
Poberouní - Tak chladné a deštivé
počasí, jaké nás provázelo uplynu-
lý měsíc, v květnu pamatuje málo-
kdo. A příliš radostnou předpo-
věď nám meteorologové nenabíze-
jí ani na příští dny.
Relativně teplý víkend 18. a 19. 5. v
Česku zakončily bouřky, které při-
nesly ochlazení. Déšť se silným vět-
rem zasáhl zejména jihozápad Čech,
Středočeský kraj a Vysočinu. Stihl
zatopit sklepy a polámat stromy.
Spadané větve přerušily provoz na
některých železničních tratích. 
Středočeští hasiči řešili po bouřce,
která se přehnala nad celým krajem,
sedm desítek případů. „Jednalo se
především o likvidaci popadaných
stromů a větví ,“ uvedla pro i. dnes
mluvčí středočeských hasičů Lenka
Kostková. Hasiči podle ní pomáhali
s čerpáním vody ze zatopených sk-
lepů třeba ve Všeradicích či ve Zdi-
cích. V Nesvačilech odstraňovali
následky vylití jímky odpadních
vod. „My jsme odstraňovali strom,

který spadl na silnici mezi Zadní
Třebaní a Litní a částečně bránil
provozu,“ uvedl řevnický profesio-
nální hasič Pavel Vintera.
Uplynulý víkend 25. a 26. května
byl chladný a deštivý. Narušil
všechny kulturní či sportovní akce,
které se konaly v našem kraji.  Na-
příklad Staročeské máje v Karlštej-
ně 26. 5. komplet celé propršely.
Noční teploty byly mezi 3 až 8 °C,
při zmenšené oblačnosti klesaly až
na 1 stupeň, ojediněle byly zazna-
menávány přízemní mrazíky. Denní
teploty se pohybovaly kolem 10 °C.
Podle předpovědi meteorologů by
mělo být období příštích pěti týdnů
teplotně i srážkově průměrné. Nej-
více teplotně nadprůměrných dní
očekávají meteorologové v týdnu od
3. do 9. června. Naopak nejvíce srá-
žek by mělo podle předpovědi spad-
nout na přelomu května a června,
pak jich začne ubývat. Nejsušší ob-
dobí by mělo přijít v týdnu od 10. do
16. června.         Petra FRÝDLOVÁ

Řevnice, Zadní Třebaň – Pohárové
závody pramic pořádal minulý ví-
kend na Berounce mezi zadnotře-
baňským Ostrovem a Řevnicemi
řevnický klub Neptun.

Přestože pršelo a byla zima, závodů
se zúčastnilo dvacet devět posádek z
celé republiky. „Závodili jsme ve
třech disciplínách sprintu, sjezdu (s
vloženou střelbou ze vzduchovky) a
slalomu,“ řekl pořadatel závodu Pa-
vel Kubásek. Za Řevnice jela po-
sádka mužů, která nakonec zvítězi-
la. Naopak řevničtí junioři a žáci se
umístili předposlední. „Žáci jeli svůj
první závod a nástrahy trati i počasí
zvládli bravurně. Příští závody nás
čekají za dva týdny, pojedeme do
Starého Kolína,“ dodal Kubásek.
(lup) Foto ARCHIV

V tomto čísle Našich novin
* Na slavnosti přijede císař - strana 4
* Tříkolkáři dorazí do kempu - strana 8
* Ředitelka třebaňské málotřídky byla

odvolána - strana 11

Setkání automobilů
corvette přivedlo 25.
5. do Dobřichovic
25 vozidel tohoto ty-
pu, doplněných o
pár dalších americ-
kých veteránů. Dop-
rovodná soutěž byla
o Poklad ze Stříbr-
ného jezera. K údivu
kolemjdoucích tak
své koně pod kapo-
tou ovládali šerifo-
vé, kovbojové a indi-
áni i indiánky. Celý

den bojovali s nep-
řízní počasí, ale na-
konec se velký Ma-
nitou ustrnul a pro
zlatý hřeb CORVET-
TE PARADE, při níž
účastníci projeli cen-
trem Dobřichovic za
doprovodu pocho-
dové hudby a žatec-
kých mažoretek, ro-
zehnal déšť i mraky. 

Jiří GEISSLER,
Dobřichovice

Foto Daniel HAVLÍK

PRCKOVÉ NA MÁJÍCH. Poberounský folklorní festival Staročeské máje vy-
vrcholil poslední květnový víkend v Zadní Třebani a Karlštejně. Na snímku
malí tanečníci na třebaňské návsi. (Viz strana 3) Foto Petra FRÝDLOVÁ

Počasí (se) zlobí. A nic
dobrého nás nečeká

NEJVÍCE PRŠET MÁ NA PŘELOMU KVĚTNA A ČERVNA

Závod pramic vyhrála řevnická posádka

28. května 2013 - 11 (597) Cena výtisku 7 Kč

Záchranáři cvičilive skalách u Tetína

Indiánští bozi se přecijen nakonec smilovali Darebák ukradl stoleté
stařence 17 tisíc korun
Hlásná Třebaň - Na svoji dobrotu a
důvěřivost doplatila stoletá stařenka.
Když odpočívala na zahradě u domu
v hlásnotřebaňské Mořinské ulici,
vnikl jí na pozemek neznámý muž.
Nezvaný host majitelce domu tvrdil,
že má velkou žízeň. Ta mu uvěřila a
pustila ho do domu, aby se napil. Muž
vešel do domu a žena zůstala sedět
venku na zahradě. „Darebák v obý-
vacím pokoji prohledal skříň a nara-
zil na ženiny úspory - 17.000 Kč. Ty
ukradl a rychle odešel,“ uvedla mluv-
čí berounské policie Lenka Uriánko-
vá. (pef)
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Sousedé, pojďte na procházku obcí!
K TOMU, JAK SE BUDE ZADNÍ TŘEBAŇ ROZVÍJET, SE MŮŽE VYJÁDŘIT KAŽDÝ OBYVATEL VESNICE

