
Poberouní - Jste zvyklí jezdit na
stavební úřad do Řevnic či na mat-
riku do Karlštejna? Brzy si možná
budete muset odvyknout. Minis-
terstvo vnitra plánuje razantní re-
dukci úřadů v malých městech či
obcích.
Slučování matrik a stavebních úřadů
chystá ministr vnitra Jan Kubice.
Zůstat mají ty ve větších, spádových

centrech. Pokud si je budou chtít  po-
nechat i menší obce, budou muset
dokázat, že na sebe úředníci vyděla-
jí. „Vůbec si to neumím představit,“
tvrdí Petr Rampas, starosta Karlštej-
na. Zdejší matrikářka ročně kromě
jiného »odbaví« na sto padesát sva-
teb. Právě množství obřadů karlš-
tejnskou matriku možná před zruše-
ním zachrání. „Oficiálně nám to sice
nikdo nepotvrdil, ale neoficiálně
jsem se na městském úřadu v Be-
rouně dozvěděla, že nás kvůli svat-
bám rušit nebudou,“ uvedla karl-
štejnská matrikářka Eva Cubrová.
Podle ministerstva vnitra by měl být

počet matrik a stavebních úřadů zre-
dukován z šesti set osmnácti na třeti-
nu. Pokud návrh projde, budou lidé
nuceni za řadou úkonů cestovat i do
desítky kilometrů vzdálených měst.
Za to ministerstvo slibuje zkvalitně-
ní služeb úředníků. 
„Na to, jak jsme malá země, máme
hodně obcí a každá vykonává něja-
kou státní správu. Nemohou všechny
zajistit kvalitu, ani na to neseženou
člověka,“  řekl MFD Ondřej Vesel-
ský, náměstek ministra vnitra pro
veřejnou správu. 
Každá z 6245 obcí totiž musí pro stát
zabezpečit alespoň základní agendu

- organizaci voleb, obranu a krizové
řízení v případě povodní či požáru.
Některé obce dostaly svěřeny také
matriční a stavební úřady, obce s
rozšířenou působností vydávají ob-
čanské průkazy a pasy. Celkem za to
stát mezi obce letos rozdělí 7,4 mili-
ardy korun. 
„Budeme státní správu dále elektro-
nizovat, což bude znamenat poža-
davky na vyšší profesionalitu a od-
bornost,“ tvrdí Veselský. „Minister-
stvo má obavy, že úředníci v malých
obcích nový IT systém nezvládnou,“
dodává. (Dokončení na straně 9)

Petra FRÝDLOVÁ

Snaha hasičů i záchranářů
byla marná, motorkář zemřel
Řevnice - Životem zaplatil srážku s osobním
autem v zatáčkách nad Řevnicemi mladý mo-
torkář. Záchranáři už mu nepomohli.
„Na silnici mezi Mníškem pod Brdy a Řevnicemi
se srazil osobní vůz Toyota a motocykl Yamaha,“
uvedl řevnický hasič Pavel Vintera s tím, že jeho
kolegové pomáhali záchranné službě s oživová-
ním motocyklisty. „Zbytečně - motorkář přes veš-
kerou péči zraněním na místě podlehl. Řidič auta
zraněn nebyl,“ řekl Vintera a dodal, že silnice
musela být po dobu zásahu uzavřena.             (mif)

Sestry z Haloun čeká
mistrovství světa

V tomto čísle Našich novin
* »Řecká« svatba na Ostrově - strana 3
* Na Portu dorazí Kubišová - strana 4

* Dobojováno: Řevnice se zachránily,
Karlštejn postoupil - str. 12

Zadní Třebaň, Vratislav – Tak jako
vždy, když se koná fotbalové Mist-
rovství světa či Evropy, je Zadnotře-
baňan Jan Palička daleko od domo-
va. Jako reportér MF Dnes teď tráví
dny v polské Vratislavi, kde hrají na
Euru 2012 čeští fotbalisté.
Honza se pohybuje na hřišti při tré-
nincích a rozhovorech s hráči nebo
v tiskovém středisku při psaní do
novin. Byl na stadionu, když Češi v
prvním zápase prohráli 1:4 s Rus-
kem. „Jestli budou hrát pořád takh-
le, jsem za týden doma,“ vzkázal
předminulou neděli z Polska. Zpest-

řením pro něj byl rozhovor s lídrem
kapely Nightwork Vojtěchem Dy-
kem, jehož kapela koncertovala
před prvním zápasem a fandila fot-
balistům přímo na stadionu. „Roz-
hovor byl příjemný, Dyk je vtipný,“
dodal Palička, jenž hovořil o fotbale
i s modelkou Terezou Maxovou nebo
zpěváky Jaromírem Nohavicou a
Tomášem Klusem. Protože v dalších
zápasech čeští fotbalisté porazili
Řecko 2:1 a Poláky 1:0, je jasné, že
reportér v Polsku zůstane minimál-
ně do čtvrtfinále, které se hraje ve
čtvrtek 21. června.                       (lup)

PRAOTEC VYDRA. Praotce Všerada si při velkolepých oslavách, které se o uplynulém víkendu kona-
ly ve Všeradicích, zahrál populární Václav Vydra. (Viz strana 5) Foto NN M. FRÝDL

Halouny – Vicemistryněmi České re-
publiky v juniorské extralize show
dance se staly Terka a Kačka Me-
lounovy z Haloun. Sestry jsou člen-
kami Tanečního centra R.A.K. Be-
roun, které uspělo s formací Casino.
Druhým místem si zajistily postup
na mistrovství Evropy i světa, která
se budou konat na podzim v Maďar-
sku a Německu. (lup) Foto ARCHIV

Zrušíme »malé« matriky! hrozí ministerstvo
POKUD NÁVRH MINISTRA KUBICEHO PROJDE, BUDOU LIDÉ NA NĚKTERÉ ÚŘADY NUCENI DOJÍŽDĚT DESÍTKY KILOMETRŮ

19. června 2012 - 12 (573) Cena výtisku 7 Kč

Saudek do galerie přilákal davy návštěvníků

Zadnotřebaňan na Euru mluvil s Dykem i s Maxovou

Tatínek vedl dítě do školky,
zloděj mu zatím vykradl auto
Zadní Třebaň - Syna do školky v Zadní Třebani
odvedl 14. června tak, jako každé ráno, mladý tatí-
nek z Hlásné Třebaně. Když se vrátil na parkoviš-
tě, našel své auto vykradené.
„Neznámý zloděj během pěti minut před školkou roz-
bil sklo předních dveří vozu Volkswagen Multivan a z
předního sedadla ukradl černou koženou dokladovku s
průkazy, platebními kartami a několika tisíci korun,“
uvedla velitelka karlštejnských policistů Hedvika Kas-
lová. „Okradený má škodu 35 000 Kč,“ dodala. (mif)

S DYKEM. Jan Palička (vlevo) a
Vojtěch Dyk.              Foto ARCHIV
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Zahrádkáři obdivovali romantické zámky
VÝPRAVA ZE ZADNÍ TŘEBANĚ ZKRAJE ČERVNA PUTOVALA PO TRASE KAČINA - ŽLEBY - ČÁSLAV

Tak jako dospělí hasiči muži a ženy,
i naši nejmenší nástupci se sešli na
stadionu Spartaku Hořovice a soupe-
řili o titul přeborníka okresu Beroun.
Jedná se o vyvrcholení celorepubli-
kové hry pro mladé hasiče Plamen. 
Na podzim pětičlenná družstva
mladších i starších žáků v branném
závodě plnila různé úkoly - střílela,
určovala azimut i hasební prostřed-
ky, orientovala mapu, skákala přes
příkop, šplhala i ručkovala po laně,
přenášela a ošetřovala raněného. Zá-
roveň změřila síly ve štafetě dvojic.
V jarním, červnovém kole družstva
soutěžila v požárním útoku, štafetě 4
x 60 m s překážkami a nově i štafetě
CTIF. Přihlásilo se dvacet družstev
starších žáků, čtyři se ale k soutěži
nedostavila. Náš okrsek č. 4 Liteň
zastupovali mladí hasiči z Drahlo-
vic, Zadní a Hlásné Třebaně. Po pře-
počítání celoročních výsledků patří
první místo žákům ze Zaječova, kte-
ří budou okres zastupovat na krajské
soutěži v Rakovníku. Druzí skončili
mladí hasiči z Chaloupek A, třetí ze
Záluží A. Drahlovice skončily tři-

nácté, Zadní Třebaň patnáctá a
Hlásná Třebaň šestá. 
Do kategorie mladší žáci se přihlási-
lo také dvacet družstev. Náš okrsek
zastupovali mladší žáci ze Zadní i

Hlásné Třebaně a Karlštejna. Vítěz-
ství  vybojovali mladí hasiči ze Zaje-
čova A, druzí se umístnili hasiči ze
Zaječova B, třetí skončila Hlásná
Třebaň.  Zadní Třebaň byla třináctá,

Karlštejn skončil na čtvrtém místě.  
Všechna družstva, která se utkala v
celoroční soutěži Plamen, při vyhod-
nocení obdržela od Okresního sdru-
žení hasičů a Odborné rady Mládeže
Beroun diplom, první tři družstva v
každé kategorii pohár. Také nejlepší
čas mladších i starších žáků v útoku
byl oceněn pohárem. 
To nejlepší se mimo soutěž předved-
lo hned na začátku - svoji zručnost
ukázali opravdu ti nejmenší, »pří-
pravka«, děti od tří do pěti let. Ca-
parti z Podbrd předvedli požární
útok a štafetu 4 x 60 m.  Byli obdi-
vováni  diváky i samotnými soutěží-
cími družstvy. Je na místě smeknout
klobouk a poděkovat všem, kteří se
o zázemí pro tyto nejmenší starají. 
Děkuji také starostům sborů, kteří se
snaží pracovat s dětmi a tím udržo-
vat tradice hasičského hnutí. Vedou-
cím, kteří se o děti starají bez ohledu
na rodinné, pracovní i soukromé sta-
rosti. A také obecním zastupitel-
stvům, která je v jejich činnosti pod-
porují. Jiří MRkÁČEk,

starosta SDH karlštejn

Na první letošní autobusový zájezd
nazvaný Romantické zámky Kutno-
horska se zkraje června vydali zah-
rádkáři ze Zadní Třebaně. V zájezdu
hostovalo šestnáct účastníků z Litně,
přidalo se i několik Měňanských a
Řevnických. Zaplněný autobus smě-
řoval k empírovému zámku Kačina,
který v letech 1806 -1824 nechal vy-
stavět  Jan Rudolf Chotek, tehdejší
Prezident gubernia a nejvyšší purk-
rabí Království Českého. Od roku
1950 je zámek v majetku Národního
zemědělského muzea, které po roce
1995 nechalo rozšířit expozice o pre-
zentaci života různých společen-
ských vrstev. Po prohlídce zajíma-
vých interiérů s milým výkladem
průvodkyně jsme opustili hraběcí
komnaty a někteří si zašli do zámec-
ké kavárny na kávu s rakvičkou.
Kolem jedenácté hodiny autobus
přejel do 19 kilometrů vzdálených
Žleb. Oběd objednaný v hospůdce U
Kosů nezklamal. Hovězí polévka,
vepřové se zelím, kuřecí plátek s
bramborem - vše chutné a pěkně
upravené. A ta svíčková! Měli jsme
v bříšku jako v pokojíčku. Neuvěři-
telná byla i cena havlíčkobrodského
piva. Sladkou tečku ještě několik
dam udělalo ve vedlejší cukrárně.

