
Poberouní - Katastrofa, kterou ni-
kdo nepamatuje. Stovky domů
pod vodou, desítky evakuovaných.
Slzy a beznaděj postižených. Tak
vypadaly obce dolního Poberouní
v minulých dnech, kdy je postihla
více než stoletá voda.

Věty, které jste právě dočetli, už se
jednou v Našich novinách objevily.
Máte-li dobrou paměť, třeba si je
ještě vybavíte. Ve vydání nezávislé-
ho poberounského občasníku, jež se
na stáncích objevilo 27. srpna 2002,
jimi začínal »hlavní« článek popisu-
jící nevídanou povodeň pustošící v
polovině srpna toho roku náš kraj.
Následky záplav, které do té doby
neměly obdoby, byly katastrofální.
Stovky poškozených či zničených
domů i chat, rozbité silnice, kanali-
zace, čističky, hřiště, rekreační kem-
py, stržené lávky v Dobřichovicích i
Srbsku. Zadnotřebaňský Ostrov vy-

padal ve dnech po velké vodě jako
by jej intenzivně ostřelovala těžká
artilerie, letovská školka dokonce
musela být stržena. 
„Povodeň v roce 2002 byla pro
Hlásnou Třebaň asi největší katast-
rofou v její zaznamenané více než
tisícileté historii,“ konstatoval tamní
starosta Vnislav Konvalinka. „ Kdo
to nezažil, těžko uvěří,“ doplnil jej
Václav Kratochvíl, který v té době
stál v čele Dobřichovic.
Naše noviny tehdy, v týdnu nejhorší-
ho běsnění živlů, připravily čtyři mi-
mořádná vydání. Záplavám pak bylo
věnováno i celé číslo řádné, které

vyšlo bezprostředně poté, co velká
voda opadla. Navíc redakce spolu s
letovskou radnicí připravila benefič-
ní Koncert na mostě s mnoha účin-
kujícími, při kterém se vybralo na
sto padesát tisíc korun.
Nyní, po deseti letech, se k tragédii
ze srpna 2002 vracíme. V tomto vy-
dání najdete nejen autentické články
a fotografie z té doby, ale take aktu-
ální příspěvky přímých účastníků
tehdejšího dění. Všichni se shodují v
jednom: Nic podobného už nikdy
začít nechceme!
Tak snad se jejich přání vyplní. 
(Viz strany 2 a 3)       Miloslav FrýDl

Všenorští se otrávili satanem,
Řevničtí muchomůrkou
Řevnice - Co v posledních dnech nejvíce zamě-
stnává řevnické záchranáře? Houbaři, kteří se
otrávili poté, co pozřeli své »úlovky«.
„Lidí, kteří byli na naši stanici převezeni s otravou
po houbách, skutečně dramaticky přibylo,“ uvedl
majitel záchranky Bořek Bulíček. „Manželský pár
z Rovin se pravděpodobně otrávil muchomůrkou
tygrovanou, stejně jako chatařská rodina z Řevnic.
Chatařům ze Všenor museli lékaři pomoci poté, co
snědli hřib satan,“ dodal Bulíček. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Děti nocovaly u Yettiho - strana 5
* Chystají Cestu kolem světa - strana 6

* První fotbalový mistrák odehrály
Dobřichovice - strana 12

Svinaře – Takovou práci jako teď
nemívá Petr Procházka ze Svinař
často. Od 25. července rekonstruuje
okna domů, které jsou součástí Sta-
roměstské radnice v Praze.
Oprava se týká celé severní fasády
domu U Kohouta, Mikšova a Wolfi-
nova domu i nového traktu, jehož
jižní fasáda byla obnovena v letech
2009/10. Už tehdy tam pracoval i
Procházka, jenž kromě oken restau-
roval krásné zdobené dveře vedle
orloje z roku 1652. „Možná už by
potřebovaly znovu natřít, jsou hod-
ně osahané od turistů,“ říká Petr

Procházka. Ten se k této práci do-
stal náhodou, přes známého, který
ho letos znovu oslovil.
Okna pocházejí z rekonstrukce po
roce 1945 a opravují se všechna.
„Musíme odstranit původní laky a
všechno natřít. Některá okna se vy-
rábí nová, protože jsou zničená,“
dodává Procházka. Nejdříve se mu-
sí sundat a obnovit vnější okna (ně-
kdy až z pětimetrového lešení), a než
se začne dělat fasáda, musí se znovu
usadit. Nakonec se opravují vnitřní
okna. Rekonstrukce budovy potrvá
do listopadu.     Lucie PALIČKOVÁ

POPRVÉ V DOBŘICHOVICÍCH. Devět let po sobě se letní dixielandový festival konal v Řevnicích. V
sobotu 11. srpna jej poprvé (a zřejmě ne naposledy) hostily Dobřichovice. S dalšími kapelami se divá-
kům představil také Old Steamboat Jazz Band z Jindřichova Hradce. Foto Josef FÁRKA

Koncert na mostě 2012
se bude konat 22. září
Lety - Jednou z prvních kulturních
akcí, které se konaly nedlouho poté,
co v srpnu 2002 skončily ničivé zá-
plavy, byl benefiční Koncert na
mostě. Výtěžek z něj, sto padesát ti-
cíc korun, byl určen obcím, které
postihla velká voda. Po deseti letech
se stejní organizátoři - Naše noviny
a obecní úřad v Letech - rozhodly
Koncert na mostě zopakovat. Bude
se konat v sobotu 22. 9., na tomtéž
místě jako v roce 2002 - v parku
před letovským mostem. Měla by se
ho také zúčastnit většina tehdejších
účinkujících včetně například kyta-
rového virtuosa Štěpána Raka. 
Deset let starou katastrofu mají v
našem kraji připomenout i další
akce. Řevničtí například podle MfD
chystají výstavu fotografií z výstavy
věnované povodni v srpnu 2002.
Snímky mají být vystaveny od 25.
srpna do 2. září ve výlohách řevnic-
kých obchodů.     (mif)

Před deseti lety voda pustošila náš kraj
ZÁPLAVY, JEJICHŽ OBDOBU NIKDO NEPAMATUJE, POZNAMENALY VŠECHNY OBCE NA BŘEZÍCH BEROUNKY 

14. srpna 2012 - 16 (577) Cena výtisku 7 Kč

Zámek ve Svinařích si budou

moci prohlédnout návštěvníci

Okna pražské Staroměstské radnice se opravují ve Svinařích

Další srážka motocyklu s autem,
motorkář tentokrát přežil
Řevnice - Stálou rubriku s názvem Nehody motor-
kářů bychom mohli zavést v Našich novinách. Tolik
jich v poslední době je. Další se stala v pátek 10. srp-
na na »obvyklém místě« - v zatáčkách mezi Řevnice-
mi a Mníškem pod Brdy.
Na rozdíl od bouraček, o kterých jsme referovali v mi-
nulých číslech NN, tato neskončila smrtí. „Středně těžce
zraněný motorkář byl po ošetření na místě převezen do
nemocnice,“ uvedl šéf řevnické záchranky Bořek Bulí-
ček. Pavel Vintera, jeden z profesionálních hasičů, kteří
u nehody také zasahovali, doplnil: „Motocyklista, který
řídil stroj značky Suzuki, se srazil se škodovkou.“  (mif)

V PRAZE. Petr Procházka při prá-
ci na dveřích Staroměstské radnice
v Praze.                      Foto ARCHIV
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Povodně v srpnu 2002 pustošily náš kraj,
DOBŘICHOVICE PŘIŠLY O LÁVKU, LETY O ŠKOLKU, ZADNOTŘEBAŇSKÝ OSTROV BYL JAKO PO BOMBARDOVÁNÍ.

Poberouní - Katastrofa, kterou ni-
kdo nepamatuje. Stovky domů
pod vodou, desítky evakuovaných.
Slzy a beznaděj postižených. Tak
vypadaly obce dolního Poberouní
v minulých dnech, kdy je postihla
více než stoletá voda.
Berounka se začala zvedat v pondělí
12. 8. 2002 Ještě tu noc musela le-
tovská radnice evakuovat obyvatele
žijící u řeky poblíž řevnické pískov-
ny. V pohotovosti již byli hasiči, po-
licie i povodňové komise.
V úterý 13. 8. již většina obyvatel
obcí na dolním toku Berounky neje-
la do práce. Davy lidí sledovaly běs-
nící řeku z řevnické lávky u kempu,
ke které mířilo nejrůznější harampá-
dí i celé chaty. Hladina Berounky se
zvedala neuvěřitelně rychle.
Plné ruce práce měli v tu dobu Le-
tovští. Na břehu se sešli místní i cha-
taři a stavěli z pytlů s pískem hráz.
Marně. Živel hráze na několika mís-
tech protrhl, voda se hrnula do vsi.

Domovy zde muselo opustit na 250
lidí, někteří šli k příbuzným, jiní byli
odvezeni do školy na Mořině.
Hladina Berounky dosahovala až k
řevnickému železničnímu přejezdu a
na zadnotřebaňské nádraží. Evakuo-
váni museli být řevničtí obyvatelé
oblastí Na Jamech a Pod drahou, po-
zději se stěhovali i lidé z domů na
objížďce. Zatopenými ulicemi pro-
jížděli dobrovolníci a hasiči na člu-
nech, vyzývali ohrožené k urychlené
evakuaci. Někteří neuposlechli.
Neprůjezdný byl v úterý odpoledne
letovský, dobřichovický i karlštejn-
ský most. Nesmělo se přes řevnic-
kou lávku ke kempu. Nejezdily vla-
ky mezi Prahou a Berounem.
Lávka spojující Třebaně silnému ná-
poru vody i dřeva odolala. V úterý
večer ale voda strhla dobřichovickou
lávku, nevydržel ani most v Srbsku. 
V obcích nefungovaly telefony, mo-
bilní sítě byly přetížené. Zadní Tře-
baň byla bez elektriky celý týden.

Leckde netekla voda. Na obecních i
městských úřadech byli starostové a
jejich pomocníci dnem i nocí. Shá-
něli dobrovolníky, hasiče, armádu i
humanitární pomoc. 
Po opadnutí vody následoval další
šok - pohled na zpustošenou krajinu,
rozbité domy, uplavané chaty a těla
mrtvých zvířat vyrazil mnohým
dech. Už ve čtvrtek pracovaly ve
všech obcích desítky brigádníků a
dobrovolných hasičů. Obce otevřely
povodňová konta - škody se šplhají
ke stovce milionů. Dobřichovice při-

šly o lávku, Karlštejn o kemp, v Le-
tech hrozí stržení místní mateřské
školy, totálně zdevastovaný je zadno-
třebaňský Ostrov. Poničené jsou ko-
munikace, kanalizace, čističky, hřiš-
tě, stovky soukromých domků a ob-
jektů. Katastrofální povodeň se pro-
mítla do života všech občanů dolní-
ho Poberouní a její následky budou
patrné ještě dlouho.
„Byla to ohromná zkušenost, ale zo-
pakovat bych si ji nechtěl,“ přiznal
starosta Letů Jiří Hudeček. 