V sobotu 18. května se na fotbalo-
vém hřišti v Litni sešla družstva ha-
sičů z Karlštejna, Zadní i Hlásné
Třebaně, Litně, Svinař, Drahlovic a
hasiček z Litně, Drahlovic i Karlš-
tejna, aby poměřila své schopnosti a
dovednosti v požárním sportu. V ne-
příznivém počasí se soutěžilo ve šta-
fetě 4x100 metrů s překážkami a v
požárním útoku. 
Na prvním místě skončili hasiči ze
Zadní Třebaně, druzí byli Karlštejn-
ští. Obě družstva budou náš okrsek
reprezentovat 1. června na okresním

kole soutěže v požárním sportu v
Hořovicích. Třetí skončili hasiči z
Hlásné Třebaně, čtvrtá byla Liteň,
páté Svinaře a šesté Drahlovice.
Soutěž žen vyhrály hasičky z Drah-
lovic, druhá byla Liteň, třetí Karlš-
tejn. Do okresní soutěže v Hořovi-
cích postupují všechna tři družstva. 
Všem postupujícím družstvům přeje-
me, aby v »okrese« řádně reprezen-
tovala nejen svůj sbor, ale i okrsek č.
4 Liteň a dosáhla dobrého  umístění
v soutěži.                   Jiří MRKÁČEK,

starosta SDH Karlštejn

Zadní Třebaň - Zadnotřebaňský
obecní úřad zadal vypracování
plánu rozvoje veřejných prostran-
ství (viz NN 10/13). Zastupitel Jan
Hovorka hovořil na toto téma se
zpracovateli studie, obyvateli Zad-
ní Třebaně Šárkou Sodomko-
vou (ŠS) a Petrem mareŠem
(Pm). Sodomková je certifikovaná
architektka zaměřující se na obno-
vu venkova, mareš se na karlově
univerzitě zabývá vývojem sídelní
struktury a změnami ve způso-
bech využívání krajiny. 
Co se pod pojmem plán rozvoje ob-
ce vlastně skrývá?
Pm: Výsledkem bude soubor doku-
mentů a map. První část shrne stav
veřejných a soukromých aktivit na
obecních pozemcích - od podnikání,
trávení volného času, způsobu do-
pravy do zaměstnání či školy až po
pořádání společenských akcí. Druhá
část vznikne na základě dotazníko-
vého šetření, konzultací i veřejných
setkání a stanoví různé cíle a možné
směry rozvoje obce spolu s vyhod-
nocením jejich důležitosti. Třetí čás-
tí pak bude, zjednodušeně řečeno, ja-
kýsi manuál pro zastupitele, co oby-
vatelé obce považují v rozvoji obce
za důležité, jak je to finančně a orga-
nizačně náročné i kde a kdy lze na to
požádat o případné dotace.
ŠS: Rozvoj obce je složitá věc, která
zahrnuje mnoho faktorů, z nichž ne
všechny jsou na první pohled zřej-
mé. Kupříkladu každý ocení hladkou
silnici nebo cyklostezku. Ty ale mo-
hou vést ke zvýšené rychlosti, a tím
pak ke zvýšenému nebezpečí pro pě-
ší. Známá je nenasytnost aut na po-
čet parkovacích stání. Na druhé stra-
ně výsadba stromů zase vyžaduje
pravidelnou péči, podobně jako dět-
ská hřiště. Hřiště pro starší děti, jež
účinně slouží jako prevence proti
drogám, může obtěžovat hlukem...
Čím studie může obci prospět?
Pm: Studie bude výsledkem shody

obyvatel obce, jak naložit v budouc-
nu s obecními financemi, kam upřít
síly. Tím se do jisté míry zamezí
chaotickému investování a plýtvání
penězi v rozvoji obce. Součástí stu-
die bude i jak a kde na veřejně od-
souhlasené projekty získat peníze. V
řešitelském týmu je i Jiří Stock-
mann, člověk zběhlý v investičních
dotacích, a odborný garant Radim
Perlín z katedry Sociální geografie a
regionálního rozvoje Univerzity
Karlovy. Radim pomáhá s metodi-
kou a zpracováním finální verze, aby
studie byla v souladu s nároky plá-
novaných dotačních titulů.
Plánovaných titulů? Jak to myslíš?
Pm: Tituly je pojmenování pro zd-
roje dotací. V současnosti jsou ná-
rodní programy dost osekané, pozor-
nost se vyplatí směrovat na fondy
EU, kde letos končí současné pro-
gramovací období. Od 2014 začíná

nové, s novými pravidly, které se te-
prve definují. Máme výhodu, že prá-
vě Radim Perlín figuruje v konsorciu
přípravy programu LEADER. Před-
pokládá se, že z tohoto programu bu-
de do českého venkova proudit příš-
tích šest let hlavní objem dotací.
Konkurence žadatelů je tvrdá a vy-
platí se být dobře připraven.
Jakým způsobem se bude plán tvo-
řit, a jak se mohou obyvatelé Tře-
baně do jeho tvorby zapojit?
ŠS: Zapojení obyvatel do rozhodo-
vání veřejného života i obnovy obce
považuji za jednu z nejdůležitějších
věcí vůbec. Míra zapojení veřejnosti
je i měřítkem úspěšnosti projektu.

První akcí, na kterou srdečně zveme
všechny sousedy, je vycházka po ob-
ci v sobotu 1. 6. Dále budou organi-
zovány veřejné diskuse a všichni bu-
dou obesláni dotazníkem. Napadlo
nás udělat k tématu studie i takový
odlehčený projektový den s dětmi ve
škole. Z výsledků dotazníkového še-
tření i veřejného setkání vznikne do-
kument, který stanoví cíle a možné
směry rozvoje obce a zároveň vy-
hodnotí i jejich důležitost i priority.
Pm: Odborně rozlišujme tři typy
priorit – kritické (ty, kde jde o zdra-
ví či dokonce o život – ve Třebani
mě napadá cesta do Řevnic či kvali-
ta ovzduší), udržovací (např. vodo-
vod, osvětlení, fungující škola) a na-
konec priority vedoucí k aktivnímu,
jakoby bonusovému rozvoji (veřejná
prostranství, spolky, zábavy, festiva-
ly). Je to propojeno, vyřešení jedné
věci může vyřešit i některou z ostat-
ních. Aktivity je proto dobré prová-
dět na více frontách. Ale ještě k té
veřejné diskusi, to je ohromně důle-
žité. Nejen kvůli pocitu sounáleži-
tosti obyvatel v obci, tedy uplatnění
spolurozhodovací pravomoci k to-
mu, co se děje a chystá, ale také kvů-
li tomu, že kvalitní veřejná diskuse
bude v příštích letech povinností při
žádostech o dotace.
Takže jsme se vrátili k financím...
Pm: Ano, ve zkratce řečeno, studie
umožní nejen vhodně investovat
obecní finance, ale měla by pomoci i
efektivně žádat o další.
ŠS: Na druhou stranu studie se nemá
týkat jen uspoření, případně získání
peněz. Jde zejména o shrnutí před-
stav a přání obyvatel Třebaně, jak se
bude obec rozvíjet.