Následně naše cesta směřovala k
zámku Žleby. Původně tu stál gotic-
ký hrad pánů z Lichtenburka. Po zni-
čujícím nájezdu husitů byl znovu
postaven a v polovině 15. století pro-
šel renesančními i barokními úpra-
vami. Do dnešní podoby byl podle
anglických předloh přestavěn Kar-
lem Vincenzem Aurspergem v letech
1849 – 1868. Romantické interiéry a

zajímavá poloha nalákaly mnohé fil-
maře. Naposledy se tu natáčela Troš-
kova pohádka Nejkrásnější hádanka.
Devadesátiminutová prohlídka inter-
iérů zvaná PIANO NOBILE nám
představila život tehdejší šlechty.
Zhlédli jsme zachovalý starožitný
nábytek, kožené tapety i druhou nej-
rozsáhlejší sbírku zbraní. Velmi zají-
mavá byla návštěva zámecké kuchy-

ně, včetně funkčních pecí, udírny či
přípravny masa. 
Ještě v autobusu si účastníci zájezdu
sdělovali své dojmy. V nedaleké Čá-
slavi, ve čtvrti Kalabousek se nachá-
zejí dvě zahradnická centra. Dobře
známý zahradník Starkl působil jako
unavená a ušmudlaná Popelka opro-
ti nově vybudovanému zahradnické-
mu centru firmy Hortix. Kdo nevá-
hal ujít těch pár kroků navíc, nelito-
val. Nádherně tematicky upravené
prodejní prostory, široký výběr do-
plňků zahrady, přes altány, sošky,
pergoly až po zlaté rybičky a hlavně
- velmi příznivé ceny. Dominantou
zahradnictví je rozsáhle jezírko se
dvěma vodopády, japonským altá-
nem a lavičkami na terase, které na-
bízejí odpočinek a malebné pohledy
na kvetoucí květiny, keře a zčeřenou
vodní plochu, kde se prohánějí ba-
revné ryby. Nechybí občerstvení v
malé kolibě, koutek pro děti a mož-
nost obdivovat afghánské kozičky.
Brány zahradnictví se zavíraly v 18
hodin, a tak i my s úlovky do našich
zahrádek jsme příjemně unaveni a
spokojeni odjížděli k domovu.
V září se chystáme na západ Čech –
do Lokte nad Ohří a Kynžvartu.
Richard Votík, ČSZ Zadní třebaň 

Mladí hasiči bojovali o titul přeborníka okresu Beroun
NÁŠ KRAJ V HOŘOVICÍCH REPREZENTOVALA DRUŽSTVA ZADNÍ I HLÁSNÉ TŘEBANĚ, KARLŠTEJNA A DRAHLOVIC

Soutěž dětí z celého světa vyhrála
Řevničanka Markéta Nováková

NA ZÁMKU. Zadnotřebaňští zahrádkáři při prohlídce interiérů zámku Kači-
na. Foto Richard voTÍk

PŘÍPRAVKA Z PODBRD. Jeden z nejmenších podbrdských hasičů v akci.
Foto Naďa ELIáŠková

Třináctiletá Markéta Nováková z
řevnického atelieru Rusalka Ireny
Staňkové zvítězila v mezinárodní vý-
tvarné soutěži pro děti Malujeme po
síti 2012 - Nápady, které změnily
svět. Její práce byla vybrána z více
než tří tisíc výtvarných prací z celé-
ho světa!
S Markétou (na snímku vpravo)
jsme se inspirovali dílem renesanč-
ního umělce a vynálezce Leonarda
da Vinci - Markéta technikou suchá
jehla vyryla do mědi destičku s au-

toportrétem tohoto geniálního uměl-
ce. Za úspěšné dílo si zaslouží vel-
kou gratulaci. Mezi navrženými na
cenu bylo i kolektivní dílo žáků ate-
liéru Honzíka Tomka, Emy Mullero-
vé, Hermíny Hančové, Máji Balejo-
vé a Toma Johnsona, kteří se pro
změnu inspirovali vynálezy da Vinci. 
Díla dětí z celého světa můžete do
konce června zhlédnout na výstavě v
pražském muzeu Kinských.

Text a foto Irena STaňková, 
atelier Rusalka, Řevnice
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Mám ráda pozitivní věci a - klasiku!
PĚVKYNĚ GABRIELA JELÍNKOVÁ POKRAČUJE VE ŠLÉPĚJÍCH SVÉ BABIČKY, SLAVNÉ OPERNÍ DIVY

Zadní Třebaň - U řeky Berounky, na
Ostrově  v Zadní Třebani si řekli své
ANO místní novomanželé Daniela a
Marek Šídlovi. „Rozhodli jsme se mít
svatbu v romantickém řeckém sty-
lu,“ řekla Daniela s tím, že si Zadní
Třebaň, kam se přistěhovali, zamilo-
vali. Oddával je starosta Stanislav
Balíček. „Užil jsem si to,“ řekl. „To-
hle je ta pozitivní stránka výkonu ve-
řejné funkce - žádné vyřizování stíž-
ností, sporů a problémů,“ dodal.

„Přes nepříznivou předpověď novo-
manželům počasí vyšlo - jen chvilku
jim pršelo - snad »štěstí«.  Řeč jsem
si připravil na základě rozhovorů se
snoubenci. Chtěli ji mít osobní, spíše
veselou,“ sdělil starosta s tím, že po
více než padesáti letech byly první
svatbou v obci vdavky Markéty Si-
manové v roce 2002. Od té doby se v
Zadní Třebani konaly další tři, z to-
ho jedna zlatá - manželů Prušinov-
ských. Petra FRÝDLOVÁ

Zadní Třebaň – Nestává se až tak
často, aby do Zadní Třebaně zaví-
tal televizní štáb. Nedávno tu jeden
byl. Pod Voškovem u Gabriely Je-
líNkoVé-PodNecké natáčela
Česká televize díl dokumentu s ná-
zvem Úděl nadání, který předsta-
vuje mladé talentované lidi.
Gabriela byla vybrána na základě
konkurzu z 300 přihlášených. A urči-
tě nejen proto, že příjmení Jelínková
je v operní hudbě pojem. „Moje ba-
bička Štěpánka Jelínková byla sólist-
kou opery Národního divadla a měla
štěstí - tehdy tam působil Václav Ta-
lich, byla to skvělá éra operní hudby.
Na její jméno jsem pyšná, a tak pod
ním vystupuju,“ říká Gabriela, jejíž
maminka Štěpánka Hraničková je
také pěvkyně, navíc učila na česko-
budějovické konzervatoři. „Byla i
mou profesorkou,“ dodává Gabriela.
Ulice, v níž bydlíte, se jmenuje po
vaší babičce Štěpánce Jelínkové, to
by byl asi pradědeček rád?
No ježíš! V době, kdy ulici takhle po-
jmenovali, žil ještě dědeček, byl do-
jatý. Tenhle dům postavil můj pradě-
deček, babička tady žila, zemřela v
85 letech. Já tu bydlím trvale od roku
2001. A i když jsem vyrůstala v Čes-
kých Budějovicích, protože maminka
měla angažmá v Jihočeském divadle,
cítím, že tady mám kořeny, je to můj
domov.
S hudbou jste asi vyrůstala odmalič-
ka, je to tak?
Hudbou jsem obklopená odjakživa,
babička, mamka, navíc tatínek byl
členem orchestru Jihočeského diva-
dla. Od čtyř let hraju na klavír, od de-
víti na hoboj. Nikdy jsem ale vylože-
ně nesnila, že budu zpěvačka. Když
jsem přemýšlela o střední škole,
mamka začala učit na konzervatoři a
mě zaujalo, jak vyučuje. V té době
jsem tedy začala zpívat a zpěv jsem
dál studovala na Univerzitě Mozar-
teum v Salzburku.

Tu jste dokončila v roce 2002. Od té
doby zpíváte?
Ano. A je docela stres, když si musím
shánět sama angažmá, je to neustálý
tlak, abych sehnala roli. Divadla teď
nemají na růžích ustláno, u nás ani v
zahraničí, často to bývá tak, že dlou-
ho nemám nic a pak zase víc věcí

najednou. Tahle doba opravdu nepře-
je umění, všechno je uchvátané, ne-
jsou na nic peníze.
Vy už ale jméno v oboru máte. Není
to tedy jednodušší se sháněním
angažmá?
V podstatě jsem si už pozici vytvoři-
la, ale stejně je to těžké. V divadlech

se hodně střídá vedení, takže nemáme
nic jistého, pořád je to velký souboj. 
Kde v současné době zpíváte?
V Plzni, v Banské Bystrici, občas v
Praze, Ostravě. Jsem hodně na ces-
tách. Dřív jsem dost koncertovala v
Německu, měla jsem i recitál ve Spo-
jených Státech, v Seattlu, pro americ-
kou televizi. Teď jsem ale víc tady v
Čechách.
A co vás baví nejvíc?
Určitě Turandot v Plzni, to je prestiž-
ní role, cítím se v ní moc a moc dobře
a jsem šťastná, že jsem se k ní dosta-
la. Je to výpravná opera s obrovským
ansámblem, kde zpívají velké sbory.
Hrála jste někdy stejnou roli v ji-
ných divadlech?
Jednou, Cizí kněžnu v Rusalce. Jiho-
české divadlo ji dávalo na otáčivém
hledišti v Krumlově, tutéž roli jsem
pak hrála ve Státní opeře v inscenaci
Zdeňka Trošky, líbilo se mi, že byla
pojatá klasicky.
Vy nemáte ráda modernu?
Mám ráda klasiku, žádné experimen-
ty, zvlášť v opeře. Opera má být na-
čančaná, je to podívaná pro diváky.
Lidi chtějí vidět něco výpravného, ne
ponuré a šedivé představení.
To, že máte ráda barevné a pozitivní
věci, je vidět i na vašich obrazech.
Ráda malujete?
Malování je můj druhý koníček,
maluju i na zakázky, nedávno jsem
měla výstavu v Martinickém paláci
na Hradčanském náměstí. Já mám
obecně radši to, co je pozitivní, ne-
mám ráda pesimismus a věci, které
mě ubíjejí. Možná i proto se zabývám
esoterikou, jógou, feng-šuej, vyklá-
dám karty…
To zní zajímavě...
Doufám, že to ještě bude zajímavé.
Chtěla bych v Zadní Třebani časem
otevřít takové esoterické centrum.
Doufám, že se mi to povede, až zre-
konstruujeme dům.

lucie PAlIČkoVÁ

SÓLISTKA. Operní pěvkyně Gabriela Jelínková-Podnecká.     Foto ARCHIV

Naše noviny vás zvou na původní muzikál 

Noc na Karlštejně

Hrají a zpívají: Vladimír ČECH, Jan RosÁk, Pavel VÍtEk, 
Petr BENDL, Lumír oLŠoVskÝ, Jan Matěj Rak, 

Petr JaNČaŘÍk, Monika VaŇkoVÁ, Pavla ŠVÉDoVÁ, 
karel kRÁL, Petr ŘÍHa, alena ŘÍHoVÁ, Roman tiCHÝ, 

Jiří oBERfaLzER, Jiří CiCVÁREk, Jan taRaNt, Jan
kuNa, ondřej NoVÁČEk, sbor starostů, koňští kaskadéři,

šermíři, metači ohně, kejklíři, koně, koza...
Zámek PLOSKOVICE: pátek 22. 6. od 20.30

(Prědprodej vstupenek: Agentura FOR - for@agenturafor.cz)
Hrad STŘEKOV: sobota 23. 6. od 20.30

(Prědprodej vstupenek: Agentura FOR - for@agenturafor.cz)
Zámek MNÍŠEK p/Brdy: pátek 29. 6., sobota 30. 6. od 20.30
(Předprodej vstupenek: Zámek Mníšek p/B: mnisek@stc.npu.cz)

