměř do
všech strojů bylo možné nahlédnout
a jakákoli otázka týkající se naší čin-
nosti byla zodpovězena. Pro dětské
návštěvníky si naši nejmenší členo-
vé z řad Mladých hasičů nachystali
soutěže, u kterých si mohli zkusit, že

být hasičem není vždy jednoduchá
práce. Vrcholem se pak stala ukázka
hašení hořícího domečku, při níž
mladí hasiči předvedli, co se na
kroužku učí. Naše dítka byla připra-
vena a plameny úspěšně pokořila.
Zasloužila si za to od obecenstva
velký potlesk. Dále zde byl připra-
vený stánek Českého Červeného
Kříže, kde si mohl každý vyzkoušet
znalosti z první pomoci. Pokud děti
chtěly vybít trochu energie, byly tu
nafouknuty skákací hrady a připra-
veny trampolíny. K mání bylo ob-
čerstvení, hrála hudba. Všem zúčast-

něným za SDH Řevnice děkuji. Po-
děkováni patří také těm, kteří vše
připravovali a celou dobu se o vše
starali a městu Řevnice za podporu.
Těšíme se na další setkání. 
Kateřina HOŘEJŠÍ, SDH Řevnice

Foto Petra POLcaROvá

Unikátní výstavou...
(Dokončení ze strany 4)
Průvodci výstavou jsou samotní žá-
ci. Jakým způsobem jste je vybírali
a jakou mají k provázení »kvalifi-
kaci«?
Výstavou provázejí žáci 8. a 9. roč-
níku, kteří se přihlásili zcela dobro-
volně. Kvalifikaci k provádění zís-
kají během dvoudenního semináře
vedeného přímo pořadateli výstavy.
Roli průvodců si poprvé vyzkoušeli
při vernisáži a sklidili zasloužený
potlesk. 
Komu je výstava určena? Budou ji
moci případně zhlédnout i mimo-
školní zájemci? 
Výstava, která bude instalovaná do
2. června, je určena především žá-
kům naší školy. V ideálním případě
by měly být osloveny i školy v oko-
lí. Předpokládáme, že během května
uspořádáme i odpolední prohlídku
pro veřejnost, o které dáme zájem-
cům včas vědět.   Miloslav FRÝDL

V Řevnicích upálili...
(Dokončení ze strany 1)
Myslíte si, že to nejhorší, co nás za
posledního půl roku potkalo, je těch
deset centimetrů sněhu?“ dodal s
tím, že komentáře jeho počinu byly
různorodé. „Ohlasy byly různé, ně-
které pozitivní, že se snad to zlo po-
daří spálit, některé negativní, že by
se politika do tradic neměla plést.
Cítil jsem povinnost při takto velké
veřejné akci sdílet jasný postoj
k válce na Ukrajině,“ uzavřel Jan
Slovenčík.
O řevnické vatře referovala i jiná
»velká« média. „Na místě byla TV
CNN Prima News, která dělala dva
živé vstupy do zpravodajství,“ po-
tvrdil Pavel Jílek, podle kterého by-
lo letošní »pálení« velmi úspěšné:
„Počasí nám přálo, bylo skoro úplné
bezvětří a hranice hořela pěkně od
středu, “ konstatoval s tím, že lidí se
na Vrážku přišlo podívat asi dvanáct
set. Miloslav FRÝDL

S pomyslným gentlemanským polibkem ruky nadšeně při-
jal nabízenou roli a s ledovým klidem aristokrata si text
oné osoby klidně přepsal. Aby mu víc seděl. A on seděl!  

Nevím, jestli to dělal i v hrách Vrchlického a Tyla, ale
veřím, že i je by s grácií posadil na… na hýždě. I když
hýždě tu tak nepasují na hrnec, budu ctít, že Ivo neměl
rád vulgarity. A sám vulgárně nemluvil. Když už se na-
dechoval pro drsnější výraz, pomáhal si osobami z his-
torie a divadla. Nebo opisem. Objevovala se pak Mesal-
lina, kecal či osoba obdivuhodně mdlého rozumu a sla-
boduchých reakcí.
Miloval anglický humor suchý, bílé si však s námi dal
klidně i sladší. Rád. Myslím, že můžu za divadelníky říci:
Ivo, bylo milo s tebou hrát, debatovat, vzpomínat. Bylo
milo poslouchat tvé herecké zážitky, vidět tvou chuť pře-
dávat zkušenosti mladším, sledovat tvé nadšení být stále
blízko divadelní múze. Škoda, že mezi nás spadla opona.
Bereme to ale tak, že stojíš za ní a my se tě dál budeme
ptát, dál s tebou debatovat i připíjet zdejšímu divadlu.
Mimochodem, na obřadu v »lesňáku« jsem měla chvíli
pocit, že Ivo vystoupí z portálu se slovy: „Docela zdaři-
lé, přátelé - a mně nenalijete?“

