
Poberouní - Kam s nimi? Vážný
problém řeší v létě rodiny s dětmi,
v nichž jsou oba rodiče zaměstna-
ní a babičky či dědové jim s hlídá-
ním nemohou pomoci. Nepomo-
hou jim totiž ani školky - většina
zavře hned zkraje července.
Nastal čas prázdnin a děti se rozje-
dou na tábory, k moři, k babičce, te-
tičce... Když se vrátí, řeší mnoho ro-
dičů problém: Jaké aktivity ještě pro
děti najít, kam je »upíchnout«, aby
se bavily a  byly spokojené. 

Mateřinky jim situaci neulehčí. Na-
příklad liteňské školka je v provozu
do 13. 7., pro matky, které jsou na
mateřské dovolené nebo pobírají ro-
dičovský příspěvek, je dostupná jen
dopoledne. Od 14. 7. do 19. 8. mají
rodiče liteňských předškoláků smů-
lu. Od 20. 8. je zdejší školka otevře-
ná pro ty děti, které ji navštěvovaly v
tomto školním roce a jejichž matky
jsou trvale zaměstnány.
Ještě horší je situace v Zadní Tře-
bani: Zde zavřeli dokonce už 4. 7. a
znovu otevřou se začátkem školy, 3.
září. „Učitelé se vrátí do práce o tý-
den dříve, aby se na děti řádně při-

pravili,“ sdělila učitelka MŠ v Zadní
Třebani Pavlína Neprašová. 
Ani rodiče letovských předškoláků
to nemají jednoduché: „Provoz Ma-
teřské školy Lety je o prázdninách
uzavřen,“ sdělila její ředitelka Marie
Cvancigerová.
Kam tedy s dětmi? 
Klub Hlásek v Hlásné Třebani chys-
tá příměstské tábory pro různé věko-
vé skupiny a s různým zaměřením -
na zpívání, angličtinu, sport, příro-
du, zvířata, předškoláky... Od 16. 7.
mohou třeba  děti od 3 do 6 let pro-
žít týden s názvem Letní radování. V
plánu mají výlety, sportování, kou-

pání, zpívání, hry i táborový oheň.
„Každý týden je pro děti připravena
táborová hra a hlavní aktivita, kterou
zajišťují zkušení profesionálové. Mo-
hou se těšit na další činnosti: anglič-
tinu, pohybové hry, tvoření, zpívání,
dramatické aktivity, výlety a jiné let-
ní zážitky,“ sdělila jedna z vedou-
cích Hlásku Markéta Bosáková. 
V Řevnicích je přichystáno Léto s Pi-
kolínem. „Školička připravila tema-
tické týdenní bloky, provozní doba
je zachována 7.30 - 17.00. Děti bude
možné si vyzvednout mezi 15.00 -
17.00,“ sdělila Kateřina Šupáčková.
(Dokončení na straně 2) (pef)

Zazpíval Klus, spadl totem!
Řevnice - Šestačtyřicátý festival trampské a folko-
vé muziky Porta se konal první prázdninový ví-
kend v řevnickém Lesním divadle.
Hvězdou prvního večera - 29. 6. - byl písničkář
Tomáš Klus. Ačkoli to nejprve vypadalo, že kvůli
zdravotním problémům nepřijede, přijel. A ledva
dorazil, začal padat totem. O incidentu okamžitě
vznikla píseň, jež jen tak nezapadne - další muzi-
kant a jeden z pořadatelů Porty Jiří Vondráček ji
hbitě snímal kamerou. Možná už je touto dobou
na internetu a objeví se brzy na YouTube. Početné
a vděčné publikum nadšeně oceňovalo všechny
umělce – začínající i profesionály - kteří v »les-
ňáku« účinkovali. Velké ovace si vysloužila Marta
Kubišová, která zazpívala v neděli 1. 7.            (bt)

V tomto čísle Našich novin
* Budou bojovat o zámek - strana 4
* Letovské čekají volby - strana 7

* Hlásnotřebaňanku v Irsku
zmlátil policajt - strana 13

Řevnice - Na jednom kur-
tu tenisový potěr, na dru-
hém legenda bílého sportu
Martina Navrátilová. Ta-
kový obrázek byl 16. červ-
na k vidění v Řevnicích.
Navrátilová si z USA, kde
žije, občas »odskočí« do
rodných Řevnic. Tentokrát
v čase její návštěvy změři-
la na kurtech LTC Řevni-
ce síly babytenisová druž-
stva zdejšího Sportclubu a
sousedních Letů. Memori-
ál Z. Kocmana, který je

součástí Středočeského pře-
boru, vyhrál domácí tým
(Ondra David, Eliška Ex-
nerová, Sabina Kischero-
vá a Adam David) 8:2.
Velkou odměnou za vítěz-
ství byla prckům pochvala
od Martiny Navrátilové,
jež na vedlejších kurtech v
tu dobu hrála se svou sest-
rou. Setkání s bývalou svě-
tovou jedničkou bylo pro
děti zážitkem na celý ži-
vot.  Eliška EXNEROVÁ,

Zadní Třebaň

KLUS V ŘEVNICÍCH. Hlavní hvězdou úvodního dne festivalu Porta, který se uplynulý víkend konal v
Řevnicích, byl zpěvák a písničkář Tomáš Klus. Foto Barbora TESAŘOVÁ

Dobřichovice: 34,7
Neumětely: 34, 8 °C!
Dobřichovice, Neumětely - Vítejte
v tropech! Kdo miluje vysoké teplo-
ty, na přelomu června a července si
jich užil, aniž by vytáhl paty z Čes-
ka. Rekordy padaly po celé republi-
ce, i u Berounky a pod Brdy.
Už v pátek 29. 6. si tropické »třicít-
ky« užívala celá republika. Nejtep-
leji bylo ovšem v Dobřichovicích -
ten den zde naměřili 34,3 stupně
Celsia! V sobotu 30. 6. byla výheň
ještě větší: v Dobřichovicích namě-
řili ve dvě odpoledne 34,7 v Neu-
mětelích dokonce 34,8 °C! Nejtep-
leji bylo v jihomoravských Dyjáko-
vicích, kde se rtuť teploměru vyšpl-
hala na neuvěřitelných 35,3 stupně
Celsia. (Léto - viz strana 6)             (mif)

Školky o prázdninách? Zavřeno, litujeme...
PROGRAM PRO DĚTI NA LÉTO PŘIPRAVIL HLÁSNOTŘEBAŇSKÝ HLÁSEK, ŘEVNICKÝ PIKOLÍN ČI KARLŠTEJNSKÝ DOMEČEK

3. července 2012 - 13 (574) Cena výtisku 7 Kč

Šli si pro vysvědčení

Vítězné babytenisty pochválila Martina Navrátilová

Žena na kolejích byla mrtvá,
nejspíš ji srazil vlak
Dobřichovice – Starší mrtvá žena byla nalezena 21.
června v kolejišti na trati mezi Dobřichovicemi a
Všenory. S největší pravděpodobností ji srazil vlak.
„Bohužel její zranění byla neslučitelná se životem, a
tak mohl náš lékař konstatovat již jen smrt,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček. Provoz na trati byl
kvůli vyšetřování nehody omezen. Událost vyšetřuje
Policie ČR. (lup)

S MARTINOU. Řevničtí babytenisté s Martinou Nav-
rátilovou. Foto Eliška EXNEROVÁ
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Školky o prázdninách? Zavřeno, litujeme...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

O 9. do 13. 7. se bude v Řevnicích
konat Pikolínova olympiáda, v plánu
mají dále třeba Indiánské léto či pro-
gram Poznáváme přírodu.
Bohatou nabídku akcí na léto nachy-

stalo karlštejnské a liteňské praco-
viště Domečku Hořovice. Je v ní tře-
ba Výstup na Ještěd, Strašidelná noc
či Putování od rybníka k rybníku.
Využít můžete i tenisové týdny v Le-
tech určené zkušeným hráčům i za-
čátečníkům. Na tenisty denně od 8
do 16.00 čeká trénink, sportování,
svačiny, pitný režim a na konec tur-
naj o poháry. „Cena je 2.800 Kč,“
sdělil Pavel Václavek, jeden z pořa-
datelů tenisového soustředění. „Vz-
hledem k velkému zájmu chceme v

Letech otevřít tenisový kurz ještě v
termínu od 20. 8. do 24. 8. Zájemci
se ještě mohou hlásit,“ dodal.
V Řevnicích budou - tak, jako každý
rok - otevřeny tenisové kempy míst-
ního Sportclubu.  „Je jich připraveno
deset,“ uvedl trenér Michal Mottl.
„Šest jich bude přímo v Řevnicích,
to jsou nepobytové kempy, určené
hlavně začínajícím a mírně pokroči-
lým hráčům. Zbylé čtyři, pobytové
(2x Příbram, Frýdlant a Bechyně),
jsou určené pro středně pokročilé a

závodní hráče. „Výuka je denně od 9
do 16.00 a obsahuje pohybovou prů-
pravu, tenisové lekce a kompenzační
cvičení. Průběžně se soutěží o ceny,“
uzavřel Mottl.   Petra FRÝDLoVá

PŘED KAMEROU. Štáb České televize při natá-
čení v Hlásku. Foto Veronika VACULOVIČOVÁ

Reportáž z hlásnotřebaňského klubu Hlásek o při-
pravovaném příměstském táboře odvysílala 17. 6.
v hlavních zprávách Česká televize. Děti se na na-
táčení moc těšily a návštěvu televizního štábu braly
jako odměnu za to, jak celý rok pilně pracovaly.

V dnešní době mají rodiče na výběr mnoho zajíma-
vých letních aktivit, většina z nich se však zaměřu-
je na děti od 6 let. Hlásek zaujal reportérku tím, že
se jako jeden z mála stará kromě školáků i o děti v
předškolním věku a dokonce i o jesličkové ratoles-
ti, pro které je velmi těžké najít v létě zábavný pro-
gram. Reportáž byla zařazena do dvouminutového
bloku o příměstských táborech po celé České repu-
blice. Reportéři upozorňovali na to, že by měli být
rodiče opatrní a že by měli prověřovat organizace,
které tábory nabízejí. 
Klub Hlásek sice pořádá tento typ letních aktivit
poprvé, nabízí však kvalitní program, prověřený
personál a prostředí, které je v krásné přírodě a
splňuje veškeré předepsané normy. 

Veronika VACULOVIČOVÁ, 
Klub Hlásek, Hlásná Třebaň

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se v Dobřicho-
vicích konají 7. a 21. 7 – vždy od 8
do 12.00 u zámku pod lípou. Aktuál-
ní nabídka je na www.dobrichovic-
ketrhy.cz (vlc)
* Speciální výstava pro psí pleme-
na Bostonský terrier, Havanský psík
a čivava krátkosrstá i dlouhosrstá se
uskuteční 14. 7. ve Společenském
domě Zadní Třebaň. Všichni jste
zváni, přijďte se podívat a fandit!

Eva PouSTEcKá
* Venkovní cvičení pro maminky s
dětmi v kočárku se pod názvem Ko-
čárkování s Fabiánkem koná každé
úterý a čtvrtek od 10 do 11.00 v dob-
řichovickém parku. V hodinové lek-
ci se střídá rychlá chůze, běh, posi-
lovací, protahovací a uvolňovací
cviky zaměřené na spalování tuků,
tvarování postavy a uvolnění svalo-
vého napětí. (pef)
* Jedenačtyřicetičlenná skupina
Francouzů ze spřáteleného města
Villieu Loyes Mollon navštívila
zkraje června Dobřichovice. Setkání
mělo letos slavnostnější ráz - vzpo-
mínali jsme na naše první setkání v
roce 1997. Pro hosty byl připraven
bohatý program - kromě jiného pro
ně bylo připraveno vystoupení sou-
borů Ludus Musicus a Třehusk, něk-
teří z Francouzů si dokonce zahráli a
zazpívali v muzikálu Noc na Karlš-
tejně na nádvoří dobřichovického
zámku. Václav KRATocHVÍL
* Požár suché trávy v Litni-Leči
likvidovali 23. 6. spolu s SDH Liteň
a SDH Mníšek p/B řevničtí profesi-
onální hasiči. Při příjezdu jednotek
byl oheň částečně likvidován maji-
telem. Ihned po návratu byli Řevnič-
tí vysláni na odstranění vyvráceného
stromu z drátů elektrického vedení
v Zadní Třebani.   Pavel VINTERA

Pomozte nám! vyzývá Hlásek
Hlásná Třebaň - Klub Hlásek shání vybavení pro
dětské hřiště. „Vyzýváme šikovné tatínky, dědeč-
ky, všechny, aby popustili uzdu fantazii a vyrobi-
li levný i účelný herní prvek pro Klub Hlásek.
Nejlepší nápad vyhlásíme a oceníme na Zahradní
slavnosti, jež se bude konat 27. 7. od 17.00,“ sdě-
lila Markéta Bosáková z Hlásku s tím, že odmě-
na čeká každého vynálezce. Zájemci mohou volat
na telefonní číslo 724 903 405.   (pef)

Muž přežil, prase ne
Dobřichovice - S divokým prasetem
se srazil vůz značky BMV 22. červ-
na před půlnocí mezi Dobřichovi-
cemi a Černošicemi.
Řidič vyvázl z nehody bez zranění,
zvíře střet nepřežilo. „Naše jednotka
zabezpečila nárazem silně po-ško-
zený vůz proti ohni a uklidila silni-
ci,“ uvedl řevnický hasič Pavel
Vintera a dodal, že mrtvý kanec byl
předán členovi místního myslivec-
kého sdružení. (mif)

Kontakty:
Klub Hlásek, Hlásná Třebaň:
www.klubhlasek.cz 
Školička Pikolín, Řevnice:
www.pikolin.estranky.cz
Domeček Karlštejn:
Eva Knopová 723 787 633
Tenis, Lety:
vaclavek@tenis-skola.cz
Tenis, Řevnice:
www.tenisrevnice.cz