Pavla ŠVÉDOVÁ (NN 17/2002)

V týdnu od 12. do 18. 8. 2002 nás po-
stihla 500letá až 1000letá povodeň.
Můj dům stál přímo na břehu Beroun-
ky v Hlásné Třebani a na to, jak se
vše seběhlo, nezapomenu do smrti!
Stoupající hladina řeky se nejdřív ne-
zdála nijak strašidelná, ale když už
pak byla voda v půlce parcely, odvez-
la jsem rodiče k mému příteli do
Karlštejna. My jsme se dali do práce
- vše jsme dávali na stoly a skříně v

bláhové naději, že zařízení domu tak-
to zachráníme. Nikdo nečekal pohro-
mu, která se na nás valila. 
Pracovali jsme až do pozdních hodin,
dokud to šlo. Pak jsme již museli z
domu oknem, přebrodit vodu, která se
už valila po cestě z plovárny, skočili
jsme do auta a odjeli také do Karlš-
tejna. S jeho bývalým starostou Mir-
kem Urešem byli ve spojení s meteo-
rologem, který nás ujišťoval, že to bu-
de maximálně 50letá voda...
Druhý den jsme se šli podívat, jak vy-
padá situace. U karlštejnského mostu
jsme už věděli, že je zle. Ve Třebani

jsme se dostali  jen kus od silnice, dál
to nešlo, všude byla voda! Viděli jsme
kousek střechy naší garáže - celé pří-
zemí domu bylo zatopené. Voda stále
stoupala a dostala se až do prvního
patra! Pohled to nebyl nijak radost-
ný, ale to nejhorší teprve mělo přijít! 
Když voda opadla a vrátila se do své-
ho koryta, najednou jsme viděli celou
tu spoušť. Katastrofa! Studna i žumpa
- vše v jednom, hrůzinec! Voda měla
takovou sílu, že nám odnesla plyno-
vou nádrž, která byla na betonových
pilířích zapuštěná hluboko do země. I
zděná  garáž byla pryč. Na zahradě

několikametrové nánosy všeho mož-
ného, stromy ozdobené jako na váno-
ce. Bylo to něco neuvěřitelného, stále
to mám před očima. A asi nejhorší ze
všeho pak byla pro nás zpráva od sta-
tika, že dům musíme zbourat! 
Naopak hezky se vzpomíná na to, jak
jsme si pomáhali a dokonce se u lik-
vidace nepořádku i zasmáli a zažili
hodně veselí. Drželo nás to pěkně nad
vodou. Doslova i obrazně....Můj ka-
marád Pavel Háša třeba běhal s flaš-
kou rumu, abychom se desinfikovali a
nedostali »blbou nemoc«, jak říkal.
Přijížděli kamarádi a všichni pomá-
hali. Sice jsem se nadřela jako kůň,
možná jako dva koně, ale na tyto
chvíle si vzpomínám vždy s úsměvem.
Mám ale i ošklivé vzpomínky na tu
dobu. Někdo nám třeba ukradl obra-
zy, které jsme sušili na dvoře. 
A smutně si vzpomínám i na to, že mi
vlastně tato povodeň vzala nejlepšího
tátu na světě. V duchu se tak trápil, až
ho ranila mrtvice. Spíše jsem se obá-
vala o mamku - nejen, že  přišla o ce-
lý majetek, ale hlavně se jí zničily
fotky, dopisy, pohledy a různé památ-
ky na mládí, což bohužel nejde ničím
nahradit. Trápí ji to dodnes, ale spo-
lečně se nám podařilo vše překonat. 
Doufám a věřím, že nás tato situace
už nikdy  nepotká a naše zlatá Be-
rounka nám bude přinášet jen pěkné
osvěžení, krásné pohledy při měsíč-
ním svitu a rybářům velké úlovky.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Vzpomínám často...
Na povodně si vzpomínám často -
ostatně, vzhledem k tomu, že jsem
jako člen povodňové komise a krizo-
vého štábu v Řevnicích koordinoval
humanitární a brigádnickou pomoc,
byl jsem přímo v centru dění a zážit-
ků bylo hodně. Dnes se mi záplavy
nezřídka vybaví i v praktické rovině
- třeba při stavbě doporučuji zoh-
lednit, kam až se v roce 2002 dosta-
la voda. Na některých řevnických
domech je dosud linka, jež na nich
zůstala od povodní. Všimne si jí ale
většinou jen pamětník. Jsem pře-
svědčený, že většina toho, co bylo
možné udělat v souvislosti s odstra-
ňováním škod způsobených zápla-
vami, se již podařilo. Samozřejmě
jsou resty, třeba odvedení vody z Ro-
vinského potoka, potažmo z ulice Rů-
žové. To je ale vzhledem k majetko-
vým vztahům složitě realizovatelné.
Libor KVASNIČKA, starosta Řevnic

O povodních vyšla čtyři mimořádná čísla NN
Zadní Třebaň - Čtyři mimořádná vydání Našich novin připravili v týd-
nu, kdy nejvíc řádila velká voda, redaktoři nezávislého občasníku.
Zvláštní čísla NN vyšla postupně 13., 14., 16. a 20. srpna, rozmnožována
byla na kopírkách, zvláště na Městském úřadu v Řevnicích. Distribuována
byla v obcích na Berounce od Karlštejna po Lety. Redakce se snažila infor-
movat o dění v našem kraji a poskytovat lidem aktuální zprávy i kontakty.
Mimořádná vydání NN, která vždy vyšla v nákladu několika set kusů, byla
hned rozebrána. (mif) (NN 17/2002)

JEDNA PŘEŽILA, DRUHÁ NE! Lávka v Zadní Třebani v úterý 13. 8. 2002... ...a to, co po povodních zbylo z lávky v Srbsku.                  Foto NN M. FRÝDL

KDYŽ VODA OPADLA. Autorka článku (vpravo) při odstraňování škod,
které napáchala velká voda v srpnu 2002. Foto ARCHIV

Bylo to něco neuvěřitelného, stále to mám před očima
OBYVATELKA HLÁSNÉ TŘEBANĚ, KTEROU VELKÁ VODA PŘIPRAVILA O DŮM, POPISUJE SVÉ ZÁŽITKY
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po deseti letech je připomíná jen máloco
POVODEŇ, PODOBNÁ TÉ, NA KTEROU TEĎ VZPOMÍNÁME, OPĚT PŘIJDE! TVRDÍ BÝVALÝ STAROSTA DOBŘICHOVIC
Prožil jsem srpen 2002 ve funkci sta-
rosty Dobřichovic. Sám jsem měl
zaplavený dům - tedy naštěstí jen
sklep, ale až pod strop! Byly to 2 až
3 týdny hektických dnů s málo spán-
kem, s množstvím telefonů, organi-
zováním a koordinací pomoci, říze-
ním lidí, kteří přijeli na pomoc, shá-
něním peněz, často i zklamání z po-
stoje některých lidí, ale také příjem-
ných překvapení, jak positivně rea-
govali lidé jiní. 
První dva dny jsme na radnici byli
non-stop. Potom jsme tam sloužili
na dvě směny, jedna od 6 do 15.00,
druhá od 15.00 do půlnoci.  Střídaly
se tam i naše úřednice: první dny va-
řily pro hasiče a dobrovolníky, pak
se zabývaly rozdělováním pomoci.  
V Dobřichovicích byla zaplavena asi
polovina obce. Na pravém břehu vše 
mezi řekou s kolejemi dráhy, na
levém vše mezi řekou a Pražskou
ulicí. Asi polovina z té poloviny mě-
la zaplavené i obytné prostory, zby-
tek jen sklepy. Povodeň připomínají

dnes již jen tabulky s výškou hladiny
a vzpomínky účastníků. 
Tehdy jsem si říkal, že zklamalo Po-
vodí Vltavy, závod Berounka v Plz-
ni, které nám dodávalo nejasné zprá-
vy o vývoji povodně. V Plzni kulmi-
novala voda v poledne v úterý 13. 8.,
u nás o 12 hodin později, tj. kolem
půlnoci. Povodí nám i přes několik
telefonických žádostí nebylo schop-
no říci v úterý odpoledne, jak ještě
bude hladina stoupat, na některé te-
lefonáty jsme dostali odpověď typu:
„Nevíme, nikdy tady nic takového
nebylo, bude to velký průšvih!“
Kdyby nám v poledne nebo odpoled-
ne 13. 8. řekli, že v Plzni Berounka
kulminuje, věděli bychom, že u nás
bude stoupat ještě 10 - 12 hodin a
uměli bychom na to reagovat. Třeba
tím, že bychom informovali lidi u
řeky, že jejich domy budou určitě za-
plaveny, neztráceli bychom čas plně-
ním pytlů s pískem a stavbou »hrá-
ze« tam, kde o pár hodin později by-
lo více než metr vody. 
Velmi jsme ocenili pomoc hasičů z

Moravy, kteří měli s povodněmi
zkušenosti, pomoc »dobráků« z oko-
lí (Mníšek, Vonoklasy...), vojáků,
charitativních organizací i mnoha
bezejmenných lidí, kteří přijeli z
Prahy vlakem, došli k prvnímu do-
mu a pomáhali. 
Mnoho lidí pomohlo finančně, přís-
pěvky činily od 50 Kč do 1,4 mil.
Kč. Ocenili jsme i materiální pomoc,
hlavně jsme potřebovali balenou vo-
du, lopaty, hrábě, holinky, deky...
Většina lidí si s povodní poradila,
své domy opravila, ale poznal jsem i
takové, kteří sousedovi záviděli. Vi-
děl jsem občany, kteří  ač nezaplave-
ni, si vybírali na dvoře obecního úřa-
du věci z pomoci, kterou poslaly
různé organizace a ještě to nahlas
komentovali. 
Velmi jsem ocenil chování velké vět-
šiny našich obyvatel, byli rozvážní, 
věděli, co mají dělat a jak se chovat.
Výsledkem bylo, že v Dobřichovi-
cích nebyl nikdo ani raněn, ani ne-
mocen, nikdo nepřišel o život. 
Přál bych si, aby si lidé uvědomili,

že pokud žijí v dosahu řeky, musí být
na povodeň připraveni, počítali s ní.
Třeba tak, že si nechají pojistit svůj
majetek a nebudou mít sklepy plné
cenných věcí. Je jisté, že povodeň
podobná té, na kterou po deseti le-
tech vzpomínáme, opět jednou při-
jde. Lidé to ale nechtějí slyšet, radě-
ji požadují, aby je NĚKDO proti po-
vodním chránil. 
Osobně jsem skeptický k protipo-
vodňovým opatřením, např. zdem
postaveným v Radotíně či v Chuchli.
Myslíte si, že zábrany, gumová těs-
nění, šrouby, plány atd. budou fun-
govat ještě např. po 100 letech? Jak
bychom se dnes dívali na protipo-
vodňová opatření, která by nám za-
nechali naši pradědové z doby kolem
roku 1900? Bylo by na ně ještě dnes
spolehnutí? Nejdůležitější je dobrá
informovanost obyvatel! Povodně
jsou přírodní události, stejně jako sil-
né větry, bouřky, přívalové deště,
mráz nebo vedra. Každý s nimi musí
počítat a chovat se podle toho.
Václav kraTocHVíL, dobřichovice

