
Česko - Balíček zákonů, který při-
nese příští rok do státní pokladny
o 30 miliard korun víc, schválila
minulý týden vláda. Nejvíc se vy-
bere na DPH, hlouběji do peně-
ženky budou sahat lidé s nadprů-
měrnými příjmy, pracující důchod-
ci i ti, kdo si koupí nemovitost.

Změny  mají platit hned od 1. ledna.
Úplně všech se bude týkat zvýšení
DPH. Zatímco posledně zvyšování
daně z přidané hodnoty postihlo po-
traviny, léky, teplo či dopravu, příští
rok zdraží oděvy, elektronika, auta,
plyn, elektřina i další položky.
Lidé s příjmy nad 1,2 mil. ročně bu-
dou příští rok platit »milionářskou«
daň - z příjmů nad sto tisíc měsíčně
budou platit 22 % místo dnešních
15. Navíc jim skončí osvobození vy-
sokých příjmů od zdravotního pojiš-
tění. To se dotkne i zaměstnavatelů -
např. za zaměstnance, jenž bere 200
tisíc, stát získá ročně na odvodech a

pojistném asi o 170 000 víc než nyní.
Změny nebudou ušetřeni ani živno-
stníci, i když o peníze přijít nemusí.
Budou mít na výběr: buď se vzdají
daňové slevy na dítě i na manže-
la/manželku a dále budou využívat
štědré výdajové paušály. Nebo se
rozhodnout účtovat, schraňovat úč-
tenky - pak jim slevy zůstanou.
Kdo bude chtít od příštího roku kou-
pit nemovitost, místo tříprocentní
daně zaplatí nově 4 procenta.
Kdo bere důchod a zároveň pracuje
nebude mít nárok  na daňovou slevu.
Pracující senior přijde až o 24 000
korun ročně.      Petra FRÝDLOVÁ

Sochař z Karlíka shání peníze
na podstavec slavného sloupu
Karlík, Praha - Na obnově Mariánského sloupu,
který kdysi dominoval Staroměstskému náměstí v
Praze, pracuje karlický sochař Petr Váňa se svým
kamenickým ateliérem. Už čtrnáct let a - zdarma.
Kopie jedinečné památky, kterou po první světové
válce strhl dav jako domnělý symbol habsburské
nadvlády, je takřka hotova. Takřka.
„Nemáme peníze na dvacet čtyři kamenných blo-
ků pro podstavec. Proto prosíme obce a města,
aby jejich pořízení zaplatily,“ vysvětluje Váňa s
tím, že »za odměnu« budou jména štědrých měst
či vesnic vytesána do dlažby Staroměstského ná-
městí. (Dokončení na straně 3) (pef)

V tomto čísle Našich novin
* V hospodě dohodli film - strana 3
* Jančařík pozval Švandovou - strana 5        

* Vítězství si z Berounky vylovil
Jaroslav Blažek - strana 10

Dobřichovice, Praha -
Patnáct tisíc lidí pochodo-
valo Prahou při slavnost-
ním zahájení XV. Všeso-
kolského sletu. Mezi nimi i
výprava z Dobřichovic.
Průvod prošel historickým
centrem Prahy. Sokolové z
Václavského náměstí za-
mířili přes Národní třídu k
Rudolfinu a na »Staro-
mák«, kde trasa končila. 
„Dobřichovice jsme se
snažili zviditelnit hned
třemi vlajkami s erbem na-

šeho města. Asi se nám to
podařilo, protože přihlíže-
jící diváci na nás volali a
jeden pán dokonce poví-
dal: Jé, Dobřichovice, tam
máte ty teplotní rekordy,“
sdělila dobřichovická So-
kolka Jana Maxová. 
Průvodu se zúčastnili zá-
stupci 45 českých i morav-
ských sokolských žup. Při-
jeli hosté z patnácti zemí -
z Polska, Rakouska, Slo-
vinska, USA, Austrálie...
(Dokončení na str. 10) (pef)

PRVNÍ. Volby do obecního zastupitelstva se konaly 14. 7. v Le-
tech. První svůj hlas odevzdal Pavel Kafka.      Foto Karel RÁŽ

Řevnický lev salonů
skončil v první pětině

Závod mistrovství Evropy v triatlo-
nu se konal 7. července v němec-
kém Rothu. Mezi 5 300 účastníky
ze 72 zemí nechyběl ani Řevničan
Josef Svodoba, nadšený sportovec,
domácí kutil a lev místních salonů.
„Závod jsem dokončil v první pěti-
ně, což je v tak masivní konkurenci
určitě úspěch,“ uvedl Svoboda poté,
co v třiatřicetistupňovém vedru up-
laval 3,8, na kole ujel 180 a uběhl
42,2 km. (Viz strana 10) (help)

Od ledna si připlatíme. Za vše
VYŠŠÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZDRAŽÍ ODĚVY, ELEKTRONIKU, AUTA, ELEKTŘINU I PLYN

17. července 2012 - 14 (575) Cena výtisku 7 Kč

Sbírají kola pro Afriku

Dobřichovičtí Sokolové pochodovali centrem Prahy

Další mladý motorkář  zemřel 
- »vletěl« pod nákladní auto
Lety - Srážku s nákladním autem v Letech nepřežil
zkraje července mladý řidič motocyklu. V krátké
době je to už druhá nehoda, při níž v našem kraji za-
hynul motorkář.
„Mladý Letovan na motorce se ve velké rychlosti dostal
pod náklaďák - už mu nebylo pomoci,“ uvedl šéf řev-
nických záchranářů Bořek Bulíček. Motocykl zaklíněný
pod autem vyprostili profesionální hasiči z Řevnic. (mif)

Volby v Letech: Nejvíc
hlasů pro Tesařovou
Lety – Pět »křesel« v sedmičlen-
ném zastupitelstvu pro sdružení
Lety sobě, dvě pro společnou
kandidátku SNK a ODS. Tak do-
padly volby, které se v sobotu 14.
července konaly v Letech.
Z 1014 oprávněných voličů jich k
volební urně dorazilo 506, tj. 50 %.
Nejvíce z nich - 334 - dalo svůj
hlas Barboře Tesařové. Z kandidát-
ky SNK Lety sobě se kromě ní do
zastupitelstva dostali ještě Jitka
Strnadová (307 hlasů), Jan Vintr
(271), Josef Cmíral (270) a Jiří
Vondráček (231). Z konkurenční
kandidátky SNK a ODS uspěli jen
dva uchazeči: Petr Möse (190 hla-
sů) a Miroslav Cvanciger (182).
„Starostu bychom měli zvolit na
prvním veřejném zasedání, které se
bude pravděpodobně konat 7. srp-
na,“ sdělila bezprostředně po vol-
bách Barbora Tesařová.           (mif)

Z ŽUPY JUNGMANNOVY. Dobřichovičtí Sokolové při
zahájení sletu v centru Prahy. Foto ARCHIV
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Děti prožijí Talentmánii i Kouzelnický týden
NA ADRESU REDAKCE NAŠICH NOVIN DOPUTOVALY DALŠÍ TIPY NA ZAJÍMAVĚ STRÁVENÉ PRÁZDNINY
Další tipy, jak trávit prázdniny,
dorazily v reakci na článek Školky
o prázdninách: Zavřeno, lituje-
me... otištěný v minulém čísle Na-
šich novin na adresu redakce. (NN)
Řevnická mateřská škola Bambiná-
rium zahájila již svůj v pořadí šestý
prázdninový provoz. Kromě pravi-
delné docházky jsme připravili i tý-
denní prázdninové bloky, jako: Po-
hádkový týden, Týden s kovbojem,

Talentmánie a Kouzelnický týden. V
červenci i v srpnu od 7.30 do 17.30
si mohou děti zatančit jako princez-
ny, projet se na živém koni jako sp-
rávní kovbojové, vyrobit si indián-
skou čelenku, připravit svůj ovocný
koktejl, vyzkoušet různá kouzla a
čáry, zasoutěžit, zazpívat... Krátce
řečeno, prožít kouzelné prázdniny se
svými kamarády.  Každý týden je če-
ká procházka do okolí, výlet s batůž-
kem, diskotéka nebo karneval a mi-
mo jiné velké pískoviště a hřiště na
zahradě školky.  Týden od 9. do 13.
července již děti prožily jako kovbo-

jové. V Řevnicích, v Havlíčkových
sadech se projely na Borince, kobyle
z místních stájí rodiny Červených.
Tímto děkujeme. Dětem se to mooóc
líbilo. Dagmar HrAboVá, 

MŠ bambinárium, Řevnice

Den plný sportování
Tenisová školička na antukových
kurtech LTC Řevnice se koná 20. až
24. 8. Jde o nepobytovou sportovní
akci určenou začátečníkům i pokro-
čilým tenistům. Na tenisty od 8.30
do 16.00 čeká den plný sportování,
her a soutěží. V ceně je  zahrnutý pit-

ný režim, svačiny a oběd. Informace
na telefonu 603 462 603.   
Michal DrAŠNAr, LTC Řevnice

Svinaře se velmi rychle rozrůstají.
Vznikají nové ulice a orientace pro
občany, turisty, záchranný sbor nebo
zásilkové služby je velmi kompliko-
vaná. Z tohoto důvodu se Obecní
úřad Svinaře rozhodl označit ulice.
Obyvatelé této podbrdské vsi mohou
do 31. srpna hlasovat v anketě a na-
vrhnout jméno »své« ulice. Hlasuje
se ve svinařském konzumu, v hospo-
dě anebo prostřednictvím internetu.
Všude najdete přehlednou mapu s
označením ulic a lísteček, který stačí

vyplnit a vhodit do krabice. Je zaká-
záno pojmenovávat ulice po politic-
kých stranách, dosud žijících oso-
bách či organizacích. Naopak jsou
preferovány tradiční původní názvy a
povaha místa. Definitivní seznam ná-
zvů ulic by měl vzniknout v říjnu.
Vedle lepší orientace bude tato  změ-
na znamenat i komplikace  - nikdo z
obyvatel Svinař se nevyhne výměně
občanského průkazu. Podnikatelé
budou muset nahlásit změny na úřa-
dech.    lucie BoXaNová, Svinaře

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se v Dobřicho-
vicích konají 21. 7. od 8 do 12.00 u
zámku pod lípou. (vlc)
* 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. (pef)
* Výběrové řízení na místo učitele
kytary pro pobočku v Mníšku pod
Brdy vyhlašuje ZUŠ Řevnice. Po-
žaduje středoškolské nebo vysoko-
školské vzdělání v oboru. Uchazeči
mohou svůj profesní životopis a shr-
nutí koncepce výuky zasílat do 6. 8.
na zus.rev@seznam.cz. 