Ostrov zažil »řeckou« svatbu

NOVOMANŽELÉ. Daniela a Marek Šídlovi na své svatbě.        Foto ARCHIV
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Portu zahájí Klus, dorazí i Kubišová
ŘEVNICKÉ LESNÍ DIVADLO HOSTÍ ČTYŘICÁTÝ ŠESTÝ ROČNÍK TRAMPSKÉHO A FOLKOVÉHO FESTIVALU
Již podruhé v novodobé éře tramp-
ského a folkového festivalu Porta
vystoupí v řevnickém Lesním diva-

dle Tomáš Klus. V
pátek 29. 6. zahájí v
18.00 hodin 46. roč-
ník festivalu.   
Spolu s Klusem se
první den představí i
majitelky Porty - Pře-
let M.S. a mladá ka-
pela BlueGround.
Diváci se o víkendu
29. 6. - 1. 7. mohou
těšit i na další zvučná
jména: Lenku Filipo-
vou, Hop Trop, Ivana
Mládka, Jaroslava
Wykrenta, Pavla Žal-
mana Lohonku, Blue
Effect či Taxmeny. Mládek  vystoupí
v řevnickém Lesním divadle vůbec
poprvé, přestože bydlí v nedalekých
Dobřichovicích. 
Dalším lákadlem sobotní Porty bude
produkce kapely Blue Effect či pís-
ničky Jaroslava Wykrenta, který se

úspěšně vrátil na kon-
certní pódia. 
Festival se pyšní  vý-
lety za hranice žánrů.
Tentokrát bude zv-
láštním hostem Porty
Marta Kubišová, jež
přijala pozvání tria
Vokobere (Vondrá-
ček, Kocman, Berka).
Návštěvníci budou
moci Martu slyšet v
neděli  1. 7. s  neob-
vyklým  doprovodem
akustických kytar a
sborů - mohou se těšit
na písničky Ringo

ding, Balada o kornetovi a dívce či
Hej Jude.  Naopak tradičně se předs-
taví Poutníci, Taxmeni, Mirek Pale-
ček a kapely, které na Portě již uspě-
ly v soutěži či jako čestní hosté.  
Hudební tečkou a bonbónkem Porty
bude již tradičně Hodina H, ve které

se potkají osobnosti Porty, aby si
spolu zazpívali známé písničky v ne-
známém obsazení. Přijedou Samson
Lenk, Pavel Žalman, Petr Kocman,
Marcela Voborská, Jiří Tichota a
další, kteří budou mít chuť se přidat. 
Vstupné na jeden den festivalu činí
299 Kč, permanentka 599 Kč. Pejsci
a děti do 150 cm mají vstup zdarma.

Barbora TeSAŘOVÁ, Lety
Nikola POSeLOVÁ, Praha

BAByPANKáČI V LESŇáKU. V sobotu 9. června se Lesní divadlo v Řevni-
cích zaplnilo malými pankáči s červeným nebo tmavým čírem na hlavě. Ro-
diče s dětmi  mohli zhlédnout téměř dvouhodinovou show skupiny Kašpárek
v rohlíku nazvanou - podle posledního cédéčka kapely - Ten Halywůd. „Byl
to nevšední zážitek, jsou skvělí, jezdíme za nimi s dětmi, jak jen se dá,“ řekla
po koncertě maminka dvou dětí z Prahy. Kašpárek v rohlíku do Lesního di-
vadla zavítá znovu 1. září. Text a foto Petra FRÝDloVá

Kina v okolí
KINO LITEŇ
19. 6. 18.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
27. 6. 18.00 PRCI, PRCI, PRCIČKY -
ŠKOLNÍ SRAZ

KINO ŘEVNICE
20. 6. 20.00 ANIMACE, MEDITACE,
DUCHOVNO
22. 6. 20.00 VĚRA 68
23. 6. 16.00 ANIFEST 2010: DĚTI DĚTEM
23. 6. 20.00 KONTRABAND
27. 6. 20.00 ANIMATICA MUZICA
29. 6. 20.00 ANIMACE 15+
30. 6. 16.00 ANIFEST 2009: OPEŘENÉ
PEXESO
30. 6. 20.00 VÍTĚZNÉ FILMY ANIFESTU

KINO MÍR BEROUN
18. 6. - 19. 6. 18.30 (Út 17.30) MUŽI V
ČERNÉM 3 3D
19. 6. 20.00 LOV LOSOSŮ V JEMENU
20. 6. - 22. 6. 17.30 (Čt 20.00) LÍBÁŠ
JAKO ĎÁBEL
20. 6. - 21. 6. 20.00 (Čt 17.30) MOJE
LETNÍ PRÁZDNINY
21. 6. 15.30 ŽENA V ČERNÉM
22. 6. - 25. 6. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
DIKTÁTOR
23. 6. 20.00,  26. 6. 17.30 PROMETHEUS
26. 6. 20.00 TRAINSPOTTING
27. 6. 17.30 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
27. 6. 20.00 DIKTÁTOR
28. 6. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
28. 6. - 30. 6. 17.30 (So 15.30) DOBA
LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU 3D
29. 6. 20.00 TEMNÉ STÍNY
30. 6. - 1. 7. 18.30 PAŘMENI

LETNÍ KINO BEROUN
23. 6. 21.30 KONTRABAND
29. - 30. 6. 21.30 PROBUDÍM SE VČERA

KINO RADOTÍN
19. 6. 17.30 PROKLETÝ HRAD +
DIVOKÉ SAFARI 3D
19. 6. 20.00 HODNÝ SYN
20. 6. 10.00 VRÁSKY Z LÁSKY
20. 6. 17.30 THE ARTIST
20. 6. 20.00 VRTĚTI ŽENOU
21. 6. 17.30 MUŽI V ČERNÉM 3 3D
21. 6. 20.00 PŘÍBĚH Z PERIFERIE
22. 6. 17.30 MADAGASCAR 3 3D
22. 6. 20.00 JAK PORODIT A
NEZBLÁZNIT SE

Hra vtipná i smutná...
Hru anglického autora Richarda
Beana Novomanželské apartmá
chystají do Lesního divadla v Řevni-
cích místní ochotníci. Je to hra vtip-
ná a smutná zároveň, jak už to v ži-
votě bývá… Na jediné scéně, jež zo-
brazuje oprýskané přímořské apart-
má, jsou celou dobu společně tři pá-
ry, které ztělesňují dva hlavní před-
stavitele - Irenu a Edu - v průběhu
života. Mladý, bláznivě zamilovaný
pár rozkošný svou naivitou a vírou v
celoživotní lásku se střídá s párem
»středoleťáků«, kteří už vědí své a
uvědomují si, že život je mnohem
barvitější a záludnější, než si před-
stavovali. Na konci života jsou oba
představitele už rezignovaní a schá-
zejí se vpodstatě jen jako přátelé.
Závěr hry je nečekaný a ukazuje na
to, jak je vše v životě relativní, lidské
vztahy nevyjímaje. Mladý pár ztě-
lesňuje Markéta Hřebecká a Lukáš
Mašek, pár ve středním věku Terezie
Červená a Jiří Nikodým, dvojici na
sklonku života si zahrají Alice Čer-
máková a Petr Štechmuller. Premié-
ra se v Lesním divadle koná 5. 7. od
20.00, reprízy pak 6., 7., 8. 7., 13. i
14. 7. od 20.00 a 15. 7. od 17.00. 

Alice ČeRmáKoVá, řevnice

Tipy NN
* Výstavu keramiky soukromé ško-
ly z Vonoklas si můžete prohlédnout
od 19. do 22. 6. v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Fotky žáků výtvarného oboru ZUŠ
Černošice budou pod názvem Co
jsme uviděli ve škole vidění vystave-
ny 20. 6. od 16 do 18.00 v ZUŠ Čer-
nošice. Ivan LÁTAL
* Neviditelné modelky - 1. radotín-
ská, nevšední, polodramatická a ná-
kupní módní přehlídka se koná 21. 6.
od 19.00 v klubové scéně U Koruny
Radotín. Vstupné 100 Kč.           (dar)
* Stanislava Mihalcová (soprán),
Otakar Hájek (klarinet) a Jaroslav
Šaroun (klavírní doprovod) koncer-
tují 23. 6. od 19.00 v kostele v Kar-
líku. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Skupiny Psí Kšíry, Corvus Infer-
nus a Dead Shot budou hlavními ak-
téry bigbítového koncertu, který se
koná 23. 6. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Svatojánské slavnosti se uskuteč-
ní 24. 6. na zahradě Mateřské školy
Dobřichovice. Od 13.00 bude k vidě-
ní pohádka Bob a Bobek, králíci z
klobouku v podání brněnského diva-
dla Špílberg, od 15 přijde na řadu
Slavnost pasování předškoláků - zá-
bavné odpoledne pro děti s Chůdad-
lem. V parku začne v 17.30 předsta-
vení Malý Princ dětského dramatic-
kého souboru Kukadýlko. V případě
nepříznivého počasí zahrají děti v sá-
le Dr.Fürsta. Na 20.00 je naplánován
koncert a happening show studentů z
DAMU, na 21.15 Ohňová show s
Chůdadlem.  Vlaďka CVRČKOVÁ
* IX. Ořešské medobraní se bude
konat 24. 6. od 13.00 do 18.00 v la-
novém centru Ořech. Připravena je
bezplatná ochutnávka několika desí-
tek medů a medovin, velký medový
jarmark, vystoupení skotského i stra-
konického dudáka, skupin Oříšek,
HUKOt a country kapely Pražský
sběr. Budete si moci prohlédnout
světový unikát - prosklený včelín.
Vstupné je 50 Kč za osobu nad 150
cm. Vladimír GLASeR
* Čaj o třetí - odpoledne pro senio-
ry začíná 25. 6. od 15.00 ve velkém
sále Kulturního strědiska U Koruny
Radotín. Uslyšíte české a světové
evergreeny, zazpíváte si lidové písně
s duem Muzica Giusta.                (dar)
* Malý Princ - představení dětského
dramatického souboru Kukadýlko
můžete vidět 25. a 27. 6. od 19.00 v
zámku Dobřichovice. (vlc)
* Diskotéku k ukončení školního ro-
ku připravuje Club Kino Černošice
na 29. 6. od 20.30. (vš)
* Obrazy a ilustrace Věry Krump-
hanzlové jsou do 8. 7. vystaveny v
klášteře Skalka nad Mníškem. Do
15. 7. jsou v sousedním kostelíku sv.
Máří Magdaleny k vidění obrazy a
plastiky Magdaleny Kolářové.   (jab)

POSTEL PRO ANDĚLA. Premiéra hry Jaroslava Koloděje Postel pro An-
děla se na sklonku května konala v divadelním sále restaurace U Janů v
Karlštejně. Byla to současně premiéra karlštejnského ochotnického sou-
boru KOS, který vznikl minulý rok jako součást Karlštejnského kulturního
sdružení. Svižně napsaná komedie karlštejnským divadelníkům sedla - ba-
vili se dobře herci i diváci, kteří zaplnili sál do posledního místečka a něk-
teří i obětavě stáli. V hlavních rolích doslova zářili Lukáš Mašek, který
hru režíroval, Richard Kolek a Alena Nová. Ale i zbývající část souboru
potvrdila, že v dobře nastudované hře není malých rolí a diváci všechny
odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Nasadili si laťku pěkně vysoko, proto
přejme režisérovi šťastnou ruku při výběru dalších her a souboru KOS
nadšení i vytrvalost do dalších premiér.                       Helena KolářoVá, 
Foto ARCHIV Karlštejnské kulturní sdružení Karlštejn

Tomáš Klus.   Foto ARCHIV
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Všeradův kurýr

Návštěvu partnerské obce
Gernik v Rumunsku pod-
nikla 7. až 9. června vý-
prava ze Všeradic. Měli
jsme možnost zúčastnit se
Slavnosti Božího Těla. Zá-
kladem oslavy byly průvo-
dy věřících, jež obcházely
čtyři oltáře postavené ko-
lem vesnice. Oltáře se
zdobily březovými či lipo-
vými ratolestmi, které si
pak ženy odnášely domů a
dávaly je za obrázky jako
ochranu před bleskem.
Metlou z březového proutí
se zase vyháněli zlí ducho-
vé z lidí i ze zvířat. 
Procesí orodovalo za dob-
ré počasí před sklizní, za
ochranu před přírodními
katastrofami - od krupobi-

tí, přes bouřky až k moro-
vým ranám. Na cestu, po
níž šel průvod, se sypaly
květiny. Slavnost se nám
všem moc líbila. 
Všeradičtí hasiči probrali s
těmi gernickými problé-
my, které pramení ze zajiš-
tění jejich činnosti - stav

techniky, získávání peněz,
aktivita členů... Na závěr
konstatovali, že problémy
jsou v obou obcích stejné.
Také se společně vydali na
pěší túru do jeskyně Tu-
recká díra. Po dvanáctiki-
lometrovém pochodu pak
následovala bujará zábava

až do pozdních hodin. Ani
se nám po třech dnech,
které utekly jako voda, ne-
chtělo vracet domů - ce-
lou dobu naší návštěvy by-
lo krásné počasí a panova-
la příjemná, uvolněná ná-
lada.    Bohumil STIBAL, 

starosta Všeradic

SlAVNOST BOŽÍHO TĚlA. Všeradická výprava se v rumunské obci Gerník obývané
českými krajany zúčastnila Slavnosti Božího Těla. Foto Bohumil STIBAL