PŘED ŠKOLOU. Zaplavené centrum Dobřichovic při povodních před deseti lety.               Foto Václav KRATOCHVÍL

Největší katastrofa v tisícileté historii Hlásné Třebaně
STAROSTA VINISLAV KONVALINKA: „NIKDY JSEM NEVĚŘIL, ŽE BEROUNKA JE SCHOPNÁ SE TAKTO ROZVODNIT!“
Povodeň v roce 2002 byla pro Hlás-
nou Třebaň asi největší katastrofou v 
její zaznamenané více než tisícileté
historii. Postihla 220 objektů - 60 ro-
dinných domů a 160 chat. Jeden
dům musel být stržen. Nikdy před-
tím jsem nevěřil, že Berounka je
schopná se takto rozvodnit. Vždyť
její hladina stoupla během dvou dnů
o šest metrů a v některých místech
posunula své břehy až o 400 metrů! 
Záchranné a likvidační práce po po-
vodni stály obec 5 milionů. Další de-
sítky milionů stála obnova infra-
struktury a rodinných domů i chat.
Velkou část škod se podařilo odstra-
nit do konce roku 2003. 
Dnes nám povodeň připomínají již
jen cedule s výškou hladiny při po-
vodni, několik fotografií, prohnutá a
zpevněná lávka i několik základo-
vých desek po uplavaných chatách.
A jsou tu i vzpomínky na obrovskou

vlnu solidarity lidí a organizací z ce-
lé republiky. Ti všichni přispěli po-

mocnou rukou nebo finančním da-
rem. Bez jejich pomoci bychom ná-

sledky povodně odstraňovali možná
dnes.         Vnislav konVaLinka, 

starosta Hlásné Třebaně

MÍSTO AUT LODĚ. Voda v srpnu 2002 zalila také hlavní silnici procházející
Hlásnou Třebaní. Foto Michaela ŠMERGLOVÁ

Knihovnu už se nám
obnovit nepodařilo
Na povodně v roce 2002 si v Karlš-
tejně občas někdo vzpomene, ale jen
minimálně. Přitom škody byly ob-
rovské - odborný odhad zněl 77 mi-
lionů, čtyřicet lidí muselo být eva-
kuováno! Vše se ale podařilo odst-
ranit a opravit. Nejrychlejší byla
obnova autokempu - zprovozněn pro
turisty byl už na jaře 2003. Naopak
knihovnu se nám obnovit nepodaři-
lo. Zachráněné knihy jsme darovali
do Třebaně a do Srbska. Nemalou
rekonstrukci taky potřebuje budova
úřadu městyse.          Petr RAMPAS,

starosta Karlštejna 

Před takovou vodou
Lety ochránit nejde
Lety - Jednou z výrazných postav
povodní byl tehdejší starosta Letů
Jiří Hudeček. S odstraňováním
škod pomáhal nejen ve »své« obci,
ale také po okolí.
Vzpomeneš si někdy na léto před
deseti lety?
Na povodně si vzpomenu často.
Hlavně  když začne někde po repub-
lice »řádit« velká voda.
Co ti z té doby utkvělo v paměti? 
Jednoznačně pomoc, jež k nám při-
cházela ze všech koutů republiky.
Jak jsi vlastně povodně prožíval?
V prvních chvílích jsme ani dobře
nechápali, co se děje. Pak jsme se
ale  rychle dali do práce a dovolím
si tvrdit, že jsme vše zvládli.
Co velká voda v Letech napáchala?
Devadesát domů bylo přímo zasaže-
no povodní, dvě stě čtyřicet lidí mu-
selo být evakuováno. Školku statik
nařídil zbourat. 
Jsou dnes Lety na velkou vodu při-
praveny lépe než tehdy?
Musíme být soudní: ochránit Lety
před takovouhle vodou nejde.  (mif)
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V zámku vystavovali Konkretisté
V DOBŘICHOVICÍCH SE PŘEDSTAVILI UMĚLCI STARŠÍ, MLADŠÍ I NEJMLADŠÍ GENERACE

Letošní 45. výročí od založení Klu-
bu Konkretistů (9. 5. 1967) Arsenem
Pohribným bylo připomenuto na
vernisáži výstavy skupiny konkretis-
tů na zámku v Dobřichovicích. 
Představili se zde umělci známí ze
starší generace i mladší a dokonce i
nejmladší. Charakter  a postupy je-
jich práce jsou svými výsledky vel-
mi odlišné, ale dá se říci, že je spo-
juje jistá metoda přístupu, adekvátní
k současným vědeckým výzkumům.

Ve svém bádání o významech tvarů,
linií, barev, ploch, o jejich hmotném,
speciálním i psychickém působení
se soustředí na své nové objevy a
rozvíjejí je metodicky v mnoha vari-
acích a permutacích, v různých tech-
nikách, často překvapujících použi-
tými prostředky. Navazují tak na
proudy myšlení, aktuální  a živé, na
výstavy v kulturních centrech světa,
jak v zemích Evropy, tak Ameriky,
Ruska, Japonska a  dalších.

Již vlastně stovku let ( připomeňme
obraz F. Kupky Dvoubarevná fuga z
roku 1911) umělci abstrahují od
vnějšího vnímání skutečnosti, vytvá-
řejí nový mentální svět v předsta-
vách, kdy na maximum pracuje čisté
vědomí. Ono spojuje struktury vizu-
álních polí s prožitky určitého nové-
ho řádu, jenž se jeví u každého tvůr-
ce samozřejmě jinak. Dnešní kon-
kretistický koncept je přitažlivý i pro
nové osobnosti. Překvapením je tře-

ba účast známých umělců: J. Zeit-
hammla, M. Immrové, J. Severové,
V. Maliny vedle známých jmen z mi-
nulých výstav Klubu Konkretistů,
jako je L. Přibyl, Z. Prokop, D.
Puchnarová, A. Svoboda a A. Pudil.
Osvěžující novum do prostoru vloži-
la skleněnými objekty A. Matouško-
vá a čerstvá absolventka Pedagogic-
ké fakulty v Hradci Králové L. Píš-
tělová na zdi zavěsila výzkumy roz-
vinutých tvarů kruhů či čtverců z vy-
řezané plochy linolea. Nový koncep-
tuální přístup v digitální grafice up-
latňuje student stejné fakulty M. Če-
pelka. Dá se říci, že se tak osvědčila
nová koncepce Klubu Konkretistů
založená na pořádání mnoha men-
ších výstav v různých městech i ve
venkovských centrech a jedné velké
přehlídky s katalogem v nové, zcela
moderní Státní vědecké knihovně v
Hradci Králové, kde jsou k dispozici
velké prosvětlené výstavní prostory.

Dana PUCHNAROVÁ,
Dobřichovice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V srpnu má liteňské kino prázdniny.
KINO ŘEVNICE
15. 8. 20.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
17. 8. 20.00 ZATÍMCO SPÍŠ
18. 8. 16.00 POHÁDKOVÉ PÁSMO 
18. 8. 20.00 TRAINSPOTTING
22. 8. 20.00 TADY HLÍDÁM JÁ
24. 8. 20.00 PROBUDÍM SE VČERA
25. 8. 16.00 POHÁDKOVÉ PÁSMO 
25. 8. 20.00 ŽELEZNÁ LADY

KINO MÍR BEROUN
13. 8. - 14. 8. 17.30 MADAGASKAR
13. 8. - 16. 8. 20.00 (St-Čt 19.00) MÉĎA
17. 8. - 19. 8. 17.30 REBELKA 3D
17. 8. - 19. 9. 20.00 POLSKI FILM
20. 8. - 22. 8. 20.00 (Út 17.30) TOTAL
RECALL
20. - 22. 8. 17.30 (Út 20.00) TAK FAJN
23. 8. - 29. 8. 20.00 (So+Ne 19.00)
SVATÁ ČTVEŘICE
27. 8. 17.30 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU 3D
28. 8. - 29. 8. 17.30 MADAGASKAR

LETNÍ KINO BEROUN
16. 8. 21.00 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU
17. 8. 21.00 TADY HLÍDÁM JÁ
18. 8. 21.00 KDYBY TISÍC KLARINETŮ
19. 8. 21.00 ŽELEZNÁ LADY
23. 8. 21.00 SEDMIKRÁSKY
24. 8. 21.00 BITEVNÍ LOĎ
25. 8. 21.00 LORAX
26. 8. 21.00 IRON SKY

KINO RADOTÍN
14. 8. 17.30 VĚRA 68
14. 8. 20.00 COSMOPOLIS
15. 8. 17.30 ROK KONOPÍ
15. 8. 20.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
16. 8. 17.30 LOV LOSOSŮ V JEMENU
16. 8. 20.00 SNĚHURKA A LOVEC
17. 8. a 25. 8.17.30 AMAZING SPIDERMAN
17. 8. 20.00 AMERICAN TRANSLATION
18. 8. 17.30 DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ
V POHYBU
18. 8. a 28. 8. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
21. 8. 17.30 VĚJÍŘ LADY WINDEN-
MEROVÉ
21. 8. 20.00 CARSTENSZ
22. 8. 17.30 BASTARDI 2
22. 8. 20.00 EVEREST
23. 8. 17.30 DOBRÉ SRDCE
23. 8. 20.00 TIBET
24. 8. 17.30 VRÁSKY Z LÁSKY
24. 8. 20.00 BOURNEŮV ODKAZ
25. 8. 20.00, 31. 8. 17.30 SVATÁ ČTVEŘICE

Tipy NN
* Bláznivou komedii Pánská jízda
v ši(n)kanzenu... (aneb Je svatba vý-
hra?) můžete v Lesním divadle Řev-
nice vidět 17. i 18. 8. od 20.00 a 19.
8. od 17.00 hodin. (mif)
* VI. Hasičsko-hudební festival
Hasofest se uskuteční 18. 8. od
13.00 u jezu v Hlásné Třebani. Za-
hraje několik kapel, připraven je
program pro děti, ukázky hasič-
ských zásahů i soutěž v hodu pivním
sudem. Vstupné 100/70 Kč.      (mif)
* Snímky Jiřího Machta a Markéty
Kratochvílové jsou ve velkém sále
zámku Dobřichovice vystaveny od
20. 8. do 2. 9. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Festival regionálních kapel s ná-
zvem LOKÁLFEST se koná 25. 8.
od 16.00 v Clubu Kino Černošice.
Zahrají Caineies, The Idlërs, Behind
Your Mind, Black Hill, Contami
Nation, Space Cripple Bastard a
Ros-Ham-Bo. Vstupné 99 Kč.    (vš)
* Smyčcové duo Eco, jež tvoří mat-
ka s dcerou, Eva Franců a Pavla
Roubíčková, zahraje 25. 8. od 18.00
v kostele v Karlíku. (vlc)
* Obrazy Václava Macha-Koláčné-
ho jsou do 26. 8. vystaveny v koste-
líku na Skalce. Jarmila BALKOVÁ
* Výstava fotografií Vladimíra
Douska nazvaná Toulky Českým
krasem a Křivoklátskem je do 29. 8.
instalována v Muzeu Českého krasu
Beroun.  Patrik PAŘÍZEK
* Výstava z dílny spisovatelky a gra-
fičky Vítězslavy Klimtové předsta-
vuje do 31. 8. v Konírně císařského
paláce hradu Karlštejn nejvýznam-
nější osobnosti českých dějin. Ne-
chybějí ani skřítkové a další bytosti.
Vstupné 60 Kč/40 Kč. (pef)
* Fotografie z hornického prostředí
Martina Přibila a Karola Šmehila
představuje výstava Ve znamení sv.
Barbory, která je do 2. 9. instalována
v klášteře Skalka. (jab)
* Panenky ze sbírky Řevničanky Ivy
Zrostlíkové jsou do 30. 9. k vidění v
zámku Dobříš. (mif)
* Řevnický fotosalón, na němž
představují své práce učitelé a žáci
ZUŠ Řevnice i ZUŠ Černošice, je do
konce září k vidění v kavárně řevnic-
kého Modrého domečku a v místním
Zámečku. Ivana JUNKOVÁ