Ivana JUNkoVá, ZUŠ Řevnice
* Čtyři padlé či nebezpečně naklo-
něné stromy káceli na začátku čer-
vence v Černošicích i Karlštejně řev-
ničtí profesionální hasiči. „Při je-
jich likvidaci jsme spolupracovali s
místními dobrovolnými sbory,“ řekl
řevnický hasič Pavel Vintera.   (mif) 
* Motorku zn. Honda zaparkova-
nou před domem v Srbsku ukradl 2.
července neznámý zloděj. „Ozna-
movatel nechal klíčky v zapalová-
ní,“ uvedla velitelka karlštejnských
policistů Hedvika Kaslová.       (mif)
* »Neuvěřitelné« 90. narozeniny
oslavila 29. 6. obyvatelka Litně - Le-
če Jarmila Svášková, rozená Krbco-
vá. Je stále při síle, někdy jí má i na
rozdávání - je moc hodná, milá a
obětavá. Naší skvělé babičce, osmi-
násobné prababičce a trojnásobné
praprababičce děkujeme za vše, co
pro rodinu udělala a stále dělá, a
přejeme, abychom společně oslavili
její »stovku«! Za celou velkou a mi-
lující rodinu        Petra FrýdlováVýluka je na hlavní trati

i na podbrdské lokálce
Poberouní - Výluka zkrátila trasu
historického motoráčku, který od
června do konce září jezdí každou
neděli z Karlštejna přes Zadní Tře-
baň po podbrdské lokální trati. Do
29. 7. vláček vyrážející v 9.42 z
Karlštejna nebude tak, jako dosud
jezdit až do Příbrami - z Lochovic si
to namíří do Zdic. Na zpáteční cestu
se odtud vydá ve 14.17 a do Karlš-
tejna se vrátí v 15.45.
Do 19. 7. je také vinou výluky ome-
zen v úseku Radotín - Dobřichovice
provoz na hlavní pražsko-berounské
trati. Některé osobní vlaky byly zru-
šeny, jiným byly změněny časy
odjezdů. Výlukový jízdní řád nalez-
nete na www.cd.cz ve složce Vla-
kem po ČR - Jízdní řád - Traťové
jízdní řády.   (mif, pef)

Parkování na náměstí
»pohlídají« hodiny
Řevnice - Pouze sto dvacet minut a
s použitím parkovacích hodin mů-
žete od 1. 7. parkovat na řevnickém
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
„Nyní řešíme »porodní bolesti« -
třeba to, že byly objednány špatné
hodiny,“ uvedl starosta Řevnic Li-
bor Kvasnička. „Také musíme do-
jednat systém pro lidi, kteří zde par-
kují z pracovních důvodů,“ dodal s
tím, že hodiny jsou k dostání v pa-
pírnictví u Holých a v pokladně
MěÚ Řevnice. Omezené parkování
platí všední dny od 8.00 do 17.00 a
v sobotu od 8.00 do 12.00. „Použití
parkovacích hodin bude kontrolovat
policie,“ řekl starosta.                 (pef)

Nový most má být
otevřen 24. července
Zadní Třebaň - Uzavírka hlavní
silnice ze Zadní Třebaně do Řev-
nic se chýlí ke konci. Nový most
přes Svinařský potok v Zadní
Třebani má být zprovozněn 24.
července.
Posledních pár dní uzavírky si ale
řidiči ještě jaksepatří »užijí« - od
pondělí 16. 7. je totiž uzavřena do-
savadní objízdná trasa Podskalím. I
místní, kteří ji s povolenkou mohli
využívat, musí nyní jezdit buď přes
Svinaře nebo polní cestou přes vrch
Vrážka.
Oprava čeká i druhý silniční most v
Zadní Třebani - nad soutokem Svi-
nařského a Bělečského potoka. Po-
dle informací z krajské správy a
údržby silnic je most v havarijním
stavu. Proto také byla vozovka zú-
žena na jediný pruh a smí se tu jez-
dit jen sníženou rychlostí.          (pef)

Na pěší zóně bude
řemeslný trh Rukama!
Umělecko-řemeslný trh Rukama! se
uskuteční 21. 7. od 10 do 17.00 v
Karlštejně. Tradiční trh z Maltézské-
ho náměstí v Praze  bude hostem Ga-
lerie no.38, na karlštejnské pěší zó-
ně. Uvidíte originální dekorativní
objekty českých i zahraničních řeme-
slníků, výtvarníků a designérů – vit-
ráže, šperky, keramiku, grafiku, šaty,
košíky... Budete mít také možnost sle-
dovat ukázky uměleckých řemesel.  

František Matějka, karlštejn

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. Autorem dnes otištěných fotek je Josef Roztočil ze
Lhotky. První se jmenuje Potom že je málo vody... a je na něm Lhotka u
Svinař po bouřce 3. 7. Druhou fotografii nazval Dívka pojídající chobot-
ničku. Snímky můžete posílat do 31. srpna. (mif)

Muže uvězněného 
v lomu vytáhli hasiči
Mořina - Muže středního věku
»uvězněného« v lomu Velká Ame-
rika u Mořiny vyprošťovali 7. čer-
vence záchranáři i profesionální
hasiči z Řevnic.
„Po přívalovém dešti rozmokla pří-
stupová cesta do lomu. Muž pomohl
ženě s dítětem a dalším třem chlap-
cům po rozbahněné strmé cestě ven,
ale sám už neměl dost sil a zůstal v
polovině svahu,“ řekl majitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček. Nešťa-
stníka, kterému hrozilo zřícení, vy-
táhli z lomu hasiči. „K postiženému
slanil lezec, který ho upoutal do zá-
chranného postroje a kladkostrojem
byl následně vytažen nahoru,“ dodal
řevnický hasič Pavel Vintera s tím,
že muž vyvázl bez zranění.        (mif)

Svinařští si volí jména ulic
HLASOVAT MOHOU V HOSPODĚ, KONZUMU I NA INTERNETU

Pošlete nám letní fotky, máme pro vás ceny
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Slovo dalo slovo, dohodli jsme film!
ŘEVNICKÉ KINO OSLAVILO VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ PROMÍTÁNÍM SNÍMKU KAMILA POLÁCHA MODRÝ DRAK
Řevnice - První červencový den
oslavilo řevnické kino páté výročí
svého znovuotevření. Filmem, čím
jiným. vtipnou »road-movie« Mod-
rý drak odehrávající se v našem
okolí natočil režisér Kamil
PoLách z dobřichovic.
Jak vznikl nápad natočit film
Modrý drak?
Bydlel jsem přímo naproti lávce pro
pěší v Dobřichovicích. Denně jsem
ji měl na očích, přišla mi fotogenic-
ká, mám rád mosty... Říkal jsem si,
že by bylo fajn na ní něco natočit, ale
chyběl mi příběh. Pak jsem jednou
šel do dobřichovické hospody Jez
dobré naděje. Venku jsem uviděl
modrý Stadion 22 s přilbou a uvnitř
Jirku Šafránka. Kouzlo okamžiku -
jako když zapálíte sirku a chytne
stoh: slovo dalo slovo, dohodli jsme
se, že spolu natočíme film. Druhý
den jsem dal dohromady scénosled,
do týdne první verzi scénáře, do tří
měsíců padla první klapka a za rok a
dva měsíce byl film hotový.  
Jste obdivovatelem mopedů?
Před tím, než jsem uviděl ten Stadi-
on 22 před hospodou, mě tyto mope-
dy nijak zvlášť neoslovovaly. Ale
starší stroje mám rád, to ano, i auta.
Ve filmu hraje velkou roli také dob-
řichovické nádraží. K tomu máte
nějaký vztah?
Ano, velmi blízký - koneckonců tak-

řka denně jsem z něj jezdil do Prahy
a zpět asi 1460 dní, čili čtyři roky. To
už se vám vryje pod kůži pořádně!