Jeden řidič přiznal pivo,
druhý zase »marjánu«
Hlásná Třebaň, Nesvačily - Muže,
který řídil pod vlivem alkoholu za-
drželi 21. 6. v Hlásné Třebani poli-
cisté. Zabavili mu řidičský průkaz.
„Doklady měl v pořádku, ale při de-
chové zkoušce jsme mu naměřili
0,62 promile a 0,58 promile,“ uvedla
velitelka karlštejnských policistů Hed-
vika Kaslová. Řidič se hájil tím, že
před jízdou vypil jednu »dvanáctku«.
„Zakázali jsme mu další jízdu a zadr-
želi řidičský průkaz,“ dodala Kaslová.
Den nato karlštejnští policisté zadr-
želi v Nesvačilích muže, který řídil
bez oprávnění a dokonce - pod vli-
vem drog! „Řidič nám předložil do-
klady o koupi vozu a zelenou kartu,
ale řekl, že řidičský průkaz nevlast-
ní,“ sdělila velitelka. „Udělali jsme
mu i test, zda není ovlivněn návyko-
vou látkou, s pozitivním výsledkem
na Amphetamin. Řidič uvedl, že  do-
poledne užil pervitin a vykouřil ciga-
retu marihuany,“ dodala Kaslová.
Muž byl převezen k vyšetření do ho-
řovické nemocnice. (mif)

VŠICHNI ZA JEDNA. Myslíte si, že vysvědčení je jen pro žáky základních
a středních škol? S tímto tvrzením by určitě nesouhlasili účastníci kurzu
anglického jazyka v zadnotřebaňské mateřské škole. Ti své první vysvěd-
čení převzali 27. 6. A protože se všichni celý rok moc snažili, odnášeli si ve-
likou jedničku. Děti dostaly i portfolio s pracovními listy, jež za obě polo-
letí vyplnily, a anglického pexeso, díky němuž si budou moci znalosti cizí-
ho jazyka rozšiřovat i o prázdninách. Přeji všem „svým“ dětem, které mne
překvapili nádherným vlastnoručně vyrobeným šperkem, aby se jim v příš-
tím školním roce dařilo přinejmenším stejně dobře jako v tom letošním.
Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň Foto Helena ŠEVČÍKOVÁ

JEN SE PODÍVEJTE. Takhle se 29. června chlubili svým vysvědčením ško-
láci v Litni... Foto Petra FRÝDLOVÁ

Hasiči chytali pramice
Černošice - Pramice na Berounce
v Černošicích chytali 20. června
řevničtí profesionální hasiči.
„K zásahu jsme na žádost policie
vyjeli už ve 4.45 ráno,“ uvedl hasič
Pavel Vintera. „Měli jsme za úkol
»stáhnout« z řeky dvě pramice od-
vázané při krádeži,“ dodal. Hasiči v
nafukovacím motorovém člunu loď-
ky zachytili a vytáhli na břeh. „Na
místě jsme spolupracovali s SDH
Mokropsy i s policií,“ uzavřel Vinte-
ra. (mif)

Česká televize natáčela v Hlásné Třebani reportáž o táboře

Děti »vyfasovaly« vysvědčení, prázdniny začaly
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V Hlásné budeme pozorovat oblohu
HLÁSNOTŘEBAŇANKA PAVLA POLECHOVÁ ŽIJE I TVOŘÍ VE SVĚTĚ ČÍSEL A NEBESKÝCH JEVŮ

Hlásná Třebaň - Kdyby RNDr.
Pavla POLecHOVÁ, cSc žila
před několika staletími, nejspíš by
se o ní říkalo, že je hvězdářka. Ab-
soloventka matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy  žije a
tvoří ve světě čísel a nebeských je-
vů v Hlásné Třebani. V blízké bu-
doucnosti chystá pozorování noční
oblohy zpřístupnit i veřejnosti. 
Astronomie - to asi člověk musí mít
v hlavě srovnané, když se vydá touto
cestou. Co na ni přivedlo vás?
Prvním impulsem byl astronomický
kroužek, který vedl můj tatínek na
letním táboře zaměstnanců Národní-
ho divadla. O dva roky později jsem
se přihlásila do astronomického kur-
zu v Planetáriu ve Stromovce a pok-
račovala na petřínské hvězdárně. Už
tehdy byl popularizátorem astrono-
mie a astrofyziky Jiří Grygar. Jed-
noho dne si vybral do rozhlasového
pořadu Meteor pět »zvídavých dětí z
hvězdárny«, aby diskutovaly s ním i s
kosmologem Pavlem Andrlem o ob-
jevu nového typu astronomického ob-
jektu. Objekty vypadaly jako hvězdy,
ale chovaly se jako shluky stovek mi-
liard hvězd. Vzdalovaly se od naší
soustavy obrovskou rychlostí, která
ukazovala na jejich velkou vzdále-
nost, dávný původ a také obrovskou
energii, kterou musejí vydávat, po-
kud je z takové dálky vidíme. Bylo to
tak fascinující, že jsem se rozhodla
vystudovat obor astronomie a astro-
fyziky na Matematicko-fyzikální fa-
kultě UK. Obor jsem opustila po dva-

ceti čtyřech letech. Nyní pracuji pat-
náctým rokem v oblasti školství. 
Slyšela jsem, že budete otvírat krou-
žek, který se tímto náročným koníč-
kem zabývá. Je to pravda?

Kroužků jsem užila dost, jeden rok
jsem to přehnala s náborem a vedla
jsem na hvězdárně tři paralelní
kroužky pro děti - kromě kurzu pro
středoškoláky a přednášek pro veřej-
nost. Absolvent mého prvního astro-
nomického kroužku Vladimír Karas
byl 3. 5. 2012 uveden do funkce ředi-
tele astronomického ústavu ČSAV... 
Vidím větší smysl ve zpřístupnění té-
to oblasti všem, nejen dětem, které by
se astronomií chtěly zabývat jako ko-
níčkem. Dům, ve kterém bude sídlit 
klub Hlásek, má pro astronomická
pozorování ideální polohu a daleko-

hledy jsou nyní nepoměrně levnější
než dřív. Takže až ten dalekohled ob-
staráme, plánuji pozorování pro ve-
řejnost – řekněme jeden večer v týd-
nu za jasného počasí. 
Věříte tomu, že na ostatních plane-
tách je také život? 
Neumím říct, jestli tomu věřím nebo
nevěřím. Nic o tom nevím. Byla už
objevena řada planet mimo naši slu-
neční soustavu - dokonce i v obyva-
telné zóně hvězd, kolem kterých obí-
hají.  Ale vzniká život všude tam, kde
k tomu jsou podmínky? Nevíme. 
Existuje tzv. hypotéza unikátní Země,
která tvrdí, že mnohobuněčné formy
života, jaké se nacházejí na Zemi,
mohou být ve skutečnosti ve vesmíru
větší raritou, než vědci původně před-
pokládali. Jiní vědci zase předpoklá-
dají, že Země v tomto ohledu výjim-
kou není a že podobný (nebo odlišný)
život jako u nás existuje i jinde ve
vesmíru. Dneska se tématu života ve
vesmíru věnuje celý interdisciplinár-
ní obor – astrobiologie. Zatímco ast-
ronomie a astrofyzika využívá pouze
všechny oblasti fyziky a také mate-
matiku, astrobiologie využívá fyziku,
chemii, astronomii, biologii, moleku-
lární biologii, ekologii, zeměpis a
geologii. 
Přála jste si jako dítě letět do kosmu,
nebo potkat mimozemské civilizace?
Možná mě to napadlo, ale nebyla to
žádná obsese. Ne že bych na to neby-
la dostatečně šílená – pamatuji si, že
jako teenager jsem se chtěla učit ská-
kat s padákem. Samozřejmě jsem
mnohokrát viděla filmy z přistání lidí
na Měsíci, zajímalo mě to, ale nebyl
to vrchol mého zájmu. Astronomie a
astrofyzika byly samy dostatečně fas-
cinující. A co se týká mimozemských
civilizací – nevím, zda bychom si
měli setkání přát. Možná by si nás pár
ti mimozemšťani odebrali do svých
krabiček a zkumavek... 

Helena PeLIKÁNOVÁ

»HVĚZDÁŘKA«. Pavla Polechová.     Foto Lucie PALIČKOVÁ

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...
Hrad KřivoKlát: čtvrtek 5. 7., pátek 6. 7. od 20.30 hodin

(Předprodej vstupenek: Hrad Křivoklát - krivoklat@stc.npu.cz)
Zámek Kamenice n/lipou: sobota 14. 7. od 20.30 hodin

(Předprodej: Informační středisko - info@kamenicenl.cz)
tvrz orlice letoHrad: sobota 4. 8. od 20.00 hodin
(Předprodej vstupenek: Tvrz Orlice - tvrzorlice@eywan.cz)

Na Střekov přišlo 1400 diváků
NOC NA KARLŠTEJNĚ SE HRÁLA V ÚŽASNÝCH »KULISÁCH«
Ploskovice, Střekov – Ploskovice:
900 diváků, vyprodáno. Střekov:
1400 diváků, vyprodáno. Mníšek:
2x300 diváků, vyprodáno. Taková
je bilance čtyř červnových repríz
muzikálu Noc na Karlštejně.
Slavný muzikál Noc na Karlštejně, v
němž se už sedm let na jevišti schá-
zejí poberounští profesionálové s
ochotníky, zavítal poprvé do sever-
ních Čech. A zájem diváků byl i tady
obrovský – na zámek v Ploskovicích
přišlo 900, na hrad Střekov dokonce
1400 diváků! Tím byl překonán do-
savadní divácký rekord - v létě 2007
vidělo na louce v Karlštejně jediné

představení přes tisíc tři sta lidí. 
Herci to ovšem tentokrát měli složi-
tější, když kvůli rozlehlým prosto-
rům a velkému počtu lidí museli po-
užívat mikrofony a mikroporty. Di-
vákům to ovšem nevadilo, měli se
na co dívat – úžasné »kulisy« histo-
rických objektů jen podtrhovaly vý-
kony herců. Jako vždy zabodoval
Karel Král v roli purkrabího i Alena
Říhová v roli Ofky, kteří publikum
rozesmáli, stejně jako opilí zbrojno-
ši nebo císařovna Monika Vaňková,
když v Ploskovicích odmítla dát
druhý polibek »císaři« – ministrovi
Petru Bendlovi. Představení si uží-
vali Pavla Švédová s Pavlem Vítkem
v rolích Aleny a Peška, o nichž vyšla
pochvalná slova v Ústeckém deníku.
Pochvalu si ovšem zaslouží i všichni
ostatní. V rolích bavorského vévody
se vystřídal Jan Rosák se senátorem
Jiřím Oberfalzerem, krále cyperské-
ho se zhostil nejdříve moderátor Petr
Jančařík, poté Roman Tichý. Byli
skvělí. A Vladimír Čech v roli císa-
ře? Stačilo, aby se pod střekovským
hradem objevil na koni, a už lidé
tleskali. Představení se opravdu po-
vedla. „Mám ve zvyku při odchodu
diváků z představení postavit se u
východu a poslouchat první reakce
lidí. Zde byly jen kladné,“ řekl pořa-
datel Zdeněk Kymlička.
Velkou »šichtu« zažili muzikanti ka-
pely Třehusk, kteří divákům vyhrá-
vali před oběma severočeskými re-
prízami. Ihned po skončení střekov-
ského představení sedali do auta a
odjížděli hrát krajanům do bezmála
900 kilometrů vzdálených Dolan v
Chorvatsku.     Lucie PALIČKOVÁ

REKORD. Noc na Karlštejně na hra-
dě Střekov vidělo rekordních čtrnáct
set diváků. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Šermíři budou válčit o mníšecký zámek
TŘETÍHO ROČNÍKU HISTORICKÉ AKCE SE ZÚČASTNÍ DESET ŠERMÍŘSKÝCH SKUPIN Z CELÉ REPUBLIKY
Třetí ročník akce Bitva o Mníšek
aneb Urození rváči na Mníšku se bu-
de konat 5. července v areálu zámku
Mníšek pod Brdy.
Od 11.00 budou moci návštěvníci v
zámeckém parku zámku sledovat

vystoupení skupin historického šer-
mu. Program vyvrcholí v 18.00 bit-
vou o zámek s názvem Omnia Vincit
Amor.  Jedná se o volné zpracování
skutečné události z roku 1639, kdy
byl zámek dobyt a vypálen švédský-
mi vojsky generála Bannera. Bitvu
slovem doprovodí moderátor Standa
Berkovec. Akce se zúčastní deset
šermířských skupin z celé České re-
publiky. Kromě ukázek jejich umění
se diváci mohou těšit na historické
tržiště, vojenský tábor z období třice-
tileté války i s carským polním laza-
retem, budou se moci projet na koni
či vidět práci sokolníka.  
Další akcí, kterou pro vás chystá
mníšecký zámek, bude 8. července
Malá zahradní slavnost pro děti se
zpěvem, divadlem a výtvarným tvo-
řením. Jana DIGRINOVÁ, 

zámek Mníšek pod Brdy

Datel zabodoval v Praze
UČITELKA ZUŠ ŘEVNICE USPĚLA NA TANEČNÍM FESTIVALU

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má prázdniny.