Vernisáž výstavy Petra Ptáčka pod
názvem Drive se na sklonku červen-
ce konala v Galerii Café Bar Bím v
Dobřichovicích.
Pražan Petr Ptáček se zabývá mal-
bou, kresbou a grafikou. Maluje ak-
rylem a olejem, v grafice užívá hlav-
ně techniku litografie. Spolu s vol-
nou grafikou realizoval mnoho gra-
fických ex libris a novoročenek. Ve-
dle knižních ilustrací vytvořil také
desítky ilustrací na krabičky plasti-
kových modelů. Má za sebou mnoho
samostatných výstav, knižních ilust-
rací, užitých ilustrací i designy inte-

rierů. V Dobřichovicích vystavova-
ná díla mají zvláštní poetiku, přede-
vším chlapských motivů. K vidění tu
jsou krásné staré stroje, třeba poli-
cejní ferrari, pontiac, Red Mack,
Red Baron, letadla, automobily, vz-
ducholodě... či reklamní  předměty:
plechovky s autoolejem, benzínové
stanice, pneumatiky. A, samozřejmě,
krásné ženy - v šatech i bez nich. Pů-
sobivý je portrét Ettore Bugattiho či
jeho životní partnerky zasazený do
doby dávno minulé. 
Když jsem si vystavovaná díla přišla
prohlédnout, automaticky mi myslí

přeběhla vzpomínka na knihu An-
tona Myrera Poslední kabriolet, jed-
na z nejpůsobivějších generačních
výpovědí své doby. Výstava má ales-
poň pro mě podobné charisma  těch-
to starých zašlých časů. Galerie To-
máše Bíma vsadila dílem tohoto au-
tora na jistotu, výtvory Petra Ptáčka
jsou působivé. Podle Tomáše Bíma
mladšího se zde chystají do budouc-
na »velké věci«, které náš milovaný
kousek zeměplochy obohatí o ne-
všední zážitky. Máme se na co těšit! 

Helena PELIKÁNOVÁ, 
Zadní Třebaň

KRÁSNÉ ŽENY, KRÁSNÉ STROJE... Obrazy Petra Ptáčka v dobřichovické
galerii Tomáše Bíma. Foto ARCHIV

HUDEBNÍ ZÁŽITKY. Několik hudebních zážitků abslovovaly začátkem
srpna hlásnotřebaňské Holky v rozpuku. »Seriál« koncertů začal v hos-
půdce U Máni ve Třebani, kde hrála  kapela Pozdní sběr, tentokrát s hos-
tujícím karlštejnským banjistou Jirkou. Hned další den jsme nemohli chy-
bět v Karlštejně na nádraží, kde si pro radost vyhrávala country kapela
Kapičky (na snímku). Přišel se podívat (asi po 20 letech) i její zakladatel
Česťa Vacura. Večer se mu moc líbil, ale i když jsem ho přemlouvala, aby
si taky zahrál a zazpíval, odmítl - asi se styděl...  A aby toho  nebylo dost,
po skončení jsme odjeli do další karlštejnské hospůdky V Budňanech, kde
pro změnu muzicírovala kapela Pozdní sběr. Sešlo se tu sedm kytar, banjo,
basa, harmonika i mandolína. To byl nářez! Pěkně jsme si zazpívali  a moc
se nám to líbilo. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

K vidění jsou krásné stroje i krásné ženy
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Všeradův kurýr

Všeradická galerie hostí výstavu
dvou významných výtvarníků: Gra-
fičky, akademické malířky Evy Haš-
kové a jejího manžela, ilustrátora, Ja-
na Mageta. Že se tito výtvarníci řadí
k nejvýznamnějším v Česku, dokládá
fakt, že na vernisáž výstavy přijel i
nestor české kunsthistorie, významný
a světově uznávaný historik umění,
profesor František Dvořák. Ve svých
92 letech je stále aktivní, navíc skvě-
lý společník. 
Protože jsou Eva Hašková i Jan Ma-
get členy Sdružení českých umělců
grafiků Hollar, mnoho významných

umělců z tohoto sdružení přijalo po-
zvání na vernisáž. Například malířka
Alena Laufrová, která oba výtvarníky
představila, či předseda sdružení Vla-
dimír Suchánek, který se chopil klari-
netu a přítomné přesvědčil, že je ne-
jen skvělý výtvarník, ale taky dobrý
hudebník. Vernisáže se zúčastnil i
grafik, ilustrátor a pedagog Jan Ka-
van, syn profesora Jana Kavana, bý-
valého rektora Vysoké školy umělec-
koprůmyslové v Praze. Ti všichni a
další hosté také přijeli trochu ze zvě-
davosti - Jan Maget není jen skvělý
ilustrátor, ale v posledních třech le-
tech také úspěšně »laškuje« s hlínou.
Právě z hlíny vytvořil trojrozměrné
plastiky členů Hollaru, které na vý-

stavě můžete rovněž vidět. Eva Haš-
ková se převážně věnuje volné grafi-
ce a také ilustracím. Na svém kontě
má desítky velkých i malých grafic-
kých listů a ilustrace k několika de-
sítkám knih. O tom, že její práce jsou
přijímány se zájmem a obdivem,
svědčí i to, že její ilustrace byly poc-
těny cenami na mnoha výstavách. 
Její manžel Jan Maget ilustracemi
doprovodil encyklopedie a řadu bele-
tristických knih pro mnohá naklada-
telství. V edici České dějiny ilustro-
val díly Baroko v českých zemích a
České země v době obrozenectví.
Výstava je prodejní a ve všeradické
galerii ji můžete vidět do do 9. 9.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Předseda se chopil klarinetu...
VŠERADICE NAVŠTÍVIL NESTOR ČESKÉ UMĚLECKÉ HISTORIE FRANTIŠEK DVOŘÁK

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 16/2012 (106)

NESTOR V GALERII. Nestor české umělecké historie profesor
František Dvořák ve Všeradicích.       Foto Sylva ŠKARDOVÁ Z podbrdského kraje

* Celodenní vycházku na Otmíč-
skou horu pořádá 15. 8. klub Betlém
Lochovice. Sraz je v 9.00 před klu-
bem, možná s námi půjde i poník
Bětka. Barbora KönIgOVÁ
* Sedmý ročník opékání bramborá-
ků se koná 18. 8. od 15.00 v hospo-
dě U Kozohorských ve Velkém
Chlumci. Hudba zajištěna.         (jež)
* Posezení v zámeckém parku Li-
teň se uskuteční 18. 8. od 16.00. Če-
pované pivo, grilování, vstup zdar-
ma.           Monika KLIMEnTOVÁ
* Tabule určená pro malování kří-
dami byla nainstalována na dětském
hřišti v areálu FC Liteň.            (mik)
* Dvě měděné urny i s popelem uk-
radl zkraje srpna ze hřbitova v Oso-
vě neznámý darebák. „Schránku na
urny otevřel nezjištěným předmě-
tem,“ řekla velitelka karlštejnských
policistů Hedvika Kaslová. Zloděj
způsobil škodu 2 000 Kč.          (mif)Přijďte popustit

uzdu své fantazii!
Ve všeradické Galerii M. D. Retti-
gové vystavuje v současné době svá
díla Pavel Tájek. Je to výtvarník,
který sice nemá výtvarné vzdělání,
ale svou fantazii, talent i představi-
vost promítá do svých obrazů a
nápady, nálady a různé situace rea-
lizuje pomocí barev. Většinou malu-
je olejem na plátně, někdy v kombi-
naci s akrylovými barvami. 
Těžko se popisuje, co jeho, většinou
abstraktní obrazy, představují. Kaž-
dý, včetně tohoto výtvarníka, v nich
vidí něco jiného, a v každém z nás
vyvolávají svou vlastní neomezenou
fantazii i představivost. Každý návš-
těvník galerie při pohledu na tato
díla může popustit uzdu své fantazii.
Přijďte ji popustit i vy - na výstavu
Pavla Tájka se můžete do všeradic-
ké galerie přijít podívat do 31. srp-
na.    Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Bonbon, nebo kondom?
Protože nerada chodím na návštěvu s prázdnýma
rukama, rozhodla jsem se koupit dětem kama-
rádky, kterou jsem hodlala navštívit, sladkosti.
Koupila jsem čokoládu a u pokladny supermar-
ketu mě napadlo přihodit do košíku jahodové
bonbony. Pospíchala jsem, a tak jsem si pořádně
neprohlédla krabičku. Až když děti, chtivé jaho-
dových cukrátek, začaly z krabičky vytahovat gu-
mové »balónky«, polilo mne horko: místo cukrá-
tek jsem přinesla jahodové kondomy! Děti netuši-
ly, že voňavé balónky jsou určeny ke zcela jiným
hrátkám. Moc se jim líbily a vůbec jim nevadilo,
že jsme si celé odpoledne pinkali s nafouknutými
kondomy, na něž ještě namalovaly barevné ksich-
tíky.     Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Vižinské děti nocovaly v doupěti Yettiho
SEDMNÁCT MLADÝCH HASIČŮ PODNIKLO VÝSTUP NA MOUNT EVEREST

Akci Výstup na Mount
Everest aneb Po stopách
Yettiho absolvovalo ve st-
ředu 1. 8. sedmnáct mla-
dých hasičů z Vižiny.  Na
horolezecké výpravě plnili
různé úkoly – brodili se
přes řeku, hledali jeskyni s
pokladem, plížili se k Yet-
timu. Oděv přizpůsobovali
rostoucí nadmořské výšce
- nejvyšší partie absolvo-
vali v kuliších, rukavicích
a šálách. Yetti byl nejdřív
nevrlý a děti po lese honil.
Některým nahnal i strach,
ale protože mu bylo vedro,
zkrotnul, kousek od cíle se

s dětmi skamarádil a pustil
je do svého doupěte u je-
zírka,  kde všichni přeno-
covali.  Před tím si upekli
buřty i trdla na ohni, zaz-
pívali s kytarou  a hráli si v
lese.  Pro některé byl noc-
leh pod širákem premié-
rou, ale všichni to zvládli
na jedničku. Ráno jsme
posnídali buchty od mami-
nek, čaj z kotlíku, sbalili
spacáky a hurá domů.  Vel-
ký dík patří Irče Randáko-
vé za organizaci, jejímu
muži za odvoz bagáže i os-
tatním, kteří pomohli.