Takže postavy nádražáků ve filmu
jsou tak trochu, volně, inspirovány
nádražáky skutečnými. Mimocho-
dem, v této souvislosti mě překvapi-
lo, že výpravčí v Dobřichovicích už
nemá červenou čepici, zatímco v
Řevnicích ji má. To jsou věci...  
Domníváte se, že je možné váš fil-
mový příběh prožít i v reálu?
Záleží na tom, co tím přesně myslíte.
Pokud budete mít na mysli příběh
nádražáka, tak to určitě jde, když vás
vezmou k Českým drahám. Příběh
ochotníka jde taky prožít, stačí vy-
lézt na prkna třeba řevnického diva-
dla. Pokud máte na mysli propojení
herců, jde samozřejmě o nadsázku,
ale ne nesmyslnou. Budeme-li vy-
cházet z toho, že ve skutečnosti ne-
jsme odděleni (minimálně jíme stej-

né jídlo, pijeme stejnou vodu, dý-
cháme stejný vzduch, obýváme stej-
ný prostor atd.) a všichni jsme v Bo-
ží dlani. 
Filmem prolíná postava Hamleta.
Je kralevic dánský vaší oblíbenou
historickou postavou?
Ano, Hamlet je můj nejoblíbenější
divadelní kus. Mimo jiné možná
proto, že v něm hrdina mluví s du-
chem svého otce, což jsem si jako
kluk taky vždycky přál. Otec mi um-
řel, když mi bylo šestnáct. Pak jsem
zjistil, že to jde i beze slov, kdykoliv. 
Chystáte další film z našich luhů a
hájů?
Rád bych natočil příběh o vlakovém
průvodčím a exteriéry bych opět rád 
zasadil na »srdeční« trasu Praha -
Beroun. helena PeLiKáNová

REJŽA. Režisér Kamil Polách (vpravo) při natáčení filmu Modrý drak.     Foto ARCHIV

„Architektura sloupu bude spočívat
na základu, tvořeném 24 bloky pís-
kovce, které budou vylomeny v Bo-
žanově. Rozměry bloků jsou: 600 x
600 x 1050 mm a cena jednoho kaž-
dého včetně opracování je 28.000
korun,“ upřesňuje Váňa.
Karlický sochař se chystá v nejbližší
době napsat představitelům měst a
obcí, které mají na svém území mari-
ánský sloup, dopis s nabídkou. Po-
kud uhradí jeden z bloků, bude jmé-
no jejich města či obce na památku

a vědomí budoucím generacím vyte-
sáno po obvodu sloupu. Zástupci je-
jich radnic navíc budou přítomni při
slavnosti požehnání obnoveného
sloupu. „Chcete-li pomoci i vy a
vlastníte www stránky, můžete na ně
umístit banner Společnosti pro ob-
novu Mariánského sloupu, aby se o
její činnosti dozvědělo co nejvíce li-
dí a  sloup stál na Staroměstském
náměstí co nejdříve,“ vyzývá Váňa.
Více na www.marianskysloup.cz/.

Petra FRÝDLOVÁ

Bicykly pro africké školáky vybírají také ve Svinařích
ZA BUDOVOU MÍSTNÍHO OBECNÍHO ÚŘADU MŮŽETE SVŮJ STARÝ VELOCIPED ODEVZDAT KAŽDOU SOBOTU OD 8 DO 11.00
Mnoho z nás, kteří každý den nased-
neme do auta nebo městské hromad-
né dopravy, si ani nedokáže předsta-
vit, jak je na druhé straně světa těžké
dostat se do školy. Píši o Gambii,
malé zemi v Africe, kde děti chodí
každý den za učením několik kilo-
metrů pěšky. Ti, kteří tuto vzdálenost
nezvládnou, prostě do školy necho-
dí. A tak před šesti lety vznikl v Ang-
lii projekt, díky němuž už se do Gam-
bie dovezlo přes 9000 kol. 
K projektu se připojila i Česká repu-
blika - na počátku roku 2012 založil
pan Posolda organizaci Kola pro Af-
riku (www.kolaproafriku.cz). Cílem
je nashromáždit opotřebovaná jízdní 
kola, nejlépe horská, a pomoci tak
africkým dětem dostávat se do škol.
Bicykly se vybírají také ve Svina-
řích. Projekt se do vsi dostal záslu-
hou starosty Vladimíra Roztočila.
Vezl na sběrné místo do Berouna dvě
kola a při té příležitosti se domluvil s
tamními organizátory akce, že zřídí
sběrné místo i u nás. Každou sobotu
tedy od 8 do 11 hodin můžete svůj
opotřebený bicykl či náhradní díly

odevzdat za budovou místního obec-
ního úřadu a školy. Po předchozí te-
lefonické domluvě je možné kolo
přivézt i ve všední den. Od 1. června
se podařilo ve Svinařích vybrat 19

kol. Ta odtud putují do centrálního
skladu v Berouně, kde jich prozatím
z celého Berounska shromáždili při-
bližně tři stovky. Z Berouna jsou ko-
la dále posílána do Ostravy, kde

budou opravena a expedována do
Gambie. Kdy akce skončí, zatím ne-
bylo určeno. Šanci pomoci svým sta-
rým kolem potřebným africkým dě-
tem máte tedy stále i vy. Za případný
dar díky předem. 

Lucie BoXANová, Svinaře

POJEDOU DO AFRIKY. Starosta Svinař Vladimír Roztočil s koly, která ze
Svinař poputují do africké Gambie. Foto Lucie BOXANOVÁ

Třicet kol z Berouna
ukradli zloději
Přes tři desítky kol už ukradli ne-
známí zloději ze sběrného místa v
Berouně na Jarově, kde se shromaž-
ďují bicykly v rámci charitativní ak-
ce Kola pro Afriku. „Během několi-
ka dní jich zmizelo asi pětatřicet,“
uvedl Petr Šaman, který v Berouně
sbírku organizuje. Dárcům doporu-
čuje, aby jej v případě, že budou
chtít kola odvézt na Jarov, telefonic-
ky informovali na čísle 602 876
697. A nebo využili pro odevzdání i
další sběrná místa - sídlo firmy Be-
laza Husqvarna na sídlišti či Cyklo-
Point v Havlíčkově ulici. 

Pavla Švédová, MěÚ Beroun

Sochař z Karlíka shání peníze na podstavec
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Klus si rval před námi duši na kousky
HELENA PELIKÁNOVÁ: NIKDY JSEM TU KLUSOMÁNII NECHÁPALA - AŽ DO ZÁŽITKU NA FESTIVALU PORTA
Nedá mi to, abych se ještě po čase
nevrátila k festivalu folkové a tramp-
ské hudby, který se na konci června
konal v řevnickém Lesním divadle
(viz NN 13/12).
Je až s úžasem, že v dnešní době exi-
stuje akce, která zaplní Lesní diva-
dlo takřka k prasknutí. Program
úvodního dne byl opravdu vydařený,
všichni jsme napjatě očekávali, až se

na pódiu zjeví hlavní hvězda. Nikdy
jsem tu Klusománii nechápala - až
do onoho pátečního večera. Když za-
hráli první tóny a k publiku promlu-
vil Tomáš Klus, věděla jsem, že už to-
mu rozumím. Lehkost a radost, s
jakou si pohrával s hudbou a slovy -
to se snad ani nedá popsat, to se mu-
sí zažít. Když zpívá a hraje, je oprav-

dový, věříte mu, pocity, které ve vás
vyvolá, jsou autentické. Žádná laci-
ná podbízivost či účelově sladkobol-
né zpovědi. Vlny emocí protékaly
mezi jevištěm a hledištěm přirozeně,
každá písnička byla přijata s nadše-
ním. Chvílemi si před námi rval duši
na kousky, v další chvíli z ní jako z
kouzelného klobouku vypouštěl šťa-

stné pestrobarevné motýly. Pěkný zá-
žitek!            Helena PElikÁnOVÁ,

Zadní Třebaň

Ochotníci zkoušejí »crazy«
PREMIÉRU UVIDÍ ŘEVNICKÉ LESNÍ DIVADLO V SRPNU

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 7. 18.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Zbytek července a srpna má liteňské
kino prázdniny.
KINO ŘEVNICE
18. 7. 20.00 SIGNÁL
20. 7. 20.00 TOMORROW WILL BE
BETTER - FMX MOVIE
21. 7. 16.00 POHÁDKOVÉ PÁSMO 
21. 7. 20.00 URBANIZED
25. 7. 20.00 PROBUDÍM SE VČERA
27. 7. - 28. 7. 20.00 PERFECT DAYS - I
ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
28. 7. 16.00 MODRÝ TYGR

KINO MÍR BEROUN
16. 7. - 19. 7. 19.00 (St+Čt 17.00) THE
AMAZING SPIDER-MAN 3D
18. 7. - 19. 7. 20.00 IRON SKY
20. 7. - 22. 7. 19.00 MUŽI V ČERNÉM
23. - 25. 7. 20.00 (St 19.00) BEZ KALHOT
25. 7. 17.00 MADAGASKAR 3 3D
26. 7. - 30. 7. 19.00 TEMNÝ RYTÍŘ
POVSTAL

LETNÍ KINO BEROUN
16. 7. 21.30 INDIÁNSKÉ LÉTO
19. 7. 21.30 KRVAVÝ ROMÁN
20. 7. 21.30 PARANORMAL ACTIVITY 
21. 7. 21.30 KRÁLOVA ŘEČ
22. 7. 21.30 MUŽI V NADĚJI
26. 7. 21.30 KAMENNÝ MOST
27. 7. 21.30 PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
28. 7. 21.30 TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK - 1.ČÁST
29. 7. 21.30 MUŽI V ČERNÉM 3

KINO RADOTÍN
17. 7. 17.30 2 DNY V NEW YORKU
17. 7. 20.00 FAUST
18. 7. 17.30 TADY TO MUSÍ BÝT
18. 7. 20.00 BEZ KALHOT
19. 7. 17.30 IRON SKY
19. 7. 20.00 BASTARDI 1
20. 7. 17.30 VŠEMOCNÝ
20. 7. 20.00 BIUTIFUL
21. 7. 17.30 DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ
V POHYBU 3D
21. 7. 20.00 DO ŘÍMA S LÁSKOU
24. 7. 17.30 KONFIDENT
24. 7. 20.00 BAJKONUR
25. 7. 17.30 LOVCI HLAV
25. 7. 20.00 FAUST
26. 7. 17.00, 28. 7. 20.00 TEMNÝ
RYTÍŘ POVSTAL
26. 7. 20.00 DO ŘÍMA S LÁSKOU
27. 7. 17.30 IRON SKY
27. 7. 20.00 KŮŽE, KTEROU NOSÍM
28. 7. 17.30 PROKLETÝ HRAD +
DIVOKÉ SAFARI 3D
31. 7. 17.30 U2 - ZÁZNAM KONCERTU
31. 7. 20.00 MOJE LETNÍ PRÁZDNINY