Michaela ŠMERgLOVÁ, DS Řevnice

Čarodějnické setkání

Gentleman odešel do divadelního nebe
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vrcholem majálesu byla ukázka hašení hořícího domečku

SBOHEM. Ivana Junková a Renata Rychlá (zprava) ze
ZUŠ Řevnice při posledním rozloučení s Ivo Tamchynou
v místním Lesním divadle.                Foto NN M. FRÝDL

V ČARODĚJNICKÉM. Obyvatelé Zadní Třebaně na cestě do místní hasič-
ské zbrojnice, kde se konalo čarodějnické odpoledne.   Foto NN M. FRÝDL

Jako každý rok uspořádali poslední
dubnový den místní hasiči pro děti
u dolního jezu v Hlásné Třebani ča-
rodějnické setkání. Počasí bylo ten
den fantastické, takže k Berounce
dorazilo dětí opravdu hodně. Byly
pro ně připraveny různé soutěže,
krásné odměny a samozřejmě došlo
také na vyhlášení nejkrásnější ča-
rodějnice. I dospěláci se bavili, stá-
nek s občerstvením byl stále v oble-
žení a u opékání buřtů bylo také
veselo. Kolem 20.00 byl zapálen
oheň, velký oheň - ještě druhý den,
když jsem jela okolo jezu, ohniště
stále doutnalo. Krásná akce,všem
patří dík. Text a foto

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Několik měsíců po vylodění Ameri-
čanů v Normandii v červnu 1944
pronikly první oddíly amerických
vojáků na německé území. Dva mili-
ony exemplářů malé kapesní příruč-
ky jim měly vysvětlit, kde jsou a jak
se mají na obsazeném území chovat. 
Nacházíte se v zemi nepřítele! Zdejší
lidé nejsou vaši spojenci ani přátelé.
Němci, ať už jsou přátelští a dávají
najevo lítost a odpor k nacismu, se
provinili proti lidským právům a ne-
můžou se změnit obratem ruky nebo
jen tím, že se omluví, nemohou se jen
tak vrátit do náruče civilizace.
Je to úloha všeho lidu, aby dokázal,
že si zaslouží znovu svoje místo me-
zi čestnými národy. Nejste v Němec-
ku proto, abyste se mstili  a chovali
se k obyvatelstvu jako ke zvířatům.
Nejsme jako nacisté. Ale také tady
nejste na přátelské návštěvě.
Buďte opatrní a mějste se napozoru
i po kapitulaci nebo domluveném kli-
du zbraní. Neriskujte. Na frontě jste
měli oči otevřené každou vteřinu a
zachovali jste chladnou hlavu. Proto
jste dnes naživu. Nemůžete si dovolit
vzdát se opatrnosti ani teď. Německo
mělo v zemi 500 000 vyškolených

vrahů, příslušníky SS v černých uni-
formách, část Himmlerova Gestapa.
Po porážce Německa převlíkli ti, co
přežili, uniformu za civilní šaty. To
jim umožňuje zaútočit ze zálohy.
Buďte vždy opatrní vojáci.
V každém okamžiku se chraňte.
Když Američané osvobodili koncent-
rační tábory na německém území,
byli v šoku. Narazili na hromady vy-
hublých mrtvol vězňů, které už pr-
chající nacisté nestačili spálit nebo
hodit do hromadných hrobů. Spatřili
chodící kostry vězňů, kteří přežili,
ale nevěděli úplně, co se děje a kam
mají jít. Američané tyto lidské tros-
ky a haldy mrtvých filmovali jako
důkaz nacistických praktik. Uspořá-
dali pak na osvobozeném německém
území ve většině měst a městeček,
kam US armáda pronikla, výchovný
večer. Místní obyvatelé museli po-
vinně přijít do nějakého použitelné-
ho sálu a tam jim Američané promí-
tali filmy, které cestou natočili.
Německé obyvatelstvo žaslo, bylo
otřeseno stejně jako každý, kdo i
dnes tyto filmy vidí. Snad teprve ta-
dy lidé pochopili a uvědomili si, za
co jsou nacisté odpovědni. Za co je