Jana FIALOVÁ, Vižina
SMĚR MOUNT EVEREST. Vižinské děti na výpravě Po
stopách Yettiho. Foto Jana  FIALOVÁ
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Děti budeme svážet školním minibusem
ŘEVNICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BAMBINÁRIUM ZAHÁJÍ LETOS V ZÁŘÍ JIŽ SEDMÝ ŠKOLNÍ ROK

Klub Hlásek v Hlásné Třebani pořá-
dal o prázdninách týdenní příměst-
ské tábory. Každý týden jsme se vě-
novali jednomu tématu. V červenci
jsme začali týdnem barev a týdnem
zkoumání přírody. Největší radost
měly děti v parných dnech z řádění v
bazénu. Na přelomu července a srp-
na jsme strávili indiánský týden s
anglickým lektorem. Bylo roztomilé
pozorovat, jak se i tříleté děti chodí
ptát vedoucí, jak co mají Kevinovi,
který opravdu neumí česky, říct.
V srpnu byl na programu tvořivý tý-
den, týden s divadlem a týden s hud-
bou. Každý »turnus« jsme završili
táborákem a malou slavností – výsta-
vou, divadlem nebo koncertem, kde
děti ukázaly rodičům, co vytvořily
nebo zvládly. Prázdniny zakončíme
Cestou kolem světa, během níž se
budeme už trochu připravovat na ná-
stup do školky či školy. Bude s námi
anglický lektor, Pavla Polechová
bude s dětmi trénovat zábavnou ma-
tematiku, speciální pedagožka při-

praví program pro děti nastupující do
školy, i ty, které už ve škole jsou.
Během všech týdnů jsme připravo-
vali dětem i aktivity, jež čekají od zá-
ří děti v Mateřské škole a Jeslích
Hlásek. Konaly se »adaptační úter-
ky« pro nově nastupující děti, při
nichž si prohlédly školku a jesličky,
vyzkoušely si něco z programu a na-
vzájem se poznaly. Dětem se před-
stavily také lekce Matematika hrou,
lekce angličtiny a lekce Čteme s ne-
čtenáři a učíme je kriticky myslet. 
Z lektorů připravovaných kroužků se
dětem představila Romana Šindlářo-
vá, jež povede hudební a dramatické
aktivity, Lenka Čížková s Tvořeníč-
kem i Jana Klimešová s Logihrátka-
mi a Turistickým kroužkem. Na
mnoho dalších se ještě těšíme, v prv-
ních zářijových týdnech se budou
konat ukázkové hodiny kroužků.
Léto bylo nabité zážitky a my se těší-
me na další v novém školním roce.

Markéta bosáková, 
MŠ Hlásek, Hlásná Třebaň

V září začne v soukromé řevnické
mateřské škole Bambinárium již 7.
školní  rok. Postupně jsme se dopra-
covali k vzdělávacímu programu,
který přináší uspokojivé výsledky.
Děti, jež u nás ukončí předškolní vz-
dělávání, jsou připravené po všech st-
ránkách zahájit základní vzdělávání,
a to i na výběrových základních ško-
lách. Abychom mohli tento program
nabídnout více dětem, máme pro
předškoláky a sourozenecké páry ve
školním roce 2012/2013 připravenou
až 50% slevu ze školného. Pro děti,
jež by během docházky onemocněly,
nabízíme možnost si neodchozené
dny nahradit jinými. 
Náš vzdělávací program má pevnou
strukturu, která vychází z Rámcové-
ho vzdělávacího programu České re-
publiky. Pravidelné pohybové čin-
nosti, poznávací aktivity, hudební,
dramatické, výtvarné a další estetické
bloky tvoří vzdělávací základ Bambi-
nária. K tomuto základu přidáváme
dle potřeb dětí, rodičů i aktuální situ-
ace ve vzdělávání další činnosti. 
Statistika například uvádí, že 70%
dětí z prvních tříd nemá správné dr-
žení těla. Proto se v novém školním
roce zaměříme na pohyb a podle pří-
kladu našich švédských kolegyň, s

nimiž máme dvouleté partnerství,
budeme s dětmi trávit více času v pří-
rodě. To vše formou pravidelných vy-
cházek, výletů, her a environmentál-
ních projektů. V přístupu k dětem bu-
deme i nadále využívat prvky alterna-

tivního vzdělávání Marie Montessori,
protože se nám pro tuto věkovou ka-
tegorii dětí osvědčila jako nejlepší.
Poznávací procesy zpestříme v no-
vém školním roce třetí sérií originál-
ních pracovních sešitů s využitím

Gardnerové teorie emoční inteligen-
ce, na něž se děti každý měsíc velmi
těší. Se sešitky každý den pak neú-
navně a rády pracují. 
Nová technická doba posouvá litera-
turu a knížky na jinou úroveň, než
jsme byli zvyklí. Děti naštěstí i nadá-
le milují pohádky a ilustrované kníž-
ky. Projekt Celé Česko čte dětem, do
něhož jsme se již o prázdninách při-
hlásili, nám pomůže pestrou nabíd-
kou a inspirací ještě více a zajímavěj-
ší formou přiblížit literaturu dětem. 
Výslovnost budeme i nadále v pravi-
delných intervalech kontrolovat a ko-
rigovat v hodinách logopedie. Ang-
ličtinu děti uslyší již denně v deseti-
minutových vstupech formou hry a
zábavných činností. Hudební vzdělá-
ní bude zajištěno 2x týdně kvalifiko-
vaným lektorem. 
Školní autobusy jsou bohužel ještě v
našem státě v nedohlednu, a tak pro
naši malou školičku zajistíme ranní
svoz dětí. S touto službou jsme zača-
li loni v listopadu a získala si množ-
ství příznivců. Děti budeme denně
svážet školním minibusem od vašich
domovů, případně vláčkem z míst-
ních nádraží. Krásný vstup do nového
školního roku! Dagmar Hrabová,

bambinárium Řevnice

Léto ukončí Cesta kolem světa
TŘEBAŇSKÝ HLÁSEK SE CHYSTÁ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

MALÍ KOVBOJOVÉ. O prázdninách si děti v řevnické mateřské škole Bam-
binárium hrály mimo jiné na kovboje. Foto Dagmar HRABOVÁ

HEZKY POHROMADĚ. Dětské i dospělé osazenstvo hlásnotřebaňské škol-
ky Hlásek v závěru loňského školního roku. Foto ARCHIV

Pošlete nám letní fotky, máme pro vás ceny
Soutěž o nejoriginálnější letní fotku vyhlásily v přeminulém čísle Naše no-
viny. Pošlete nám (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, pří-
padně redakce@nasenoviny.net) vtipný či zajímavý snímek ze své dovole-
né nebo z prázdnin. Tři, které se budou porotě v čele s Josefem Kozákem
líbit nejvíc, oceníme - knihou fotografií našeho kraje, cykloprůvodcem a
lahví karlštejnského vína. 
První z dnes otištěných snímků pořídila Dáša Snopková ze Zadní Třebaně.
„Focen je v sobotu 28. 7. 2012 v Zadní Třebani a doufám, že se vám bude
líbit,“ vzkazuje autorka. Druhou fotografii nám poslala Zuzana Přívorová
také ze Zadní Třebaně. Připojila k ní tento popisek: „Letní déšť v přírod-
ním amfiteátru na Konopišti. Všichni zakoupili pláštěnky a pokračovalo se
dál...“ Snímky nám můžete posílat do 31. srpna. (mif)
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Liteň - Druhý zářijový víkend se
bude v Litni odehrávat unikátní
akce - noví majitelé místního zám-
ku organizují první ročník Festi-
valu Jarmily Novotné. Jeho pří-
pravy koordinuje »zámecká paní«
Ivana LEIDLOVÁ.
Festival tzv. vážné hudby v Litni.
Nad tímto nápadem budou zřejmě
mnozí místní kroutit hlavou. Op-
ravdu je Liteň správným místem pro
tento druh umění?
Těžko si lze představit lepší místo
pro festival věnovaný naší nejlepší
operní pěvkyni Jarmile Novotné než
Liteň. Byla jejím domovem, žila tu a
- řečeno jejími slovy - byla tu šťast-
ná. Festival nevzniká na zelené lou-
ce, na místě bez paměti – navazuje-
me vlastně na historickou tradici.
Dříve se zde takovéto akce pořádaly
a my věříme, že díky světovému vě-
hlasu Jarmily Novotné má Liteň ev-
ropský potenciál. 
Rozumím, že ne všichni v okolí jsou
příznivci vážné muziky, ale doufám,
že místní budou hrdí, že se v jejich
městysi bude taková akce konat. Na-
víc se nechceme omezit jen na hudbu
tzv. vážnou. Praha je z hlediska kul-
turní nabídky přesycená a příznivci
hudby chtějí poznávat nová místa.
Když se člověk rozhlédne, zjistí, že
to zajímavé se i v Evropě odehrává
mimo velká centra. Lidé pochopili,
že se vyplatí za zážitkem cestovat. 
Jak dlouhou cestu bylo třeba urazit
od nápadu k samotnému festivalu?
Časově velmi krátkou. Nikdo z nás
nevěřil, že se může podařit zorgani-
zovat festival v tak krátké době, pro-
tože ještě na konci roku nebylo nic
dané. První ročník je skromný, je to
výsledek spíše velkého entuziazmu a
nadšení lidí, než profesionální festi-
val. O to více ale bylo práce, kterou
bylo třeba udělat. Zásluhou podpory
rodiny Daubků, mého týmu a obča-
nů Litně, kteří jsou do organizace za-
pojeni, se nám podařilo dát všechno
dohromady a my doufáme, že se ne-
bude za co stydět. 
Na co všechno a na koho se mohou
návštěvníci festivalu těšit?
Seznam je dlouhý a doufáme, že za-
jímavý. Hlavní hvězdou bude vnuč-

ka Jarmily Novotné Tatiana Daubek,
která hraje na barokní housle. Další
hvězdou bude Gonzalo X. Ruiz –
světově uznávaný hobojista, profe-
sor na newyorské Julliard School,
který byl v roce 2010 nominován na
cenu Grammy. Snažíme se o podpo-
ru mladých českých umělců –
vystoupí zde sopranistka Martina Se-

hylová, jež se školí v kolébce opery
v Itálii a mezzosopranistka Alžběta
Vomáčková z pražské konzervatoře.
Pamatujte také na místní publi-
kum? A nebo je festival určen jen
znalcům a »fajnšmekrům«?
Nezapomínáme ani na rodiny s dět-
mi a lidi z Litně i okolí, pro něž v so-
botu 8. 9. odpoledne pořádáme v par-