KINO ŘEVNICE
4., 6. a 7. 7. 20.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
7. 7. 16.00 POHÁDKOVÉ PÁSMO
11. 7. 20.00 DIKTÁTOR
13. 7. 20.00 LOVE
14. 7. 16.00 POHÁDKOVÉ PÁSMO
14. 7. 20.00 ROK KONOPÍ
18. 7. 20.00 SIGNÁL

KINO MÍR BEROUN
2. 7. - 8. 7. 18.30 (Pá-Ne 17.00) DOBA
LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU 3D
6. 7. 19.00 NEDOTKNUTELNÍ
7. 7. - 8. 7. 19.00 PROMETHEUS 3D
Od 9. 7. do 15. 7. kino Mír nehraje.
16. 7. - 19. 7. 19.00 (St+Čt 17.00) THE
AMAZING SPIDER-MAN 3D

LETNÍ KINO BEROUN
2. 7. 21.30 KOCOUR V BOTÁCH
3. 7. - 5. 7. 21.30 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
6. 7. - 7. 7. 21.30 PERFECT DAYS - I
ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
8. 7. 21.30 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
9. 7. 21.30 PSYCHO
10. 7. - 11. 7. 21.30 ÚTĚK Z MS-1
12. 7. 21.30 ČERNÍ BARONI
13. 7. 21.30 MISSION: IMPOSSIBLE -
GHOST PROTOCOL
14. 7. 21.30 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
15. 7. 21.30 VYMĚŘENÝ ČAS
16. 7. 21.30 INDIÁNSKÉ LÉTO

KINO RADOTÍN
3. 7. 17.30 AVENGERS
3. 7. a 6. 7. 20.00 NĚŽNOST
4. 7. 17.30 DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V
POHYBU 3D
4. 7. 20.00 OKRESNÍ PŘEBOR
5. 7. 17.30 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
5. 7. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
6. 7. 17.30 MADAGASKAR 3 3D
7. 7. a 11. 7. 17.30 PAŘMENI
7. 7. 20.00 2 DNY V NEW YORKU
10. 7. 19.00 VĚJÍŘ LADY WINDERME-
ROVÉ
11. 7. 20.00 KRÁLOVSKÁ AFÉRA
12. 7. 17.30 DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ
V POHYBU 3D
12. 7. 20.00 BEZ KALHOT
13. 7. 17.30 KONFIDENT
13. 7. 20.00 IRON SKY
14. 7. 17.00 JANA EYROVÁ
14. 7. 20.00 U2, ZÁZNAM KONCERTU 
17. 7. 17.30 2 DNY V NEW YORKU
17. 7. 20.00 FAUST

Zopakují Zvonokosy,
nově uvedou Světáky
Dvě představení připravila na čer-
venec Dobřichovická divadelní spo-
lečnost. Nejprve znovu uvede muzi-
kál Zvonokosy, který byl v areálu
dobřichovického zámku k vidění už
loni. Tentokrát jej můžete zhlédnout
7., 8., 10., 12., a 13. 7., vždy od 21
hodin. Druhé představení Světáci
vzniklo podle slavné filmové kome-
die. Režisérem hry se zpěvy a tanci
je principál společnosti Petr Říha, v
hlavních rolích fasádníků-gentlema-
nů uvidíte Karla Krále, Jiřího Šaf-
ránka a Jana Taranta, tři »dámy« si
zahrají Hedvika Hájková, Jája
Kroupová a Lucka Houdková. V roli
profesora se představí Jan Rosák.
Živý orchestr bude řídit Alexandr
Skutil. Premiéra se koná 20. 7. od
21.00, reprízy vás čekají 21., 22.,
26., 27. a 28. 7., vždy od 21 hodin.
Karolina sEIdLOVÁ, dobřichovice

VIII. SLAVNOSTI TRUBAČŮ
Hlásná Třebaň, náves, 21. července 2012 

Od 14.30 historický program:
Císař Karel IV. s doprovodem, trubači, pěvci, šermíři, 

historická hudba, břišní tanečnice, kejklíř... 
Od 17.00 program letně pohodový:

Soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebaň je 
krásná, Karel Bláha, staropražská kapela TŘEHUSK...

Od 19.00 Věra MARTINOVÁ
Od 20.00 Country skupina SPŘÁHLO

Obyvatel »domova«
vystavuje obrázky
Výstava obrázků obyvatele Domova
seniorů v Dobřichovicích Miroslava
Erlicha se konala 20. 6. v naší jídel-
ně. Za doprovodu Haendlových  me-
lodií si klienti domova mohli popo-
vídat s autorem, prohlédnout si díl-
ka a zakoupit některá z nich. Na zá-
věr jsme si připili na malířovo zdra-
ví vínem. Erlichovy obrázky a kres-
by jsou až do konce srpna vystaveny
v chodbě dobřichovického sálu Dr.
Fürsta. Martina KÁLALOVÁ,

domov seniorů dobřichovice

Tipy NN
* Umělecký den pro malé výtvarní-
ky se koná v kempu Karlštejn 4. 7.
od 9.30 do 15.30. V ceně 225 Kč je
pedagogický dozor, oběd, pitný re-
žim a výtvarný materiál.                (ek)
* Diskotéky připravuje na páteční
večery 6. a 13. 7. Club kino Černoši-
ce. Tématem pro 6. 7. budou 80. léta,
13. 7. uslyšíte letní hity podle výběru
dívčího dua EyeCut. Začátek vždy ve
20.30. (vš) 
* Umělci, kteří si říkají konkretisté,
vystavují svá díla v zámku Dobři-
chovice a v místním Fürstově sále.
Vernisáž výstavy, která potrvá do
konce července, se uskuteční 8. 7. od
17.30 v zámku. (vlc)
* Do 15. 7. jsou v Galerii M. D. Ret-
tigové Všeradice vystaveny výtvarné
práce žáků řevnického ateliéru Ru-
salka. Sylva ŠKARDOVÁ
* 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)
* Výstava historických fotografií ze
Řevnic je do 20. 7. k vidění v kavár-
ně místního Modrého domečku. Výs-
tava doprovází publikaci Historická
procházka po náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad, kterou vydal Jindřich Kö-
nig. Publikaci si můžete v kavárně
zakoupit. Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava Na plotnu zapomeňte!
aneb Stolování v přírodě v průběhu
staletí, která je do 22. 7. instalována
v Muzeu Českého krasu Beroun,
představí způsoby venkovního stra-
vování od 19. století po současnost.
Přiblíží také počátky turismu a ně-
kterých sportů.      Patrik PAŘÍZEK

Krásné třetí místo získala učitelka
mníšecké pobočky ZUŠ Řevnice Jar-
mila Matoušková na festivalu cho-
reografů žákovských kategorií. Její
choreografie Datel, kterou předved-
lo pět malých tanečníků, soutěžila s
dalšími jedenácti díly na akci Ta-
neční učitelé roku 2012 pořádané

Konzervatoří Taneční centrum Pra-
ha. Přehlídkové soutěže se v sále
Městské knihovny v Praze účastnili
učitelé z celé České republiky! I tak
malá škola, jako je ta naše, se tedy
může srovnávat s velkými školami
vyhlášenými svou vysokou kvalitou.

Iva BydžOVsKÁ, ZUŠ Řevnice

TVRDÁ MUZIKA V LESE. Festival Rockový slunovrat se konal 22. a 23.
června v řevnickém Lesním divadle. Oproti minulým ročníkům byl dvou-
denní a byl pořádán na podporu  tzv. slaných dětí - nemocných cystickou
fibrozou.  Mezi kmeny stromů se o víkendu linuly tóny leckdy velmi tvrdé
muziky. Když jsme s dětmi šli na páteční produkci, na pódiu právě vystu-
povala jedna z těch zřejmě nejdrsnějších kapel. Chlapečci strnuli a odmít-
li v cestě do divadla pokračovat - báli se, že na konci cesty na ně čeká ně-
co děsivého. Museli jsme v lese počkat, až pekelné tóny dozněly... Slu-
novrat byl nabitý svižnou a dobrou muzikou, jako páteční zlatý hřeb vys-
toupila kapela Wohnout. Velmi dobří byli i Charlie Straight, punk rockoví
Pipes and Pints (na snímku) se skotskými dudami, Fast food Orchestra,
slovenská skupina Zoči Voči, Check point, Sunshine a další. 
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň                   Foto Tomáš HEJLEK

BITVA O ZÁMEK. Historická akce se bude konat v Mníšku.   Foto ARCHIV
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Všeradův kurýr

Třetí ročník Festivalu stře-
dočeského venkova se ko-
nal 26. června ve Všeradi-
cích. S Národní konferencí
Venkov 2011 to bylo už
čtvrté setkání Středoče-
chů, kterým není lhostejný
rozvoj a obnova jejich do-
movů, středočeských obcí,
městysů a měst.
Pořadatelem festivalu, kte-
rého se zúčastnilo více než
osmdesát podnikatelů, zá-
stupců obcí, spolků i círk-
ví a na který vyslalo repre-
zentanty i ministerstvo ze-
mědělství a středočeské
hejtmanství, byl Spolek
pro obnovu venkova Stře-
dočeského kraje (SPOV).
Účastníci projednali akti-
vity k rozvoji středočeské-
ho venkova, veřejné osob-
ní dopravy a školství.
Náměstek ministra země-

dělství Jiří Mach s předse-
dou Asociace soukromých
zemědělců Josefem Stehlí-
kem z Chodouně zdůrazni-
li, že rozvoj venkova není
možný bez vzájemného a

aktivního partnerství obcí
se zemědělci, podnikateli i
neziskovými organizacemi.
Radní Středočeského kraje
Robin Povšík seznámil pří-
tomné se záměrem na opti-

malizaci a integraci auto-
busové i železniční dopra-
vy ve Středočeském kraji
do dvou let. Já jako před-
seda SPOV jsem předsta-
vil aktivitu, jejímž výsled-
kem je zapojení obcí i ob-
čanů do rozhodování o
dalším provozu a existenci
regionálních železnic. Petr
Halada ze Svazu měst a
obcí prezentoval výsledky
petice za záchranu ven-
kovského školství.
Účastníci festivalu se shod-
li, že se budou zapojovat
do aktivit středočeského
hejtmanství, jež povedou
ke zlepšení života lidí na
středočeském venkově. Ke
zhodnocení výsledků prá-
ce se aktéři rozvoje venko-
va setkají opět v roce 2013.

Radomír HAnAčíK
předseda SPOV, Jánská

JEDNALI O VENKOVĚ. Účastníci Festivalu středočes-
kého venkova ve Všeradicích. Foto Radomír HANAČÍK

Na konci června Všeradice opět po
roce ožily výtvarníky z několika ze-
mí Evropy - sjeli se sem na sedmý
ročník mezinárodního malířského
sympozia. Deset výtvarníků z Ně-
mecka, Slovenska, Azerbajdžánu,
Japonska a České republiky ve zdej-
ším Zámeckém dvoře do 23. června

malovalo Všeradice i okolí. V dob-
rém smyslu slova byli konfrontováni
nejen s novými zkušenostmi a poz-
natky, ale i s ostatními výtvarníky -
do Všeradic se totiž už několik let
bez nadsázky sjíždí umělci všech ná-
rodností, kultur i náboženství. Spo-
lečným jmenovatelem všech, kteří se
sympozií účastní, je láska k umění a
snaha o zachycení okamžiku života
podbrdského kraje. 
Díky výtvarníkům, kteří tvořili v ate-

liérech Zámeckého dvora i ve volné
přírodě kolem Všeradic, vzniklo opět
několik uměleckých děl, která se sta-
nou součástí umělecké sbírky všera-
dické Galerie M. D. Rettigové. Sbír-
ka již čítá na devadesát obrazů a soch
od umělců ze 17 států světa. 
Vernisáž výstavy děl, jež vznikla le-
tos, se konala 23. 6. ve všeradické
Galerii M. D. Rettigové a návštěvní-
ci je zde mohou vidět do konce srpna. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Ve sbírce už je devadesát obrazů
NA MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM DO VŠERADIC PŘIJELI VÝTVARNÍCI Z JAPONSKA I AZERBAJDŽÁNU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 13/2012 (103)

UMĚLCI. Účastníci letošního malířského sympozia ve Všeradicích. Foto ARCHIV

Zloděj šel po naftě
Všeradice - O pět set litrů nafty
přišel majitel Renaultu Premium
Route zaparkovaného před rodin-
ným domem v obci Všeradice
„Neznámý zloděj v noci z 24. na 25.
6. odemkl víko nádrže a následně z
ní očerpal 500 litrů motorové nafty,“
uvedla velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Kaslová s tím, že ma-
jitel má škodu 19 000 korun.
Podobný případ se stal o tři dny dří-
ve ve Vižině - zde neznámý chmaták
ukradl sto litrů nafty z Tatry 815  a
dalších 60 litrů nafty z pracovního
stroje Vermeer. (mif)

Z podbrdského kraje
* Fotografie a obrazy Jana Saudka jsou ve vše-
radické Galerii M. D. Rettigové k vidění do 22.
července. Sylva ŠKARDOVÁ
* Roztančené léto - příměstský tábor pořádá v
Lochovicích zdejší centrum pro děti a rodinu
Betlém. Tábor plný her a výuky tanců se bude
konat od 9. 7. do 16. 7. ve všední dny vždy od
9.00 do 17.00 hodin. Víkend má pak samostatný
speciální plán. Cena tábora je 1 200 Kč - v ní jsou
teplé obědy, pitný režim, vstupné do bazénu,
materiál a lektorné. Pro více informací volejte na
tel.: 721 390 925.    Jitka KebRlOVÁ, beroun
* Restauraci Na Hřišti v Osově vykradl nezná-
mý zloděj. Ukradl drobné mince z kasičky herní-
ho automatu na šipky, z kuchyně odnesl příruční
pokladnu s náhradními klíči a ze šuplíku za ba-
rem 3 500 Kč i 15 krabiček cigaret. Škoda je 24
tisíc korun. (mif)
* V úterý 26. 6.  přijeli do školy v Osově na ná-
vštěvu budoucí spolužáci našich páťáků z Hosto-
mic, aby sehráli odvetné utkání ve vybíjené.
Čekali jsme je s napětím, protože utkání v hosto-
mické škole jsme  s přehledem vyhráli. Možná
jsme soupeře trochu podcenili, ale těsně jsme
prohráli - v souboji kapitánů hrál roli jen jeden
život.  Jako správní hráči si na závěr všichni po-
dali ruce a šli si zahrát ještě fotbal na naši škol-
ní zahradu. Jana FIALOVÁ, Vižina

Zámecký dvůr hostil festival venkova
OSM DESÍTEK ÚČASTNÍKŮ JEDNALO O DOPRAVĚ I ŠKOLSTVÍ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Osovským páťákům
zvonilo naposledy

Své poslední zvonění si v ZŠ Osov
28. 6. užívali zdejší páťáci. Na škol-
ní zahradě připravili zábavné do-
poledne plné netradičních soutěží.
Ve čtyřčlenných týmech byli zás-
tupci každé třídy. Museli spolupra-
covat a při tom užili spoustu legra-
ce. Za odměnu byli od páťáků po-
malováni barvičkami na obličej.
Děti lovily bonbony poslepu, pře-
cházely trať po listech papíru, bo-
jovaly, lyžovaly, stavěly komín z
kostek, lovily červy z mouky, posle-
pu se krmily, poznávaly chutě, hůl-
kami plnily skleničku fazolkami...
Učitelky si disciplíny vyzkoušely
také.  Text a  foto Jana FIALOVÁ,