Mohutné a bujaré oslavy zažily up-
lynulý víkend Všeradice. Výročí
obce, hasičů i sportovců slavili mí-
stní a spolu s nimi i davy přespol-
ních celé dva dny!
První písemná zmínka o obci Vše-
radice je v listině z roku 1262, kdy
pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Val-
deku daroval svůj statek Všeradice
klášteru Svatá Dobrotivá. Oslavy
750. výročí této události se konaly o
víkendu 16. a 17. června a byly vs-
kutku velkolepé. Neoslavovalo se ale
jen 750. výročí obce, ale i 120. výro-
čí sboru dobrovolných hasičů a 80 let
od založení Tělovýchovné jednoty
Všeradice.
Hlavní program se odehrával na vše-

radickém Zámeckém dvoře. Návš-
těvníci mohli obdivovat nejenom sk-
vělé jezdce na koních, šermíře, umě-
lecké kováře, hasičskou techniku a
další atrakce, ale na své si přišli i mi-
lovníci hudby. V průběhu obou dní se
zde vystřídalo deset kapel, včetně
Banjo Bandu Ivana Mládka.  
Vrcholem oslav bylo sobotní divadel-
ní představení na počest výročí obce,
ustavení Všeradovy země, jmenování
její vlády a slavnostní první vztyčení
vlajky. Základem tohoto státního út-
varu se staly obce Podbrdy, Všera-
dice a Vinařice. Předsedou vlády byl
Praotcem Všeradem, kterého předsta-
voval známý herec Václav Vydra,
jmenován starosta Všeradic Bohumil

Stibal. Ministrem financí je starosta
Vinařic Petr Podubecký, ministrem
bezpečnosti starosta Podbrd Pavel
Ševčík, ministryní kultury obyvatel-
ka Haloun, herečka Jana Švandová.
Týmy tří zmíněných obcí také změři-
ly síly v legrační soutěži. Sobotu uza-
vřel velkolepý ohňostroj.
Akce pokračovala v neděli oslavami
hasičů, které začaly už ráno ve Vina-
řicích a pak se přesunuly na všeradic-
kou náves. Na Zámeckém dvoře vy-
hrávaly známé kapely i místní muzi-
kanti, na hřišti se utkali místní fotba-
listé s hráči staré gardy Slavie Praha.
Prohráli sice 4:6, ale oslavy se i tak
povedly, a oba dny jim přálo i počasí.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Všeradické oslavy trvaly dva dny
VYHLÁŠENÍ VŠERADOVY ZEMĚ ASISTOVAL VÁCLAV VYDRA, JANA ŠVANDOVÁ I IVAN MLÁDEK

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 12/2012 (102)

SAuDEK V GAlERii. Výstava fo-
tografií a obrazů Jana Saudka byla
7. června zahájena ve všeradické
Galerii M. D. Rettigové. Možnost
spatřit na vlastní oči tohoto geniál-
ního fotografa i jeho dílo přilákala
do galerie na sto návštěvníků. Sau-
dek dorazil s partnerkou Pavlínou
Hodkovou. Žádosti o společnou fo-
tografii či autogram pršely na oba
ze všech stran. Výstava, která před-
stavuje průřez umělcovou tvorbou,
je poměrně rozsáhlá - můžete zde
vidět na třicet obrazů a přes čtyři-
cet fotografií. Při vernisáži se zá-
jem návštěvníků upínal spíš na
umělce a jeho přítelkyni, prohlídku
jeho děl si řada z nich nechala na
jindy. Prohlédnout si je v klidu ne-
bylo vzhledem k množství hostů
možné. Ti, kdo se do všeradické ga-
lerie na Mistrovu prodejní výstavu
ještě nevydali, tak mohou učinit do
22. července.

Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ

Na Festival středočeského
venkova přijede ministr
Všeradice - Festival středočeského venkova
budou 26. června hostit Všeradice. Jako host
se jej zúčastní ministr zemědělství Petr Bendl,
pod jehož záštitou se festival koná.
„Festival má konferenční charakter,“ uvedl Ra-
domír Hanačík z Místní akční skupiny (MAS)
Karlštejnsko, která akci spolupořádá. Účastníci
konference, jež se koná v Zámeckém dvoře, bu-
dou diskutovat o rozvoji, zemědělství či veřejné
osobní dopravě středočeského venkova. Kromě
Bendla s příspěvky vystoupí třeba Radek Dvořák
z MAS Rakovnicko či starosta Všeradic Bohumil
Stibal. Ten bude hovořit o rozvoji obce a evrop-
ských dotacích. Účastníci festivalu si také pro-
hlédnou Galerii M. D. Rettigové a v nedávno ote-
vřené restauraci ochutnají místní speciality. (mif)

Umělci představí svá díla
Vernisáž výstavy, na které budou představena dí-
la, jež vznikla během letošního Art sympozia ve
Všeradicích, se koná 23. června od 14.00 hodin v
místní Galerii M. D. Rettigové. Svoji tvorbu před-
staví umělci z Čech, Slovenska, Německa či Ja-
ponska. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Všeradickým se z Rumunska nechtělo domůVítali nové občánky

Vítání občánků se konalo 10. červ-
na ve Vižině. Sofii Bale, Ele Vrhe-
lové a Kateřině Pánkové, jež se na-
rodily v roce 2011, zarecitovali ma-
lí vižinští hasiči, starosta pronesl
slavnostní řeč, děti pohoupaly mi-
minka v kolébce, rodiče se pode-
psali do místní kroniky a těšili se z
darů od sportovců, hasičů i obec-
ního úřadu. Maminky dostaly ky-
tičky a všichni si připili na zdraví.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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»Staromilci« pořádali setkání i závod
V SOLVAYOVÝCH LOMECH SE SEŠLI OBDIVOVATELÉ STARÝCH MOTORŮ, NA ZBRASLAVI ZASE VELOCIPEDISTÉ

Královský průvod, který se letos ko-
nal již pošesté, se zastavil i u nás v
Hlásné Třebani. Počasí nám přálo, a
tak jsme mohli císaře Karla IV. , jeho
ženu Elišku Pomořanskou, bratra Ja-
na Jindřicha, Arnošta z Pardubic,
jezdce na koních, dvořany v povo-
zech i rytíře kráčející pěšky přivítat
v hojném počtu. Nejdříve se ujal
slova starosta obce Vnislav Konva-
linka. Předal mimo jiné dar Janu Jin-
dřichovi (v podání ministra Petra

Bendla) - dort ve tvaru vodovodu a
poděkoval za dotaci na vybudování
vodovodu i v naší obci.  Myslím, že
to bylo milé překvapení - ani šašek
nevěřil svým očím...
Holky v rozpuku si připravily dar ve
tvaru klíčů jak pro císaře, tak pro je-
ho ženu. Loni totiž obdržel  císař klíč
jen jeden (jen doplňuji, že to byl klíč
nejen od vrat do naší obce, ale od
všech vrátek) a Elišce se to evident-
ně nelíbilo. Prohlásila dokonce, aby-
chom nezapomněli, že ještě umí lá-
mat meče. Tak jsme to doufám letos
napravily i básničkou, při které se
všichni pěkně pobavili. 
Po předání darů a přípitku pokračo-
val průvod dále na hrad Karlštejn,
aby mohl císař s doprovodem uložit
korunovační klenoty do oltáře kaple 
sv. Kříže. A my jsme se honem pře-
sunuli na Karlštejn, abychom se při-
pravili na závod mužských »spřeže-
ní« nazvaný Ženy na voze. 
Tentokráte ale vyhráli Srbečtí. Mládí
je holt mládí: přeletěli určenou dráhu
jako blesk. Ale musím podotknout,
že měli speciální povoz a ne klasic-

ký žebřiňák jako my, který je o hod-
ně těžší. My jsme měli co dělat, aby-
chom se udrželi na voze, neboť nám
pěkně zkřížili cestu a hrozila pohro-
ma. Ale naši hoši to zvládli bravurně
a my zůstali bez zranění.        

Jsem moc ráda, že se tato tradice za-
chovává, je to nádhera, krásný pocit,
bezva atmosféra. Už se těším, a dou-
fám, že nejen já, na průvod, který
půjde příští rok opět.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V přírodním areálu skanzen
Solvayovy lomy u Bubovic
se konalo tradiční setkání

přátel a sběratelů stabilních
motorů, rotujících setrvační-
ků, parních strojů a traktorů.

Krásné počasí přilákalo do
skanzenu, který se nachází
uvnitř přírodní rezervace v

bývalém vápencovém lomu,
nejen  mnoho diváků, ale
hlavně vystavovatelů. 
Výstavní plocha byla určena
pouze pro exponáty vyrobe-
né do roku 1945, což je také
můj rok narození - asi proto
se mi tady tolik líbilo!
Procházeli jsme se, u každé-
ho exponátu se zastavili a
pozorovali majitele, jak buď
startují své motory, nebo čis-
tí stroje a prožívají chvíle
své »slávy«. Na všech  bylo
vidět, jak se bezva baví a jak
se jim akce líbí.  
Největší pozdvižení bylo u
malého parního vláčku, kte-
rý vozil svého majitele po
miniaturní kolejnici. Tam se
shlukovaly snad všechny
děti a s nimi i dospěláci.  
Všude to houkalo, hučelo,
odevšad se valila oblaka pá-
ry. Pěkná podívaná! Říká se:
Kdo si hraje, nezlobí... Fakt
na tom něco je. Chlapáci ja-
ko malí upouštěli páru, pís-
kali... Prostě si pěkně hráli a
my se měli na co koukat.
Byla to paráda. Díky organi-
zátorům ze Společnosti Bar-
bora za tyto akce, stojí za to!

Jiná vydařená akce vonící
starými časy - XXIX.ročník
Jízdy historických velocipe-
dů s vrchu Jíloviště - Zbra-
slav - se konala 9. června ve
Zbraslavi. Byla to úžasná
podívaná, spousta nádher-
ných kol všech typů a zna-
ček.  Mě fascinovalo dobové
oblečení, dámy v krásných
kloboučcích, šatech a bílých 
rukavičkách, na zadních no-
sičích košíky plné květin -
hotová módní přehlídka!
Opravdu se bylo na co dívat.
Zvláště úchvatná byla jízda
na vysokých kolech: Co ti
pánové na tom všechno umí
dělat! Až se tají dech... 
Atmosféru dokreslovala do-
bová muzika, která se linula
po celém náměstí. Ještě ke
všemu vyšlo krásné počasí, a
tak to byl opravdu velmi sil-
ný zážitek. Nádhera. 
Podotýkám, že příští rok bu-
de slavnostní, XXX. ročník
závodu. Již teď se na něj
moc těším a všem doporuču-
ji, aby se na tuto vyhlášenou
akci přijeli na Zbraslav podí-
vat.           Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Císařský pár dostal klíče, Jan Jindřich vodovod
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ VÍTALI KARLA IV. A JEHO CHOŤ PUTUJÍCÍ Z PRAHY NA KARLŠTEJN BÁSNIČKOU

STAROMILCI. Na Zbraslavi mohli ctitelé starých časů obdivovat kola... ...v Solvayových lomech zase stroje. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Dáváme Ti klíče dva...
Ó císaři a králi náš, 
zas cestu naší obcí máš, 
kde radostně Tě vítáme 
a dary své Ti skládáme.