ku Prodanou nevěstu Bedřicha Sme-
tany v poněkud rozverném aranžmá.
S Domečkem Hořovice jsme přichy-
stali atrakce a soutěže pro děti, nebu-
de chybět občerstvení. 
Součástí programu je slavnostní usa-
zení a pokřtění figurky v rámci Karl-
štejnských šachů, která zapojí Liteň
do tohoto úžasného projektu a zapíše
ji do mapy těch nejzajímavějších
míst v rámci Karlštejnska.
Nezapomínáme ani na uctění památ-
ky paní Novotné formou krátké pie-
ty, při které se po 18 letech otevře
hrobka Daubků (naposledy se tak
stalo při ukládání urny s ostatky paní
Jarmily v roce 1994). U této příleži-
tosti zazpívá dětský sbor školy v Lit-
ni i sbor Canto carso z Řevnic a lidé
budou mít možnost si prohlédnout
tuto významnou architektonickou
památku s Myslbekovou sochou a
výzdobou od Maxe Pirnera. 
Má festival založit novou tradici v
Litni, nebo jde o akci jednorázovou?
Liteň a Jarmila Novotná by si maxi-
málně zasloužily, aby se z festivalu
stala akce opravdu velkého formátu.
V dnešní době je to otázka hlavně
peněz. My už plánujeme program na
rok 2013 a hlavně 2014, kdy si při-
pomeneme 20 let od úmrtí paní Jar-
mily. Uvidíme, jaký zájem do té do-
by náš festival vyvolá, nechci, aby to
byla jen moje akce, ale aby ji vníma-
li občané Litně jako svou. Uvítám
proto jakékoliv nápady a podporu,
jak z tohoto projektu udělat opravdo-
vou tradici. 
Festival je spojen se jménem Jarmi-
ly Novotné. Zúčastní se jej kromě
Tatiany daubek někdo další z rodi-
ny této světoznámé operní divy?
Rodina Daubkových se sjede ze
všech koutů světa na společné setká-
ní v Litni po 50 letech. Daubkovi se
aktivně zapojili do programu a orga-
nizace festivalu. Tatiana s námi spo-
lupracuje na dramaturgii příštích
ročníků. Její otec George Daubek
nám poskytl spoustu unikátních fo-
tografií a dokumentů z rodinného ar-
chivu (dopisy od TGM, Jana Masa-
ryka i amerických prezidentů), které
budou prezentovány na výstavě v li-
teňském zámku.   (dokončení na str. 8)

Daubkovi se sjedou ze všech koutů světa
DRUHÝ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND SE V LITNI BUDE KONAT PREMIEROVÝ ROČNÍK FESTIVALU JARMILY NOVOTNÉ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 8/2012                

ZÁMECKÁ PANÍ. Organizátorka Festivalu Jarmily Novotné Ivana Leidlová
před tzv. Čechovnou, která je součástí liteňského zámku. Foto NN M. FrýdL

Slušností je poděkovat, to ano, ale
když tenhle úkol máte splnit a záro-
veň se u toho neznectít, tak je to ně-
kdy ošemetná věc. Takže: Děkujeme
Úřadu městyse, nebo raději Úřadu
městysu Liteň? 
Stroj nebo hrad, teď babo raď! 
Co teď? Napíšu tam jedno, čtenář se
bude domnívat, že tam patří druhé, a
je oheň na střeše. Už vidím ten škra-
loup na pověsti učitelů liteňské zá-
kladní školy, na níž i já učím. Co
horšího - učím češtinu, mluvím mo-

ravsky a ještě blbě píšu městyse/u.
Ajajajaj, tak co teď?
Podstatné jméno městys má vedle sk-
loňování podle vzoru »st-
roj« také druhou možnost
skloňování podle vzoru
»hrad«. Tedy ve 2. p. j. č. městyse i
městysu, v 1. a 4. p. mn. č. městyse i
městysy, v 7. p. mn. č. s městysi i s
městysy; v 6. p. mn. č. je obvyklá po-
doba  městysech. Obzvláště ten 7.
pád množného čísla je vypečený. Pí-
šu třeba fiktivní zprávu: „…Liteň s

dalšími městysy našeho kraje…“
Případně: „…s dalšími městysi…“
Obojí je podle pravidel českého pra-

vopisu v pořádku, ovšem
varianty skloňované podle
vzoru hrad jsou v automa-

tické opravě červeně podtrhané, což
znamená upozornění na možnou
chybu. Vzor stroj nechává můj Word
klidným. Tak nevím.
Přece jen mě tenhle nevyřešený jazy-
kový problém zajímal, takže jsem se
začala prokousávat Zákonem č.

234/2006 Sb., jež je novelou zákona
o obcích a který vrátil s platností od
1. července 2006 do oficiálního po-
jmenování některých větších obcí
termín městys. V dokumentu jsou po-
užívány tvary podle vzoru stroj s vý-
jimkou 6. pádu  jednotného i množ-
ného čísla… 
Kdo z vás se neztratil někde cestou,
teď už se mnou jistě bloudí houšti-
nou gramatického pralesa, uf.  
No není ta čeština kouzelná?

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Poděkování za bezplatné poskytnutí liteňského kina. Ale komu...?

FEJETON
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Daubkovi se sjedou ze všech koutů světa
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Poberouní – V minulém čísle jsme
vyhlásili další ročník Ceny Našich
novin. Dnes otiskujeme druhou
část letošních kandidátů navrže-
ných redakční radou nezávislého
poberounského občasníku. 

Cena Našich novin - Cena Arnošta
Tučka je pojmenovaná po jednom ze
zakladatelů NN. Je určena tomu, kdo
se nejvíce v daném roce zasloužil o
rozvoj společenského, kulturního či
sportovního dění v regionech Dolní
Berounky a Podbrdska. Cena je udě-
lována od roku 1999 a jako první ji
obdrželi neúnavní ochotníci manželé
Křivánkovi ze Řevnic. 
Stejně jako v předchozích letech mo-
hou kandidáty na tuto prestižní cenu
navrhovat nejen členové redakční ra-
dy a držitelé Ceny z let minulých, ale
i všichni čtenáři nezávislého pobe-
rounského občasníku. Stačí, když
jméno »svého« kandidáta zašlou na
adresu redakce@nasenoviny.net
(případně klasickým dopisem na
Naše noviny, Třebaňská 96, 26729
Zadní Třebaň) a jednou větou odů-

vodní, proč by se právě tento člověk
měl stát nositelem Ceny.
Z autorů čtenářských návrhů vylosu-
jeme jednoho, který získá dárkový
balíček a 2.000 Kč od partnera Ceny
NN firmy K+V Elektro.
Více o minulých cenách se dočtete
na stránkách http://cnn.nasenovi-
ny.net. Josef KOZÁK

Druhá část kandidátů Ceny NN
2012 podle redakční rady:

STIBAL Bohumil, Všeradice - za
enormní snahu o povznesení a roz-
voj Všeradic, za osvícené vedení této
obce, za přínos rozvoji Podbrdska
SUCHÁ Mirka, Všeradice - za or-
ganizování kulturních i sportovních
akci v obci, za aktivní účast na ak-
cích regionálních, spolupráci s NN
ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň -

za práci pro »svoji« obec, za organi-
zování kulturního života, za spolu-
práci s NN, za snahu o sblížení obcí
TAMCHYNA Ivo, Řevnice -  za
dlouholetou práci s dětmi a mládeží
v divadelním prostředí, za přínos pro
kulturu v Poberouní
TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za
všestrannou práci pro obec, děti, Ro-
dinné centrum Leťánek i celý region
VÁŇA Petr, Karlík - za záchranu
kulturního dědictví, popularizaci kra-
je prostřednictvím umělecké tvorby,
pořádání sochařských sympozií
VANŽUROVÁ Alena, Lety - za in-
tenzivní práci pro Lety, zejména v
místním Kynologickém klubu
ZROSTLÍKOVÁ Ivana, Řevnice -
za založení taneční skupiny Promě-
ny, kterou úspěšně a obětavě vede od
roku 2007

Jak jste se k rodině Daubků dostali? 
Ve vesnici jsme se doslechli, že
George Daubek jezdí do ČR, ale ne-
měli jsme informace o tom, že by
měl možnost se podívat do zámku.
Takže jsme jedno úterý loni v září
napsali email – a v sobotu už jsme
seděli u Daubků v New Yorku na za-
hradě! Následující týden jsme s vnuč-
kou Jarmily Novotné Tatianou řešili
možný dárek pro tatínka George k
narozeninám a napadlo nás uspořá-
dat společnými silami Festival J.
Novotné. Původní nápad dát mu fes-
tival k narozeninám jako překvapení
jsme museli změnit, protože George
se stal součástí organizačního výbo-
ru - bez jeho nápadů a pomoci by
festival nemohl mít takové archivní

materiály, jaké má k dispozici při
přípravě výstavy. 
Máte v plánu i další akce?
Areál liteňského zámku nabízí op-
ravdu neomezené možnosti pro vyu-
žití. Teď nás plně zaměstnává práce
na festivalu, stejně jako snaha o re-

novaci silně zdevastovaného areálu.
Přesto se nám už podařilo zorganizo-
vat několik menších akcí (hasiči, le-

tos první obnovené Liteňské máje,
čarodějnice) a chceme podporovat
jakékoliv jiné iniciativy v obci Liteň
a dát pro ně areál k dispozici. Do bu-
doucna uvažujeme o navázání na
historickou tradici vaření piva, zva-
žujeme v areálu pořádat ochutnávky
netradičních piv a vín, přednášky, di-
vadelní představení nebo výstavy. 
Bude zámek zpřístupněn v nějaké
formě veřejnosti, nebo bude využí-
ván komerčně, respektive pro pri-
vátní účely?
Zámek prodělal padesát let devasta-
ce. Jakékoliv stálé využití proto za-
tím není možné. V rámci festivalu jej
za určitých bezpečnostních opatření
poprvé částečně otevřeme veřejnosti
na malou výstavu o Jarmile Novot-
né, rodině Daubků, o Litni, historii
zámku i lidí, již v něm žili a tvořili. 
Hodláte nějak využívat zámecký
park?
Park, který je rovněž kulturní památ-
kou, se už využívá nyní - na máje,
svatby, Liteňské mámení a podobně. 