ZŠ Osov
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Požehnané léto, slunce nad hlavou!
KOLIK KRÁSNÝCH MÍST, MĚST, VESNIČEK, PAMÁTEK... NEZNÁME, NEVIDÍME, NATOŽ ABYCHOM JE NAVŠTÍVILI

Od 22. do 24. června stanovali mladí
zadnotřebaňští hasiči s vedoucími v
areálu místní hasičské zbrojnice. 
V pátek jsme vyřezávali mořské ži-
vočichy z lepenky a pak je vybarvo-
vali, koukali jsme na pohádky, hráli
vybíjenou a pan Ševčík nám ugrilo-
val večeři.  Vrcholem dne byla noční
bojovka. Kromě zaspavšího Lukyho
Lázničky strašidelné nástrahy zdola-
li všichni, a tak si od kostlivce Pepy
zasloužili sladké odměny. 
Sobota byla ve znamení téměř dese-
tikilometrového pěšího výletu do
muzea voskových figurín v Karlštej-
ně. Odpoledne se vyráběly chobotni-
ce z plastových láhví a skládaly ori-
gami. Po večeři dvůr zaplnily malův-
ky největších zážitků z výletu. Nej-
častěji děti křídami ztvárnily zpáteč-
ní dobrodružnou cestu podél řeky.
Nejlepším malířem byl vyhlášen Sa-
mík Hanzelín, který namaloval hrad
Karlštejn a nad ním duhu. Den byl
zakončen diskotékou a pouštěním
lampiónů štěstí od paní Babkové.
Neděle začala tradičně rozcvičkou,
ranní hygienou a snídaní. Následova-

ly soutěže v družstvech, hádání po-
hádkových bytostí a kvíz z výletu.
Po obědě nezbývalo než sbalit věci,
zbourat stany a uklidit tábořiště.
Počasí nám náramně přálo, takže
jsme si pobyt zpestřili koupáním v

bazénu u Kolomazníků a Kubíčka
Lukšána, a několika zmrzlinkami.
Přejeme dětem i dospělým krásné lé-
to plné sluníčka a legrace, tak, jako
tomu bylo při našem kempování.
Ivana ŠEvČíKová, Zadní Třebaň

Na školní výlet vyrazily děti ze
zadnotřebaňské málotřídky. Le-
tos jsme se vydali až na Bene-
šovsko, kde se ve vesničce Tako-
nín nachází zvláštní statek. Kro-
mě hlavní budovy, stodoly a stá-
je jsme tu viděli dvě veliká hle-
diště, středověké vojenské stany
a stánky historických řemesel. 
Statek provozují Vladimír a
Ivanka Pěnkavovi, učitelé, kteří
se nikdy nesmířili se systémem
klasické výuky a dávají přednost
názorným vzdělávacím postu-

pům. Možná jste zažili jejich
program Jak krtek ke kalhotkám
přišel, s nímž objížděli školy a
vtipně i fundovaně probrali s kr-
tečkem vše o výrobě tkaniny. Je-
jich historická vesnice Faber
byla několikrát k vidění na Le-
tenské pláni v Praze.
Nyní však již nejezdí Pěnkavovi
za žáky, nýbrž žáci za nimi. A je
opravdu proč. Vladimír si libuje
v pravdivém historickém detailu
a umí svým předváděním doko-
nale překvapit. Kdo by tušil, že

se vetře do všedního dne krále a
císaře Karla IV.? Že s ním pose-
dí v hodovní síni, ba i na trůnu,
že bude přítomen oblékání Jeho
Veličenstva do brnění a bude
sledovat jeho divokou projížďku
na koni. O podrobnostech stře-
dověkého života se děti dozvě-
děly mnoho zajímavostí a větši-
nu činností si mohly vyzkoušet. 
Výlet jsme zakončili výborným
obědem v jedné z benešovských
restaurací. Božena MUSILOVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Léto je tady. Nejen školáci se jistě
těšili na prázdniny, které jsou snad
pro všechny, bez ohledu na věk syno-
nymem pro slunce, výlety, dovole-
nou, odpočinek, koníčky a přede-
vším pro pohodu.
Ale že léto letos přišlo opravdu hluč-
ně a bouřlivě. Takovou bouřku jsem
dlouho nezažil. Fascinovaně jsem za
zvuku kapek dopadajících na střechu
koukal do tmy a čekal na další bles-
ky klikatě se snášející k zemi a pak
počítal vteřiny do rachotu hromu. V
duchu jsem smekal před mocnou si-
lou přírody, která nám ukazuje, kdo
je tady na zemi pánem. Jen my, lidé
si stále myslíme, že jí ukážeme, co
dokážeme...!
Byl jsem v neděli na koncertu Jitky
Vrbové ve vesnickém kostele sv. Ště-
pána v Mýtě. Prosté kostelní lavice,
dva mikrofony, kytara, dvě židle pro
účinkující. Žádná nejnovější komu-
nikační technika, žádné přehrávače,
počítače, ale krásné prosté tóny písní
tančící prostorem a umocněny atmo-
sférou místa hladící duše posluchačů.
A za zdmi místo věčného odpočinku
těch, jejichž předci kostel možná sta-
věli, ale i těch, kteří si mysleli, že vše
stačí a vše potřebují. Dnes leží tiše
vedle sebe a spí věčným spánkem.
Najednou jsem si uvědomil slova z

knihy knih: „Člověče, prach jsi a v
prach se obrátíš“. Možná znějí trochu
jinak, ale cítím z nich obrovskou pro-
stou lidskou pokoru a úctu k daru ži-
vota. A tak děkuji tam někam nahoru

za ten krásný dar být tady, žít zde a
užívat si všechny ty krásy kolem.
Děkuji Ti, Pane.
Věčný koloběh zázraku života jsem
si připomněl, když mně na verandě

vyvedl mladé rehek domácí. Během
několika týdnů se z pěti malých vají-
ček stali dospělí a sebejistí ptáci,
kteří se vydali na svoji pouť životem.
Po týdnech plných ptačího švitoření
a hašteření, kdo první dostane sousto
od rodičů, nastalo ticho. Ale i ticho
má své kouzlo a poezii, zaposlou-
chám se a najednou slyším jiné zvu-
ky přírody a vidím všechnu tu krásu
kolem. Přichází ten tajemně krásný
pocit, kdy je duše naplněna mírem,
klidem, pokojem a pokorou k životu. 
V televizi jsem viděl krásný pořad o
Litomyšli a uvědomil si, kolik po-
dobných krásných míst kolem sebe
máme a ani si jich nevšímáme. Kolik
krásných míst, měst, vesniček, pamá-
tek, hradů, zámků, klášterů, kostelů
či prostých křížků kdesi v poli ne-
známe, nevidíme, natož abychom je
navštívili. Přitom právě tato místa
vyprávějí příběhy našich předků a
míst, kde žijeme, kam patříme a kde
máme kořeny.  Přeji všem léto plné
především slunce, ale nejen nad hla-
vou, ale i na jazyku a v duši. Srdce
otevřené lásce i všem krásám života.
K tomu každý den doušek pohody
oslazený úsměvem, který nejen po-
snídáme, ale i předáme svým blíz-
kým, kolegům, sousedům. Požehna-
né léto!         Petr TUČEK, Ejpovice

Nástrahy zdolali všichni, jen Luky zaspal
MLADÍ ZADNOTŘEBAŇŠTÍ HASIČI TŘI DNY STANOVALI VE SVÉ ZBROJNICI

Školáci poseděli s Karlem IV. v hodovní síni i na trůnu
DĚTI ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY VYRAZILY NA ŠKOLNÍ VÝLET DO TAKONÍNA

NA VÝLETĚ. Výprava zadnotřebaňských mladých hasičů při odpočinku ces-
tou do Karlštejna. Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Požáry zneškodnili,
pohár nedovezli
Družstva přípravky, mladších i star-
ších žáků zadnotřebaňských hasičů
předvedla na zahradě za místním
»kulturákem« požární útok. Divá-
kům ukázali i pořadová cvičení, kte-
rá byla vskutku zábavná: Vlevo-
bok!, Vpravobok!, Čelem vzad!... a
každý koukal úplně jinam... 
Nejednalo se však o obyčejný útok
na terče. Bylo třeba uhasit hořící
makety domů. První domeček byl
přípravkou uhašen rychle, za což na-
ši nejmenší sklidili obdiv a potlesk.
Mladší žáci si kvůli brzkému ukon-
čení sání s řadovým dvojdomkem
neporadili - lehl popelem. Starší žá-
ky na náves přivezl gazík se spuště-
nou sirénou. Vyhazovali nářadí z
auta a co nejrychleji se snažili do-
stat požár pod kontrolu. Třetí do-
mek byl zachráněn a jako trofej se
skví v zahradě hasičské zbrojnice. 
Na soutěži v požárním útoku o křiš-
ťálový pohár v Záluží u Hořovic se
třebaňským mladým hasičům dařilo
mnohem méně - obsadili dvě po-
slední příčky. Ivana ŠEVČÍKOVÁ,

SDH Zadní Třebaň

NA VÝLETĚ. Zadnotřebaňští školáci na statku v
Takoníně.                         Foto Božena MUSILOVÁ 

Soutěž o nejoriginálnější letní fotku vyhlašují Naše noviny. Pošlete nám
(Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, redakce@nasenovi-
ny.net) vtipný snímek ze své dovolené či z prázdnin. Tři, které se nám budou
líbit nejvíc, oceníme - knihou fotografií našeho kraje, cykloprůvodcem a
lahví karlštejnského vína. První příspěvek dorazil od Evy Poustecké ze
Zadní Třebaně, která jej doprovodila tímto popiskem: „Nad lesem nad ná-
mi letěl krásný balón, pak svoji cestu stočil směrem nad Běleč.“ Autorem
druhé fotky je  Vladimír Glaser z Ořecha - ten zachytil cestáře trhající třeš-
ně přímo ze svého auta. Snímky můžete posílat do 31. srpna. (mif)

Pošlete nám letní fotky, máme pro vás ceny
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Letovský zpravodaj

Obce neřídí strany, ale lidé...
Vzhledem k tomu, že volby, ke kterým
v Letech půjdeme 14. 7., jsou volba-
mi mimořádnými, volební období je
pouze dvouleté (2012 – 2014), jsou
cíle i možnosti Sdružení nezávislých
kandidátů Lety sobě časově omeze-
né. Témata, která v tomto období up-
řednostňujeme a klademe na ně dů-
raz, jsou především v oblasti škol-
ství, bezpečnosti a dokončování in-
frastruktury v obci. Chceme zrevido-
vat aktuální stav rozvoje obce a na-
vrhnout možnosti pro příští období.
Další oblasti, ale i ty výše uvedené,
budou řešeny podle finančních mož-
ností obce a dotačních titulů.
V politické terminologii je zaměření

našeho sdružení od středu doprava.
Podporujeme soukromé podnikání a
svobodný rozvoj aktivity jednotlivců.
Chováme úctu k tradičním hodno-
tám a podporujeme snahy o zacho-
vání zdravého životního prostředí.
Někteří z nás působili již dříve ve ve-
dení obce. Zkušenosti, které jsme zí-
skali, bychom chtěli využít pro další
fungování zastupitelstva a Letů vů-
bec. Chceme využít i potenciálu no-
vých mladých kandidátů. Ve spojení
s dříve narozenými je to nejlepší vol-
ba. Obce, které mají obdobný cha-
rakter jako Lety, neřídí strany, ale li-
dé. Proto zvažujte a vybírejte.

Barbora TESAŘOVÁ, Lety sobě

Jednou z povinností obce je zajistit
školní docházku pro děti, které mají v
obci trvalé bydliště. Obec Lety je
mladá, dětí přibylo tolik, že by potře-
bovala svoji školu, protože se do
okolních prostě nevejdou.
Už při letošním zápisu se ukázalo, že
ZŠ Dobřichovice naše školáky z ka-
pacitních důvodů nemůže přijmout.
Škola se sice bude rozšiřovat, ale až
získá město peníze, případně, podle
starosty Michaela Pánka, začne se
stavbou bez dotace, ale nejdříve příš-
tí rok v létě.
Horko těžko jsme letos umístili děti

do Řevnic.  S výhledem, že příští rok
pro nás zřejmě nebude místo ani v té-
to škole. Podle starosty Řevnic Libo-
ra Kvasničky je připraveno na rok
2013 do první třídy na šedesát řev-
nických prvňáků.
Do budoucna Lety budou školu po-
třebovat - sami letovští prvňáci zapl-
ní jednu celou třídu, ne-li dvě v jed-
nom ročníku. V současnosti zde totiž
žije144 dětí ve věku 1- 5 let. Ve škole
v Dobřichovicích máme ve všech
ročnících asi 100 dětí, ve škole v
Řevnicích (i s letošními budoucími
prvňáky) 38 dětí.