odpovědný Hitler, kterého si před
lety sami zvolili.
Vraťme se ještě k »návodu, jak se
chovat v obsazeném Německu a jak
zacházet s Němci«. Například byli
vojáci odrazováni od styků s míst-
ním obyvatelstvem, ale tomu se pro-
stě nepodařilo zabránit. Mladí lidé
spolu tančili a pili a radovali se, že
už je konec války.
„Než se pohlavě vrhnete do roman-
tického vztahu, myslete na to, že uza-
vřít manželství s cizinkou je velice
riskantní. Cizinky nezískají sňatkem

automaticky americké občanství a
bude problém je vzít s sebou do
Spojených států.“
Vojáci si však s sebou na milostné
schůzky příručku nebrali, a tak desít-
ky žen nakonec cestovaly do Ame-
riky za svým manželem a desítky,
stovky dětí zůstaly doma v Německu
s maminkou, ale tatínek nebyl zná-
mý. Často měly i jinou barvu pleti, a
to jim život v poválečném Německu
rozhodně neusnadnilo.

Magdalena Stříbrná
Gemmingen, německo

Autoškola Řevnice 
naučí Vás nejvíce!!!
aneb To, co Vás v autoškole neučili: ekonomickou

jízdu, couvání, parkování couváním, rozjezd 
do kopce, jízdu a couvání s vlekem, nájezdy 

na dálnici, jízdu po dálnici 130 km/hod...

semerad@volny.cz, 603 545 666

BEZPLATNÁ REALITNÍ PORADNA
V životě jsem toho zažila mnoho a vím, jakou cenu může mít 

ve správnou chvíli poskytnutá dobrá rada. Všem, kteří o to stojí, ji nabízím
ZDARMA. Těší mě pomáhat, poradit a vyřešit i složitější případy, 

které souvisí s bydlením. V realitách pracuji řadu let, zkušenosti jsem 
získala v Realitní společnosti České spořitelny. Mám za sebou mnoho 
úspěšných obchodů a spokojených klientů. Můžete mezi nimi být i Vy.

Co pro Vás mohu zajistit?
Prodej jakékoliv nemovitosti + pronájem nemovitosti + řešení exekucí 

+ aukce nemovitostí+ výkup nemovitostí + tržní odhad nemovitostí 
+ odhad pro dědická řízení + vyhledávání nemovitostí

Pavlína ČERNÁ, realitní a poradenská činnost

+ 420 730 779 441, pcerna@csrealitni.cz

Kapesní příručka pro americké vojáky
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 38)

NA MOSTĚ. Setkání amerických a sovětských vojáků 25. dubna 1944 na
mostě v německém  Torgau. Foto ARCHIV
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Karlštejn prvně vyhrál, Lety obraly lídra
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Dobřichovice před-
vedly nejlepší výkon jara a »zniči-
ly « Úhonice 5:0. Karlštejn překva-
pil první výhrou v sezoně; kapitán
Zajíc se trefil čtyřikrát!            (mif)

FK Lety - FK Králův Dvůr B 0:0
Cenný bod z klání s vedoucím tý-
mem tabulky. Hosté byli od prvních
minut  aktivnější a měli mírnou pře-
vahu. V 16. minutě byl Král faulo-
ván v pokutovém  území hostů, ale
píšťalka zůstala němá. Druhý polo-
čas začal »Královák« náporem a vy-
pracoval si několik šancí. Hosté úto-
čili, pozorně bránící domácí se sna-
žili o rychlé  protiútoky. Největší
příležitost Letů se zrodila v 84. mi-
nutě, kdy  si na pas Hřebečka naběhl
Král a jeho střela šla těsně vedle
branky. Jiří KÁrNÍK
tlustice - Lety 1:2 
Branky: Měchura, Král 