Jan Hovorka, Zadní Třebaň

Hasiči změřili síly v Litni
NEJVÍC SE DAŘILO CELKŮM ZADNÍ TŘEBANĚ A DRAHLOVIC

ZPRACOVATELÉ STUDIE. Šárka Sodomková a Petr Mareš, kteří budou zp-
racovávat plán rozvoje veřejných prostranství Zadní Třebaně. Foto ARCHIV

V LITNI. Karlštejnští hasiči na soutěži v Litni.                   Foto Jiří MRKÁČEK

Naše noviny vás zvou na původní muzikál 

Noc na Karlštejně

Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek, 
Petr BeNDL, Lumír oLŠoVskÝ, Jan Matěj RAk, 

Monika VAŇkoVÁ, Pavla ŠVÉDoVÁ, karel kRÁL, Petr
ŘÍHA, Alena ŘÍHoVÁ, Jiří oBeRfALzeR, Jiří CiCVÁRek,

Jan kuNA, ondřej NoVÁČek, Jiří VitouŠ, 
sbor starostů, šermíři, metači ohně, ženské, koně, koza...

speciální host: kejklíř Petr tHeiMeR

Zámek DOBŘICHOVICE
pátek 31. května, sobota 1. června od 20.30 hodin
Prědprodej: MěÚ Dobřichovice, 724 339 732, kultura@dobrichovice.cz

NA ZKOUŠCE. Václav Vydra a Monika Vaňková při zkoušce na dobři-
chovické představení. Foto NN M. FRÝDL
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Pět kolon statečně dotančilo v dešti
NÁVŠTĚVNÍKY STAROČESKÝCH MÁJŮ V ZADNÍ TŘEBANI POTĚŠILA JIHOČESKÁ KAPELA ŠUMAVANKA I PLZEŇŠTÍ DUDÁCI

Májová láska je romantická, růžová, voní šeříkem
Květen nám obvykle přináší úsměv
na tvář a jakýsi zasněný pohled kam-
si do dálky. Májová láska. Jaká je?
Jak voní, jak chutná? Je romantická,
nekonfliktní. Nádherně růžová, vo-
nící šeříkem. O takové lásce sní dív-
ky, ženy, ale pozor o takové sní i mu-
ži, dokud nejsou otlučeni životem.
Dokud z nich nevyprchá naděje, op-
timismus, chuť i míza. Jak dlouho
taková láska vydrží? A je to partner-
ská láska?
Zamilovaná láska je hit, ale pozor,
není to bytelný vztah. Většinou když
pomine zamilovanost, končí i vztah.
Přitom to je obvykle chvíle, kdy se
pravý vztah teprve rodí. Stejně jako
konzumujeme zboží a zábavu, kon-
zumujeme i vztahy. Vybereme to, co
je příjemné a když přijdou konflikty,
vztah odhazujeme jako papírové ná-
dobí z mekáče. Dramatickému vývo-
ji všeho v dnešní době naše těla,
mozky, pocity... nemohou stačit. Po-
třebujeme miliony let, než se cokoliv
evolučně promění, takže stále zůstá-
váme stejní jako pralidé v době ka-
menné. Stále potřebujeme bezpečí,
stále potřebujeme lásku. Obojí na-
jdeme právě ve vztahu, kdy se mohu
spolehnout i ve chvílích těžkých, že

budu mezi »svými lidmi« a budu při-
jatý. Budu milovaný a to i se svými
slabostmi, ne za něco, co jsem doká-
zal, nebo že jsem dokonalý (krásný,
chytrý, rychlý apod..). 
K lásce patří i sexualita. Trochu se
obávám, že i ta spadla do kategorie
spotřeby. Bere se za normální sex na
jednu noc, nevěra, která se neprova-
lí, sex v patnácti, čtrnácti letech... Co
na to říkají naše duše, které touží po
lásce ušlechtilé a romantické? Plá-
čou! Takový sex je bolí, zraňuje, po-
nižuje. Nechci hodnotit, co je a co

není v pořádku, ale vztahy, které ví-
dám, jsou plné boje a vysilují oba
partnery. Je to boj, kdo toho dělá víc,
kdo vydělá víc, kdo se snaží, kdo se
nesnaží, kdo vaří, kdo nevaří, kdo
háže ponožky do prádla a kdo je ne-
háže. Marně přemýšlím, jestli znám
vztah, kde by si navzájem sílu part-
neři poskytovali, podporovali se. Je
jich málo a pokud vím, oba na tom,
nebo spíše každý sám na sobě, pra-
cují. Není pochyb o tom, že právě
takový vztah všichni potřebujeme,
hledáme a toužíme po něm. Po napl-

ňujícím vztahu, který je bezpečný,
kde mohu být sám sebou, kde na-
čerpám sílu a cítím se milován, i
když zrovna nemám náladu na ús-
měv. Umíme to ještě vůbec?
Udělejte si test, zkuste se zamyslet a
odpovědět ano/ne.Vím, že mě můj
partner miluje? Je si on jistý, že ho
miluji já? Miluje mě ve chvíli, když
prudím? Miluji já jeho, když prudí
on? Mohu za ním přijít ve chvíli,
kdy je mi ouvej? Pomáhá mi jeho
pomoc? Jsem mu k dispozici, když
on potřebuje? Umím naslouchat?
Mohu se svěřit se vším, co mě trá-
pí? Můžu se mu ukázat i bez makeu-
pu/bez sprchy? Uvařím mu čaj, když
je nemocný? Vyhodnocení: čím víc
ano, tím je váš vztah bezpečnější, a
má šanci vydržet déle. Kolik ano po-
třebujete vy sami pro sebe, abyste
měli jistotu lásky? I když milujeme
endorfiny, motýlky v břichu a omá-
mení opojnou jarní láskou, rozhodně
stojí za to vydržet přes léto, podzim,
přes zimu a na jaře jí jen trošku oprá-
šit, abychom jednou mohli sedět na
lavičce a držet se se svým dědouš-
kem, se svojí bělovlasou babičkou
za ruku.     Hana FrydricHová,