Snažíme se společně lobovat za vy-
psání dotací na výstavby a přístavby
školských zařízení. Zatím bezúspěš-
ně. Byla by řešením kontejnerová
škola? V jaké velikosti, na jak dlou-
ho, pro kolik dětí? Bude obec na ni
mít finance? Budeme mít návaznost
naší školy v některé z okolních škol?
Absorbují všechny naše děti po x-
tém ročníku, který si zřídíme sami?
Podobný problém jako my řeší
Hlásná Třebaň. Měli bychom se spo-
jit a složit se na větší školu?
Odpovědi na tyto otázky musíme na-
lézt a rozhodnutí o našich dětech a je-
jich základním vzdělání musíme uči-
nit co nejdříve. Je na novém zastupi-
telstvu, aby pokračovalo v jednáních
a nápadech, jak si s tématem ŠKOLA
poradit a moudře rozhodnout o řeše-
ní.          Barbora TESAŘOVÁ, LetyLety - Jako Ryan Dungey, Dean

Wilson nebo Petr Bartoš chce být
Miroslav BuREš, šestnáctiletý mo-
tocyklový závodník z Letů. Loni v
listopadu převzal ocenění za první
místo mezi mladými závodníky ze
středisek motocyklového sportu
středních, severních i západních
Čech jezdících ve třídě hobby125.
Kterých závodních seriálů se právě
účastníte?
Podle důležitosti to je Mezinárodní
mistrovství České republiky juniorů
- tam mám rozjetých  8 závodů. Dále
Přebor středních, západních i sever-
ních Čech (13 závodů), Přebor již-
ních Čech (4), AMAter CUP (4 ) a
SedlčanskoSlapský  pohár (5). 
Dá se skloubit škola a závodění? 
Studuji střední průmyslovou školu
dopravní v Praze. Závody jsou o ví-
kendech, takže je dost náročné spojit

školu, tréninky a o víkendu závody,
ale jde to. Musí to jít! (pef)
(Dokončení na straně 8)

K volebním urnám se Letovští
vydají v sobotu 14. července
Poté, co se v lednu rozpadlo obecní zastupitelstvo,
Ministerstvo vnitra ČR určilo termín nových voleb
v Letech na sobotu 14. července. Volební místnost
v sále U Kafků v ulici V Chaloupkách bude tento
den otevřena od 7.00 do 22.00 hodin.
O hlasy voličů se ucházejí dvě seskupení. Obě
volební strany – Sdružení nezávislých kandidátů
Lety sobě i Sdružení nezávislých kandidátů a ODS
- postavily po devíti kandidátech do obecního zas-
tupitelstva. Volit se ale bude opět sedmičlenné
zastupitelstvo.
Proto, aby byl volební lístek platný, lze zaškrtnout
nejvíce sedm kandidátů. Do 11. července byste ve
svých schránkách měli najít hlasovací lístky. Na
hlasovacím lístku budou uvedeni ve dvou sloup-
cích kandidáti obou volebních stran.
Křížkem lze v záhlaví označit vybranou volební
stranu. Tím dáte svůj hlas prvním sedmi kandidá-
tům této strany. Nebo lze křížkem označit jména
sedmi kandidátů, které preferujete bez ohledu na
jejich pořadí ve sloupci. Nebo lze vybírat sedm
jmen bez ohledu na volební stranu, za kterou kan-
didují. Vždy je třeba dbát na dodržení maximálně
sedmi označených jmen, aby byl váš volební lístek
platny.́ Barbora TESAŘOVÁ, 

Obecní zastupitelstvo Lety

Dočkají se Lety vlastní školy?
PODOBNÝ PROBLÉM JAKO MY ŘEŠÍ HLÁSNÁ TŘEBAŇ. MĚLI BYCHOM SE SPOJIT?

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 7/2012 (40)

NA SLAVNOSTECH. Letovské děti při vystoupení na Dobřicho-
vických divadelních slavnostech.    Foto Barbora TESAŘOVÁ

ZÁVODNÍK. Miroslav Bureš s tro-
fejí.             Foto Petra FRÝDLOVÁ

Držte mi palce! prosí Míra
LETOVSKÝ ZÁVODNÍK SE ÚČASTNÍ NĚKOLIKA »SERIÁLŮ«

Děti z Dramaťáčku
hrály v Dobřichovicích
Letovské děti z Leťánkova drama-
ťáčku předvedly pohádkový muzi-
kál Přátelství už při veřejné gene-
rálce o dětském dnu v Letech. Ná-
sledovalo vystoupení 24. 6. na Do-
břichovických divadelních slavnos-
tech. V tamním parku si pod vede-
ním Veroniky Kunové vyzkoušely,
jak se hraje v kulisách, kostýmech a
s mikrofonem v ruce. Prostředí par-
ku je přirozené pro víly, čarodějni-
ci, draka, vodníky, slušelo i králov-
ně, rytířům a dalším postavám. Sp-
ojovací nit držel skvělý vypravěč
šašek v podání Sašenky Živné i
princové Lukáš Jandus a Vojta Vej-
voda. Za téměř hodinový výkon a
odvahu byly děti náležitě odměněny
potleskem.
Dramaťáček určitě bude příští
školní rok pokračovat ve své čin-
nosti. Pokud byste mohli přispět
penězi na zvukotechniku, určitě se
obraťte na vedoucí kroužku Vero-
niku Kunovou (tel. 734 300 311) či
na rodinné centrum Leťánek (in-
fo@letanek.cz). Předem děkujeme!

Barbota TESAŘOVÁ, Lety
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Béčko končí, nesehnalo vedoucího 
JAK SI V PRÁVĚ SKONČENÉ MISTROVSKÉ SEZONĚ VEDLA DRUŽSTVA FOTBALISTŮ FK LETY

Zadní Třebaň - Se čtvrťáky i s ře-
ditelkou Boženou Musilovou se
rozloučili zadnotřebaňští školáci.
Na odpolední vystoupení  28. červ-
na si připravili program žáci všech
čtyř tříd i kroužku anglického ja-
zyka Františka Chlaně. 
Pozvaní měli možnost si poslechnout
básničky, písničky a divadelní před-
stavení v jazyce českém i anglickém.
Obě hry byly dokonale propracované
- v té anglické nechyběli astronauti,
mimozemšťané, skutečné pizzy, v
české zase dobové kostýmy, hudba či
opravdový oheň. 
Děti se svými kantory si právem za-
sloužily velký potlesk a poděkování
přítomných. Na své nové svěřence se
přišla podívat nová ředitelka Jana
Nešťáková. Její končící předchůdky-
ně Božena Musilová jí popřála hodně
úspěchů v práci. Petra FRÝDLOVÁ

Jaká byla zimní příprava,
nebo jsi jen odpočíval?
Kdepak. Postoupil jsem do
vyšší třídy - o to víc je můj
trénink důležitý. V zimě
jsem se intenzívně věno-
val fyzické přípravě na se-
zonu podle programu, kte-
rý mi sestavil doktor Jaro-
slav Jiřík z Dobřichovic. V
tělocvičně jsme byli třikrát
týdně pod dohledem Mi-
chala Baborovského,  syna
bývalého reprezentanta a
mistra světa v motokrosu
Antonína Baborovského,
který letos také ještě aktiv-
ně závodí. V sezoně  jed-
nou dvakrát týdně trénuji

na motorce pod dohledem
otce (závodníka Miroslava
Bureše st.- pozn. pef). 
Co tě čeká v nejbližší do-
bě, kde tě můžeme vidět
závodit? 
V sobotu 30. června jsem
jel seriálové závody ve
Voticích, další týden  7. 7.
budu na Slapech, 14. 7. v
jihočeských Netolicích a
28. 7. v Třebízi u Slaného.
Doufám, že se bude dařit
tak jako loni, a třeba i lépe.
Loňská sezóna  byla tro-
chu nabouraná zraněním
nohy, ale teď už jsem fit a
jdu do toho. Tak mi držte
palce! Petra FRÝDLOVÁ

A-tým působil v ročníku 2011/12 v
krajské 1. B třídě, oddělení E. Po 26
kolech se umístil na 9. příčce s 32
body. Mužstvo se po celou sezonu
potýkalo s úzkým kádrem, což jej v
mnoha utkáních silně limitovalo.
Tým byl pravidelně doplňován na-
dějnými dorostenci a v několika pří-
padech i hráči béčka. Během jara jej
pronásledovaly absence způsobené
zraněními, vyloučeními, osobními
povinnostmi a nejrůznějšími zájmy
hráčů v takovém rozsahu, že ke kon-
ci soutěže nastupoval tým ve většině
utkání s několika dorostenci v zákla-
du. Tým v případě vhodného doplně-
ní má velkou perspektivu, hráčský
kádr je až na tři výjimky složen z fot-
balistů do 25 let. Dlouhodobě je znát
absence střední hráčské generace.

B-mužstvo
Béčko si oproti předchozí sezoně ve-
dlo o poznání hůře. Ve 3. třídě, sku-
pině B skončilo na 11. místě s 31 bo-
dy. Mužstvo se celou sezonu zachra-
ňovalo, což se dvě kola před koncem
podařilo. Tým se potýkal s podob-
ným problémem šíře hráčského kád-
ru jako áčko, v mnohých utkáních
zaskakovali hráči A-mužstva a doro-
stenci. Bohužel v týmu béčka ani v

jeho okolí se po skončení sezony ne-
našel nikdo, kdo by převzal jeho ve-
dení a zodpovědnost za tým. Proto
nebylo mužstvo do příští sezony při-
hlášeno. Je to obrovská škoda! Celo-
roční práce s týmem obnáší velkou
zodpovědnost - tu v dnešní době ne-
ní nikdo ochoten nést a obětovat vol-
ný čas tomuto koníčku.

Dorost
Dorost účinkoval již čtvrtou sezonu
v krajské 1. A třídě - ve skupině D.

Letos skončil na 7. místě s 38 body,
což je po pravidelných umístěních v
popředí tabulky určitým ústupem ze
slávy. Ale je třeba hned dodat, že tým
prošel velkou generační výměnnou a
příležitost pravidelně dostávali nejen
patnácti- a šestnáctiletí hráči, ale také
několik talentovaných žáků. 
Výsledky dorostu byly během celé
sezony jak na houpačce, ale střed ta-
bulky i tak nezkušený kolektiv bez
problémů »vykopat« zvládl. Pozitiv-
ně je nutno hodnotit především pra-

videlné starty několika dorostenců v
obou mužstvech dospělých.

Žáci
Žáci, jejichž kádr čítal až osmnáct
hráčů, podávali po celou sezonu vý-
borné výkony a v okresním přeboru
obsadili celkovou druhou příčku. V
osmnácti utkáních ztratili pouze šest
bodů. Žáky čeká budování prakticky
nového týmu - osm hráčů odchází do
dorostu. Znamená to náročnou práci,
kdy se koncem prázdnin začne prak-
ticky od píky.

Starší a mladší přípravka
Naši nejmenší - dva týmy přípravky,
starší (8-10 let) a mladší (5-8 let) -
jsou budoucí krví našeho klubu a i
fotbalu. Starší přípravka skončila v
okresním přeboru na 4. místě s 30
body. Mladší přípravka ještě nehrála
pravidelnou soutěž, účastnila se pou-
ze turnajů a přátelských utkání. Ale u
těchto kategorií nejde v žádném pří-
padě jen o umístění a body. Důležité
je, aby se potenciál široké základny
nejmladších promítl do úspěšné vý-
chovy budoucích fotbalistů. Po zele-
ném letovském pažitu běhá týden co
týden okolo třiceti malých dětí. A v
zájmu nejen rodičů ale i obce by mě-
lo být tuto zálibu co nejvíce podpo-
rovat. Jiří KÁRNÍK, FK Lety

Školáci se rozloučili se čtvrťáky i s končící ředitelkou
ZADNOTŘEBAŇSKÝM DĚTEM I JEJICH RODIČŮM SE PŘEDSTAVILA NOVÁ »ŘÍDÍCÍ« JANA NEŠŤÁKOVÁ

Držte mi palce! prosí Míra Bureš
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

A-MUŽSTVO. První tým letovských fotbalistů skončil letos na deváté příčce
krajské 1. B třídy. Foto Jiří káRNÍk

STŘÍDÁNÍ. Odcházející ředitelka zadnotřebaňské málotřídky Božena Musi-
lová (vpravo) a její nástupkyně Jana Nešťáková.     Foto Petra FRÝDLová

Vůz skončil na střeše
Dopravní nehoda mezi Dobřichovi-
cemi a Všenory byla hlášena 28. 6.
Jedno z aut zůstalo téměř nepoško-
zené na silnici, druhé vyvrátilo st-
rom v příkopu a skončilo v poli na
střeše. Řidič v převráceném autě
utrpěl lehké zranění ruky, řidič dru-
hého vozu zraněn nebyl. Hasiči zaji-
stili vůz proti ohni, posypali uniklé
provozní kapaliny a po zdokumento-
vání nehody převrátili auto zpět na
kola. Na místě zasahovala i zá-
chranka a policie.     Foto aRCHiv

Pavel viNTERa, HZS Řevnice

Děkujeme! vzkazuje 
učitelkám obecní úřad
V letošním roce opustí zadnotřebaň-
skou školu a školku dvě ženy, které
se mnoho let věnovaly místním dě-
tem. Po 16 letech se rozhodla skon-
čit ředitelka Božena Musilová, do
důchodu odchází učitelka ze školky
Vendulka Soukupová. Zástupci obce
poděkovali paní Soukupové na květ-
nových májích a také při rozloučení
na Obecním úřadě, paní Musilové
pak předali kytici s poděkováním na
konci školního roku ve škole.
Oběma odcházejícím učitelkám dě-
kujeme za vše, co pro třebaňskou
školu udělaly, a přejeme jim hodně
úspěchů, zdraví i štěstí v dalších le-
tech. Lucie PaLičková, 
obecní zastupitelka, Zadní Třebaň

NA ZÁVODECH. Letovský Miroslav Bureš na jednom ze
svých závodů. Foto Miroslav BUREŠ st.
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Oslavu dne dětí uspořádal 9. 6. spo-
lek Karlštejnských mamin spolu s
místními hasiči. Pro děti bylo při-
praveno několik disciplin: skákání v
pytli, házení kroužků i míčků na cíl,
procvičování paměti... Po splnění
úkolu dostaly odměnu. Na obličej si
mohly nechat namalovat obrázek.
Od začátku vyhrával dětské písničky
a slovem provázel diskžokej Olda
Burda.  I on měl připraveno několik
kvízových soutěží, na něž děti odpo-
vídaly a za správné odpovědi dostá-
valy odměny. Na místě byla také zd-
ravotní služba, která se zásahovou
jednotkou místních hasičů předvedla
ukázku vyproštění i ošetření zraně-

néno z havarovaného auta. Ukázka
byla přítomnými hodnocena velice
pozitivně. Záchranáři pak předvedli
ukázky ošetření zranění krční páteře
a znehybnění těla ve vakuových no-
sítkách. Děti dostaly zdarma limo-
nádu a špekáček, který si mohly opé-
ci na ohni. Na závěr organizátorky
předaly dětem dárkové předměty,
balíčky s cukrovinkami a každý ob-
držel diplom. Počasí nám přálo a roz-
zářené dětské oči nám dávaly naje-
vo, že jsme volný čas věnovali něče-
mu užitečnému. Děkuji všem, kteří se
na přípravě a zajištění dětského dne
podíleli.   Jiří MRKÁČEK, starosta

SDH Karlštejn 

Po půlroční odmlce opět informuje-
me čtenáře o činnosti Klubu přátel
Karlštejna (KPK). Na mezinárodní
den žen 8. 3. jsme zorganizovali zá-
jezd do Branického divadla. Chtěli
jsme vzdát hold našim ženám a dát
jim představení Poslední žhavý mi-
lenec jako dárek. Zúčastnilo se 30
zájemců - zájem o tento druh zábavy
vzrůstá, proto v něm musíme pokra-
čovat. Divadlo se líbilo, účastníci
byli nadšeni. 
V březnu se také konala valná hro-
mada KPK. Ve výroční zprávě bylo
konstatováno splnění všech cílů, v
diskusi nebylo připomínek k poklad-
ní ani revizní zprávě.  Následně jsme
schválili plán práce na rok 2012.
Jsou v něm naučné přednášky histo-
rické a lékařské, exkurse, návštěvy
divadel, pěší výlety do okolí i dobro-
volné pracovní povinnosti našich
členů při pomoci rozkvětu obce.