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - trubín 5:4. 
Branky: Zajíc 4 (2x PK), Bočkaj
Karlštejn dokonale zaskočil druhý
tým přeboru a připsal si první výhru
v sezoně. Rozdíl v tabulce nebyl na
hřišti znát. Karlštejnští předčili sou-
peře v bojovnosti, obětavosti a pře-
devším proměňovali šance. Čtyřmi
góly se blýskl kapitán Zajíc.      (miš)
Chyňava - Karlštejn 4:0 
Hosté se od 39. minuty museli obejít
bez Gráze, který po druhé žluté kartě
opustil hřiště.                                 (mif)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Hudlice - OZt 1:0 
Na podzim Hudlice, suverénní lídr
tabulky III. třídy okresní soutěže,
zvítězily na Ostrově 6:2. Tentokrát
však OZT v roli obětního beránka

nebyl - už v první půli zahrozili
Frýdl a Vlasák. Domácí byli nebez-
peční po standardkách. Změna stran
přinesla boj o střed hřiště, šance při-
šly až v závěru. Nejprve Suchý unikl
po křídle, ale našel jen dobře posta-
veného gólmana. Čtvrt hodiny před
koncem se po centru dostal domácí
útočník ve vápně k propadnutému
balónu a zamířil přesně k tyči. Čtyři
minuty před koncem Suchý po ideál-
ní přihrávce od Vlasáka ve vyložené

šanci selhal. (Mák)
semifinále okresního poháru 
Všeradice - OZt 1:1 (penalty 4:3)
Branky: Budil - Chedik 
Domácí byli aktivnější, ale do šancí
se nedostávali. Naopak Frýdl a hlav-
ně Kináč, který mířil do tyče, mohli
otevřít skóre. Všeradice udeřily těs-
ně před půlí, kdy se štěstím procedi-
ly míč do sítě. Hosté se hnali za vy-
rovnáním, ale Vlasák únik nevyužil.
Tři minuty před koncem se odražený

míč dostal k Chedikovi a bylo vy-
rovnáno. V penaltové loterii za Ost-
rovan selhali Šebek i Suchý a do
finále tak postoupili domácí.  (Mák)
OZt - Hostomice 4:2 
Branky: Zíma (z pen.), Vlasák,
Hejlek, vlastní  
V doslova slepené sestavě nastoupil
Ostrovan proti lepšícím se Hostomi-
cím. Po pěti minutách to bylo 1:1 -
hosté si dali vlastní gól a po chvíli z
penalty vyrovnali. OZT několikrát
selhal v nadějných situacích, a tak z
brejku trestali hosté. Naštěstí přišla
penalta i na druhé straně - gólman
Zíma ji z přehledem proměnil. Před
půlí po individuální akci zvýšil Vla-
sák a důležité tři body potvrdil po
změně stran Hejlek. (Mák)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Úhonice 5:0 
Branky: M. Šlapák 2, román, Ba-
biak, Hók
Kdo o »čarodějné« sobotě zašel na
dobřichovické fotbalové hřiště, neli-
toval. Místní »čutálisté« předvedli
jeden z nejlepších výkonů jara, Úho-
nice za celý zápas dokázali vyslat na
domácího gólmana jedinou (!) stře-
lu. Domácím vycházely rychlé kom-
binace na jeden dotek, snadno se do-
stávali do výhodných střeleckých
pozic a úhonickou svatyni zasypali
deštěm střel. Zasloužené vítězství
mohlo být daleko vyšší: Dobřicho-
vičtí ještě třikrát nastřelili tyč a ne-
využili řadu dalších tutovek... (oma)
Kosoř B - Dobřichovice 0:0
(penalty 4:5)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Podluhy 3:0 
Branky: Černý, Bouček, Lenkvík
Broumy - Všeradice 2:6

Klubové atletické závody, které pořádalo 3. května ASK DIPOLI v Dobři-
chovicích, se vydařily. Více než 120 dětí poměřilo síly v šesti disciplínách:
- sprintu na 50 m, skoku dalekém, sprintu do kopce, výdrži ve shybu, na
překážkové dráze a v hodu kriketovým míčkem. Před začátkem se konal
exhibiční závod v hodu oštěpem atletů staršího žactva a dorostu. Během zá-
vodu panovala pohodová atmosféra, na závěr nechybělo vyhlášení 1. - 3.
míst, děti obdržely medaile i drobnou cenu. Fotogalerii a výsledky najdete
na webu – www.askdipoli.cz. V úterý 17. 5. hostí od 16.00 Sportovní areál
v Mokropsech Pohár o nejrychlejšího závodníka Poberouní.
Foto NN M. FRÝDL      Hedvika ŠebkoVá, ASk DIPoLI, Dobřichovice