Dneškem chceme napraviti, 
co jsme vloni nezvládly, 
když jsme klíč od našich vrátek 
též Tvé choti nedaly.

Aby se snad nehněvala 
a klid měla mysl Tvá, 
na počest Tvé krásné paní 
dáváme Ti klíče dva! Ó CÍSAŘI A KRÁLI NÁŠ! Hlásnotřebaňští při předávání darů císařskému

páru a Janu Jindřichovi. Foto ARCHIV

Úžasné Čokoládové dopoledne prožily děti se svými učitelkami v mateřské škole Karlštejn.
Přijeli dva mladí kluci s obrovskou televizí, rozdali capartům trička a cedulky se jmény, aby
je mohli vyvolávat a spolupracovat s nimi. Děti se dozvěděly, odkud pochází a jak vzniká
čokoláda, malovaly čokoládou, otiskovaly dlaně, modelovaly zvířátka a samozřejmě celou
dobu olizovaly prsty a ochutnávaly, jako o život. Všechno bylo podmalováno hudbou a
šuměním moře, úžasné...            Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, Mateřská škola Karlštejn

Karlštejnské děti malovaly čokoládou
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Program začal v místech,
kde se odbavuje »smetánka«
Exkurzi na ruzyňské letiště v Praze absolvovali
žáci základní školy v Litni.
Praha-Ruzyně je naše největší letiště. Bylo zalo-
ženo roku 1937 a první přistávací plochy byly
travnaté. Za druhé světové války měli Němci na
Ruzyni leteckou základnu a začali povrch přistá-
vacích i odletových ploch zpevňovat.
Ve všední dny je od 5.00 ráno do 13.00 odpoled-
ne na letišti velmi rušno. Za hodinu je až kolem
50 příletů i odletů. Potom špička opadne a znovu
začne od 17.00. Společností, které spolupracují s
ruzyňským letištěm, je 52. Velká cestovní letadla
mohou přiletět a do hodiny zase odlétají, ale už s
jinou posádkou.
Náš program začal vstupem pro V.I.P na terminá-
lu číslo 3. Tady se většinou odbavuje »smetánka«.
Prošli jsme i bezpečnostní kontrolou, což byl vel-
ký zážitek. Poté jsme s průvodkyní nasedli do au-
tobusu, který nás provezl po celém letišti. Jeli
jsme se podívat i do hasičského terminálu, na kte-
rý jsme se zvláště těšili. Výlet byl krásný a moc se
těším, až i já se vydám do vzdušných končin na
obloze s našimi českými aeroliniemi. 

Monika ŠMoLcnopová, 7. třída ZŠ Liteň

Středisko volného času Domeček
Hořovice připravuje pro děti z Litně
a okolí program i na prázdniny.
Od soboty 14. července do soboty
21. července je na expediční základ-
ně (hotel Engadin v Železné Rudě)
připraven program v duchu velké di-
vočiny – na děti čeká putování šu-
mavskou přírodou, spousta her a
společné zábavy. Samozřejmě nebu-
dou chybět záhady a překvapení. Po-
byt lze rezervovat na telefonech 723
787 633 nebo 723 558 996.
Na polovinu srpna je pak připraven
tzv. příměstský tábor. Jedná se o for-
mu tábora, kdy děti neodjíždějí ni-
kam na delší čas - své rodiče opou-
štějí jen na určitou část dne a spí
doma. Tábor bude organizován od
pondělí 6. 8. do pátku 10. 8., denně
od 8.00 do 14.30 a vítány jsou
všechny děti, které se chtějí o prázd-

ninách setkávat s kamarády, pozná-
vat okolí Litně, hrát si a soutěžit. V
letošním roce je navíc přichystáno
hledání záhad a pokladů a výtvarné a
řemeslné dílny. Tábor nazvaný Puto-
vání časem je určený pro děti od 1.
třídy a uskuteční se za každého po-
časí. Rodiče, kteří nepokryjí celé
prázdniny svých dětí dovolenou či
pobytem u příbuzných si mohou re-
zervovat místo na tel.: 774 363 155.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Putování se zvířátky i za zvířátky
Od dubna organizuje liteňský Dome-
ček také celodenní výlety do přírody. 
Organizátorkami jsou Markéta Fílo-
vá a Eva Pastorková. 
První výlet byl připraven jako puto-
vání se zvířátky. Jeli jsme vlakem z
Karlštejna  do Srbska. Děti se dozvě-
děly, jak se cestuje s pejskem veřej-

nou dopravou. Ty, které neměly vla-
stního pejska, čekalo v Srbsku pře-
kvapení: čtyří psíci Evy Pastorkové
Brutus, Skippy, Cherry a Lojzík. 
Skupina byla rozdělena do družstev,
každé družstvo plnilo úkoly, za které 
získalo indicii. Lom nedaleko Srb-
ska se pak stal místem odpočinku,
her a opékání buřtů. 
Odpolední putování nás zavedlo do
kouzelné štoly, kde na členy výpravy
čekal poklad v podobě drahokamů -
děti však nejdřív musely vyluštit zá-
hadnou indicii. Vpodvečer jsme se
spokojení vraceli z Berouna vlakem
do Karlštejna. 
Druhý výlet výletníků se konal bez
zvířátek, zato za zvířátky. Putování
bylo zahájeno projížďkou každého
účastníka na koni a dále za doprovo-
du Josefa Motla návštěvou bažantni-
ce na Krupné. Panu Motlovi děkuje-

me za úžasné povídání i za čas, který
dětem po celý den věnoval. 
Výletníci dále putovali k rybníku na
Korno, kde se to zvířaty jen hemžilo
- housátka, kachny, labutě, králíci,
prasátka a krávy. Po celý den byly
připraveny pro děti hry, ale musíme
uznat, že možnost rybaření byla pro
účastníky zábavnější. Na závěr jsme
návštívili statek Františka Kaluby.
Ten dětem předvedl zemědělskou te-
chniku, která zaujala i tatínky. Panu
Kalubovi moc děkujeme. 
Domeček při propagaci akce slibo-
val, že děti uvidí narozené hříbátko,
ale bohužel klisna Nebraska měla
ještě čas. Mezitím už se ale narodil
krásný koňský kluk Napoleon. Maji-
telka Šárka Pastorková má velkou
radost. Někdy příště se půjdeme po-
dívat, jak krásně roste. 

Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

Za bránu děti nesměly,
tak si hrály na tučňáky
Výlet na hrad Karlštejn podnikly dě-
ti z liteňské školky. K bráně jsme do-
šli před 9.00. Fučel studený vítr, na
nádvoří ale dopadaly sluneční pa-
prsky, tak jsme žádali o vpuštění za
bránu. Jenže ostraha byla neoblom-
ná: Až v 9.20! Děti tedy posvačily a
hrály na tučňáky: mačkaly se v kru-
hu k sobě, aby jim nebyla zima! Pro-
hlídka hradu byla zajímavá. Kluci se
zajímali o zbraně, děvčata obdivo-
vala repliku královské koruny. Dos-
pěláci se pobavili nad představami
dětí, že nádobí po hostině myl sám
Karel IV. Hloubku hradní studny ca-
parti zhodnotili slovy: „Ty vago!“
Jaroslava HrácHová, MŠ Liteň

Na Šumavě caparty v červenci čeká divočina
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DOMEČEK CHYSTÁ NA LÉTO PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU I PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 6/2012                

NA LETIŠTI. Liteňští školáci na letišti Praha-Ruzyně.                  Foto Helena ŘeZáčová

Nejen liteňské děti ve věku od jednoho roku do tří let se
pravidelně scházejí v tělocvičně liteňské základní školy,
aby si společně pod hlavičkou MC Tilia zacvičily. Na
konci května se o milé zpestření zasloužila rodina Špid-
lových ze svinařské stáje Karlštejn Cowley. Na cvičení
přišli Špidlovi  v doprovodu krásných a klidných koní-
ků Prince a Jerryho. Všechny odvážné děti měly mož-
nost usednout do sedla a zdarma se povozit na jednom
z nich na školní zahradě. Většina přítomných batolátek
tak vůbec poprvé v životě pohlížela na svět z koňského
sedla. 
Děkuji Špidlovům za pěkný program a velmi děkuji  li-
teňské základní škole, protože dětem i maminkám po
celý školní rok nezištně poskytovala tělocvičnu k naše-
mu cvičení.                  Marcela Mourečková, Liteň

Foto eva SaneiStrová

LiteňskéOKÉNKO

Liteňská batolata se dívala 
na svět z koňského sedla
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Jeli jsme bez ambic, přivezli pohár!
DRUŽSTVO LITEŇSKÝCH SEDMÁKŮ TRIUMFOVALO V SOUTĚŽI POŘÁDANÉ PRAŽSKOU ZOOLOGICKOU ZAHRADOU

Během zimní přípravy fotbalistů A-
mužstva FC Liteň se nepodařilo nas-
tartovat správnou motivaci k vylep-
šení předposledního místa v tabulce
IV. třídy. Z podzimu si někteří hráči
přinesli za vyloučení pořádné »flast-
ry«: 1x stop na všechny jarní zápasy,
1x stop na 4 zápasy. Kladem byl do-
končený přestup Antonia, příchod
Víti Šebka a návrat Standy Kubiz-
ňáka. První dva vyztužili obranu,
Kubizňák pomohl záloze. 
Jarní sezonu jsme zahájili propadá-
kem s Mořinou. Zápas se zálohou
Hýskova konečně mužstvo sehrálo
kompletní a ukázalo, co v něm je.
Potěšilo nejen vítězství, ale i hra. Ve
stejném duchu se odbývalo i vítězné
utkání se Zdejcinou, až na další osla-
bení týmu zbytečným vyloučením T.
Eliáška (stop na dva zápasy). Ne-
šťastné utkání mužstvo sehrálo s
Chrustenicemi - prohrálo 0:2, navíc
pro zranění vypadli ze sestavy Anto-
nio a Šebek. Vrcholem nedisciplino-
vaného přístupu k zápasům byla
účast 9 hráčů v utkání s první Viži-
nou. Celek sice na místě doplnil Sk-
ramužský st., ale výsledek 0:9 mluví

za vše. V kabině před dalším zápa-
sem bylo hodně zle, účast na zápasy
se poté zlepšila a postupně se zlepšo-
val i výkon. Po remíze s béčkem Niž-

bora přišlo vítězství na horké půdě
Vysokého Újezda. Ale... V. Los vy-
loučený v tomto zápase dostal stop
na 6 zápasů. Vítězná šňůra pokračo-

vala i v utkání s Osovem. Poslední
zápas s rezervou Všeradic jsme roze-
hráli výborně, vedli jsme 2:0 a 3:2,
ale další zbytečné vyloučení T.
Eliáška a hra v oslabení 60 minut nás
stály mnoho sil - prohráli jsme 3:5. 
Kladem jara byly výborné výkony
M. Berky, J. Plavce aj. i uplatnění
mladých - Kináče a Velima. Záporem
jsou častá vyloučení a slabá účast na
trénincích. Starší hráči, kteří hráli
přebor s SG OZT, sice měli úlevy, ale
trénink v pěti lidech nepřinese muž-
stvu to, co má. Hlavně si musí všich-
ni hráči uvědomit, že na prsou mají
nápis FC LITEŇ, že tuto obec repre-
zentují a mají odpovědnost k přízniv-
cům i právě k obci, jež je podporuje.
Mužstvo má základ ze starších hráčů,
ale mladí musí víc pracovat na tom,
aby byli lepší, než jsou ti starší a na-
hradit je. Je to jen na nich.
Sezona bude ukončena 23. 6. turna-
jem za účasti domácího áčka a sta-
rých gard Hostomic, Zadní Třebaně i
Hýskova. Při turnaji oslaví někteří
hráči narozeniny. Přípravu na další
sezonu zahájí tým koncem července.
Miroslav BOuBErLE, Z. Třebaň

Když si v ZŠ Liteň naplá-
nujeme oslavu mezinárod-
ního dne dětí, prší. Je to už
taková tradice, a my s tím
počítáme. Letošní předpo-
věď na 1. 6. byla ale tak
špatná, že jsme akci přesu-
nuli na čtvrtek 7. 6. Pouče-
ní rodiče vybavili děti pláš-
těnkami - ten den  bychom
ale lépe užili sluneční brý-
le a krém na opalování!
Ráno jsme se sešli před
školou a pěšky vyrazili do
Leče na ranč Caballos ro-
diny Vlasákových. Celé do-
poledne jsme si užívali her,
soutěží a jízdy na koni. K

obědu jsme si upekli buřty.
Matěj a Břéťa Vlasákovi
předvedli jezdecké umění,
jejich tatínek nás seznámil
s koněm Charliem, který
umí neuvěřitelné kousky.
Děkujeme Vlasákovům za
pozvání a milé přijetí na
ranči. Mamince Adélky
Salavcové děkujeme za to,
že neúnavně zkrášlovala
zájemce malováním na ob-
ličej. Deváťáci doplnění
pár osmáky zajišťovali
soutěže a připravili taneč-
ní soutěž. Díky i jim.