Mistrovské kurzy
nabídnou i koncerty
Již podvanácté se budou na přelomu
července a srpna v zámku Dobři-
chovice konat Dobřichovické mist-
rovské kurzy posluchačů konzerva-
toří z ČR i zahraničí. Kurzy, které
budou zaměřeny na výuku a zdoko-
nalování se ve hře na housle, violu,
violoncello a hoboj, umělecky vede
profesor Pražské konzervatoře, vio-
lista Karel Doležal. Součástí akce,
která se uskuteční od 26. 7. do 3. 8.,
je nabídka kvalitních koncertů váž-
né hudby pro širokou veřejnost.
Vlaďka CVRČKOVÁ, 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

Došly peníze, dixieland
bude v Dobřichovicích
Řevnice, Dobřichovice - Festival di-
xielandové hudby, který se devět let
konal před řevnickým Zámečkem,
se stěhuje do Dobřichovic.
„Největší sponzor vzhledem ke
zhoršené ekonomické situaci snížil
objem příspěvků na podporu kultur-
ních akcí,“ uvedl starosta Řevnic
Libor Kvasnička s tím, že v měst-
ském rozpočtu nejsou peníze, z
nichž by bylo možno schodek ve fi-
nancování akce pokrýt. „Protože na
oslovení dalších sponzorů nezbyl
čas, rozhodl se organizátor Jiří Tu-
rek festival uspořádat v Dobřichovi-
cích. Akce se bude konat 11. 8. od
14.00 na prostranství u dobřichovic-
kého zámku. (pef)

Tipy NN
* Hru Idiotka uvede v Lesním diva-
dle Řevnice místní Divadelní studio.
V hlavní roli komedie, kterou můžete
vidět 20., 21., 27. i 28. 7. od 20.00 a
22. i 29. 7. od 17.00, se představí Te-
rezie Červená. (pef)
* Diskotéky připravuje na 20. i 27. 7.
Club kino Černošice. Hudební styl
20. 7. dostal název Dubový stepy, 27.
7. uslyšíte letní hity podle výběru čer-
nošického dua Bunda a Vóďa. Začá-
tek vždy ve 20.30. (vš)
* Muzikál Světáci můžete vidět na
nádvoří zámku Dobřichovice. V
hlavních rolích fasádníků-gentlema-
nů uvidíte Karla Krále, Jiřího Šaf-
ránka a Jana Taranta, tři »dámy« si
zahrají Hedvika Hájková, Jája Krou-
pová a Lucka Houdková. Premiéra
se koná 20. 7. od 21.00, reprízy vás
čekají 21., 22., 26., 27. a 28. 7., vždy
od 21 hodin.  Karolina SEIDLOVÁ
* 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,
představuje způsoby venkovního st-
ravování od 19. století po součas-
nost.     Patrik PAŘÍZEK
* Řevnický fotosalón No8 Študáci a
kantoři. Výstava s tímto názvem, na
níž představí své práce učitelé a žáci
ZUŠ Řevnice i ZUŠ Černošice, bude
slavnostně zahájena 25. 7. od 19.00 v
Zámečku Řevnice. Druhá část expo-
zice, jež potrvá do konce září, bude k
vidění v kavárně řevnického Modré-
ho domečku. Ivana JUNKOVÁ
* Václav Neckář koncertuje 27. 7.
od 20.00 na hradě Karlštejně.     (pef)
* Vernisáž výstavy fotografií Vla-
dimíra Douska Toulky Českým kra-
sem a Křivoklátskem se koná 28. 7.
od 17.00 v Muzeu Českého krasu
Beroun. Snímky budou vystaveny do
29. 8. Patrik PAŘÍZEK
* Umělci, kteří si říkají konkretisté,
vystavují do konce července svá díla
v zámku Dobřichovice a v místním
Fürstově sále.  (vlc)

„Mám tam dvacet blbejch vět, ale v
nich sou narvaný všechny cizí slova
z celý hry, ses zbláznila nééé?!“ roz-
ohňuje se Aleš Koluťukin, průvodčí
šinkanzenu – v civilu Jiří Vitouš a
tříská scénářem hry do stolečku. Ty-
pický obrázek jedné ze zkoušek au-
torské hry Michaely Šmerglové, kte-
rou v srpnu premiérově uvede Lesní
divadlo Řevnice. Další ze série
»crazy kusů« – tentokrát s názvem
Pánská jízda v ši(n)kanzenu... (aneb
Je svatba výhra?) ukazuje s nadsáz-
kou a mile odlišnosti v myšlení i jed-
nání žen a mužů. 
„Vše se odehrává ve zmíněném vla-
ku, v létě, a s lidmi, kteří nejsou vz-

dáleni našim charakterům. Kousek
sebe tam, myslím, najde každý, ale
nemusí to přiznávat,“ usmívá se re-
žisérka hry. „Hlavními postavami
jsou čtyři pánové, kteří spolu chodí
hrát karty. Jednou se rozhodnou trá-
vit při hře i dovolenou, což znamená
vzít s sebou dámy... Dál prozradím
jen to, že tu exceluje Ivo Tamchyna,
jako akademický malíř - vdovec a
Maruška Vágnerová jako studentka
toužící po vdavkách. Na zbytek vás
zveme do divadla. Se smyslem pro
humor, pivem a tatrankou to vydrží-
te,“ dodává s nadsázkou Šmerglová.
Více zjistíte na www.divadlorevni-
ce.cz.          Miluška BílÁ, Řevnice

»U Bíma« jsou vystaveny fotky z Nepálu
Výstava fotografií Zdeňka Lhotáka je právě k vidění v barevné Galerii To-
máše Bíma v Dobřichovicích. Soubor United colors of Nepál - zachycení
tajemné kultury území Nepálu, vznikl poté, co si Lhoták »osahal« magickou
atmosféru tamních klášterních komplexů. Tématem barevných fotografií
jsou detaily budhistických a hinduistických oltářů - podstatné je obrazové
zachycení momentální nálady či smyslového vjemu. 
Zdeněk Lhoták je členem spolku výtvarných umělců  Mánes, v  roce 1986
získal 2. cenu v prestižní soutěži World Press photo. Vystavené fotografie -
barevné i černobílé - podle mě stojí za zhlédnutí. Alespoň  na  chvíli se
dotknete něčeho, co je vzdálené, a přesto na dosah. Výstava potrvá do 24.
července.  Helena PElikÁnOVÁ, Zadní Třebaň

NA PORTĚ. Publikum zpívá vestoje s jednou z kapel, která účinkovala na
letošní Portě v Řevnicích. Foto Barbora TESAŘOVÁ
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Všeradův kurýr

Na táborovou základnu Domečku
Hořovice se vypravilo 47 žáků z 1. až
5. třídy ZŠ Osov. Letošním tématem
byly Olympijské hry. 
V pondělí jsme navštívili expozici
požární ochrany ve Zbiroze. Je zde
vystaveno přes 1000 exponátů, které
jsme si prohlédli, dověděli se řadu
zajímavých informací a nakoupili ve
stánku suvenýry. Pak jsme pokračo-
vali v cestě za dobrodružstvím. V
našem olympijském městečku u zbi-
rožského potoka jsme se ubytovali do
chatiček a dali si první oběd. Po po-
ledním klidu byli naši malí závodníci
rozděleni do skupin. Vyráběli vlajky,
vymýšleli olympijský slib, pravidla i
pokřik svého družstva a hledali ná-
ramky, které určily barvu družstva.
Následovala výprava na bájnou horu
Olymp pro olympijský oheň. Večer
se konal slavnostní ceremoniál a Zbi-
rožské olympijské hry mohly být za-
hájeny. Druhý den to spíš připomína-
lo zimní hry - počasí si vybralo svou
daň. Dopoledne jsme soutěžili v ně-
kolika disciplínách a zahřívali se po-
hybem, ale protože začalo pršet a

ochladilo se, tak jsme zatopili  v bu-
dově. Doplňovaly se tajenky, hrály
hry a v mezičasech, kdy nepršelo, se
konal turnaj ve vybíjené. Po večeři
jsme se vypravili na  běh, vydali se k
pramínku s živou vodou a mohli jít
na kutě. 
Ve středu za námi přijeli staří známí
ze společnosti Adra s programem
Všichni lidé na světě.  Děti se dově-
děly, jak se žije na různých kontinen-
tech, jak tam děti sportují a žijí. Po
večeři se družstva utkala v různých
sportovních disciplínách.  Ve čtvrtek
nás čekal maraton na Skryjská jezír-
ka. Příznivé počasí bylo objednáno, a
tak jsme se svačinkou na cestu mohli
vyrazit. Na jezírka jsme došli kolem
půl druhé. Na občerstvovací stanici
jsme si odpočinuli, načerpali síly a

postavili krásné lesní domečky.  Na
zpáteční cestě jsme míjeli strom čepi-
covník, na které vyrostly kšiltovky v
barvách olympijských kruhů a každý
z družstva si mohl jednu utrhnout.  V
olympijském městečku nás čekal ří-
zek s bramborovou kaší. Navečer nás
navštívil běžec Lokomotivy Beroun
Antonín Klika. Vyprávěl o trénin-
cích, výživě sportovců, ukázal meda-
ile z mezinárodních závodů i běžec-
kou obuv. Následovalo zakončení
olympijských her, vyhlášení výsled-
ků, rozdání medailí i odměn. Vítězný
tým dostal olympijský dort. Opékali
jsme  buřty a den zakončil velkolepý
ohňostroj. V pátek jsme zabalili,  ukli-
dili, snědli  olympijský dort, naložili
kufry a batohy a vyrazili na autobus.