Miloslav FRÝDL

Kdo pracuje pro náš kraj, kdo si zaslouží ocenění?
REDAKČNÍ RADA NEZÁVISLÉHO POBEROUNSKÉHO OBČASNÍKU VYHLAŠUJE ČTRNÁCTÝ ROČNÍK CENY NAŠICH NOVIN

MÁJE V PARKU. V liteňském zámeckém parku se letos konala část progra-
mu folklorního festivalu Staročeské máje. Foto Hana LUKEŠOVÁ

VYHRÁL NEHODA SPORT. Liteňská sokolovna se 28. 7. zaplnila hráči vo-
lejbalu, kteří se zúčastnili IV. ročníku Liteň Cupu. Devět smíšených čtyřčlen-
ných družstev hrálo ve dvou skupinách a dále vyřazovacím systémem na dva
vítězné sety. Diváci viděli volejbal plný tvrdých výměn a obětavých zákroků,
ale také řadu úsměvně zahraných »placáků«. Po celodenním snažení na tře-
tím místě skončil tým Aj pivo aj rum z Litně. Ve finále po urputném boji zví-
tězili hráči týmu Nehoda Sport z Prahy nad výběrem složeným z fotbalistů FC
Liteň. Sympatie diváků i soupeřů si za snaživý výkon vysloužil místní tým s
názvem Žabí hlen. Poděkování patří organizátorům turnaje, který se vyzna-
čoval příjemnou atmosférou - manželům Šulcovým, Václavu Jirkalovi a dě-
dovi Jiřímu Kolerovi. Pěkný sportovní den byl zakončen společným poseze-
ním dlouho do noci. Text a foto Miloslav KLIMENT, Liteň

V poháru přivítají Karlštejn
PRVNÍ MISTRÁK ODEHRAJÍ LITEŇŠTÍ FOTBALISTÉ 9. ZÁŘÍ
Podzimní mistrovská sezona začne
pro fotbalisty Litně v sobotu 18. 8.
Ten den se od 17.00 v poháru České
pošty na svém hřišti utkají s muž-
stvem Karlštejna, letošním nováč-
kem okresního přeboru.
V prvním zápase nového ročníku A
skupiny IV. třídy okresní soutěže
přivítají Liteňští v neděli 9. 9. od
17.00 na domácím hřišti mužstvo
Baníku Mořina. Protože se první mi-
strák hraje až v září, trénujeme tepr-
ve od 2. 8. Tréninky budou pokračo-
vat každý čtvrtek od 18.30; 16. srpna
nás od 18.00 v Litni čeká přípravný
zápas s dorostem Neumětel, v jedná-
ní je přípravný zápas s áčkem Ostro-
vanu Zadní Třebaň. Hrát by se mělo
23. 8. od 18.00 hod. 
Do mužstva se vrátil po delší pauze
Standa Kučaba, o návratu dalších
hráčů jednáme - např. připravujeme
opět  hostování V. Šebka z Neumě-

tel. Dobrý zdravotní stav hlásí An-
golan Antonio, který se už těší na
další zápasy v dresu FC Liteň. První
čtyři mistrovská utkání A-mužstvo
odehraje bez potrestaného Tomáše
Eliáška, který pyká za vyloučení v
posledním jarním zápase ve Všera-
dicích.         Miroslav BOUBERLE,

Zadní Třebaň

Přijďte se podívat!
Festival Jarmily Novotné je připra-
vován s nejlepší vírou, aby se lidem
líbil a aby v programu bylo pro kaž-
dého něco zajímavého. Budeme rá-
di, když se přijdete podívat - jste sr-
dečně zváni! Budeme vděčni i za ja-
koukoliv odezvu, nápad, jak by se
měl festival do budoucna vyvíjet.

Ivana LEIDLOVÁ, Liteň

Kdy a kde hrají 
fotbalisté FC Liteň
Liteň - Mořina 9. 9. 17.00
Chyňava - Liteň 16. 9. 16.30
Liteň - Stašov B 23. 9. 16.30
Liteň - Všeradice B 30. 9. 16.30
Osov - Liteň 6. 10. 13.00
Liteň - Hýskov B 14. 10. 16.00
Zdejcina - Liteň 21. 10. 15.30
Liteň - Chrustenice 28. 10. 14.30
Chodouň - Liteň 4. 11. 10.15

KANDIDÁT. Ivo Tamchyna, jeden z
letošních kandidátů.   Foto ARCHIV
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Pil jsem! přiznal řidič. Pivo, fernet, rum
POLICISTÉ NACHYTALI ZA VOLANTEM VÝTEČNÍKA »POD VLIVEM«, HASIČI TAHALI Z PŘÍKOPU NABOURANOU MAZDU

Poberouní - Jeden vůz na střeše,
druhý v příkopu. Taková je »auto-
bilance« řevnických profesionál-
ních hasičů v uplynulých dnech.
„V pátek 10. srpna před polednem
byla ohlášena nehoda osobního auta
Peugeot ve Svinařích,“ uvedl hasič
Pavel Vintera. Auto sice bylo na stře-
še, ale bouračka se obešla bez zraně-
ní. „Po vyšetření a zdokumentování
policií bylo auto převráceno zpět na
kola a odklizeno ze silnice,“ dodal
Vintera.
Den nato skončila v příkopu mazda,
tentokrát v Karlštejně. I tentokrát
měli účastnící nehody štěstí - zraněn
nebyl nikdo. „Vůz jsme z příkopu
vyprostili pomocí automobilového
navijáku,“ popsal sobotní zásah
svých kolegů Pavel Vintera.

Karlštejnští policisté v souvislosti s
auty řešili případ jiného druhu - v
Měňanech nachytali za volantem
Nissanu Micra muže řídícího »pod
vlivem«.
„Řidič byl hlídkou vyzván k předlo-
žení dokladů potřebných k řízení
vozidel a k dechové zkoušce,“ sděli-

lila velitelka policistů z Karlštejna
Hedvika Kaslová. Muži zákona řidi-
či v dechu naměřili nejprve 1,15 a
při opakované zkoušce 1,12 promile.
„Muž se přiznal, že před jízdou vypil
několik piv, panáky fernetu a kávu s
rumem,“ konstatovala Kaslová. „Ři-
dič byl vyzván k odbornému lékař-

skému vyšetření, kterému se dobro-
volně podrobil. Na místě mu byl za-
držen řidičský průkaz a zakázána
další jízda,“ uzavřela karlštejnská
policistka. Miloslav FRÝDL

Deset let od povodní na Křivoklát-
sku. Tak se jmenovala akce k připo-
menutí katastrofálních povodní v ro-
ce 2002, která se konala v sobotu 11.
8. v Roztokách u Křivoklátu. Zúčast-
nilo se jí mnoho dobrovolných i pro-
fesionálních hasičských sborů. Celý
den bylo k vidění mnoho ukázek z
práce záchranných jednotek na vodě
i na souši. Vyvrcholením programu
bylo předvedení záchrany lidí uvěz-
něných na skále a ve vodě za pomoci
vrtulníku i lezecké skupiny a předve-
dení obojživelného vozidla Volvo BV
202 řevnické záchranné služby v ak-
ci.         Text a foto bořek bulÍček, 

záchranná služba, řevnice

Z našeho kraje 
* Žádost o dotaci na výstavbu ka-

nalizace, kterou vypsal Státní fond
životního prostředí ČR, podala Zad-
ní Třebaň. Pokud by obec dotaci zís-
kala, začala by s výstavbou kanali-
zace do června příštího roku. „Dou-
fám, že do té doby bude vypsána i
výzva na výstavbu vodovodu. Chce-
me umístit obě potrubí do jednoho
výkopu,“ řekl zadnotřebaňský sta-
rosta Stanislav Balíček.              (lup)
* Akci s názvem Doba plastová
pořádá 15. 8. od 9.30 do 15.30 v
kempu Karlštejn středisko volného
času Domeček Hořovice. Cena 225
korun zahrnuje pedagogický dozor,
oběd a program. Akce se koná za
dobrého počasí.     Eva KNOPOVÁ
* Farmářské trhy se v Dobřicho-
vicích konají 18. 8., od 8 do 12.00 u
zámku pod lípou.      (vlc)
* Požár lesa malého rozsahu u Hal-
oun byl ohlášen 1. 8. Řevničtí profe-
sionální hasiči  po pěším průzkumu
zjistili, že se jedná o doutnající hra-
banku na ploše asi 2x2 m, kterou
následně uhasili. Požár se obešel be-
ze škody.             Pavel VINTERA
* Zlatou svatbu oslaví 18. 8. manže-
lé Prágrovi ze Zadní Třebaně.

Jaroslava PrÁGrOVÁ,
František PrÁGr, Zadní Třebaň

* dva roky uplynou 18. 8. od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš drahý a
milovaný tatínek, pan Josef Jahelka
ze Zadní Třebaně. S láskou vzpomí-
nají syn Ondřej a dcera Radka.
radka JAHelkOVÁ, Zadní Třebaň

Nejlepší kemp? O tom
můžete rozhodnout i vy
Poberouní - Češi se vracejí do tu-
zemských tábořišť, chtějí ale od
nich kvalitní služby. Který kemp
stojí za návštěvu a kterému je lépe
se vyhnout? 
Skvělým vodítkem je žebříček tábo-
řišť, který každoročně sestavují sa-
mi jejich návštěvníci. V obří anketě
na internetové adrese www.dokem-
pu.cz může každý dát svůj hlas mís-
tu, kde byl spokojen - nebo kde ho
naopak zklamali. 
V konečném pořadí ankety Kemp
roku 2011 si ze středočeských tábo-
řišť nejlépe vedl Kokořín - skončil
na devátém místě. Kempu v Zadní
Třebani patřila 34., kempu v Karlš-
tejně 43. příčka.
První místo obsadily Sedmihorky
(Liberecký kraj), druhý byl Komor-
ník ve Strmilově (Jihočeský kraj),
třetí kemp OASA v jihočeském
Staňkově. (pef)

Zloděj ukradl lihoviny
a - lázeňské oplatky
Karlštejn - Vinotéku v Karlštejně
vykradl na konci července nezná-
mý zloděj. Sebral zboží bezmála
za padesát tisíc korun.
„Lupič vypáčil okno, vnikl do pro-
dejny a ukradl odtud lihoviny, juto-
vé tašky, lázeňské oplatky, CD pře-
hrávač s dvěma reprobednami a
kazetu na příslušenství k vínu,“ sdě-
lila velitelka karlštejnských policis-
tů Hedvika Kaslová. „Zloděj odci-
zením věcí i poškozením obchodu
způsobil majiteli škodu 49.904 ko-
run,“ dodala.     (mif)

MOST BRZY OTEVŘOU. Obyvatelé Zadní Třebaně a řidiči, kteří tudy často
projíždějí, si mohou oddychnout. Od úterý 14. srpna bude konečně zkolaudo-
vaný most přes Svinařský potok. Po více než čtyřech měsících stavby bude
nový most slavnostně otevřen ve čtvrtek 16. srpna v 11.30 hodin. Po přestři-
žení pásky se bude konat prohlídka mostu a následné vyhodnocení jeho stav-
by v letovském pivotelu. (lup) Foto NN M. Frýdl

SOUSTŘEDĚNÍ NA BRDECH. Na letní soustředění do Nesvačil u Rožmi-
tálu pod Třemšínem vyrazila v sobotu 11. srpna řevnická taneční skupina
Proměny. Letního tábora se účastní přes čtyřicet dětí, včetně benjamínka
souboru, ročního Jonáše Františka Nebřenského. „Pod brdskými hřebeny
nás přivítalo nádherné počasí a výborná kuchyně - k prvnímu obědu jsme
měli guláš s knedlíkem a moc jsme si pochutnali,“ referovala přímo z Nes-
vačil vedoucí Proměn Ivana Zrostlíková. Řevnické děti na soustředění bu-
dou až do 21. srpna - v plánu mají nácvik tanců od Šmoulů pro nejmenší
až po stepování těch největších. „Hlavní táborová hra je věnována poku-
su o vysvobození pána z Březnice,“ doplnil jeden z účastníků výpravy Fi-
lip Nebřenský. (mif) Foto Filip NebřeNský

Byt byl zamčený,
hasiči lezli přes balkon
Řevnice - Pacienta uvězněného za
zavřenými dveřmi bytu v Řevni-
cích vyrazili 6. srpna vysvobodit
místní hasiči i záchranáři.
„Na místě jsme zjistili, že za zamče-
nými dveřmi leží osoba, která ko-
munikuje, ale nemůže vstát,“ sdělil
řevnický profesionální hasič Pavel
Vintera. „Pomocí žebříku jsme se
dostali na balkon, kde byly dveře
otevřené, a byt odemkli zevnitř,“ do-
dal s tím, že nemohoucí pacient byl
předán záchrance. (mif)

Řevničtí záchranáři předvedli svůj obojživelný vůz

Proměny vyrazily do Nesvačil, na soustředění
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Pronajmu či koupím

DVOUGENERAČNÍ DŮM
(o dvou malých bytových jednotkách)

se zahradou v lokalitě Praha-západ až Beroun.