Při hodnocení našeho plánu práce a
návrhu rozpočtu v zastupitelstvu
Městyse Karlštejn nám byl bez bliž-
šího vysvětlení snížen příspěvek na
činnost z plánovaných 20.000 Kč,
který korespondoval s příspěvkem
loňským, o 5.000 Kč. Máme obavu,
aby se roční sponzorský příspěvek
nesnižoval čím dál víc, čímž by mo-
hlo dojít v budoucnu i k zániku sdru-
žení. Jsme totiž na tyto příspěvky
obce plně vázáni a nejsme nijak vý-
dělečně činní.
Jednou z činností plánovaných s cí-
lem utužit kolektiv byl 23. 5. výlet
podbrdskou »lokálkou« ze Zadní
Třebaně do Hostomic a zpět. Chtěli
jsme poznat krásy Podbrdska. Zájez-
du se účastnilo 10 členů KPK. Ze
Zadní Třebaně do Karlštejna jsme pu-
tovali pěšky se zastávkou v pohos-
tinství U Máni v Hlásné Třebani.
S Městysem Karlštejn jsme 2. 6. or-

ganizovali autokarový zájezd senio-
rů Karlštejna na zámek Zbiroh. Zú-
častnilo se ho 41 osob. Kromě zám-
ku jsme si prohlédli též park, prošli
naučnou stezkou a zhlédli výstavu
dravých ptáků. Výklad byl velmi po-
učný. Dozvěděli jsme se, že Zbiroh
byl přestavován a dostavován v prů-
běhu století třemi českými králi. Za
II. světové války byl na zámku štáb
zbraní SS, v době totality zde sídlila
armáda. Po jejím odchodu zůstal zá-
mek v dezolátním stavu. Nyní je
soukromým majetkem. Prohlédli
jsme si též muzeum požární techniky
ve Zbirohu. Zájezd byl zúčastněný-
mi hodnocen ke spokojenosti organi-
zátorů velmi příznivě s tím, že se již
velmi těší na zájezdy příští.
Před uzávěrkou tohoto vydání orga-
nizujeme návštěvu rodinné sklárny v
Nenačovicích. V tomto pololetí jsme
plánovali i exkurse do pivovaru Sta-

ropramen, z té ale zatím sešlo. Také
zajišťujeme již několikrát odložený
dvoudenní zájezd do vinného sklíp-
ku na Moravu, zřejmě do Bořetic.
Pojedeme vlakem, v červenci, nebo
srpnu. Již je přihlášeno 9 členů KPK.
Na podzim budeme organizovat tra-
diční posezení seniorů Karlštejna.
Naši členové pokračují v udržování
cesty nad hřbitovem. Je nutné do-
končit klestění porostů pro zlepšení
výhledu na Berounku a udržovat po-
rosty pro výhled na hrad. Do Karlš-
tejnského zpravodaje bude KPK při-
spívat informacemi dvakrát ročně. Je
ale možné, aby spolky i sdružení
Karlštejna přispívaly do Našich no-
vin kdykoliv, bez vazby na KPK. I v
těchto případech je Městys Karlštejn
ochoten převzít finanční náklady di-
stribuce, ale jen budou-li příspěvky
v Karlštejnském zpravodaji.

Jiří Marhoul, KPK

Chystá se párty,
kdo přijde v pyžamu,
bude mít volný vstup
Letní Pyžamovou párty aneb S Be-
cherovkou v posteli pořádá 7. 7. od
19 hodin karlštejnská restaurace U
Adama. Bohatý program s tombolou
bude doplněn o největší hity z obdo-
bí 1960 - 2012. Kuchyně bude otev-
řena do rána, těšit se samozřejmě
můžete i na letní drinky. Ti, kteří při-
jdou v pyžamu, mají vstup zdarma,
ten, kdo si noční úbor zapomene, za-
platí symbolických třicet korun. Po-
dle počasí bude otevřena zahrádka s
výhledem na hrad. 

Daniel NOVOTNý, Karlštejn

Byli jsme v divadle, pojedeme do sklípku
KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA ORGANIZUJE ZÁJEZDY, POSEZENÍ SENIORŮ I DOBROVOLNÉ BRIGÁDY

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...         2/2012 (5)                

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ. Na týdenní školku v příro-
dě do rekreačního střediska Šlovice - Hřebečníky,
jež se nachází nad skryjským jezem na Berounce,
se vypravili karlštejnští předškoláci. 
Počasí nebylo na koupání, a tak jsme chodili na
túry. Nasadili jsme baťůžky s pláštěnkou i pitím a
vyrazili. Cestou jsme hráli hry, závodili, soutěžili

a vždy nás čekala sladká odměna. Jeden den nám
počasí dovolilo jít si užívat Berounky - vzali jsme
si tedy boty do vody a cachtali se. Jednoho šikulu
ovšem napadlo, že se vykoupe celý a - už tam byl!
Samozřejmě oblečený. Následovali ho všichni a
pořádně si to užili.
Celé dny - i v dešti - jsme byli venku, a tak večer

po koupání děti padly do pelíšků a spaly až do půl
osmé ráno. Pobyt se nám moc líbil, výborně tu va-
ří a skoro všichni si chodili přidávat. Na nějaké
stýskání nebyl čas, uteklo to jako voda. Vrátili
jsme se vpořádku, bez rýmy a kašle a plni krás-
ných zážitků.      Text a foto Hana HRABÁKOVÁ,

Mateřská škola Karlštejn

Capartům na dětském dnu vyhrával Olda Burda

Karlštejnský zpravodaj

Jednou z atrakcí dětského dne bylo
malování na obličej. Foto ARCHIV
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Válec! Důraz! Zámek! nese se hřištěm
FOTBALOVÉ A-MUŽSTVO KARLŠTEJNA DOKÁZALO VYBOJOVAT POSTUP DO OKRESNÍHO PŘEBORU

Sportovní činnost Karlštejna je rozdělena ve dví -
v obci s asi 800 obyvateli jsou dvě na sobě nezá-
vislé organizace: Tělovýchovná jednota Karlštejn,
v jejíž správě je hřiště na kopanou, tenisový areál
i ubytovna, a Tělocvičná jednota Sokol Karlštejn,
jež vlastní sokolovnu a k ní přilehlou plochu hřiš-
tě. O rozhovor jsme požádali předsedu Tělový-
chovné jednoty Karlštejn Dalibora MOTEJLKA,
bývalého reprezentanta ČSR ve skocích na lyžích.
Můžete nám přiblížit vaši vizi v oblasti sportovní-
ho využití vámi spravovaných prostor?
Naším cílem je vybudovat v Karlštejně sportovní
centrum, místo, kam se občané Karlštejna budou
rádi vracet si zasportovat, odpočinout si a trávit
volný čas. Pro děti bude zřízeno pískoviště, prolé-
začky, houpačky...
Kdo všechno patří pod »křídla« TJ Karlštejn?
Tělovýchovná jednota Karlštejn zastřešuje oddíly
kopané, tenisu, odbíjené žen a nohejbalu mužů.
Kromě kopané, kde A-mužstvo hraje závodně,
jsou ostatní činnosti rekreačního charakteru. Vz-
hledem k tomu, že okresní fotbalový svaz požadu-
je k soutěžím dospělých alespoň jedno mládežnic-
ké družstvo, spojili jsme se s SK Mořinka a jejich
přípravku doplnili dětmi z Karlštejna. Na vlastní
žákovské družstvo je v Karlštejně málo dětí. Po
postupu A-mužstva do okresního přeboru doufá-
me, že se nám podaří založit žákovské družstvo ve
spolupráci s TJ Řevnice.
Jak jsou na tom ostatní sporty?
Daří se tenisu, zájem o něj je velký. Potřebujeme
rozšířit základnu ženské odbíjené a nohejbalu mu-
žů. Doufám, že se nám to podaří.
Jaké máte plány? 
Chtěli bychom, a je to na dobré cestě, vybudovat
víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro malou
kopanou, nohejbal, odbíjenou, košíkovou i ostatní
sporty. Je zpracován projekt, podána žádost o do-
taci a čeká se jen na její schválení. Je vybrána i
prováděcí firma. Předpokládám, že práce skončí
do tří čtyř měsíců, tak, aby hřiště mohlo být otev-

řeno v listopadu, kdy budeme slavit 80 let karlš-
tejnské kopané. Zvolna se daří opravovat a moder-
nizovat ubytovnu. Restaurace byla pronajata panu
Hlaváčovi, který zde vytvořil důstojné prostředí.
Vcelku máme pěkný sportovní areál - zvláště hřiš-
tě na kopanou je jedno z nejlepších v okrese. Vě-
řím v dobrý kolektiv výboru TJ a jeho práci ve
vazbě na dobrou práci ve výborech oddílů. Dále
věřím v podporu zastupitelstva Městyse Karlštejn,
sponzorů, občanů i fanoušků jednotlivých sportů. 

V Karlštejně působí dvě sportovní organizace -
TJ a TJ Sokol. Vy jste obyvatelem Karlštejna te-
prve krátce. Jaký je váš názor na tento »duel«?
Sokol měl v minulosti velkou zásluhu na rozvoji
těla i ducha, na výchově mládeže, nácviku prost-
ných, cvičení na nářadí i gymnastiky a dával dobrý
základ pro ostatní sporty i plnění vojenské služby.
Sjednocením tělovýchovy v roce 1956 tradice So-
kola i jeho funkce ve společnosti poklesla, někde i
zmizela. Jsem v Karlštejně teprve dva roky a jak
jsem zjistil, tradice Sokola v Karlštejně skoro
úplně zanikla. Není známek o činnosti této organi-
zace mimo pár nadšenců stolního tenisu. V minu-
lých dobách se hrál stolní tenis i závodně, cvičilo
se ve všech věkových kategoriích, provozovalo se
loutkové divadlo, pořádaly se karnevaly, plesy i
sportovní akademie. Činnost Sokola žila ku pro-
spěchu občanů Karlštejna. 
A to už nyní neplatí?
Získat v roce 1990 nemovitý i movitý majetek - to
byl hlavní cíl Sokola v zastoupení Podbrdské župy
sokolské. Od těch dob sokolovna chátrá, posilov-
na je devastovaná, tělocvična zastaralá, sportovní
činnost a její vedení prakticky neexistují. Staros-
tou Sokola byl zvolen pan Roziňák ze Srbska, tedy
ne místní občan, ostatní členy výboru nikdo ani
pořádně nezná. Jak může taková organizace pros-
perovat? Tělocvična je využívána dětmi z místní
školy. Neptám se, zda Sokol za pronájem škole
něco účtuje, kam jdou poplatky za nájem stánků
na pozemcích Sokola, nájemné za pronájem gará-
ží... Hospodaření tělocvičné jednoty je podle mě
netransparentní, je-li vůbec nějaké. 
Myslím si, že dvě tělovýchovné organizace v obci
jsou velkým přepychem a nemají obdoby. Proto
bych je navrhoval spojit v jednu, pod jedním vede-
ním. Společnými prostředky sokolovnu i její záze-
mí opravit a uvést do takového stavu, aby mohla
plně sloužit obyvatelům Karlštejna. Věřím, že spo-
lečně můžeme k tomuto závěru někdy dospět. 

Jiří MArhoul, Klub přátel Karlštejna

Začátek fotbalové sezony 2011/2012
byl pro mužstvo Karlštejna hrající
III. třídu okresní soutěže rozpačitý.
Střídaly se výhry s prohrami. Po
podzimu to ale propadák nebyl: 8
výher, 3 prohry, 2 remízy. Se skórem
23:15 jsme skončili na 3. místě. 
Před jarní částí byli přijati noví, mla-
dí hráči, kteří s námi v zimě začali
trénovat. Trenéři zvolili dvoufázový
trénink - kondiční běh a poté fotbá-
lek s kondičními prvky o přestáv-
kách v dobřichovické sportovní hale.
Kluci makali, s každým dalším tré-
ninkem přibývaly kilometry i fotba-
lové dovednosti. Zimu jsme ukonči-
li šesti přátelskými zápasy s kluby z
vyšších soutěží. Rozhodně jsme neu-
dělali ostudu, byli jsme vyrovnaný-
mi soupeři, SK Neumětely jsme do-
konce porazili 3:1, s PSK Union jsme
remizovali 2:2. Kochánky, které hra-
jí stejnou soutěž jako my v mladobo- leslavském kraji, jsme rozdrtili 7:1.