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Po úspěšné, hojně navštěvované vý-
stavě Jana Saudka chystá všeradická
Galerie M. D. Rettigové další výsta-
vu - tentokrát grafik malířky Evy
Haškové a ilustrací jejího manžela
Jana Mageta. Vernisáž se uskuteční
26. července od 17 hodin.
Jména výtvarníků jsou pro laiky sice
možná méně známá, leč o to více uz-
návaná mezi odborníky. Eva Haško-
vá se věnuje volné grafice i ilustra-
cím. Tvoří převážně kombinovanou
technikou z hloubky, leptem a akva-
tintou. Na kontě má desítky velkých i
malých grafických listů a ilustrace k
několika desítkám knih.
Její manžel Jan Maget je významným
ilustrátorem. Kresbami doprovodil
řadu beletristických knih pro mnohá
nakladatelství a v edici České dějiny
ilustroval díly Baroko v českých ze-
mích a České země v době obrozene-
ctví. Pro Pedagogické nakladatelství
a Artii ilustroval encyklopedie a klíče
k určování rostlin a několik učebnic

přírodopisů. Publikace Atlas biologie
člověka byla oceněna titulem Nej-

krásnější česká kniha roku 2003 v
kategorii učebnic.
Pohrává si i s hlínou, takže na výsta-
vě, která je prodejní a zhlédnout ji
můžete do 9. září, jsou k vidění také
jeho trojrozměrné plastiky. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Vítězové dostali olympijský dort
OSOVSKÉ DĚTI VYRAZILY NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ DO ZBIROHA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 14/2012 (104)

OLYMPIONICI. Osovské děti na »olympijské« škole v přírodě. Foto Soňa KoCManová

Z podbrdského kraje
* Fotografie a obrazy Jana Saudka
jsou ve všeradické Galerii M. D.
Rettigové k vidění do 22. července.

Sylva ŠKARDOVÁ
* V sobotu 14. července se měl ko-
nat přejezd rybníku Žába ve Svina-
řích. »Č̌ochtan«, který se měl usku-
tečnit již podeváté, je velmi oblíbe-
nou akcí u mnoha diváků. Úzkou
lávku zdolávají závodníci na kole,
poté i na trakaři. Bohužel pro nedo-
statek vody v rybníce byla letos ak-
ce zrušena.       Lucie BOXANOVÁ
* Do kina se těsně před prázdnina-
mi vypravili liteňští školáci. Zhlédli
animovaný film Stevena Spielberga
Tintinova dobrodružství. Po projek-
ci následoval program dramatického
kroužku, který nacvičil představení
nazvané Vajíčka, vyhodnocení ma-
tematických soutěží a sběru po-
merančové kůry.            Ema MALÁ

Jančařík vyzpovídá
Janu Švandovou
Po více než dvouměsíční pauze ožije
20. 7. v 19.00 sál všeradické Galerie
M. D. Rettigové svérázným humo-
rem moderátora Petra Jančaříka.
Tentokrát bude v Zámeckém večeru
zpovídat známou herečku Janu
Švandovou. Absolventka brněnské
JAMU si zahrála v mnoha našich fil-
mech i v několika zahraničních fil-
mech. Kdo chce vyhrát některou z
cen, může to zkusit - soutěžit bude-
me o nejlepší tiramisu.                 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Hašková představí grafiky, Maget ilustrace
VE VŠERADICKÉ GALERII M. D. RETTIGOVÉ SE PŘIPRAVUJE DALŠÍ VÝSTAVA

Pouť oslaví fotbalem
i taneční zábavou
Sobota 21. července bude ve Svi-
nařích patřit sportu, tanci a zába-
vě. V 9 hodin ráno začíná v míst-
ním sportovním areálu fotbalový
turnaj, Memoriál Ivana Staňka.
Hrát se bude na umělém povrchu v
sestavách 4+1. Prezentace druž-
stev začne v 8.30. Máte-li chuť si
přijít zahrát, přihlaste svůj tým na
tel. čísle 606 522 771. Občerstvení
je zajištěno. 
Po sportovním klání vypukne na
stejném místě od 20.00 Pouťová
zábava. Tančit se bude na venkov-
ním parketu, zahraje kapela To víš.
Vstupné je 80 Kč. 

Lucie Boxanová, Svinaře
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Nejlepší bylo, že jsme nemuseli válčit!
MIROSLAV EHRLICH SE V JEDENASEDMDESÁTI LETECH VRÁTIL K MALOVÁNÍ

Setkání s dětmi uspořádali jako kaž-
doročně  řevničtí myslivci. Účelem
těchto akcí je přiblížit chlapcům i
dívkám přírodu a probudit v nich zá-
jem o myslivost. 
Součástí setkání byla soutěž, které se
zúčastnilo čtyřicet dětí ze zadnotře-
baňské dvoutřídky. Skupinu vedla ře-
ditelka Musilová, s ní přihlížely čtyři
učitelky. A bylo na co se dívat! Děti
byly rozděleny do šesti družstev a
postupně soutěžily na pěti stanoviš-
tích. V první skupině ukázaly své
znalosti při poznávání zvěře a zoolo-
gie vůbec. Druhá skupina předvedla
své znalosti všeho, co v přírodě roste
a je člověku i zvěři k něčemu dobré.
Třetím zkoumaným oborem byli pej-
skové - jak se  s nimi zachází a jaké
mají vlastnosti. Čtvrtou zkušební dis-

ciplinou byla střelba ze vzduchovky,
protože myslivci zvěř nejen chovají,
ale také loví.  Na pátém děti demon-
strovaly, co vědí o tom, jaká zvěř se
v řevnické honitbě vyskytuje a loví.
Jejich poznatky doplnili výkladem
zkušení myslivci. Současně děti pou-
čili, jak se mají chovat, když v lese
potkají divočáka, nebo jak mají mít
zabezpečeného vlastního psa, jdou-li
s ním  do přírody na procházku. 
Děti ze zadnotřebaňské školy nejen
prokázaly znalosti o přírodě, ale i zá-
jem o vše, co se zde během roku dě-
je. Za své výkony byly odměněny
obrazovými knihami. Po skončení
soutěže se pak besedovalo u ohníčku
při opékání buřtů. 
Lovu zdar, budoucí myslivci!

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Dobřichovice - Až do konce prázd-
nin můžete v dobřichovickém sálu
Dr. Fürsta vidět kresby Miroslava
EHRLICHA. Jedenasedmdesáti-
letý rodák z Prahy je od letošního
února obyvatelem místního Do-
mova seniorů.
Jak jste se dostal k malování?
Asi v deseti letech jsem byl s mojí
mamkou na výstavě kreseb Mikolá-
še Alše v Mánesu. Snažil jsem se
pak podobně jako Aleš kreslit – třeba
vánoční pohlednice. Nalepila se tam
známka a poslalo se to příbuznejm…
Od čtrnácti let jsem studoval výtvar-
nou školu vinohradskou na Hollaro-
vě náměstí. Když jsem odmaturoval,
doporučovali mi kantoři, ať jdu na
UMPRUM. Já se ale rozhodl, že ne-
půjdu, protože Piccasso taky neměl
žádnou školu…
Dělal jste ještě nějakou výtvarnou
činnost?
Na škole jsem modeloval figury.
Třeba rybáře.
Živil jste se tím někdy?
Dělal jsem polychromované plastic-
ké reliéfy. Ale abych si vydělal pení-
ze, živil jsem se jako nádeník v mi-
chelince, v míchárně gumy. Pak
jsem dělal keramiku. Točil jsem to
na kruhu, dalo to hrozný práce.
který malíř vám imponuje?
Všichni impresionisti, a vůbec ta
moderna dvacátého století – Manet,
Monet, Picasso, Cézane, Van Gogh,
Gaguin, Rousseau…
Jak vás napadlo začít malovat v Do-
mově seniorů?

Měl jsem moře volnýho času…
Vy ale vidíte jen na jedno oko, že?
Ano – druhý oko mám od narození
silně tupozraký. Kvůli tomu taky ne-
mám prostorové vidění. Bouchnu
třeba při volejbalu do balónu a netre-
fím se, protože je ve skutečnosti

kousek vedle, než si myslím, že je.
Jaký jste měl život?
Dobrej. Přestože komunisti udělali v
celým mým rodě strašlivej zvrat. I v
životě mýho tatíka, který pracoval
jako úředník ve Státním Dluhu. To
byla taková instituce, aby stát věděl,
jak je zadluženej. Když tam přišli
soudruzi, ti nejblbější z celýho úřa-
du, řekli mu: Soudruhu, vstoupíš do
strany? Řekl, že nikdy, a šel dělat ná-
deníka. Dědečkovi a strejdovi – to
byli sedláci – sebrali statek. Strejda
šel dokonce za to, že byl takzvaný
kulak, do kriminálu. Mýho vzdále-
nýho strejdu zabili. V noci přišli dva
páni v kožených kabátech a tetě řek-
li, že za chvíli přijde, jen mu potře-
bujou něco říct… Tetu na rok zavře-
li taky - asi potřebovali vyrabovat
jejich byt. Ukradli všechno, co mělo
nějakou cenu. Když pak teta dostala
byt náhradní, přišel jí telegram: „Váš
manžel zastřelen za útěku!“
co vás naučil váš otec? 
On byl strašlivě nešikovnej, byl duší
celoživotní ouřada. Když zatloukal
hřebík, kroutil se mu jako had. Já byl