Hana HAVELKOVÁ,
ZŠ Liteň

Pod názvem Zoopiškvorky se skrývá
soutěž pro žáky 6. i 7. tříd základ-
ních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Zoo Praha ji
pořádá jako odměnu pro školy, které
s ní spolupracují. My již několik let
sponzorujeme papouška mnišího, na
jehož krmení přispíváme z výtěžku
sběru sušené pomerančové kůry. Pro

zajímavost:  »sezobe« 1000 Kč roč-
ně. Organizaci ve škole zajišťuje
učitelka Jitka Klímová - s dětmi do
zoologické zahrady jezdí, účastní se
akcí pořádaných pro žáky a děti na
soutěž také připravila.
Každý si asi vzpomene, jak se piš-
korky hrají. Žáci soutěží ve skupi-
nách, hra je zkomplikovaná odpoví-

dáním na více či méně těžké otázky
týkající se zvířat a přírody. Jen ten,
kdo dokáže otázku správně zodpově-
dět, má právo zakreslit na hrací plo-
chu svůj symbol, křížek nebo koleč-
ko. Vítězí ti, kteří umístí vodorovně
nebo svisle čtyři své symboly. 
Desátý ročník se konal 5. června.
Loni jsme skončili překvapivě druzí,

letos bylo naše družstvo vpodstatě
bez ambic. Ovšem dostali jsme se do
finále a stáli proti šikovným a při-
praveným děvčatům z Neratovic.
Měli  jsme víc štěstí a domů přivezli
putovní pohár, diplom a ceny, včetně
rodinných vstupenek do ZOO. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňské A-mužstva skončilo sedmé, ale určitě má na víc

Školáci oslavili dětský den na ranči

VÍTĚZNÍ PIŠKVORKÁŘI. Jan Klimt, Jan Havelka a Jakub Gruncl, kteří li-
teňskou školu reprezentovali v Zoopiškvorkách. Foto Hana HAVELKOVÁ

PRVNÍ SEZONA. První sezonu v okresním přeboru mají za sebou mladší
žáci FC Liteň. Z osmnácti zápasů osm vyhráli - při skóre 87:101 obsadili
pěkné sedmé místo. Tato generace dětí má zájem o fotbal, na hřišti jsou
téměř každý den. Doufám, že jim zápal vydrží. My, dospělí, bychom jim v
tom měli pomoci a podpořit je.            Text a foto Miloslav KLIMENT, Liteň

Havelkův »hattrick«
Že bych si mohla vypomoci sportov-
ní terminologií a článek pojmenovat
Havelkův hattrick, mě napadlo již
při druhém »gólu«, ale trochu jsem
se bála, abych to nezakřikla. Nedo-
padlo to zcela podle našeho očeká-
vání (k naší velké radosti ovšem) -
titulek není úplně přesný. Janek  to-
tiž ještě přidal něco navíc.
Tři první »góly« jsou jasné. Žák
sedmé třídy liteňské základní školy
Jan Havelka letos zvítězil v okres-
ních kolech třech předmětových sou-
těží. Vyhrál okresní Pythagoriádu,
matematickou i zeměpisnou olympi-
ádu. Takže, to je ten v úvodu zmiňo-
vaný hattrick.
Další dva úspěchy jsme nečekali, o
to větší máme radost. Zeměpisná
olympiáda je postupovou soutěží, Ja-
nek na krajském kole v Benešově zí-
skal mezi nejlepšími žáky škol z ce-
lých středních Čech třetí místo. Ze-
měpisnou olympiádu v liteňské ško-
le organizuje mnoho let paní učitel-
ka Klímová. I pro ni je to ocenění
její dlouholeté práce a patří jí podě-
kování za motivaci, inspiraci a pří-
pravu na soutěž.
A to nejlepší na konec! Na okresním
kole fyzikální olympiády v Berouně,
které je organizováno pro žáky 8. i
9. tříd a studentů srovnatelných roč-
níků víceletých gymnázi sedmák Jan
neměl papírově mít šanci na úspěch.
Výsledek nám vyrazil dech: Byl
druhý! Blahopřejeme k výborným
výsledkům, děkujeme za reprezenta-
ci školy a doufáme, že příští rok si
hattrick zopakuje. A přidá zase něco
navíc... Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Turnaj vyhráli Osovští
Každý rok před prázdninami se se-
jdeme v naší škole, abychom porov-
nali síly ve vybíjené. Letos jsme při-
vítali děti osovské a tetínské. Osov-
ští přijeli obhajovat minulá vítězství
a opět prošli turnajem bez zaváhání.
Blahopřejeme! Na druhém místě
skončilo družstvo Litně A, třetí příč-
ku uhájilo liteňské béčko. Tetínští
skončili čtvrtí. Organizaci turnaje
zajišťovala učitelka Ema Malá s
Dášou Linkovou a Dášou Karlovou.
Medaile vyrobila učitelka Jana
Macíková s žáky 8. třídy. Při turna-
ji pomáhali žáci 8. třídy a William
Ebeberlein z 9. třídy. O netradiční
úvod se postarala děvčata ze šesté
třídy v roli mažoretek.

Helena ŘEZÁČOVÁ, ZŠ Liteň

NA RANČI. Liteňští školáci při oslavě dětského dne na
ranči Caballos v Leči.              Foto Hana HAVELKOVÁ 
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»Kudrlinkový« krasopis možná skončí
TESTOVÁNÍ NOVÉHO PÍSMA COMENIA SCRIPT BUDE UZAVŘENO 30. ČERVNA, I V ŘEVNICKÉ ŠKOLE

Řevnice - Dvouleté testování nové-
ho písma Comenia Script na zá-
kladních školách se blíží do finále.
Projektu ministerstva školství se

účastní 40 ZŠ z celé České repub-
liky, včetně té řevnické.
Testovací fáze projektu skončí 30. 6.
Do listopadu budou vyhodnoceny vý-
sledky - v té době by mělo být jasné,
zda je písmo pro děti vhodnější než
klasický kudrlinkový krasopis. 
Ředitelka ZŠ Řevnice Štěpánka Raj-
chlová hodnotí projekt jako zdařilý.
„Děti psaní baví a my to přečteme,
což je nejdůležitější. Někteří rodiče
neměli důvěru ve výuku nového pís-
ma, takže jejich děti nebyly do pro-
jektu zařazeny - učily se psát váza-
ně,“ sdělila Rajchlová. 

Jiní rodiče si přáli, aby jejich dítě
umělo oba druhy písma. „Na naší
škole se učí nový typ písma. Zájem-
cům o ten »starý« doporučíme ve 2.
ročníku navštěvování kroužku váza-
ného písma, který jsme zavedli. Dí-
tě, které ovládá Comenius Script, se
totiž jakékoliv jiné písmo naučí snad-
no,“ uvedla ředitelka. Dětem se prý
nový způsob psaní líbí. „Díky po-
dobnosti s tištěnými materiály mno-
hem rychleji čtou i píší. Rovněž mé-
ně zdatní písaři nejsou tak demotivo-
váni, jak se stávalo díky nevzhledné-
mu napojování písmen ve vázané va-

riantě. Kantoři, kteří budou učit bu-
doucí první třídy, jsou jednoznačně
pro Comenius Script,“ dodala Štěpán-
ka Rajchlová.    Petra FRÝDLOVÁ

Mám ráda indiány! zpívala saxofonistka

Zadní Třebaň – Od 1. 8. bude mít
zadnotřebaňská málotřídka novou
ředitelku. V úterý 12. června byla
na veřejném zasedání zastupitel-
stva obce do této funkce zvolena
Jana Nešťáková.
Komise, jež v konkurzu rozhodovala,
vybírala ze čtyř přihlášených kandi-
dátů. „Měli jsme k dispozici všechny
materiály kandidátů, jejich životopi-
sy i jejich koncepce fungování naší
školy. Po vystoupení kandidátů jsme
se jednoznačně shodli na paní Nešťá-
kové - hovoří pro ni její zkušenosti i

to, co nabízí,“ sdělil zastupitel Jiří
Petříš, který byl jedním ze sedmi čle-
nů konkurzní komise. „Rozhodnutí
komise si vážím. Mým hlavním cí-
lem je kvalita a rozvoj školy i škol-
ky,“ řekla na veřejném zasedání Jana
Nešťáková. Ta má více než dvanácti-
letou praxi v základní škole či ZUŠ,
zná problematiku dotací ve školství a
je manažerkou i lektorkou angličtiny.
„Než jsem nastoupila do školství,
pracovala jsem v ekonomické sféře.
Stát se vedoucím pracovníkem ve
školství je pro mě samozřejmý vývoj

mé pracovní cesty,“ dodala Nešťá-
ková. Lucie PALIČKOVÁ

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se v Dobřicho-
vicích konají 23. 6. vždy od 8 do
12.00 u zámku pod lípou. Aktuální
nabídka je na www.dobrichovicketr-
hy.cz (pef)
* Socha sv. Jana Nepomuckého byla
slavnostně odhalena a požehnána
16. 6. na náměstí v Mníšku pod Br-
dy. Autory kopie díla jsou sochař
Petr Váňa z Karlíka a jeho bratr To-
máš z Řevnic.     Miloš NAVRÁTIL 
* Srazu vojenských veteránů, který
se konal 9. 6. na Zdejcině, se zúčast-
nili také řevničtí záchranáři. „Sou-
částí akce bylo brodění v Berounce
u autobusového nádraží v Berouně.
Pro případ kolize či zranění ve vodě
jsme tam asistovali se speciálním
vozem Volvo BV 202,“ sdělil šéf
záchranky Bořek Bulíček.          (lup)
* Na pohled hrůzostrašná havárie,
ale naštěstí jen s lehkým zraněním,
se stala 14. 6. na Strakonické silnici
u Řitky. Auto po nehodě skončilo na
střeše na kraji silnice, zasahovala tu
řevnická záchranná služba i profesi-
onální hasiči z Řevnic. „Pacient byl
s lehkým zraněním převezen do ne-
mocnice v Příbrami,“ řekl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček.              (lup)
* K dopravní nehodě u mostu v Dob-
řichovicích byli 6. 6. voláni řevničtí
profesionální i dobřichovičtí dobro-
volní hasiči. „Alfa Romeo sjela z bře-
hu do koryta Berounky,“ uvedl řev-
nický hasič Pavel Vintera s tím, že
při nehodě nebyl nikdo zraněn. „Ha-
siči vůz vytáhli na břeh pomocí au-
tonavijáku,“ dodal. (mif)
* Pacienta na umělé plicní ventilaci
snášeli 11. 6.  z prvního patra rodin-
ného domu v Černošicích řevničtí
profesionální hasiči. „Protože neby-
lo možné kvůli stísněnému prostoru
projít s ležícím pacientem dveřmi,
byl nesen přes okno v přízemí,“ řekl
řevnický hasič Pavel Vintera.   (mif)
* K autu, které hrozilo převrácením
ze stráně do potoka v Karlíku, vyjíž-
děli 11. 6. řevničtí profesionální ha-
siči. Vyprostili je pomocí automobi-
lového navijáku. (mif)
* Do stodoly v areálu zámku v Litni
se vloupal neznámý zloděj. „Ze za-
parkovaného nákladního auta Liaz
ukradl peněženku a z nádrže odčer-
pal 200 litrů nafty. Dalších 40 litrů
nafty ukradl z barelu,“ uvedla veli-
telka karlštejnských policistů Hed-
vika Kaslová. (mif)