ZadníTřebaň 

Poberouní -  Sedm čtenářů se zúča-
stnilo jarní soutěže NN. Do redakce
nám od nich dorazil rovný tucet bás-
niček. Verše romantické plné jarní-
ho citu nebo vtipné až rozverné –
těžko se vybírá výherce. Konec
konců můžete to posoudit sami,
všechny básně naleznete na interne-
tových stránkách NN souteze.nase-
noviny.net. Porota po dlouhém
váhání určila za vítěze Jindru Nová-
ka ze Řevnic a jeho trochu baladic-
kou Májovou – příběh se smutným
koncem. Další pořadí porota neur-

čovala a rozhodla se odměnit i ostat-
ních šest zúčastněných. Ceny si mo-
hou soutěžící vyzvednout po telefo-
nické nebo mailové domluvě na ad-
rese redakce. (JoK)

Májová 
Jindra NOVÁK

Na prvního máje, milá vzrušená je,
když s ní kvačím sotva stačím,
do blízkého háje.
Cítím v těle pnutí a mám tisíc chutí,
ale v háji je to v »háji«,
není tady k nutí.

Nejlépe veršoval Jindra Novák, rozhodla porota

Zadní Třebaň - Čtrnáctý pobe-
rounský folklorní festival Staro-
české máje  pokračoval v sobotu
25. května v Zadní Třebani. Pěkný
kulturní den zkazilo jen počasí.
Už od brzkého rána stavěli místní ha-
siči na třebaňské návsi májku, letos
vyšší, než obvykle. Brzy ráno se sjíž-
děli také stánkaři z jarmarku i pro-
dejci na Sedláckých a řemeslných
trzích, které pořádalo místní sdružení
Salto. A vypadalo to, že každou chví-
li začne pršet.
V devět hodin se rozjel kulturní pro-
gram. Vše začalo pobožností u kap-
ličky, svou lidovou muzikou pak pří-
tomné potěšila kapela Šumavanka z
jihočeských Němčic. Následovalo
vystoupení folklorního souboru Pra-
mínek z nedalekých Černošic, Le-
decké dudácké muziky, která dorazi-
la z Plzně a nakonec vystoupily děti

z čestlického souboru Vonička. Ná-
ves se plnila jen pomalu, lidi asi od-
radil drobný déšť, který hrozil celé
dopoledne. Naštěstí se pořádně spus-
til až poté, kdy na náves došel krojo-
vaný průvod a odehrál se ceremoniál
žádání o právo, takže se všichni pří-
tomní stačili schovat pod střechu.
Průvod hasičů obcí se už konal za
vydatného deště, takže bohužel ne-
došel do vzdálenějších míst ve vesni-
ci jako obvykle.
Večer se sešli pod májkou hlavně ta-
nečníci. Nejdřív předvedly několik
tanců děti z místní mateřské školy,
poté se tančila česká beseda. Pět ko-
lon statečně dotančilo v dešti, ve stej-
né atmosféře se kácela i májka. Ve-
černí tancovačku už déšť nezkazil. 
Folklorní festival Staročeské máje
vyvrcholil o den později v Karlštej-
ně. Lucie PALIČKOVÁ

VONIČKA NA NÁVSI. Vystoupení dětského folklorního souboru Vonička na
Staročeských májích v Zadní Třebani. Foto NN L. PALIČKOVÁ

MALÍ TANEČNÍCI. Na návsi v Rovinech při májovém veselí zatančily také
krojované děti. Foto Jitka ŠVECOVÁ

V sobotu 18. května se uskutečnilo
tradiční hlasnotřebaňské májové ve-
selí, poprvé na návsi v Rovinech.
Skromný program zahájila v 15 ho-
din místní kapela Pozdní sběr. Násle-
dovalo slovo starosty a žádaní o prá-
vo. Poté předvedly své tanečky děti z
mateřské školy Hlásek, Sokol a Hol-
ky v rozpuku. Dobrovolníci zatančili
českou besedou a závěr opět patřil
kapele Pozdní sběr. 
Ráno vše vypadalo děsivě, pršelo a
pršelo Tak jsme pohlíželi k nebesům
a prosili o sluníčko. Asi nás ten nej-
vyšší vyslyšel - skutečně se vyčasilo a
naše slavnosti mohly začít. Nálada
byla výborná, všichni se jen usmíva-
li, bylo veselo. Děti dostávaly zadar-
mo nanuky, my ostatní jsme se mohli
občerstvit v místní hospůdce, která
na nával lidí byla dobře připravena.. 
Myslím si, že to byla pro Rovina

významná událost, proto jsem se vel-
mi podivila, jaká byla ze stran Rovi-
ňáků neúčast - dali by se spočítat na
prstech jedné ruky. Na různých ve-
řejných zasedáních byly připomínky,
že se vše odehrává jen u nás dole, na
návsi v Hlásné Třebani, a pak, když
se nějaká akce koná v Rovinech, sko-
ro nikdo nepřijde. 
Po skončení veselice se velká část
jejích účastníků přesunula na náves
do Hlásné, kde místní hašiči porazili
májku a pak jsme se odebrali do hos-
půdky Na Růžku, kde nám k dobrému
jídlu a pití opět hrála kapela Pozdní
sběr. Takže jsme ten slavnostní den
krásně zakončili. 
Jsem ráda, že se snažíme udržet tuto
cennou kulturní tradici a chtěla bych
všem, kteří s její přípravou a organi-
zací pomohli, poděkovat.  