na ruce šikovnější, než tatík, takže
jsem dělal takový ty domácí údržby.
Táta byl perfekcionalista, ale to mě
nenaučil - já jsem bordelář. Mně ho
bylo líto, protože mamka ho pérova-
la za to, že nic neumí udělat rukama.
A co vás naučila vaše matka?
Vařit. Když vařila, tak jsem se zajímal.
co byste vzkázal tomu dvacetileté-
mu ve vás, kdybyste za ním teď
mohl zaskočit a poradit mu?
Všecko je jinak! jak říkal židovský
rabín. Když byl na smrtelný posteli,
ptali se ho, co je v životě nejdůleži-
tější. Řekl jim: „Všechno je jinak!“
A umřel. Ale asi bych si vzkázal,
abych šel na tu vejšku. Jenže stejně
bych asi potom dělal nádeníka…
odkud berete klid a jistotu?
Já jsem vyznáním českej bratr.
Jak jste k tomu přišel?
Přivedl mě k tomu moudrej pan fa-
rář, kterej nás děti učil katechismu.
Jednou jsme přišli v neděli k modli-
tebně a - dveře byly zapečetěný. By-
lo nás tam asi třicet – děti, dospělí,
staří lidi. Šli jsme přes celý Záběhli-
ce na jejich druhej konec, kde měl
dům a v něm velikej pokoj. Pan fa-
rář, Smetana se jmenoval, pobožnost
odsloužil tam. Na konci se modlil:
„Bože dej rozum našim státníkům,
aby sloužili lidem!“ To se mi líbilo.
co je podle vás v životě nejdůležitější?
Za celej život mojí generace bylo
nejlepší to, že jsme  nemuseli válčit
v žádný válce.
co vám teď dělá radost?
Chleba, cigára, víno a - bejt k lidem
vlídnej a veselej. Myslím, že nejlep-
ší je bejt veselej a vlídnej k lidem a
snažit se je taky občas rozesmát.

Naďa VERECká, 
Domov seniorů, Dobřichovice

Řevničtí myslivci »školili« zadnotřebaňské děti
CAPARTI PŘEDVEDLI SVÉ ZNALOSTI O PŘÍRODĚ I ŘEVNICKÉ HONITBĚ, ZASTŘÍLELI SI ZE VZDUCHOVKY...

ZasE krEsLí. Obyvatel dobřichovického Domova seniorů, jedenasedmde-
sátiletý Miroslav Ehrlich. Foto Martina káLALoVá

MysLIVCI. Řevničtí myslivci se na pravidelných setkáních se školáky snaží
získat děti pro myslivost. Foto Bořek BuLÍČEk

Miroslav EHRLICH
- narodil se před jedenasedmdesáti
lety na pražském Zahradním městě
- od letošního února je obyvatelem
dobřichovického Domova seniorů -
právě zde se vrátil k malování
- vystudoval výtvarnou školu na
Hollarově náměstí  Praze
- vystřídal několik profesí: dělník v
gumárnách, výtvarník v Severočes-
kých papírnách, štukatér ve filmo-
vých ateliérech Barrandov...
- na »volné noze« se věnoval výro-
bě keramiky 

VýstaVa psí krásy. speciální výstava čtyř plemen společenských psů -
Bostonský terriér, Havanský psík, Čivava dlouho- i krátkosrstá - se konala
14. 7. ve společenském domě v Zadní třebani. Byly předány poháry i diplo-
my klubovým šampionům a grandšampionům těchto plemen - posouzeno bylo
149 psích jedinců. Do skupiny Dítě a pes se přihlásilo rekordních 11 dětí ve
věku 3-9 let. Na výstavu se přišlo podívat mnoho diváků.

Text a foto Eva PousTEcká, Zadní Třebaň
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Děti si vyzkoušely, jak 
se poskytuje první pomoc
Prázdniny jsou časem odpočinku, pohody a rela-
xace. Ale také obdobím, kdy dochází častěji k úra-
zům a různým poraněním. Proto se děti ze třetí
třídy liteňské základní školy na samém konci škol-
néího roku učily, jak poskytnout první pomoc.
Dopoledne s tímto zaměřením si pro ně připravi-
la asistentka zdravotně handicapovaného Jonáš-
ka, zdravotní sestřička Helena Navrátilová.
Třeťáci se naučili ošetřit drobná poranění, ale ta-
ké tepenné krvácení a zlomeninu. Dozvěděli se,
jak postupovat při úrazu způsobeném elektrickým
proudem, nebo při uštknutí zmijí. Také si vyzkou-
šeli dát raněného do stabilizované polohy či pře-
nos pacienta.
Vyvrcholením dopoledne byla resuscitace. Využili
jsme resuscitační model, který škole zakoupil
Klub přátel školy. Umělé dýchání a masáž srdce
si úspěšně vyzkoušeli všichni žáci. Helence, ale
též všem rodičům, kteří svým členstvím v KPŠ při-
spěli na nákup tak potřebné pomůcky, patří naše
poděkování. Věříme, že tyto poznatky nebudeme
muset využít v praxi. Ale kdo ví, co nás o prázd-
ninách čeká? A my nyní již víme, jak pomoci.

Dagmar KARLová, zŠ Liteň

V posledních letech se sbor dobro-
volných hasičů začal významně po-
dílet na kulturním dění v městysi Li-

teň. Členové sboru jezdí s technikou
na ukázky do mateřské školy, na dět-
ské dny i jiné akce, kde lze prezento-
vat požární ochranu, bezpečnost a
možná rizika vzniku požárů. Také se
nám s Domečkem Hořovice a Lucií
Smíškovou opakovaně podařilo zor-
ganizovat akci Loučení s létem, na
které se prezentují všechny složky
integrovaného záchranného systé-
mu. Svoje znalosti a dovednosti de-
monstrují příslušníci Policie ČR, zd-
ravotníci a hasiči, mezi kterými je i
naše dobrovolná jednotka. Ta před-
vádí zásah například na hořící auto-
mobil, nebo ukazuje, jak zvládnout
dopravní nehody. 
Začali jsme pořádat i menší soutěže
pro děti a dospělé v požárním útoku.
Jde spíše jen o ukázku, ale ne každý
si dokáže představit, jak vypadá ta-
ková soutěž hasičských družstev.
Pokud vše půjde podle plánu, rádi

bychom napřesrok uspořádali v Litni
Okrskové kolo požárního sportu. 
Prioritou pro nás ale je oslava 135.
výročí založení SDH Liteň a Lou-
čení s létem 2012. Areál nádvoří li-
teňského zámku (bývalý státní sta-
tek) bude 15. září návštěvníkům ote-
vřen od 10. hodiny až do pozdních
večerních hodin. Diváci budou moci
zhlédnout současnou i historickou
techniku, vybavení dobrovolných i
profesionálních hasičů, Policie ČR a
záchranné zdravotnické služby. V
současné době jednáme ještě o účas-
ti několika historických vojenských
speciálů. 
Bude zajištěn bohatý program pro
děti i dospělé. Vystoupí profesionál-
ní policejní psovodi, mažoretky z
Hořovic, taneční skupiny, zahraje
několik kapel, děti bude bavit skupi-
na Helén Rock Housle, bude možné
zhlédnout dětské divadélko, navští-

vit výtvarné a řemeslnické dílničky
pro děti, zúčastnit se spousty soutěží
a her... Takovým menším překvape-
ním bude ukázka motorové stříkač-
ky Smekal Slatiňany z roku 1935,
kterou právě renovujeme. Stříkačka
naposledy fungovala téměř před pa-
desáti lety, proto se už teď těšíme na
její představení ostatním hasičům a
návštěvníkům.
Na závěr bych chtěl poděkovat za
podporu v minulosti i současnosti
Středočeskému kraji, Městysi Liteň
a dalším sponzorům, bez kterých by
nebylo možné akci těchto rozměrů
uspořádat. Příprava akce zabere
spoustu času a stojí spoustu peněz,
proto nás potěší, když bude návštěv-
nost co nejvyšší. 
Všechny tudíž zveme 15. 9. do Litně
na celodenní oslavy 135. výročí mí-
stního sboru dobrovolných hasičů.

Jiří HrácH, velitel SDH Liteň

Druhák Michal Rankin 
vyhrál národní klání
V liteňské škole rádi hledáme nové
výzvy. Proto jsme se loni poprvé zú-
častnili mezinárodní soutěže Genius
logicus, jež žákům nabízí nové mož-
nosti řešení logických úloh prostřed-
nictvím počítače, rozvíjí a stimuluje
logické myšlení. Loni Julie Chle-
bounová vyhrála národní soutěž v
kategorii Benjamín (děti ve věku 6 –
7 let), letos v této kategorii zvítězil
druhák Michal Rankin.
Soutěž Genius Logicus se koná v os-
mi zemích: Česku, Slovensku, Ma-
ďarsku, Polsku, Chorvatsku, Slovin-
sko, Rusku a Rumunsku. Podporuje
chuť si hrát s matematikou a logikou
mezi dětmi základních i středních
škol. Je především zásluhou učitelky
Heleny Řezáčové, že podobné soutě-
že vyhledává, žáky motivuje, připra-
vuje a on–line s nimi soutěží. Máme
radost, že soutěžit naše žáky baví a
pokud uspějí, je radost dvojnásob-
ná. Michal Rankin ze 2. třídy letos
skončil jako nejlepší Čech na 24.
místě v mezinárodním žebříčku; v
jeho kategorii soutěžili 402 žáci z
výše zmíněných zemí. Konkurentů z
Čech a Moravy bylo v jeho kategorii
65. Výsledky našich žáků a další
informace o soutěži najdete na in-
ternetové adrese http://www.genius-
logicus.eu/cz/. Můžete si tam nesou-
těžně zapřemýšlet, vyřešit zapeklité
úkoly, na zkoušku je to zdarma.