Na jaře byli kluci na hřišti jako vy-
měnění. Při každém zápase bylo vi-
dět, jak jim to běhá. Morálka se zlep-
šila a parta přes zimu také posílila.
Zimní příprava se vyplatila a přine-
sla ovoce v podobě úspěchů. Kromě
jedné prohry v Loděnicích jen samé
výhry. Vstřelili jsme 33 gólů, za zá-
da našeho gólmana padlo na jaře jen
5 branek! Dvě kola před koncem by-
lo jasné, že nás vysněný postup do
okresního přeboru nemine. 
Bohužel se nám nevyhnula zranění.
Hned  v prvním přátelském utkání si
zlomil ruku nad loktem velmi platný
hráč Honza Brandejs, hostující posi-

la Marcel Chovančík si zase při tré-
ninku zranil koleno. Oba jsou již po
operaci a zdárně se zotavují. Přeje-
me jim brzké uzdravení!
O vítězství Karlštejna ve skupině A
III. třídy se zasloužili všichni hráči.
Hráli pěkný útočný fotbal, obrana i
záloha fungovala na jedničku. Góly
stříleli: 13 Pavel Tomášek zvaný
Švícko, 8 Šimon Zajíc, 7 Láďa Lo-
pušan. Oporou byla celá obrana
včetně brankáře, který svými někdy
až úžasnými zákroky dokázal v
mnoha zápasech vychytat nulu. Po-
chvalu si zaslouží také oba trenéři,
již věnovali klukům spoustu času. 
Zvýšila se i návštěvnost a fanoušci

jsou prostě skvělí. Pořídili si buben a
doprovázejí nás také na venku hra-
ných zápasech. Hřištěm jsou slyšet
bubny a trubky. Fanoušci křičí nová
a nová hesla a ženou hráče kupředu.
Kluci vnímají tuto podporu velmi
pozitivně. VÁLEC, DŮRAZ, ZÁ-
MEK! ozývá se hřištěm při zápa-
sech. Novinkou je Hymna z karlš-
tejnského plácku, která je pro všech-
ny velmi motivující. Kdo chodí na
zápasy pravidelně, jistě mi dá za
pravdu.
Od 5. května vychází každých čtr-
náct dní program, v němž se dozvíte
o hráčích i o zápasech, včetně aktu-
álních výsledků. Najdete zde slova
hráčů, trenérů, sponzorů i fanoušků.
Každý se může připomínkami i pod-
něty na tvorbě programů podílet.  
Sezona se velmi vydařila  - díky klu-
kům, kteří odvedli spoustu práce,
jsme odměněni velkým dárkem - po-
stupem. Radost je o to větší, že je to
právě v roce, kdy karlštejnský fotbal
slaví  80. výročí. 
Velký dík patří všem, kteří se starají,
aby v Karlštejně fotbal fungoval,
sponzorům i fanouškům. Největší dík
patří panu Šrámkovi i paní Šrámko-
vé, kteří se dlouhá léta starají o hřiš-
tě, dresy, šatny, zapomenuté kopač-
ky hráčů... A jeden velký osobní dík
bývalému předsedovi oddílu kopané
Josefu Motlovi: Děkuji, Josefe, že
mi tak moc pomáháš!
Ať je úspěšná i nadcházející fotbalo-
vá sezona! Vlaďka AutrAtoVá, 
předsedkyně oddílu kopané, Karlštejn

Dvě TJ v Karlštejně? Velký přepych, který nemá obdoby!
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY KARLŠTEJN DALIBOREM MOTEJLKEM

POSTOUPILI DO PŘEBORU. Fotbalisté A-mužstva Karlštejna, kteří letos
vybojovali postup do okresního přeboru. Foto ARchIV

PŘEDSEDA. Předseda TJ Karlštejn Dalibor Mo-
tejlek (vpravo) s trenérem místních fotbalistů
Martinem Autratou.  Foto Vlaďka AUTRATOVÁ

Fotbalisté budou hrát
O Pohár Karla IV.
Druhý ročník turnaje v malé kopané
O Pohár Karla IV. bude 14. červen-
ce hostit fotbalové hřiště v Karlštej-
ně. Prezentace týmů začne v 7.30, o
půl hodiny později bude turnaj slav-
nostně zahájen. Zápasy šestičlen-
ných družstev (5+brankář) trvají
2x10 minut, startovné činí 1.500 Kč
na tým. Turnaj budou řídit rozhodčí
ČMFS. Informace na tel.: 732 780
139 či na e-mailu cech.jiri1@vol-
ny.cz Jiří Čech, Karlštejn
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Tvrdé rockery zpovídala křehká Veronika
V KEMPU SE KONAL DRUHÝ ROČNÍK PŘEHLÍDKY KAPEL KARLŠTEJNSKÝ ROCKOVÝ MAZEC

V Karlštejnském zpravodaji, který
vyšel 13. 12. 2011 jsme čtenáře se-
známili s historií sboru dobrovol-
ných hasičů v Karlštejně do roku
1990. Ve vzpomínání pokračujeme.
V roce 1991 se nově utvořily okrsky,
bylo založeno okresní sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska pod no-
vým vedením. I náš sbor si zvolil no-
vý výbor, jehož starostou se stal Jan
Háhn. Nová politická situace přine-
sla i restituce. Našeho sboru se dotk-
la restituce objektu, v němž měla být
umístněna pošta. V té době byla po-
žární zbrojnice právě v tomto objek-
tu. Obecní zastupitelstvo, jak nám
sdělil člen našeho výboru a zároveň
člen zastupitelstva Miroslav Ureš,
dalo návrh na zrušení sboru dobro-
volných hasičů, protože chce naši
zbrojnici přebudovat na poštovní
úřad. Náš výbor s tímto nesouhlasil a
chtěl se členy zastupitelstva jednat o
jiném řešení.  
Rok 1992 byl pro život sboru výz-
namný. Spor s obecním zastupitel-
stvem skončil smírem, našlo se řeše-
ní v podobě stavby nové požární zb-
rojnice vedle mateřské školy. V
květnu se začalo stavět - zvolen byl
takový materiál a technologie, aby

mohlo být nejpozději v listopadu ho-
tovo. Bohužel - provedení nebylo v
souladu s technologií. Nedostatky se
projevily po pár letech provozu. Me-
zitím se bývalá zbrojnice začala
adaptovat na poštu, proto jsme mu-
seli rychle vystěhovat techniku, zaří-
zení, sušák hadic a sirénu. Prozatím-
ní prostory jsme získali v dílnách
státního statku.

Po kolaudaci byla zastupitelstvem
předána zbrojnice k našemu užívání.
Čekala nás práce s vybavením stav-
by i úprava a údržba přilehlého za-
nedbaného pozemku. 
V dubnu jsme byli požádáni okres-
ním sdružením hasičů, abychom v
Karlštejně uspořádali pro 80 dětí s
celého okresu Dětskou hasičskou
pouť. Bylo třeba připravit místo i po-

můcky pro soutěžní disciplíny, před-
vést naše požární automobily a sta-
rou ruční stříkačku. Povedlo se. Na-
še zásahová jednotka, jejíž výcvik
nám v tomto roce dělal problémy,
vyjela ke třem větším zásahům. 
Většina členů se v roce 1993 věno-
vala zařizování a vybavování nové
zbrojnice i úpravě areálu. Obec nám
zakoupila rotační sekačku a křovino-
řez. Od podnikatelů jsme získali 23
650 Kč na nákup čerpadla. Dohodli
jsme se, že u zbrojnice budeme rok
co rok pořádat »čarodějnice«. Obča-
né si mohli prohlédnout novou stav-
bu a přesvědčit se, jaký kus práce
jsme odvedli při úpravě lesoparku.
Uprostřed léta zakoupila obec bazén
s tím, že bude umístněn v areálu zb-
rojnice. Jámu vybagrovali a její dno
vybetonovali naši členové.
V lednu 1993 se sbor zúčastnil haše-
ní dvou požárů. Na žádost okresního
sdružení jsme uspořádali okresní ko-
lo soutěže Plamen. Okresní kolo dětí
začalo 21. 5., soutěž pokračovala 25.
5. soutěží dorostu a 26. 5. soutěží do-
spělých. Museli jsme upravit trať,
rozmístnit překážky a zajistit hladký
průběh soutěže. (Pokračování příště)

Jiří MrKáčeK, SDH Karlštejn

V sobotu 9. června odpoledne se v
Autokempu Karlštejn konal II. roč-
ník Karlštejnského rockového Maz-
ce. Již od 14 hodin se začali trousit
příznivci, kteří přišli podpořit nej-
mladší kapelu Psí kšíry. První kape-
la to má vždycky těžší, ale kluci to
zvládli s přehledem a jejich skladby
ve stylu punku diváky nadchly.
Kapela střídala kapelu a plac před
pódiem se pořádně zaplnil. Počasí
nám přálo, a tak se tančilo, zpívalo a
užívalo rockové atmosféry. 
Tvrdé rockery zpovídala a celým
Mazcem prováděla křehká Veronika
Spurná, která ovšem na konci festi-
valu předvedla, že umí být i drsnou
rockerkou - pěkně to rozjela s kape-
lou The Antennas. Duet s Pavlem

Marcelem byl překvapením pro
všechny.  
Velký dík patří kapelám Psí kšíry,
The Metuzalém, Výčep, Badys, Ga-
rant, Black Hill a The Antennas &
Pavel Marcel. Dále všem sponzorům
a  partnerům a každému, kdo přiložil
ruku k dílu. A v neposlední řadě vám
všem, kteří jste přišli a vytvořili sk-
vělou rockovou atmosféru! Tak zase
za rok... Martina Mottlová,

Karlštejnští mazáci, Karlštejn

Ze staré zbrojnice je pošta, hasiči málem skončili
SPOR SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ S OBECNÍM ZASTUPITELSTVEM SKONČIL V ROCE 1992 SMÍREM 

Finále. na konci festivalu karlštejnský rockový mazec zahrála kapela The
antennas. Foto Martina MOTTlOVá

V akCi. Současní karlštejnští hasiči při přípravě na jedné ze soutěží. 
Foto Jiří Mrkáček

Pozor na zloděje!
varují policisté řidiče
Karlštejn - Pozor! varují policisté.
Několik aut v Karlštejně i okolí se v
minulých dnech stalo cílem nájezdu
zlodějů.
Zadní okno vozu Škoda Fabia, za-
parkovaného u karlštejnského jezu
rozbil 23. 6. neznámý darebák. „Ze
zavazadlového prostoru ukradl lát-
kovou tašku a dva batohy, ve kte-
rých byly osobní průkazy majitele
auta i doklady k vozidlu,“ řekla ve-
litelka karlštejnských policistů Hed-
vika Kaslová. Řidič dále přišel o na-
vigaci, nůž i koženou peněženku s
2000 Kč a platební kartou, jezdec-
kou helmu na koně a jezdecké boty.
„Zloděj způsobil škodu přes 21 000
korun,“ dodala Kaslová.
Stejným způsobem byl vykraden
vůz značky BMW u lomu Velká
Amerika. Zloděj rozbil zadní okén-
ko a z auta odnesl kabelku s dokla-
dy i penězi a batoh. „Nakonec ještě
propíchl pravou přední pneumati-
ku,“ uvedla policistka s tím, že ma-
jitel má škodu 12 000 korun.
Z VW Transporter stojícího na par-
kovišti za restaurací U Janů v Karl-
štejně sice zloděj nic neukradl, ale
zato poškodil zámek na předních i
posuvných dveřích. Oprava majitele
vyjde na 50.000 Kč. (mif)

Královna pastelek
bude kreslit na nádvoří
Karlštejn - »Královna pastelek«
Marie Brožová bude na začátku
prázdnin kreslit na nádvoří hradu
Karlštejna. Brožová je známá svým
projektem Obhajoba pastelky - na
veřejnosti nakreslila sto velkofor-
mátových obrazů, aby ukázala, že
pastelky nejsou jenom hračka pro
děti.
Umělkyně, která běžně tvoří a vy-
stavuje v historickém centru Prahy,
v otevřeném ateliéru na karlštejn-
ském nádvoří  před zraky diváků
namaluje obraz ��Babič�ka Berounka,
který bude součástí jejího cyklu Du-
še českých řek. Zájemcům také pro-
zradí kouzla své pastelkové techni-
ky. Akce trvá od 30. června do 10.
července.
Na konci prvního prázdninového
měsíce - 27. 7. - se bude na nádvoří
Karlštejna od 20.00 konat koncert
Václava Neckáře. Vstupenky jsou k
mání v karlštejnském Turistickém a
informačním centru. (pef)

kardinál žehnal Balónu. kardinál Miloslav Vlk oslavil nedávno
osmdesáté narozeniny. Část oslav se konala také v karlštejně. Vlk nejpr-
ve absolvoval prohlídku ii. okruhu na hradě, kde navštívil kapli sv. kříže.
Pak se v restauraci u ezopa setkal s lidmi z karlštejna a okolí. nakonec
požehnal balónu karlštejn, kterým se také proletěl – let dostal darem od
dlouholetého kamaráda. kardinál toužil být pilotem, ale to mu nevyšlo, a
tak si létání vyzkoušel až nyní. „let byl klidný a přistání u Mníšku pod Br-
dy bezproblémové,“ uvedl Vladimír Glaser. (lup) Foto Vladimír Glaser
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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 toto číslo je poslední, které mají
předplacené. 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.

Papír ONDRÁK
Prodej papírenského 

a kancelářského zboží. 
Výroba razítek zn. MODICO

na počkání. 
Razítka třetího tisíciletí!!!  

Telefon: 725 854 347, Lety 257

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Osmidenní letecký  zájezd do Irska podnikla sku-
pina žen z Hlásné Třebaně, která si říká Holky v
rozpuku. Z letiště v Dublinu jsme odjeli do města
Roscrea, které se nachází v hrabství Tipperary.
Náš průvodce Martin nám tu připomenul známou
písničku, It s A Long Way To Tipperary. Ubyto-
váni jsme byli v rekreačním středisku Stream-
stow, na farmě, kde se hned za námi páslo stádo
asi padesáti krav. Každý den jsme vyjížděli na
krásné výlety. Pastviny plné krav a ovcí nás pro-
vázely po celou dobu našeho putování. 
Irsko je největší vývozce mléka, sýrů a masa. Nej-
důležitějším odvětvím zemědělství je práve chov
krav a ovcí. Prohlédli jsme si Irský národní hřeb-
čín, v němž chovají hřebce, který je pojištěn na
1,5 miliardy českých korun. Viděli jsme překrás-
né japonské zahrady a parky, projeli hornatým
krajem Connemary s mnoha jezery, zálivy a mo-
čály, navštívili mnoho malebných měst. Jedním z
nich je Kenmare, přístav a zároveň mořské lázně
s typickými irskými domky vyvedenými v paste-
lových barvách. 