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Prosili jsme o sluníčko a nejvyšší nás vyslyšel
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ MÁJOVÉ VESELÍ SE POPRVÉ KONALO NA NÁVSI V ROVINECH, MÍSTNÍ ALE PŘÍLIŠ NEZAJÍMALO
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V Řevnicích meditovali manželé Havlovi
NA prVNíM TŘebAňSKÉM jAMU ZAHrÁLY KApeLY beATON, ŠVÉDSKÁ TrOjKA A SpACeD CrIppLe bASTArDS
řevnice - Meditativní koncert
manželů Ireny a vojtěcha Havlo-
vých se konal 24. května v řevnic-
ké čajovně Cherubín.
Pro milovníky této nevšední  muziky
jsou oba pojmem - podle odborných
recenzentů je jejich spolupráce nato-
lik těsná a harmonická, že se dá o
Ireně a Vojtěchovi hovořit jako o jed-
nolitém uměleckém subjektu. Havlo-
vi berou muziku jako poslání, jako

dar, kterým předávají mírumilovné
duchovní poselství  našemu světu. Ve
svých kompozicích využívají rozma-

nitých nástrojů - violoncelo, klavír,
viola da gamba, zvony, tibetské mísy
a jiné. Zažít jejich hudbu je slovy ne-

popsatelné. Asi je to tak správně, ně-
které věci se možná ani pojmenovat
nemají, mají se jen prožít a uchova.t  

Mladí a nadějní
Koncert z jiného soudku hostila zad-
notřebaňská hospůdka Ve Mlejně.
Druhý květnový pátek tu místní foto-
graf a hudebník Tomáš Hejlek uspo-
řádal s přáteli 1. Třebaňský jam. Ve-
čírek plný hudby zahájila kapela
Beaton se zpěvákem, který v poslu-
chačích vzbuzoval podezření, že je
jednovaječným dvojčetem Oldřicha
Kaisera. Hudba byla skvělá - jak
jsme již u této formace zvyklí. Se
svým programem pak ještě vystoupi-
ly skupiny Švédská trojka a Spaced
Cripple Bastards - nadějní mladí mu-
zikanti. Helena PelIkánová

VYPRÁVĚLI O NEPÁLU. Cestovatelská přednáška se 12. května konala v
Kulturním centru Ganesha v Dobřichovicích. Místní obyvatelé Vladimír a
Stáňa Čížkovi zde návštěvníkům povyprávěli o své cestě do dalekého Ne-
pálu. Zajímavé vyprávění doplněné fotografiemi bylo  pěkně  pojaté  - zvláš-
tě Vladimír, který se ujal hlavního slova, nás dokázal zaujmout svými post-
řehy. Další zajímavé přednášky v Ganesha jsou již připraveny,  první bude
o Indonesii. Helena PELiKÁNOVÁ Foto Martina JANOUšOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
31. 5. 18.00 TADY HLÍDÁM JÁ

KINO ŘEVNICE
31. 5. 20.00 NADĚJNÉ VYHLÍDKY

KINO CLUB ČERNOŠICE
2. 6. 20.00 FERDA MRAVENEC

KINO MÍR BEROUN
27. 5. - 28. 5. 18.30 (Út 17.30) VED-
LEJŠÍ ÚČINKY
28. 5. 20.00 BIG LEBOWSKI
29. 5. - 30. 5. 18.30 (Čt 20.00) ŽIVOT TÉ
DRUHÉ
30. 5. - 1. 6. 17.30 (Pá 18.30) BABO-
VŘESKY
1. 6. - 3. 6. 20.00 (Ne 18.30, Po 17.30)
IRON MAN 3 3D
2. 6. 15.30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ 3D
3. 6 - 5. 6. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
TÍSŇOVÁ LINKA
4. 6. a 6. 6. 20.00 (Čt 15.30) FULMAYA,
DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA
6. 6. - 10. 6. 17.30 (So 20.15, Ne-Po
18.30) STAR TREK: DO TEMNOTY 3D
7. 6. - 8. 6. 20.15 (So 17.30) RYCHLE A
ZBĚSILE 6
8. 6. 15.30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ 3D
11. 6. 20.00 ROZKOŠ V OBLACÍCH
11. 6. - 12. 6. 17.30 (St 18.30) PRÁSKAČ

KINO RADOTÍN
28. 5. - 29. 5. 10.00 BABOVŘESKY
28. 5. 17.30 PŘÍBĚH MÉHO SYNA
28. 5. 20.00 ROZKOŠ V OBLACÍCH
29. 5. 17.30 HYPNOTIZÉR
29. 5. 20.00 LESNÍ DUCH
30. 5. - 31. 5. 17.30 KRÁLOVSTVÍ
LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
30. 5. - 31. 5. 20.00 DONŠAJNI
1. 6. 17.30 NEUVĚŘITELNÁ DOBRO-
DRUŽSTVÍ TEDA STONESE
1. 6. 20.00 BABOVŘESKY
4. 6. 19.00 BIG LEBOWSKI - RFK
5. 6. a 7. 6. 17.30 NEUVĚŘITELNÁ
DOBRODRUŽSTVÍ TEDA STONESE 
5. 6. 20.00 ŽIVOT TÉ DRUHÉ
6. 6. 17.30 IRON MAN 3 3D
6. 6. 20.00 PAUL MCCARTNEY A
WINGS: ROCKSHOW - záznam koncertu
7. 6. 20.00 TÍSŇOVÁ LINKA
8. 6. 17.30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ
8. 6. a 12. 6. 20.00 STAR TREK: DO
TEMNOTY 3D
11. 6. 17.30 ISABEL
11. 6. 20.00 ŠIMON A DUBY

Na středověké slavnosti dorazí císař
Středověké slavnosti se budou u příležitosti Královského průvodu z Prahy
na Karlštejn konat 1. června v areálu zámku Dobřichovice. Od 14 hodin se
můžete těšit na divadelní hru místního souboru Kukadýlko Jak dobrák se
stal králem a vykuk do pekla přišel. Během odpoledne a podvečera pak kelt-
skou hudbu z Bretaně zahraje skupina Bran, své umění předvedou šermíři,
divadlo Antonín Novotného předvede dvě pohádky. Vrcholem programu
bude příchod císaře Karla IV. se svojí družinou přibližně v 18.20 a popu-
lární  muzikál Noc na Karlštejně s Pavlem Vítkem, Janem Rosákem a Pet-
rem Bendlem v hlavních rolích. Před představením bude diváky bavit žong-
lér a kejklíř Petr Theimer. Vstupenky na MěÚ, rezervace na kultura@dobri-
chovice.cz. Vlaďka CVRčKOVÁ, Dobřichovice