Hana HAveLKová, zŠ Liteň

Překvapením bude stříkačka z roku 1935
LITEŇSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHYSTÁ NA ZÁŘÍ OSLAVY 135. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 7/2012                

BUDOU SLAVIT. Liteňští hasiči na okrskové soutěži. Letos v září budou mohutně oslavovat výročí zalo-
žení svého sboru.                  Foto Jiří HRáCH

Těsně před začátkem prázdnin jsme se žáky ZŠ Liteň
navštívili místní zámecký park. Paní učitelka Klímová s
žákyněmi 7. třídy - Monikou Šmolcnopovou a Veroni-
kou Hájkovou - připravily výklad o zajímavých stro-
mech. Jejich zajímavou  dendrologickou stezkou si pro-
šli postupně žáci všech ročníků.
Tentýž den odpoledne  jsme ve  škole přivítali učitele,
kteří zde v minulosti působili. Pozvání přijal ředitel
Smrž, ředitelka Václavková, učitelky Kubičová, Zema-
nová, Božičkovičová, Chadimová a Kozáková. Přip-
ravili jsme jim drobné pohoštění, provedli je po škole a
pochlubili se změnami. Jsme rádi, že pozvání přijali,
moc se nám líbilo jejich vzpomínání, pobavily nás je-
jich historky z pedagogické praxe minulého století.
Doufáme, že i jim se u nás líbilo a naše příští pozvání
neodmítnou. Děkujeme majitelům zámku, že nám
umožnili vstup. Hana HAveLKová, zŠ Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Školáci si prohlédli park

V PARKU. Liteňští školáci v místním zámeckém parku.
Foto Foto Helena Řezáčová
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Jeli jsme za žábami, počasí bylo žabí
PRVŇÁCI A DRUHÁCI ZE ZŠ LITEŇ̌ VYRAZILI NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU DO TOULCOVA DVORA

O liteňských májích, které byly letos
poprvé součástí Poberounského folk-
lorního festivalu, se v Liteňském
Okénku už psalo. Přesto bych se k
nim ještě ráda vrátila.
Pro většinu lidí je synonymem pro
máje jedno sobotní odpoledne, pro
organizátory je to ale minimálně ně-
kolik týdnů, pro některé obětavce i
měsíců! Asi všichni, kdo letos 5. 5.
vpodvečer přišli na liteňské náměstí,
si při tančení České besedy všimli
prostřední kolony – tanečníci byli
nejmenší, nejobdivovanější, nejfoto-
grafovanější, nejfilmovanější, nej-
roztomileji tancovali… Málokdo z
jejich obdivovatelů však ví, že nebýt
Moniky Klimentové, neměli jsme
šanci malé tanečníky vidět. Monika
po loňských májích prohlásila, že
naučí besedu děti a tvrdě si za svým
cílem šla. Založila kroužek Májovky
a děti, které do té doby netušily, co je
valčík a co polka, pomalu seznamo-
vala s jednotlivými díly České bese-
dy. Zapojila děti ze svého příbuzen-
stva, a protože byl nedostatek kluků-

tanečníků, umluvila pár dalších rodi-
čů, dala dohromady 4 páry a každý
čtvrtek s Pájou Nedbalovou v liteň-
ském kině nacvičovaly. Postupem
času Monika přidala i sobotní zkouš-

ky a dala se do obstarávání dětských
krojů. Kalhoty, vesty a košile pro
kluky jsme sehnaly po příbuzných a
známých, zbytek doplnily z druhé
ruky. S dívčími kroji byla situace slo-

žitější, a tak Monika požádala ma-
minku Páji Ivu Nedbalovou o ušití
sukní, zástěrek i vestiček. Iva ušila
vše a kolona byla krásně sladěná.
Monika ještě připravila věnečky do
vlasů, kytičky na vesty a doladila de-
taily na kalhotách tanečníků.
V posledních týdnech, kdy už s dět-
mi »jen« opakovala, trénovala bese-
du s teenagery i dospělými, obstará-
vala jim kroje, organizovala program
v parku, rozvážela plakáty, sháněla
břízky, pomáhala se zajištěním máj-
ky i zábavy, připravovala věci na
chození po Litni… okolí ji, ani ostat-
ní zaangažované, nešetřilo: Svinařští
chtěli máje ve stejném termínu a stej-
nou kapelu na zábavu, Koreňáci se
pokusili podříznout májku, Štěpán
14 dní před máji zjistil, že musí být v
práci, já jsem se vinou vyvrknutého
kotníku odepsala o týden později…
Monika to nevzdala a i díky ní se le-
tošní liteňské máje povedly. Moniko,
Ivo, Pájo – díky! Nejen ta dětská ko-
lona byla úžasná! 

Hana lUkEŠoVá, liteň

Do Toulcova dvora se na závěr škol-
ního roku vypravili prvňáci a druhá-
ci ze ZŠ Liteň. Na prvňáky čekaly
ovečky, na kterých jsme my, druháci
byli vloni. Nás čekalo putování za
přáteli Kvaka a Žbluňka, za Žabet-
kou i jejím příbuzenstvem. Že nevíte
o kom je řeč? Přece o žábách. Kvak
a Žbluňk jsou naši kamarádi z kní-
žek A. Lobela. No a Ropušák, Sko-
kan a Žabetka rosnička z knížky I.

Gálové. Z obou jsme si četli, než
jsme se vydali na naši výpravu.
Počasí bylo v pravdě »žabí«, po slu-
níčku ani památky, zato mokro bylo
ze všech stran. Byli jsme vybaveni
pláštěnkami a holínkami, někteří
měli náhradní ponožky, pár šikulům
rodiče pro jistotu dali náhradní oble-
čení kompletní.
Přivítala nás příjemná paní Dáša, na-
psali jsme si jmenovky, nalepili je na

pláštěnky, hupli do holínek a vyrazi-
li za žábami. Hledali jsme kapičky
vody, vysílali žabího zvěda a po ža-
bím způsobu ho následovali. Na
kvákající a hopsající skupinku v ba-
revných pláštěnkách byl komický
pohled. Kapičky se zvětšovaly a do-
vedly nás ke stráni vedoucí do rokle,
kde jsme hledali schované žabky.
Byly plastové a hliněné, živé by na
nás nečekaly. Snadný úkol to ale ne-
byl. Mnohé byly maskované, přesto
jsme jich většinu objevili. V rokli
jsme dostali karimatky, sedli si a udě-
lali mapu zvuků. Slyšeli jsme déšť,
žáby, zpívající ptáky, ale i letadlo,
tramvaj nebo špitajícího kamaráda.
Pak jsme došli k jezírku. Déšť neu-
stával, lilo víc než z konce, nás to ale
neodradilo. Trochu kryti větvemi st-
romů jsme pozorovali ulovené živo-
čichy. V naší síťce uvízlo i několik
pulců, někteří bez končetin, jiní  i se
zadními nožičkami, znakoplavky,
potápník, larvy pakomárů, vodní plž,
larvy šidélek i vážky a dokonce ně-
kolik larev čolka. Tomášovi se poda-
řilo chytit malého skokana. Živoči-
chy jsme pustili zpět do vody. 
Byli jsme mokří až na kost. Vydali

jsme se tedy zpět do klubovny, kde
nám všem Dáša uvařila výborný čaj.
Převlékli jsme se do suchého a již
pod střechou jsme si poslechli příběh
ze života pulce.
Velký dík patří průvodkyni za pouta-
vé povídání, děti si zaslouží velikán-
skou pochvalu. Nikdo nebrblal, ne-
kňoural ani nereptal, přestože pro-
gram byl vzhledem k množství vody
ze všech stran poměrně náročný.
Martina VáclaVkoVá, ZŠ liteň

Moniko, Pájo, díky: Nejen ta dětská kolona byla úžasná!

HRÁLI PRO RODIČE. Svoji celoroční práci  zúročili v závěrečném předsta-
vení pro rodiče i spolužáky členové dramatického kroužku ZŠ Liteň. Sami si
ke své hře připravili scénář, kostýmy, kulisy a pro rodiče i malé občerstvení.
Ema MALÁ, ZŠ Liteň Foto Helena ŘEZÁčovÁ

NEJOBDIVOVANĚJŠÍ. Malí tanečníci na letošních liteňských májích. Mezi
nimi jejich »trenérka« Monika Klimentová. Foto NN M. FrÝDL

Pramen zdraví z Posázaví roztančil publikum
V liteňské základní škole již dlouho
působí učitelé hudby. Nejdéle je u
nás Martina Dvořáková, která vyu-
čuje hře na dechové nástroje, kytaru
a klavír. V liteňské škole již řadu let
působí také detašované pracoviště
Základní umělecké školy Schola mu-
sica Stella Maris  z Králova Dvora.
Protože je z časových i finančních
důvodů stále náročnější vozit děti do
hudebních škol v okolí, vedení školy
podporuje  zřízení odloučeného pra-
coviště a vytváří podmínky pro vý-
uku. Děti s učiteli dvakrát ročně
pozvou rodiče a přátele na koncert a
předvedou pokroky. 