Maminky dostaly kytku
Zadní Třebaň - Pěkného rozloučení
se školkou se na obecním úřadu v
Zadní Třebani dostalo 14. 6. dva-
nácti místním předškolákům. Pestrý
program na rozloučenou připravila
Miluška Malá - děti se zapojily do
vyprávění, povídání i malování. Na-
konec zarecitovaly basničky a ky-
tičkou poděkovaly maminkám i uči-
telkám Pavlínce Neprašové a Ven-
dulce Soukupové. Dítka obdržela od
OÚ pomůcky do školy.           (pef) 

Zrušíme malé matriky
(Dokončení ze strany 1)
„O rušení úřadů se mluví již delší
dobu. Předpokládám, že nějaké slu-
čování přijde, nevím ale o tom, že
by nyní bylo něco na stole,“ uvedl
starosta Řevnic Libor Kvasnička.
Pokud se úřady »centralizovat« bu-
dou, pak se působnost matriky i sta-
vebího úřadu v Černošicích rozšíří
na region se 120 000 obyvateli. „Ma-
triky a stavební úřady by měly být
co nejblíž lidem, pro něž jsou urče-
ny,“ komentuje to starosta šestitisí-
cových Černošic Filip Kořínek. (pef)

Moc díky, Vendulko!
Po mnohaleté práci v  zadnotřebaň-
ské školce odchází učitelka Václava
Soukupová. Je nás tu mnoho, kteří
vodíme děti do školky a pamatuje-
me, jak také nás »Vendulka« učila. 
Za její obětavost, milý přístup k dě-
tem, za lásku i práci pro ně a nás
všechny, jí patří obrovský obdiv a
DÍK!                   Petra FRÝDLOVÁ

Pejskaři, zaplaťte!
Všechny nás trápí výstavba nového
mostu přes Svinařský potok v Zadní
Třebani. Většina z vás chápe, že jde o
nutné zlo, jehož výsledkem bude lepší
a bezpečnější most. Stavební firma se
chová vstřícně, včetně udržování ob-
jízdné trasy v co nejlepším stavu.
Prosím všechny, kdo trasu používají,
o co nejohleduplnější jízdu. Vzhle-
dem k postupu prací lze očekávat, že
by termín výstavby mohl být o něko-
lik dní kratší.
Prosím všechny, jejichž dřeviny  přeč-
nívají nad vozovku, o odstranění pře-
sahu na úroveň pozemku - do výše
4,5 m. Opět byl poškozen popelářský
vůz, takže dřeviny, jež nebudou pro-
řezány, budeme muset odstranit sami.
Žádám majitele psů, kteří ještě neu-
hradili poplatek, o jeho úhradu. V
nejbližší době bude všem doručen vý-
měr na poplatek za svoz komunální-
ho odpadu. Bude možno hradit pře-
vodem či do pokladny OÚ, složenky
letos tisknout nebudeme. Děkuji p.
Janišovi, který pro obec z darova-
ných fošen zhotovil krásnou lavičku
do dvora OÚ.   Stanislav BaLíčEK,

LOUČILI SE S TAMCHYNOU. Pásmem básní, povídek, říkadel, sonetů a
divadelních kusů uzavřely školní rok děti z literárně dramatického odděle-
ní ZUŠ Řevnice. Vystoupili s nimi také členové divadelního klubu. Všichni
se tak rozloučili s Ivo Tamchynou, jehož dlouholeté působení v ZUŠ letos
končí. Po představení si děti pochutnaly na polárkovém dortu. 
V polovině června ZUŠ Řevnice uskutečnila tvůrčí street artovou dílnu.
Graffiti a Street art je nedílnou součástí doby. U nás je tradice graffiti o
něco mladší než ve světě, a z toho možná pramení, že se stále těší velké
popularitě u dospívající mládeže. Zvládnout externí velké plochy je nároč-
ný úkol, proto jsme pro akci zajistili odborné vedení. Vlastní malbě před-
cházely návrhy. Řevnice mají nyní svoji legální plochu a těšíme se, že na
ní budou vznikat další obrazy. Romana SOKOLOVÁ, Zadní Třebaň 
Foto Romana SOKOLOVÁ Ivana JUNKOVÁ, Řevnice

Odpolední bigbeatové hraní pro
radost se konalo v hospodě U Mlej-
na v Zadní Třebani. Akci zahájila
kapela z Lomnice nad Popelkou
Neo Mr. Day vtipným vystoupením
v rytmu reggae, hip hopu i jiných
stylů. Vystřídal je písničkář Kyslík,
který  zpěvem přivábil většinu něž-
ného pohlaví. Žižkovská kapelka
Sladký Konec roztancovala diváky.
Pak zahrála pražská melodická for-
mace S. F. I. a nakonec kapela Hal-
ly Belly se saxofonistkou, jež nám
každoročně nezapomenutelně   zpí-
vá , že »má ráda indiány«... 
Helena PELIKÁNOVÁ, Z.Třebaň

Foto Tomáš HEJLEK

Pohnou se, hroši...?
Další z podařených dětských dnů
pořádal zadnotřebaňský Klub čes-
kých turistů. Tentokrát to bylo ve
stylu Děsivé safari... pozor na lva v
buši! Při startu do divočiny, jež byla
plná úkolů, dostal každý účastník
safari vízum a pilulku proti malárii.
Ze všeho  nejvíce  asi zaujalo stano-
viště hrochů - když jsme k němu při-
cházeli, spatřili jsme ve vysoké trávě
tak věrnou kulisu dvou hrochů, až
jsme chvíli nevěřícně koukali, zda se
pohnou, či ne. Hra byla nápaditá,
děti byly smutné, že nemohu vyrazit
do buše ještě na jedno kolo . 
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň Zadnotřebaňská málotřídka má novu ředitelku
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2012

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/12 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 

si ho znovu objednat. NN do prosince 2012 vyjdou 12 x, výtisk stojí 
7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 84 Kč. 

Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musejí připočíst poštovné
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 228 Kč. V případě, že nechtějí

platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci (Zadní Třebaň,
Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní Třebani či v Řevnicích,

kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní

symbol: 142512.
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Řevnice - V dnešní do-
bě plné stresu a shonu
mnohý z nás hledá
způsob, jak tělu do-
přát uvolnění či relax.
Řevničanka Markéta
Jánská má v nabíd-
ce široké spektrum
těchto dovedností, ja-
kož i různé léčebné
metody a techniky. 
Z mnoha tvých doved-
ností mě zaujala tera-
pie dle Mojžíšové z hle-
diska dnes tolik zmino-
vané neschopnosti žen
otěhotnět přirozenou
cestou. Můžeš tuto me-
todu blíže představit? 
Metoda Ludmily Moj-
žíšové je skutečně zná-
má především velkou
šancí pro ženy, které se
marně pokouší přijít do
jiného stavu. Její uplat-
nění je ale daleko širší.
Může to být účinná po-
moc při neschopnosti
donosit plod, při boles-
tivých menstruacích,
při bolestivé kostrči,
bolestech v pánvi, do-
konce při dětských sco-
liosách, při retenci mo-
či anebo naopak při in-
kontinenci. Obecně u
mnohých bolestí zad.
Tak jako při jakékoliv
jiné rehabilitaci je pro
mě důležitá anamnéza,
od toho se odvíjí zvole-
né techniky mobilizač-
ní, cvičení a četnost ná-

vštěv. Důležitá je spo-
lupráce pacienta - té-
měř vždy dostane paci-
ent korekční cviky, jež
je třeba doma podle in-
strukcí provádět. Bě-
hem terapie se mění či
uzpůsobují na každého
individuálně. 
A terapie podle C. H.
Levitové?
Tato terapie je variabil-
ní, jemná, zabývá se
člověkem jako celkem,
jeho fungováním při
práci, zmírněním nás-
ledků stereotypních čin-
ností. My terapeuti po-
užíváme ruce, tapy
(pružné lepicí pásy),
pracujeme s těžištěm
pacienta. Zajímá nás
bezprostřední reakce či
prožitek po námi vyko-
nané změně, pacient nás
tak trochu vede. 
Hodně se zabýváš pra-
cí s dětmi, je to tak?
Pracuji s dětmi od koje-
neckého věku. Děti v
tomhle věku léčím Voj-
tovou metodou. Ta je
bezbolestná, děti při ní
však někdy pláčí, pro-
tože je držíme v urči-
tých polohách a čeká-
me na správnou odezvu
svalů. Nemohou se te-
dy volně pohybovat a
omezujeme je. Každá
maminka, která si tímto
prošla, mi však jistě dá
zapravdu, že výsledek 

se dostaví brzy,  a že to
za to stojí... 
Metoda je určena pro
miminka s predilekcí
(preference jedné stra-
ny, stočení hlavičky k
jedné straně), opoždě-
ným vzpřimováním, ně-
kterým nedonošeným
dětem... Na začátku te-
rapie vyšetřím spontán-
ní motoriku, polohovou
reakci a podle toho vy-

hodnotím, na co je nut-
né se během terapie za-
měřit. Rodiče pak nau-
čím cvik, který musí do-
ma pravidelně s dítě-
tem vícekrát denně cvi-
čit. Na dalších kontro-
lách pak vylepšujeme
cviky na doma, eventu-
álně měníme až nako-
nec rušíme úplně.    

V čem je podle tebe nej-
větší potíž dnešní ge-
nerace, jež potřebuje po-
moc fyzioterapeuta?
Největší problém jsou
různé bolesti pohybo-
vého aparátu. Na prv-
ním místě bolesti be-
derní páteře, dále bo-
lesti krční páteře i klou-
bů nebo neidentifikova-
telné či stěhovavé bo-
lesti různých částí těla.
Pacient je často lékaři
klinicky, laboratorně i
přístrojově perfektně vy-
šetřen, přesto se tzv. na
nic nepřijde. To bývá
nejčastější cesta k fyzi-
oterapeutovi. 
A proč jsou tyto obtíže
dnes téměř na denním
pořádku?
Doba je stále rychlejší
a nám, pokud nežijeme
mimo civilizaci v lese
či horách, většinou ne-
zbývá, než se přizpůso-
bit. Vzniká stres a s
ním spojená neschop-
nost relaxace i ztráta
sebevnímání nejen po
tělesné stránce. Dále je
to převažující sed  buď
u počítače nebo v autě. 
Máš nějakou kuriozní
historku z tvé praxe? 
Na ambulatním odděle-
ní, kde jsem působila
jako začínající rehabili-
tační pracovnice, do-

cházela pacientka po
totální endoprotéze ky-
čelního kloubu. Reha-
bilitace po tomto zákro-
ku chvíli trvá a je dost
důležitá, aby se výsled-
ky operatéra nezhatily
a pacient mohl  bez
omezení a bolestí další
roky kvalitně žít. Paní
byla udřená z domác-
nosti, podpora manžela
nulová. Věděly jsme,
že i když paní od nás
dostane tu nejlepší pé-
či, vše bude zbytečné,
pokud se něco nestane
u nich doma. Moje
starší kolegyně, jež se
nebála řešit věci, jak jí
přišly do cesty, napsala
na recept rozmazlené-
mu manželovi doporu-
čení ohledně pooperač-
ní péče jeho manželky.
Psala, že žena musí vy-
nechat mnohé pro tu
chvíli nevhodné pohy-
by v domácnosti, že muž
jí musí pomáhat, o tom,
že jeho paní musí mít
čas pro sebe. Poukaz
orazítkovala a poslala.
Paní to přežila, my ta-
ké, asi to s dotyčným i
trochu pohnulo, každo-
pádně nám to pokrylo
čas pro rehabilitaci. Ale
jak to bylo dál,  to už
jsme se nedozvěděly...
Helena PELIkánOVá