Malí atleti skákali, běhali a házeli krikeťákem

Po dvouleté odmlce způsobené Co-
videm – 19 se 29. a 30. 4. rozezněly
nad Berounkou v Dobřichovicích
dračí bubny. Pro pořadatele náročné
a vyčerpávající přípravy vyústily ve
zdařilý, bezpečný a klidný sportovní
podnik. 
Letošní účast byla lehkým zklamá-
ním. Závodů v roce 2019 se účastni-
lo rekordních 38 posádek, letos se
jich přihlásilo pouze 15. Přes menší
účast se ale podařilo připravit skvě-
lou sportovní a diváckou show. Zá-
vody otevřel dračí potěr - Junioři.
Předvedli, stejně jako Ženy, parádní
boj do posledních metrů. Nakonec
odstartovala nejsilnější a nejprestiž-
nější kategorie Mix. Po lítých bojích
došlo na slavnostní vyhlášení vý-

sledků. Kategorie Junior:  1. Škola
Řevnice, 2. Letovští Sokolíci, 3. Hu-
jírci. Kategorii Ženy: 1. Dračice,
2. Černošické Fosílie, 3. Holky ze
Západu. Kategorie Mix: 1. Letovští
sokolové, 2. Převážně neškodný
DBT, 3. NGC Masters. Gratulujeme!
Za  organizační výbor děkuji všem,
kteří se nezměrnou měrou podíleli
na hladkém průběhu dne. Záchranné
službě ASČR, která naštěstí neměla
žádnou práci, kormidelníkům a
hlavně p. Klímovi za perfektně při-
pravený systém jízd. Pak též všem, a
to musím obzvláště vyzdvihnout,
čtyřem členům posádky Makrela,
kteří zůstaly po závodech v Dobři-
chovicích a zbytek víkendu s námi
strávili při kompletním úklidu celé

Dragon Boat arény. 
Nerad bych na někoho zapomněl a
proto děkujeme i všem nejmenova-
ným. Doufám, že se vám čas stráve-
ný v Dobřichovicích líbil a příští rok

se opět uvidíme - nejen v Dragon
Boat aréně, ale hlavně s pádlem v
ruce. Budeme se na váš těšit. Dra-
kům zdar!          Miroslav Ostrýt,

Dobřichovice

Dobřichovické závody dračích lodí ovládli Letovští sokolové

Body z Bakova přivezli
jen házenkářští žáci
Řevničtí »národní« házenkáři jeli 7.
května do Bakova nad Jizerou ke
čtyřem zápasům oblastního přeboru.
Mladší žáci už po prvním poločase
vedli a nakonec vyhráli 3:1. Starší
žáci odehráli vyrovnaný poločas, po
přestávce se rozstříleli a zvítězili
16:11. Zápas mužů byl vyrovnaný
celý, Bakovští si ovšem pohlídali
konec a vyhráli o jedinou branku
21:20. Dorostenci se bohužel nedo-
kázali proti fyzicky vyspělejšímu
soupeři prosadit - prohráli 17:23.
František ZAVADIL, NH Řevnice

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
14. 5. 17:00 FK Lety - Sokol Čisovice
22. 5. 17:00 Daleké Dušníky - Lety
KARLŠTEJN, okresní přebor
14. 5. 17:00  Karlštejn - Neumětely
21. 5. 14:00  Drozdov - Karlštejn
DOBŘICHOVICE, III. třída
14. 5. 17:00 Dobřichovice - Středokluky
21. 5. 17:00 Vonoklasy - Dobřichovice
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
14. 5. 17:00 Všeradice - OZT 
21. 5. 14:00 OZT - Broumy
VŠERADICE, III. třída
14. 5. 17:00 Všeradice - Z. Třebaň 
22. 5. 17:00 Loděnice B - Všeradice   

»DIVOKÁ« REMÍZA. Nerozhodně - 11:11 - skončil přátelský zápas starších
fotbalových přípravek Dobřichovic a Řevnic.                  Foto NN M. FRÝDL

DRAČÍ POTĚR. Jedna z dětských posádek na trati závodu. Foto ARCHIV
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Kompletní realitní servis

Specialisté na Berounsko

Na trhu od roku 1994

Rodinná fi rma

Správa nemovitostí

Domov - realitní společnost s.r.o.
Na Příkopě 1, 266 01 Beroun

info@domov-beroun.cz|tel: 311 623 447

www.domov-beroun.cz