V červnu   se konala přehrávka žáků
učitele Petra Krutského a učitelky
Simony Krutské. Oba vyučující si se
svěřenci připravili sólová vystoupe-
ní, mnohá doprovázel učitel na kyta-
ru nebo na klavír. Na závěr se před-
vedl pěvecký sbor a nadchnul publi-
kum písněmi z filmu Ať žijí duchové.
Koncert se povedl, následovaly vel-
ké ovace, publikum se nechalo téměř
roztancovat v rytmu písně Pramen
zdraví z Posázaví. Žáci Martiny
Dvořákové své umění předvedli o
několik dnů dříve. Fotografie si mů-
žete prohlédnout na facebooku ško-
ly. Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Po třídě se pohybovali
králíci, křečci i had
Těsně před prázdninami se v 1., 2. a
3. třídě ZŠ Liteň konal den domá-
cích mazlíčků. Třeťáci začali v pá-
tek, prvňáci a druháci se mohli těšit
ze svých zvířecích kamarádů v pon-
dělí. Po třídě se pohybovali králíci,
želvy, křečci, zaujal velký hlemýžď,
úspěch měl i Jonáškův had. Kdo
chtěl, mohl si zvířátka pohladit, kdo
měl strach, alespoň si je pořádně
prohlédl. Děti oběhly s mazlíčky ško-
lu a potěšily tak i své starší spolužá-
ky.    Dagmar KArLovÁ, ZŠ Liteň

LOUČILI SE SE ŠKOLOU. Už tradičně se žáci 9. třídy ZŠ Liteň loučili se
školní docházkou na úřadu městyse Liteň. Před slavnostním předáváním
vysvědčení  a šerpováním se s dětmi rozloučila třídní učitelka, ředitelka školy
i starosta městyse. Za žáky vyučujícím i rodičům poděkovali Milan Gonda a
Alex Haberland. Ema MALÁ, ZŠ Liteň Foto Helena ŘEZÁčovÁ
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P R O N A J M U
v Řevnicích přízemí v rodinném domě

1+K+K za 6.000 Kč + energie,
případně i 2+K+K za 8.000 Kč + energie.

Od 1. srpna 2012.
Společná zahrada, sklep, prádelna, vstup.

Vhodné pro 1-2 osoby.

Tel.: 257 72 13 13, 605 128 725

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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Vítězství si vylovil Jaroslav Blažek
DĚTSKÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ SE NA OSTROVĚ V ZADNÍ TŘEBANI ZÚČASTNILO SEDMNÁCT MALÝCH LOVCŮ

Dětské rybářské závody - 6. Memo-
rial zadnotřebaňského občana a rybá-
ře Jiřího Kebrdleho - pořádala na
Ostrově v Zadní Třebani Místní or-
ganizace Českého rybářského svazu
Řevnice. První místo si v konkurenci
17 dětí z Berounky vylovil Jaroslav
Blažek z Dobřichovic (11 let) s cel-
kovou váhou úlovku 1,34 kg. Jan
Hrdlička z Řevnic (14 let) skončil na
2. místě (0,52 kg) a s 30 centimetro-
vým cejnem vyhrál v kategorii »nej-
větší úlovek«. Honza měl z cejna up-
římnou radost a vrátil jej zpět vodě. S
úlovkem o 0,02 kg lehčím se na 3.
místě umístila Třebaňanka Zuzanka
Partajová (7 let). Bylo to její zatím
nejlepší umístění od dob, kdy se jako
čtyřletá zúčastnila závodů poprvé.
Tomáš Partaj (9 let) obsadil další
příčku za svou sestrou.
Pravidelní a ostřílení účastníci závo-
dů Tomáš Záhorský z Prahy (7.
místo), Lukáš Láznička ze Zadní Tře-

baně (8. místo), Terezka Hájková z
Bělce (9. místo) a Patricia Manicho-
vá z Prahy (9. místo) též nezůstali
bez úlovku. Poprvé se závodů zúča-
stnili Zadnotřebaňáci - čtyřletý Se-
bastien Soukup (5. místo), jeho starší
sestra Terezka (8. místo) a pětiletý
Dominik Sedláček (6. místo). Nej-
mladším účastníkem závodů byl tří-
letý Daniel Záhora z Karlštejna. 
I ti, jimž se na háček nechytila ani
ouklejka, byli odměněni. Rybářské
ceny zajistila MO Řevnice za pomo-
ci rybářů Krejčího a Jelínka. Limo a
buřty pro děti jako každoročně pos-
kytli Martin Kodet a pan Holý. Dě-
kujeme všem ,kteří při závodech po-
máhali. Veliký dík patří Milanu Ho-
rákovi, který kosil trávu u břehu, aby
byla připravena lovná místa. Mladí
rybáři s ulovenými rybkami zacháze-
li šetrně. Rybářské dopoledne jsme
jako vždy zakončili opékáním buřtů.

Hana BučINSKÁ, Zadní Třebaň
VÍTĚZOVÉ. Nejúspěšnější účastníci dětských rybářských závodů - zleva Ja-
roslav Blažek, Jan Hrdlička a Zuzana Partajová. Foto Hana BUČINSKÁ

Celou dobu sletu měli jeho účastníci
na programu zkoušky, projížděčky a
generálky. Sletový týden byl ale na-
plněn i doprovodnými kulturními
akcemi. „Zlatým hřebem se stala so-
kolská »Prodanka« v divadle ABC,
nastudovaná a předvedená několika
ochotnickými sokolskými soubory,“
uvedla Maxová. 
Veřejné hromadné vystoupení v
pražském Edenu mělo dvě části: ve-
černí I. program s 11 skladbami  ve
čtvrtek 5. 7. a odpolední II. program
rovněž s 11 skladbami v pátek 6. 7.
Diváci tleskali tisícům cvičenců. 
„Nejpočetněji zastoupená skladba
byla naše Česká suita - cvičilo nás
přes 1700 a musely jsme se dokonce
střídat - některé cvičily večer, jiné na
jejich místě odpoledne. Většina naší
dobřichovické dvanáctky cvičila jen
odpolední program, střídaly jsme se
s Američankami. Čtyři z nás vystou-
pily i večer, kdy si nás rozpůjčovaly
cizí jednoty - Příbram, Stará Huť a
Přeštice na místa chybějících,“ vz-
pomíná Maxová. 
Kromě dobřichovických žen vystou-
pily na sletu i tři zdejší děti - ve sk-
ladbě Člověče, nezlob se cvičily v
jednom celku s Černošickými. 
„Vystoupení jsme si moc užily, at-

mosféra byla nepopsatelná, zážitky
nesdělitelné, nadšení nakažlivé. A
jak někdo psal na internetu: Je to sil-
ně návykové! Takže se už těšíme na
příští, XVI. všesokolský slet v roce
2018,“ uzavírá Maxová. 

Cvičili i Hlásnotřebaňští

Na Všesokolském sletu v Praze ne-
chybělo ani 16 Sokolů z Hlásné Tře-

baně vedených cvičitelkami Evou
Machovou a Lucií Paškovou. Vys-
toupili ve skladbě pro rodiče a děti a
mladší žactvo Ať žijí duchové. Od
úterý 3. 7. jezdili cvičenci vlakem do
Prahy na zkoušky, které vyvrcholily
v pátek vystoupením před téměř vy-
prodaným stadionem. „Děti i rodiče
byli úžasní, vždy dobře naladění a
nebyla na nich vidět únava. Odmě-
nou pro děti byla zmrzlina,“ řekla
Pašková. „Jménem Sokola Hlásná
Třebaň děkuji rodinám Strejčko-
vých, Langhamerových, Jechových,
Chlebovských, Cincibuchových a
Partajových za obětavost a výbornou
spolupráci při nacvičování,“ dodala. 

Petra FRÝDLOVÁ 
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Řevnice, Roth - Závod mistrovství Ev-
ropy v triatlonu absolvoval 7. červen-
ce v německém Rothu pětatřicetiletý
řevnický závodník Josef SVOBODA.
Jezdí se podobné závody (3,8 km plavá-
ní, 180 km na kole a 42,2 km běhu) také
v Čechách?
Ano, v čestině se jim říká Železný muž.
Je jich zde několik do roka a já v tuzem-
sku většinou také jeden absolvuji - zby-
tek v zahraničí. Do počtu startujících se
ale závody nedají srovnávat. V němec-
kém Rothu nás stálo na startu 5.300, v
Čechách to bývá tak 200 závodníků. 
Kolikrát jsi podobný závod absolvoval?
Mám jich na kontě čtyřicet osm.    
V jakém čase se dá závod zvládnout?
Nejlepší profesionálové světa zvládají
tuto porci okolo 8 hodin. Limit pro zís-

kání statusu Ironmana (železného muže)
je ale 17 hodin. Start je v 7.00, trať se
uzavírá v půlnoci. 
Počítáš se mezi profesionály?
Ne, nejsem profesionál. Doba, kdy jsem
se věnovat sportu »naplno«, je pryč. Tri-
atlon je stále nezbytnou součástí mého
života, ale čas věnovaný tréninku je
zlomkem toho, co mu věnují profesioná-
lové. Tomu odpovídá i cílový čas. 
Pamatuješ si ze závodů něco, nebo se
jedná o stav, kdy jsi »mimo sebe«?
Já už jezdím takřka jen pro zážitky, takže
vnímám vše, co se děje okolo. Zážitků je
spousta!  Kupříkladu, když jste v běžec-
kém maratonu na náměstí plném lidí a
chce se vám urgentně na toaletu, která
ovšem není v dohledu.... Foto ARCHIV

Helena PELIKÁNOVÁ

Klání atletů: Liteňští
obsadili osmou příčku
Již 33. ročníku závodů atletické vše-
strannosti nejmladšího žactva se v
Berouně zúčastnilo 17 družstev z be-
rounského okresu. Soutěží se ve
skoku dalekém, běhu na 50 m a v
hodu kriketovým míčkem.
Naši školu reprezentovali Helena
Václavková, Barbora Honešová,
Vojtěch Šebek, Matěj Smrčina z 1. a
2. třídy, Magdaléna Fílová, Barbora
Bučková, Kristýna Klimentová,
František Havelka, Bedřich Exner a
Lukáš Kliment – zástupci 3-5. třídy.
Náš tým obsadil osmé místo. Všichni
závodníci předvedli velmi dobré
výkony, snažili se. Náš letošní výsle-
dek je nejlepší za dobu, co se závo-
du atletické všestrannosti účastní-
me. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Jezdím už jen pro zážitky! tvrdí řevnický triatlonista

SOKOLOVÉ. Výprava z Hlásné
Třebaně na XV. Všesokolském sletu
v Praze.    Foto ARCHIV