Doba je rychlá, musíme se přizpůsobit
„LIDÉ JSOU VE STRESU A NEUMĚJÍ RELAXOVAT,“ TVRDÍ ŘEVNICKÁ FYZIOTERAPEUTKA MARKÉTA JÁNSKÁ

MARKÉTA JÁNSKÁ
fyzioterapie a rehabilitace

www.cestoukezdravi.cz - tel 723154620 . 
Hlásná Třebaň-penzion Hubert, Řevnice Herrmannova 151

Markéta Jánská. Foto ARCHIV

PŮL EVROPY V KARLŠTEJNĚ. Ve dnech 31. 5. až 4. 6. navštívily městys
Karlštejn delegace našich partnerských měst Montecarlo v Itálii, Althen
d´Paluds ve Francii a Mylau v Německu. Protože všechna partnerská města
mají nějakou spojitost s Karlem IV., pozvali jsme naše přátele u příležitosti
průvodu Karla IV. z Prahy na Karlštejn, aby poznali ceremonie dle historic-
kých odkazů. Všichni byli touto akcí nadšeni. Kromě toho jsme pro ně při-
pravili bohatý program, jehož vrcholem byla prohlídka hradu Karlštejna a
následný společenský večer na 1. nádvoří. Na závěr návštěvy se konala spo-
lečná  večeře v restauraci U Janů, na které našim hostům zahrála staro-
pražská kapela Třehusk. Text a foto Pavel STANĚK, Karlštejn
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Z »republiky« přivezli pátou příčku
ŘEVNIČTÍ STARŠÍ ŽÁCI NA MISTROVSTVÍ ČR ČTYŘIKRÁT PROHRÁLI, JEDNOU SE RADOVALI Z VÍTĚZSTVÍ
Na mistrovství republiky do vý-
chodočeského Krčína odjížděli 7.
června starší žáci řevnických »ná-
rodních« házenkářů dobře naladě-
ni. Nálada nám vydržela celkem
dlouho. S výsledky už to bylo horší
- po čtyřech porážkách a jedné vý-
hře jsme skončili pátí.
Řevnice – Baník Most 11:16
Branky: Farana 7, Holý 4
Dvakrát jsme se dostali do vedení,
ale v závěru poločasu jsme ztrátou

míče nechali soupeře odskočit na tři
branky. Druhý poločas nám nevyšel
a vyšli jsme téměř naprázdno!
Řevnice – Sokol Krčín 19:23
Branky: Farana 8,  Holý 7, Kraus
3, Edl
Obávaný soupeř nám moc šancí ne-
dal. Poločas jsme zakončili chybami
a místo vyrovnání nám Krčín utekl
na 13:10. Druhý poločas byl lepší,
ale domácí si do toho nedali mluvit a
s přehledem nás porazili.
Řevnice – TJ Vřeskovice 11:24 
Branky: Holý 5, Farana 4, Kraus,
Edl

Vstup do zápasu byl dobrý, ale vede-
ní nám dlouho nevydrželo. Ve 2.
poločase si zahráli také mladší hráči.
Řevnice – SK Studénka 19:24 
Góly: Farana 12, Kraus 5, Holý 2
S favoritem turnaje jsme nečekali
úspěch. Soupeř si také vytvořil malý
náskok, který jen udržoval, takže
nám dovolil přijatelný výsledek. 
Řevnice - Ostopovice 24: 17 
Branky: Holý 9, Farana 7, Kraus
5, Edl 2, Huml
Udržovali jsme si nepatrný náskok.
Několika nepřesnostmi hráči trené-
rům trochu hráli na nervy, ale dá se

říci, že toto utkání bylo v naší režii.
Zaslouženě jsme získali dva boby a
tím vybojovali 5. místo na mistrov-
ství  České republiky.
Vítězem se stal domácí Sokol Krčín,
který porazil Studénku o jediný gól.
Třetí místo získaly Vřeskovice. Pře-
sto, že jsme jeli pro lepší výsledek,
je naše umístění v mezích a kluci si
určitě zaslouží pochvalu!

Petr HOLÝ, Řevnice

PÁTÍ. Řevničtí starší žáci, kteří vybojovali páté místo na mistrovství České
republiky. Foto ARCHIV

Poberouní - Mistrovské fotbalové
boje skončily. Závěr sezony se pří-
liš nepovedl Letům ani Zadní Tře-
bani. Naopak v Řevnicích a zejmé-
na v Karlštejně mohou být nadmí-
ru spokojeni. (mif)

Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Libiš 1:1
Branka: Minařík
Domácí natáhli sérii mistrovských
zápasů bez porážky na osm  v řadě.
V prvním poločase hráli výborně
kombinačně a hostům mohli nasázet
klidně čtyři góly. Skórovat se bohu-
žel podařilo jen v 17. minutě Minaří-
kovi. Do druhé půle nastoupila úplně
jiná Libiš, srovnala hru a v 66. minu-
tě i skóre. (oma)
FK  Dobrovice  -  Dobřichovice 4:1   
Branka: vlastní
Hosté z Dobřichovic předvedli v 1.
půli finále krajského poháru fantas-
tický výkon a brzy se ujali vedení:

Budějský zacentroval a domácí
obránci si balón sami vrazili do sítě!
Další tutovky hostů zůstaly bohužel
nevyužity. Ve 2. poločase, převzaly
taktovku Dobrovice a předvedly, jak
se proměňují šance: čtyřikrát trefili
branku a byly z toho čtyri góly! Do-
břichovičtí ale smutnit nemusejí -
vzhledem k tomu, že Dobrovice vy-
kopaly divizi a budou hrát pohár au-
tomaticky, postupují do této soutěže
jako poražený finalista také!  (oma)
M. Hradiště - Dobřichovice  4:1
Branka: Vořechovský
Sestupující Mnichovo Hradiště se
chtělo rozloučit s přeborem důstoj-
ně, a to se mu na úkor Dobřichovic
povedlo. Miloslav OMÁČKA

FK LeTY, krajská i. b třída
FK Lety - Rožmitál 0:5
Nejslabší výkon sezóny! Po minu-
lém utkání, ve kterém si domácí vy-
bojovali účast v příštím ročníku, si

hráči zřejmě mysleli, že vše půjde
samo. Hosté si s chutí zahráli i za-
stříleli a uštědřili domácím pořádný
debakl. Jiří KÁRNÍK
Vonoklasy - FK Lety 3:1 
Branka: Zýka
Hosté v základu se třemi dorostenci
podlehli zkušenějším domácím, kte-
ří byli v tlaku od úvodních minut.
Do půle to bylo 2:0. Druhý poločas
zahájily Lety náporem, gól ale dát
nedokázaly. V 73. minutě zvýšili do-
mácí na 3:0. Hosté se dočkali v 80.
minutě - hlavičku Turka dorazil do
sítě Zýka.                       Jiří KÁRNÍK

SK CHLUMEC, okresní přebor
Trubín - SK Chlumec 2:2
Branky: Ciprián, Schreiber 
Chlumec - Prskolesy 6:1
Branky: Schreiber 3, Ležel, Hoš-
ťálek, Veselý P. (penalta) 

řevNice, iii. třída
Řevnice – Středokluky 5:2
Branky: Pitauer Lukáš 2, Pitauer
Jiří, Wrobel, Volf
Tímto vítězstvím si řevničtí borci
zajistili příslušnost ve III. třídě i pro
příští sezonu. (Mák)

Holubice - Řevnice 5:2
Wimmer, Kraus
Poločas byl 2:2, ale pak už domino-
vali favorizovaní domácí.        (Mák)

ZADNÍ TřebAň, iii. třída
Zdice B – OZT 6:1
Branka: Vesecký
Tradiční obraz konce sezony. Jeden
hráč na střídání a špatný výkon. I
když po poločase, který skončil jen
1:0 pro domácí, by takovou dardu
málokdo tipoval… (Mák)
OZT - Chyňava 1:1
Branka: vlastní
Hosté byli jediným střílejícím tý-
mem. V první půli si dali vlastence,
ale po změně stran se jim podařilo
vyrovnat. Jaro se třebaňským bor-
cům nepovedlo, ale problémy se zá-
chranou neměli. (Mák)
vŠeRADice, iii. třída
Lochovice - Všeradice 0:4 
Branky: Suchý 3, Silbernágl
KARLŠTeJN, iii. třída
Svatá - Karlštejn 0:3
Branky: Tomášek 2, Váňa
Karlštejn vybojoval postup do ok-
resního přeboru! (mif)
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Dobojováno: Řevnice se zachránily, Karlštejn postoupil
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Zadní Třebaň - Poslední dva zápa-
sy pražského přeboru rekreační
kopané sehráli fotbalisté staré gar-
dy Zadní Třebaně. Rozhodly o
tom, že Ostrovan obsadil v tabulce
šesté místo.
FC Trobico- SG OZT 1:4 
Branky: Rys 2, Janis 2
Brzy po zahájení se trefil do branky
Trobica V. Rys. Druhou branku hostů
vstřelil Janis. Zanedlouho odstoupil
brankář domácích, obnovil si zranění
zad. Po rohu domácích a strkanici v
šestnátce hostí vstřelili domácí jedi-
nou branku. Ve 2. poločase měli hrá-

či OZT více ze hry a tuto aktivitu ko-
runovali dvěma góly.
Orion Wiky - SG OZT 0:9 
Branky: Matoušek 3, Pazdera 2,
Janis 2, Šindler, Procházka
OZT soupeře, v jehož dresu nastou-
pil bývalý premiér, známý »obchod-
ník« Stanislav Gross, od začátku jas-
ně přehrával ve středu hřiště. Gólo-
stroj zahájil Pazdera, pak přidal hat-
trick Matoušek. Brankové hody
pokračovaly i po přestávce.     
Ostrovan obsadil v desetičlenné tabul-
ce šestou příčku, přebor vyhrál tým
Zelenina. Miroslav BOUBERLE

Bod k záchraně stačil
V posledním dvoukole se bojovalo o
záchranu ve II. lize národní házené
skoro na všech hřištích. Teoreticky
jsme sice byli už zachráněni, ale zá-
roveň jsme si chtěli vylepšit pozici
pro nasazení do Českého poháru.
Také jsme se nechtěli v soutěži
zachraňovat jen na základě škrtů
bodů za neexistenci mládežnických
družstev, jež potká několik týmů
včetně Oseka a Litohlav. Se silnými
soupeři jsme odehráli vyrovnané zá-
pasy - v útoku (Hartmann, Stříž, Za-
vadil) bez střídání. Bod jsme nako-
nec »urvali«.    František ZAVADIL
Sokol Osek – Řevnice 22:19
Branky: Stříž 9, Hartmann 5,
Zavadil 5
Litohlavy – Řevnice  14:14 
Branky: Hartmann 8, Stříž 3,
Zavadil 3

Cyklistické závody
První ročník cyklistického závodu na-
zvaného BikeWeekend se bude konat
23. a 24. června v Berouně. Na své
si přijdou nejen profesionální borci,
ale též cyklističtí nadšenci, děti i vy-
znavači in-line bruslí. Organizátoři
očekávají přes tisíc účastníků.
Co vše je na programu? V sobotu
silniční závod, MTB sprinty do vr-
chu i MTB kriterium v centru města.
Pro děti jsou připraveny závody, v
podvečer se uskuteční spanilá In-li-
ne jízda městem. V neděli startuje
bikemaraton. Celý víkend se budou
konat doprovodné, prezentační i
dětské akce na Husově náměstí. Na
nejmenší čekají jízda zručnosti, dět-
ský závod, dovednostní soutěže či
soutěže v kreslení. Náměstí bude pro
dopravu uzavřené, v sobotu se zde
nebudou odbývat ani tradiční trhy. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, MěÚ Beroun

Expremiér Gross se snažil marně
STARÁ GARDA OBSADILA V PŘEBORU ŠESTOU PŘÍČKU