Telefon: 604 983 084

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

www.osbet.cz
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Ostrovan chce zpátky do přeboru
FOTBALISTÉ DOBŘICHOVIC MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ VÍTĚZNÉ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ NOVÉ SEZONY

Poberouní - První mistrovské ut-
kání v novém ročníku krajského
přeboru mají za sebou fotbalisté
Dobřichovic - uplynulou neděli de-
klasovali celek Českého Lva Be-
roun. Letovští i zadnotřebaňští
borci zahájí »ostrou« sezonu shod-
ně poslední srpnový víkend.
Dobřichovice - ČL Beroun 4:0
Branky: Bošanský, Karda, Kalivo-
da, Frohna
Od počátku byli domácí jasně lepším
týmem. Po dvaceti minutách hry už
to bylo 3:0! Další šance ještě zůstaly
nevyužity. Druhý poločas hráli Dob-
řichovičtí na krásu a některé slibné
příležitosi prováhali. (oma)
Další mistráky Dobřichovic:
18. 8. 17.00 Poděbrady - Dobřichovice
26. 8. 17.00 Dobřichovice - Sedlčany

Lety nepřihlásily béčko
Hrajícím trenérem A-mužstva Letů,
které je tradičním účastníkem 1. B
třídy krajské soutěže, se stal Petr
Krištůfek, který přišel z Jíloviště. Z
hostování se vrátili Martin Janouš z
Černolic a Václav Friš ze Středo-
kluk. Kádr byl ještě rozšířen o naděj-
né odchovance. Z áčka neodešel ni-
kdo. Z důvodů omezeného kádru B-

týmu a nezájmu o jeho vedení jsme
byli nuceni je nepřihlásit do 3. třídy.
V přípravném utkání hraném v nedě-
li 12. 8. Lety deklasovaly Jíloviště.
FK Lety - Jíloviště B 8:2 
Branky: Janouš 3, Jambor 3, Krištů-

fek, vlastní                     Jiří KÁRNÍK

Ostrovan přišel o gólmana
Poslední srpnovou neděli vstoupí do
bojů podzimní části III. třídy okresní
soutěže fotbalisté Ostrovanu Zadní

Třebaň zápasem v Berouně na hřišti
Cembritu. K jakým změnám došlo v
kádru? „Nikterak výrazným, i když
odchod talentovaného gólmana Mar-
tina Zímy na půlroční hostování do
Hostomic velkou ztrátou je,“ říká
hrající trenér Jan Palička. „Je pravdě-
podobné, že brankářské rukavice
bude muset oprášit Radek Procház-
ka. Naopak po roce se vrací Jiří Sou-
kup, se kterým by měly na hostování
přijít dvě až tři posily z Letů. Rádi
bychom vytvořili tým, který bude
schopný bojovat o postup do okres-
ního přeboru,“ dodává Palička,  který
na začátku prázdnin podstoupil ope-
raci zad, a tak začátek sezony nestih-
ne. Jiří PETŘÍŠ

ZAČALI VÝHROU. Vítězně do nového mistrovského ročníku vkročili fotba-
listé Dobřichovic - porazili tým Berouna vysoko 4:0. Snímek je z pohárové-
ho utkání se Štěchovicemi, které vyhráli 1:0.                   Foto NN M. FRÝDL

Rozpisy mistrovských zápasů fotbalistů Letů, Karlštejna, Řevnic a Zadní Třebaně

Letošní, šestaosmdesátá sezona řev-
nických »národních« házenkářů se
přehoupla do své podzimní polovi-
ny. V těchto dnech se družstva  při-
pravují na další ročník mistrovských
soutěží, losují se termíny zápasů.
Jak dopadli naši na mistrovství repu-
bliky, jste jistě sledovali. Připomenu
tedy jen základní informace. Mladší
žáci pro nedostatek hráčů nikam ne-
jeli. Starší kluci bojovali v Krčíně a
po vítězství v posledním utkání ob-
sadili 5. místo. Dorostenci jeli na
zkušenou do Brna. Jako nejmladší-
mu družstvu se jim moc šancí na
lepší umístění nedávalo, a tak může-
me být spokojeni jen s předvedenou
hrou. Na konečném šestém místě  se
určitě »podepsal« první nepovedený
zápas se Žatcem. 
Zahájení nového ročníku má přijít s
novým školním rokem. Důležité bu-
de,  aby nám kluci zůstali pohroma-
dě a nerozprášily nám je internáty.
Co víc, potřebovali bychom zapojit
více nejmladších. Zde je dokonce
ohrožena celá oblastní soutěž!
O prázdninách se nic zásadního neo-
dehrálo. V úterý 31. 7. jsme podnik-
li pokus opakovat letní Silvestr. Loni
celý den pršelo, a tak účast nebyla
uspokojivá. Letos podobnou špatnou

účast zajistilo přílišné vedro. Z de-
víti zapojených soutěžících získal
nejvíc bodů Petr Holý mladší. Druhá
skončila Majka Vacková, třetí byl
Juraj Rázga někdejší sekretář ragby-
ového svazu. 
V sobotu 1. 9. se bude v Nymburce
konat školení rozhodčích a hned v
neděli 2. 9. začíná druhá liga. Na na-
šem hřišti přivítáme v 15.00 nováč-

ka ze Záluží, kterému jsme předloni
»pomohli« sestoupit. O týden poz-
ději 9. 9. hrajeme v Oseku u Roky-
can. Ale už v sobotu 8. 9. začíná i
oblastní soutěž - řevnická družstva
zahajují na Spojích.
Následující týden se na našem hřišti
bude hrát dvoukolo. Zvláště pro-
gram v sobotu 15. 9. je zajímavý:
béčko  (složené převážně z dorosten-
ců) se utká s rivalem ze Staré Huti!
Ve 14.00 nastoupí hráči dříve naro-
zení, z nichž někteří se chystají roz-
loučit s dresem. Postavit by se nám
mělo stejně staré družstvo Staré Hu-
ti.  Pak přijde na řadu ligové utkání s
družstvem Podlázek. V neděli 16. 9.
přijede Raspenava.         Petr HOLÝ
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FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety – Podlesí 25. 8. 17.00
Nečín - FK Lety 1. 9. 17.00
FK Lety – Votice 8. 9. 17.00
Hořovicko B - FK Lety 16. 9.16.30
FK Lety – Březnice 23. 9. 16.30
Hostomice - FK Lety 29. 9. 10.30
FK Lety – Dobříš B 6. 10. 16.00
Tochovice - FK Lety 14. 10. 16.00
FK Lety – Sedlec-Prčice 20. 10. 15.30
FK Lety – Mníšek p. B. 27. 10. 14.30
Rožmitál - FK Lety 3. 11. 14.00
FK Lety – Žebrák 10. 11. 14.00
Maršovice - FK Lety 18. 11. 13.30

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - SK Chumec 25. 8. 17.00
Osek - Karlštejn 1. 9. 17.00
Karlštejn - Stašov 8. 9. 17.00
Karlštejn - Neumětely 15. 9. 16.30
Praskolesy - Karlštejn 22. 9. 16.30
Karlštejn - Komárov 29. 9. 10.15 
Trubín - Karlštejn 7. 10. 16.00
Karlštejn - Zdice 13.10. 16.00 
Újezd - Karlštejn 20. 10. 15.30
Karlštejn - ČLU Beroun 27. 10. 14.30
SK Nižbor - Karlštejn 3. 11. 14.00
Karlštejn - Tlustice 10. 11. 14.00
Podluhy - Karlštejn 17. 11. 13.30

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Středokluky 25. 8. 17.00 
Řevnice - Drahelčice  1. 9. 17.00  
Zbuzany B - Řevnice  9. 9. 17.00  
Řevnice - V. Přílepy 15. 9. 16.30  
Třebotov - Řevnice 22. 9. 16.30 
Řevnice - Holubice 29. 9. 16.30 
Kazín - Řevnice 6. 10. 16.00  
Řevnice - Jinočany 13. 10. 16.00 
Dobříč - Řevnice 20. 10. 15.30 
Řevnice - Č. Újezd 27. 10. 14.30 
Kosoř - Řevnice 3. 11. 14.00 
Řevnice-Dobřichovice B 10. 11. 14.00
Roztoky - Řevnice 17. 11. 13.30 

OZT, III. třída okresní soutěže
Cembrit - OZT 26. 8. 10.15 
OZT - Kublov  1. 9. 17.00 
Svatá - OZT 9. 9. 17.00 
OZT - Srbsko 15. 9. 16.30 
Hudlice - OZT 23. 9. 16.30 
OZT - Vysoký Újezd 29. 9. 16.30 
Nižbor B - OZT 7. 10. 14.00
Tetín - OZT 14. 10. 16.00 
OZT - Broumy 20. 10. 15.30
Lužce - OZT 28. 10. 14.30
OZT - Nový Jáchymov  3. 11. 14.00
Loděnice B - OZT 11. 11. 14.00 
OZT - Tmaň 17. 11. 13.30 

Mistrovská sezona národní házené odstartuje 2. září
OSLAVY LETNÍHO »SILVESTRA« SE V ŘEVNICÍCH ZÚČASTNILO DEVĚT SOUTĚŽÍCÍCH

Řevnický turnaj vyhráli
třebaňští »staří pánové«
Vítězství na fotbalovém turnaji, který
se v sobotu 11. 8. konal v Řevnicích,
si vybojovala stará garda Zadní Tře-
baně. Třebaňští postupně porazili
Dobřichovice B 1:0, starou gardu
Řevnic 5:2 a nakonec i A-mužstvo
Řevnic 1:0.    Miroslav BOUBERLE, 

Zadní Třebaň

VZPOMÍNKA NA JARO. Řevničtí
starší žáci na mistrovství republiky
v Krčíně. Foto ARCHIV