Dostala jsem pouta!
Nádherná byla prohlídka majestátního hradu Bun-
ratty, který je pýchou hrabství Clare. Je krásně
zrestaurovaný a zařízený původním nábytkem.
Navštívili jsme i nedaleký  skanzen, ukazující ži-
vot Irska v 19. století. Zde jsem byla chycena mí-
stním policajtem, který mi nasadil i pouta a »jako 
mne mlátil obuškem«. Opravdu nevšední zážitek!
Velmi nás zaujal výlet na Moherské útesy tyčící se
více než 200 metrů nad hladinou Atlantiku.   Táh-
nou se v délce osmi kilometrů a říká se, že snad
každý týden odtud skočí někdo dolů, do vln...
Ukrutný vítr si s námi zahrával, ale byla to krása
nesmírná. 
Velmi zajímavá byla i exkurze do Kilbeggan, pa-
lírny tradiční irské whisky. Je to nejstarší palírna
na světě založená v roce 1757. Ochutnávka whis-

ky stála zato. Fascinující byla i jízda oblastí Bur-
ren s vápencovými puklinami připomínajícími
měsíční krajinu. Svojí šedí působí severní část ob-
lasti doslova jako »ledová sprcha« - hlavně pro ty,
kteří si představují Irsko pouze jako svěží a zele-
nou  krajinu. Obdivovali jsme kouzelné stavení s
doškovou střechou a zdobené dřevem, které se
mělo svými detaily co nejvíce přiblížit přírodě.  A
neméně zajímavá byla návštěva Emo Court, mo-
numentálního klasicistního sídla, které v 60.letech
zakoupil jistý pan Harrison. Dožil zde bez několi-
ka dní téměř sta let - zemřel v létě 2008. 
Navštívili jsme i hrad Cahir, jeden z největších v
Irsku. Zchovalou pevnost ze 13. století se nepoda-
řilo dobýt ani Cromwellovým vojskům. Obdivu-
hodné je město Kilkenny, do konce 12. století
metropole Irska. Nalezli jsme zde mnoho fascinu-
jících historických staveb, klikatých uliček, mo-
derních obchodů, uměleckých galerií i restaurací.
V Dublinu, hlavním městě Irska, jsme prošli do

jedné z nejrušnějších čtvrtí - Temple Baru. Čtvrť
plná barů, hospůdek, nočních podniků, divadel,
kabaretů a různých galerií.Viděli a prohlédli jsme 
nespočetné množství kostelů, monumentálních
katedrál, hradů, zřícenin a klášterů, spoustu parků
a zahrad - až oči přecházely. A nesmím opome-
nout ani výtečné irské pivo Guinness. 

Pršelo jen trošku
I když nám zpočátku trošku pršelo, nic to nezmě-
nilo na tom, že se nám zájezd nesmírně líbil. Kaž-
dý večer jsme se vraceli do svých »mobilhomů«,
sice unaveni, ale s krásnými zážitky. Chtěla bych
poděkovat našemu průvodci Martinovi, který se o
nás bezvadně staral a vyprávěl o všem tak  pouta-
vě, že nám tyto příběhy zůstanou dlouho v mysli.
Dík patří i řidiči Johnovi, za bezpečnou jízdu, při-
způsobivost a hlavně trpělivost. Po osmi dnech
jsme se vrátili šťastně domů, do Hlásné Třebaně,
a pořád vzpomínáme, prohlížíme fotky a vypráví-
me všem o skvělém zájezdu. Irsko je krásná země
s nádhernou zelení. A Irové velmi milí a přátelští
lidé. Jitka ŠvECová, Hlásná třebaň

Na slet vyrazily také
ženy z Dobřichovic
Patnáctého všesokolského sletu, kte-
rý se koná 5. a 6. 7. na stadionu v
Praze–Vršovicích, se účastní i so-
kolky z Dobřichovic. Nácvik sleto-
vých skladeb vrcholil v průběhu ja-
ra. Naše dvanáctičlenná ženská sku-
pina na pravidelných čtvrtečních
trénincích pilovala Českou suitu s
hudbou Antonína Dvořáka. Jedná
se o osmiminutovou taneční sklad-
bu pro ženy a seniorky, respektující
věk a schopnosti cvičenek. Cvičeb-
ní úbory se skládají z bílého »bo-
dýčka« a vínové sukně. Kromě dvou
hlavních vystoupení v Praze jsme
absolvovaly také několik »malých
sletů«. Začaly jsme už 8. května na
akademii v Příbrami, pokračovaly
9. června na župním sletu naší župy
Jungmannovy v Komárově a týden
nato jsme se předvedly na župním
sletu v Plzni.        Jana MAxová, 

tJ Sokol Dobřichovice

Zajímavosti z Irska...
- po celém světě žijí odhadem desítky milionů lidí
irského původu. Je to více, než v samotném Irsku
- prší v každých dvou dnech ze tří - o tom jsme se
přesvědčili na vlastní kůži
- nežijí zde vůbec žádní hadi - údajně je svého
času ze země vyhnal svatý Patrik, patron Irska
- my jsme dospěli k názoru, že tu nejsou ani myši
- za celou dobu našeho pobytu jsme neviděli
jediného velkého ptáka...            Jitka ŠVECOVÁ

Řevničtí organizují turnaje
Řevnice - Novinku chystá na léto Sportclub
Řevnice. v areálu Sportcentra Liďák pořádá
seriál tenisových turnajů okruhu Attour.
Přihlásit se může každý amatérský i registrovaný
tenista, hrají se dvouhry i čtyřhry jak mužů, tak
žen, někdy i mixy. „Jde o bodovanou soutěž, z níž
se sestavuje celoroční žebříček. Těší se obrovské
popularitě po celé republice,“ říká trenér Michal
Mottl, který se ujal organizace. Přihlásit se lze u
pořadatele (michal.mottl@seznam.cz, 602 736
503 511) nebo na webu www.attour.cz, kde jsou i
podrobné informace o projektu. Startovné je 400
korun na hráče u dvouher, u čtyřher 300 Kč. 
V Řevnicích se budou hrát tyto turnaje: 
- 14. 7. kategorie Start (začátečníci a mírně
pokročilí) 
- 21.7. kategorie Sport (pokročilí a dobří hráči) 
- 4. 8. čtyřhry 
- 18. 8. kategorie Sport  (šve)

Lesním závodem v roklích pod Les-
ním divadlem zakončil školní rok
Sokol Řevnice. Tento ročník závodu
měl neobvykle »drsnou« trasu a i
svou délkou předčil jiné ročníky. Po-
chvala patří všem zúčastněným od
těch nejmenších, kterým je 2,5 roku,
až po ty desetileté. 
Výsledky - žáci: 1. Sviták O., 2. Su-
dek A., 3. Flemr T.
Žákyně: 1. Sudková E., 2. Koman-
cová E., 3. Dvořáková A.
Předškoláci: 1. Vaněk D., 2. Dvořák
K., 3. Kylar J.
Rodiče + děti: 1. Knýbel Š., 2. Kočí
T., 3. Sklenářová E.
Děti na stupních vítězů byly oceně-
ny medailemi a všichni ostatní do-
staly drobný dárek.
Přejeme všem sokolíkům krásné
prázdniny a těšíme se opět na spo-
lečné cvičení  v září. 
Irena SvItáková, Sokol Řevnice

V Irsku mě obuškem zmlátil policajt!
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU PODNIKLY OSMIDENNÍ ZÁJEZD NA »ZELENÝ OSTROV«

UŽ JI MAJÍ! Autorku článku ve skanzenu u hradu
Bunratty zadržel místní policajt. Dostala pouta a
schytala i pár ran obuškem. Naštěstí jen »jako«...

Foto ARCHIV

VÝTEČNÝ GUINNESS. Manželé Neslerovi a Jit-
ka Švecová při ochutnávce vyhlášeného irského
piva Guinness. Foto ARCHIV

SOKOLÍCI. Řevnické děti před lesním závodem. Foto Irena SVITÁKOVÁ

Sokolíci absolvovali »drsnou« trasu
ŘEVNICKÉHO LESNÍHO ZÁVODU SE ZÚČASTNILY I DĚTI, KTERÝM JEŠTĚ NEBYLY TŘI ROKY
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Dorostencům se »republika« nepovedla
ŘEVNIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI NA MISTROVSTVÍ ČR ANI JEDNOU NEVYHRÁLI A SKONČILI POSLEDNÍ
Mistrovství republiky v národní há-
zené po starších žácích absolvovali
také dorostenci Řevnic. Naše mladé
mužstvo loni úspěšných žáků vyra-
zilo hlavně získávat zkušenosti -
žádný velký úspěch jsme nečekali.
Náladu nám ještě zhoršilo zranění
nohy Martina Derca, základního ka-
mene naší obrany. Toto zranění nás
oslabilo ještě  citelněji než jsme oče-
kávali a - projevilo se to hned  v prv-
ním zápase.
Řevnice – šroubárna  Žatec 29:31 
Branky: štech 11, Jelínek 11, Vese-
lý 7 
Počáteční nervozita z nás rychle

spadla - neustále jsme vedli, soupeř
jen dotahoval. Ve druhém poločase
Žatec náskok smazal a nastala přeta-
hovaná o jednobrankové vedení. Ke
konci utkání si náskok vytvořil pro
změnu soupeř a my už jen výsledek
korigovali z šestimetrových hodů.
Stříleli jsme jich šest, ale dva chyb-
ně. V nejhezčím zápase turnaje jsme
podlehli o dvě branky! Nešťastná
prohra nás psychicky poznamenala
na celé mistrovství republiky. 
Řevnice – Sokol Krčín 22:32
Branky: Veselý 10, Štech 8, Jelínek
2, Holý, Kraus
Hned od počátku nám soupeř utekl a

náskok si neustále udržoval. Ve dru-
hém poločase se zranil Michal Jelí-
nek, a tak se začalo improvizovat.
Zahráli si všichni všude...
Řevnice – TJ Příchovice 15:27
Branky: Veselý 5, štech 5, Holý 2,
Jelínek 2, Farana
Vstup do utkání dobrý, ale vedení
1:0 nám dlouho nevydrželo. Soupeř
převzal taktovku zápasu a výsledek
si pohlídal. Předvedená hra nebyla
horší Příchovic - ty těžily z chyb na-
šich hráčů, což jim přinášelo patřič-
ný náskok. Opět si zahráli všichni,
protože ke zraněnému Michalovi se
přidal unavený a značně otloukaný
Jenda  Štech.
Řevnice – Albrechtičky 23:36 
Branky: Jelínek 8, Veselý 7, štech
4, Holý  2, Kraus, Farana
Soupeř měl před utkáním jediný
bod. Jenže se vrátil jejich druhý nej-
lepší útočník, který byl po dopoled-

ním zápase na ošetření v nemocnici,
a nasázel nám 10 branek. Střelec-
kých hodů druhého poločasu jsme se
částečně zúčastnili i my, ale i tak se
žádné překvapení nekonalo.   
Řevnice – Draken Brno 19:36 
Branky: štech 7, Veselý 6, Jelínek
5, Holý
V tomto zápase už jsme mleli z pos-
ledního. Náš styl házené je hezký na
pohled, ale je fyzicky náročný a hrát
proti o dva roky starším hráčům není
jednoduché. Když k tomu ještě při-
dáme psychickou újmu, kterou jsme
utrpěli v prvním zápase, tak musíme
chlapce ospravedlnit a věřit, že příš-
tě to bude lepší.
Mistrem republiky se staly Příchovi-
ce, druhé místo uhrál domácí Draken
Brno, třetí jsou dorostenci z Krčína.
Čtvrté místo získaly Albrechtičky,
před našimi kluky skončil ještě Ža-
tec. Petr HOLÝ, Řevnice

MASKOT NEPOMOHL. Řevničtí házenkářští dorostenci zůstali na mistrov-
ství republiky bez vítězství. Foto Petr HoLÝ

Zadní Třebaň, Řevnice - Fotbalo-
vé mužstvo Ostrovanu Zadní Tře-
baň má za sebou první sezonu po
sestupu z okresního přeboru. Kdo
čekal, že bude okupovat přední
příčky III. třídy, spletl se. 
Tým se poměrně razantně proměnil,
a tak se spíš hovořilo o klidném stře-
du tabulky. Což se de facto podařilo
- OZT obsadil ve čtrnáctičlenné ta-
bulce devátou příčku (34 bodů za 9
vítězství, 7 remíz a 10 porážek).
Umístění v první polovině by mu
slušelo víc - to by si ale musel od-
pustit tradičně špatný závěr jara, kdy
body Ostrovanu nepřibývaly. A je
třeba zmínit i zbytečnou prohru s
beznadějně poslední Chodouní. Pra-
videlně dostávají příležitost mladí
hráči, ty však často trápí zranění a
díru v sestavě pak musí zalátat mata-
doři jako Břížďala či Zíma st. Ten se
v zápase s Cembritem setkal v sesta-
vě se svým synem, který po návratu
z Hořovicka nastupuje v brance.
Nejlepšími střelci byli s osmi zásahy
Prušinovský a Procházka, o branku
méně vstřelil Pazdera. 

Jistota až na konci

O příčku výš než Ostrovan skončili
ve své skupině III. třídy řevničtí fot-
balisté.  (Osmá příčka za osm vítěz-
ství, sedm remíz a 11 porážek při
skóre 46:77.) Hodně dlouho ovšem
museli bojovat o záchranu - od se-

stupových příček je nakonec dělily
pouhé tři body. Po podzimu to s
Řevnicemi vypadalo všelijak a i
když se ani na jaře nevyvarovaly
herních výkyvů, přece jen získaly
více bodů a III.třídu okresní soutěže
udržely. Nejlepším střelcem byl
Roman Wrobel, který konto soupeřů
zatížil deseti góly, následují jej
Lukáš Pitauer (7) a Jiří Pitauer (4.)

Jiří PETŘíš
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Žádná sláva: Řevnice osmé, Zadní Třebaň devátá
OBĚ FOTBALOVÁ MUŽSTVA HRAJÍCÍ TŘETÍ TŘÍDU OKRESNÍ SOUTĚŽE PAMATUJÍ LEPŠÍ ČASY

Badmintonový turnaj žáků místního oddílu se konal v řevnické sokolovně.
Turnaj, kterého se zúčastnilo dvanáct dětí, ukončil letošní sezónu a byl po-
sledním setkáním před letními prázdninami. Bronzovou medaili a třetí mís-
to si vybojovala Tereza Klepetková, druhá byla Kateřina Hrubá a vítězem
se stal Ondra Sviták. Po prázdninách budeme pokračovat se stávajícími i
novými zájemci o tento sport. Text a foto Bohumil Kos, Řevnice

Žáci změřili síly v badmintonu

HVĚZDA. Barvy třebaňského Ost-
rovanu hájí známý herec David No-
votný (vlevo).    Foto Radek CIHLA

VYSOKÉ VÍTĚZSTVÍ. Jinočany dokázali Řevničtí na
svém hřišti porazit vysoko 6:2.      Foto NN M. FRÝDL