Tipy NN
* Americký písničkář Jimmy
Bozeman vystoupí s doprovodnou
kapelou The Lazy Pigs 28. 5. od
19.30 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Přednáška Nálety hloubkařů na
konci 2. světové války v okolí Čer-
nošic se uskuteční 29. 5. od 19.00 v
černošickém Clubu Kino. Promluví
spoluautor knihy Bomby na Květ-
nou neděli Filip Vojtášek, promítány
budou dobové fotografie, vstupné je
zdarma. (vš)
* S nakladatelem Lubomírem
Houdkem, lékařem a neuropatolo-
gem Františkem Koukolíkem i s hu-
debníkem Vlastimilem Třešňákem
se můžete setkat 29. 5. od 19.00 v
kavárně Modrého domečku Řevni-
ce. Šárka HAŠková
* výstava fotografií berounské vý-
tvarnice Lucie Suché je pod názvem
V běhu... do 31. 5. k vidění v Měst-
ské knihovně Beroun.                  (lus)
* Hollywoodské melodie zazpívají
Naďa Wepperová, Vladimír Truc a
Vladimír Franta 6. 6. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Čtvrtá taneční šou skupiny Pro-
měny se koná 7. 6. od 18.00 v Li-
dovém domě Řevnice. Vstupné dob-
rovolné. (lez)
* Muzejní noc se koná 7. 6. od 18
do 23.00 v Muzeu Českého krasu
Beroun. Program rozšíří znalosti ná-
vštěvníků o živočišném druhu med-
věda a zdůrazní existenci medvědí-
ho fenoménu v Berouně.           (pap)
* kapely Tichý Hlaváč a Hlučný
Koubík, Excelence a Kolektivní Ha-
lucinace zahrají 7. 6. od 20.30 v čer-
nošickém Clubu Kino.                  (vš)
* komorní podvečer hostí 8. 6. od
18.00 kostel v Karlíku. Jaroslav
Šaroun, Aneta Petrasová (mezzoso-
prán), Hiroaki Gotó (housle)  a
Vilém Petráš (violoncello) předne-
sou skladby J. Brahmse, R. Wagne-
ra, B. Brittena a A. Dvořáka.      (vlc)
* Country kapela PoHoDáŘi za-
hraje v zahradní restauraci hotelu
Grand Řevnice 8. 6. od 19.00 hodin.

Adéla Horáková
* Divadlo pro děti O princezně a
popletovi připravuje černošický
Club Kino na 9. 6. od 16.00.        (vš)
* Sběratelé zkamenělin vystavují
do 18. 8. v Muzeu Českého krasu
Beroun. Štěpán rAk
* výstavu Antonín Porket – malíř
starého Berouna můžete do 4. 9. zh-
lédnout v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Patrik PAřízek

MEDITACE V ČAJOVNĚ. Manželé Havlovi na meditativním koncertě v
řevnické čajovně. Foto Jan CHERUBÍN

Šesták vystavuje na Skalce obrazy podbrdské krajiny
Vernisáž výstavy olejů Václava Šestáka v kostelíku sv.
Maří Magdalény na Skalce zavedla návštěvníky do jar-
ních, převážně podbrdských krajin. Vévodí jim ústřední
obraz Kvetoucí jabloně. 
Hořovického výtvarníka i jeho dílo přestavil Martin
Lang, vedoucí Muzea Středních Brd ve Strašicích.
Uvedl, že expozice je Šestákovou již dvadvacátou výsta-
vou - předchozí, jedenadvacátá, se uskutečnila pod ná-
zvem Krajina snů v galerii  Ivy Schach v Muzejní čtvrti
ve Vídni.  Výstavu bude možno zhlédnout do 9. června.
Stejný den na Skalce skončí také výstava olejů a akva-
relů Zdeňka Pátka nazvaná Krajiny, které důvěrně
známe. Dobrovolné vstupné na obě akce bude věnováno
na opravy barokního areálu Skalka.

Text a foto Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod BrdyVáclav Šesták (druhý zleva) při zahájení své výstavy. 
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Všeradův kurýr

Všeradické máje, které se už několik let konají jako sou-
část poberounského folklorního festivalu Staročeské
máje, se letos i přes nepřízeň počasí vydařily.
Vše začalo lijákem v pátek 17. května, který nepřestal
ani v noci a který nám z nazdobené máje před hospodou
shodil opentlený věnec. V sobotu dopoledne to ještě s
počasím vypadalo všelijak, ale postupně se obloha vy-
jasnila a když v poledne začal program festivalu, už se
na nás smálo sluníčko.
Na začátek nám zahrála dudácká kapela Hruška. V závě-
ru jejího vystoupení dorazil od kostela průvodu s májov-
níky, caparty v krojích a dechovkou. Po předání práva k
pořádání májů se ujali tanečního vystoupení nejmenší
prckové z místní školky. Májovníci, kterým letos přiby-
la jedna kolona, zatančili besedu na výbornou a pak už
se vydali do průvodu po vsi s kapelou Skalanka. Nej-
lepší a nejbohatší bylo pohoštění u paní Strnadové - moc
děkujeme. Průvod se vracel okolo páté hodiny k restau-
raci na Růžku, kde už pochodem i sluníčkem vysílenou
Skalanku vystřídala staropražská kapela Třehusk. Hrála
nám především písničky z připravované desky. Po Tře-
husku vystoupila krajanská kapela z naší partnerské ob-
ce Gerník v Rumunsku. Májovníci neselhali při kácení

máje - špičku si odnesl Honza Suchý. Děkuji obecnímu
úřadu, májovníkům, hasičům a všem, kteří přišli podpo-
řit má-jovou veselici.             Mirka SUCHÁ, Všeradice

Špičku májky »urval« Honza Suchý
VŠERADICKÉ MÁJE POŠKÁDLILO POČASÍ, ALE NAKONEC VŠE DOBŘE DOPADLO

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 11/2013 (126)

DECHOVKY UVÁDĚL ŠMUKAŘ.
Štáb České televize natáčel 26. 5. v
Zámeckém hostinci a pivovaru Vše-
radice. Další díl cyklu pořadů s ná-
zvem Putování za písničkou - tento-
krát s kapelami Rožmitálská Venko-
vanka a Cheznovanka - uváděl zná-
mý zpěvák Jožka Šmukař. 

Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Malířka na výstavě zazpívá
Vernisáž obrazů operní pěvkyně Gabriely Jelín-
kové se uskuteční 3. června od 17.00 v galerii M.
D. Rettigové Všeradice. Jelínková je reprezen-
tantkou již třetí generace slavné hudební rodiny.
Své obrazy už vystavovala například v Martinic-
kém paláci i Císařském mlýně v Praze, na zámku
Vráž u Písku, v Libčicích či v Českých Budějovi-
cích. Všeradickou výstavu, která potrvá do 19.
6., zahájí Jelínková sama svým neopakovatel-
ným sopránem. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Dvořák chystá novou knihu,
bude také o Všeradicích
Zajímavá návštěva zavítala do všeradické gale-
rie M. D. Rettigové. S výpravou nadšených turis-
tů dorazili spisovatel, publicista i záhadolog
Otomar Dvořák a nakladatelka Marie Holečko-
vá, která jeho knihy doplňuje nevšedními foto-
grafiemi. Podělili se s námi o informaci, že se
můžeme těšit na další knihu o Brdech, ve které
čtenář nalezne samostatnou kapitolu o Všeradi-
cích, Magdaleně Dobromile, Všeradovi, muzeu
pravěku i vzácném hřibu královském.             (syš)

Z podbrdského kraje
* Výstavu tří berounských výtvar-
níků - malířky i sochařky Květy Ma-
kovské, malíře Viktora Žabinského
a malíře Jiřího Kreissla - si mohou
návštěvníci prohlédnout v galerii M.
D. Rettigové Všeradice. Výstava je
prodejní a potrvá do 23. 6.          (syš)
* Řidič vozu zn. Opel Astra Cara-
van byl v Litni u prodejny Jednota
karlštejnskými policisty kontrolo-
ván 15. 5. večer. „Řidičský průkaz
neměl, prý si ho zapomněl doma,“
uvedla velitelka policistů Hedvika
Kaslová. Při opakované dechové
zkoušce bylo muži  naměřeno 0,87,
0,77 a 0,85 promile. „S řidičem bylo
sepsáno oznámení o přestupku a by-
la mu zakázána další jízda,“ dodala
Kaslová. (mif) 

Osovští navštívili Hrusice
Na výlet do Hrusic se vydali žáci třetí, čtvrté a páté tří-
dy ze ZŠ Osov. Navštívili památník Josefa Lady a jeho
dcery Aleny Ladové. Děti si měly možnost  prohlédnout
dům, který si Lada nechal postavit jako letní sídlo. Zde
nás přivítala paní průvodkyně v převlečení za vílu a
provedla nás místnostmi, které byly zaplněné krásnými
obrazy. Byla zde díla Josefa Lady i jeho dcery. Obrazy
byly dětem velmi známé, protože mnoho dětských kní-
žek je Josefem Ladou nejen psaných, ale také ilustro-
vaných. Po prohlídce si děti mohly zakoupit upomínko-
vé předměty a nasvačit se v krásné zahradě kolem vily.
Na zpáteční cestě k autobusu jsme si pochutnali na
zmrzlině u hrusického kostela, který měl Lada velice
rád a používal ho jako vděčné téma svých děl.
Žáci třetí třídy se nechali unést inspirací a pokusili se
napsat básně. Své výtvory  ilustrovali, svázali  do sbír-
ky a pojmenovali Jaro. 

Text a foto Dáša KÜHLE, ZŠ Osov

NOC KOSTELŮ ve všeradickém kostele, kterou 24. 5.
pořádala církev husitská, se vydařila. Návštěvnost byla
oproti loňsku trojnásobná. Nejprve zahráli Bedřich
Šmarda na saxofon a Stanislav Mácha na klávesy, po
nich zazpívalo seskupení Kolorit. Kostelem zněla hudba
až k půlnoci. Škoda, že nedorazilo více těch, kteří to mě-
li nejblíže. Děkujeme za podporu obci Všeradice. 

Text a foto Jana Šmardová KOULOVÁ, Všeradice

NATÍRALI PLOT. Květnové brigády
na dětském hřišti ve Vižině se zú-
častnili dospělí i děti. Natřeli plot i
dětské houpačky a vypleli trávu na
celém hřišti.    Foto Jana FIALOVÁ
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V polovině  května se v hasičské zb-
rojnici v Karlštejně uskutečnilo set-
kání těch, kterým bylo za celoživot-
ní činnost a práci pro hasičské hnutí
uděleno jedno z nejvyšších ocenění.
To je na návrh výboru sboru dobro-
volných hasičů a po projednání ve
výkonném výboru Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska  (SH ČMS)
dvakrát  do roka  udělováno  a  pře-
dáváno  v  aule   zámku Centra ha-
sičského hnutí v Přibyslavi. Ocenění
je  po  fotografování,  prohlídce  ex-
pozice  muzea  slavnostně  předává-
no starostou SH ČMS, náměstkem
starosty a vedoucím aktivu zaslouži-
lých hasičů.

Karlštejnského setkání se zúčastnilo
z celého berounského okresu dva-
náct zasloužilých hasičů ze sedm-
nácti, kterým byl tento titul udělen. 
Účastníci si po přivítání starostou
okresního svazu hasičů prohlédli vy-
stavená pamětní tabla k výročím za-
ložení sboru, poháry a diplomy, kte-
ré sbor získal při soutěžích, fotogra-
fie z práce a činnosti, historické do-
kumenty a samozřejmě techniku, se
kterou sbor disponuje. Okresní sdru-
žení pro účastníky připravilo malé
občerstvení. Na místě se zasloužilí
hasiči dohodli, že se jejich setkání u-
skuteční zase na podzim.

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn

Trampové byli 
slyšet až v Berouně
Kamarádi trampské písně si dali
sraz v kempu v Karlštejně. Sešlo se
zde pět různých kapel, co se nástro-
jů týče, bylo tu zastoupeno asi dva-
cet kytar, mandolíny, basa, harmo-
nika… Když se začalo zpívat, mys-
lím, že nás slyšeli až v Radotíně ne-
bo v Berouně. Panovala báječná at-
mosféra, krásně jsme si večer užili.
Příští rok se sejdeme na 1. máje, tak
kdo si chce zavzpomínat a hlavně
zazpívat, přijďte, nebudete litovat.  

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V Královském průvodu
půjde nový císařský pár
Poberouní – Nový císařský pár se objeví
v letošním Královském průvodu z Prahy
na Karlštejn. Ztvární ho herci David Su-
chařípa a Iveta Jiříčková. Průvod bude
třídenní a půjde nově přes Zadní Třebaň.
Začne už 31. 5. večer, kdy vyrazí z Praž-
ského hradu přes Karlův most a skončí u
Novoměstské radnice na Karlově náměs-
tí. V sobotu 1. 6. pak bude mít zastávky v
Malé Chuchli, Radotíně i Černošicích a
navečer dorazí do Dobřichovic. V neděli
2. 6. přes Řevnice a Zadní i Hlásnou Tře-
baň doputuje do Karlštejna. Na mnoha
místech bude připraven bohatý program -
divadelní a hudební vystoupení, trhy či
rytířská klání. 
Karlštejnská radnice pořádá v neděli 2.
června na náměstí pod lípou veselici s
názvem Vivat císař! Od 12.00 do přibliž-
ně 15.00 budou diváky před příchodem
průvodu do Karlštejna bavit kejklíř Petr
Theimer, country skupina Sedláci, taneč-
ní soubor Proměny z Řevnic i staropraž-
ská kapela Třehusk.                   (lup, mif)

Hřiště bylo po pěti minutách plné dětí

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       6/2013 (14)                

ŽÁDALY O PRÁVO. Staročeské má-
je se za stálého deště konaly 26. 5. v
Karlštejně. Na začátku programu
požádaly děti rychtáře o právo k po-
řádání májů.     Foto NN M. FRÝDL

OTEVŘELI HŘIŠTĚ. Starosta Karlš-
tejna Petra Rampas, Ivan Staněk a
Karel Kříž (zprava) při slavnostním
otevření hřiště.             Foto ARCHIV

Karlštejn hostil zasloužilé hasiče
ÚČASTNÍCI SETKÁNÍ SI PROHLÉDLI TABLA, POHÁRY, FOTOGRAFIE I TECHNIKU

Karlštejnský zpravodaj

PRO MAMINKY. Besídky pro maminky připravily děti z karlštejnské škol-
ky. Prckové zahráli pohádku Boudo, budko...      Foto Hana HRABÁKOVÁ

Caparti z Karlštejna už si mohou
hrát na novém dětském hřišti. Naj-
dou ho v sousedství mateřské školy a
úřadu městyse, který na jeho přípra-
vě pracoval několik let. Po získání
potřebných povolení požádal v led-
nu 2012 o dotaci z programu LEA-
DER. Projekt prošel výběrem hod-
notitelské komise a stavba mohla za-
čít. Hřiště je určeno pro děti od 3 do
14 let a najdete na něm houpačky,
kolotoče, herní věž, malou lezeckou
stěnu, pohyblivý most i další herní
prvky. Hřiště stálo 447.000 Kč, část-
kou 335.000 Kč je dotováno z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR. Otevře-
no 30. 4. a po pěti minutách provozu
bylo plné dětí. Děkuji představite-
lům MAS Karlštejnsko za spolupráci
a pomoc, stejně tak všem, kteří se
podíleli na dotažení celého projektu
do zdárného konce.        Karel KŘÍŽ,

místostarosta Karlštejna

Zasloužilí hasiči na setkání v Karlš-
tejně.                 Foto Jiří MRKÁČEK
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Rozhádaný sbor daly dohromady požáry u Janů a u Mužíků
KARLŠTEJNŠTÍ HASIČI LETOS OSLAVÍ STÉ PATNÁCTÉ NAROZENINY - 3)

Vloni jsme se s nadšením pustili do pořádání 1. srazu
motorových tříkolek i motocyklů a čekali, jak to dopad-
ne. Byli jsme mile překvapeni - sešlo se nás opravdu
hodně: na vyjížďce se zastávkou na Hradčanském ná-
městí v Praze jsme napočítali 55 tříkolek a 65 motorek.
Někteří z účastníků už při odjezdu z kempu avizovali, že
na příští rok si rezervují opět místa, jiní se ozývali přes
internet a podporovali nás, abychom ve srazech pokra-
čovali. A tak jsme se pustili do organizace 2. ročníku.
Konat se bude od pátku 31. 5. do neděle 2. 6. Díky vs-
třícnosti zastupitelstva městyse Karlštejn máme k dispo-
zici celý autokemp. Vymysleli jsme nové soutěže a hry,
zajistili stánky se spoustou šperků, koženého oblečení,
pásků, rukavic, triček, mikin, čepic... Můžete využít slu-
žeb airbrush, tetování, budete mít možnost si prohléd-
nout nejrychlejší trike na světě, který dosahuje rychlosti
až 340 km/hod. a zrychlení z 0 na 100 zvládne za tři se-
kundy. Oba večery budou hrát kapely, v sobotu na vás
čeká po 22. hodině překvapení.
Od vedení hlavního města jsme se dozvěděli, že loni
byla poslední možnost parkovat na Hradčanském ná-
městí - od letoška už sem žádnou podobnou skupinu ne-
pustí. Proto jsme tentokrát zorganizovali spanilou jízdu
se zastávkou na Václavském náměstí. Přesný odjezd na
spanilou jízdu se i my, organizátoři, dozvíme až krátce
před jejím uskutečněním.
Sraz není jen pro tříkolkáře a motorkáře, ale pro veške-
rou veřejnost.  Přijďte se s námi pobavit a prohlédnout si
zajímavé stroje z ČR i ze zahraničí. Spousta tříkolkářů si
s sebou veze obytný přívěs, který většinou bývá desig-
nově stejný jako tříkolka, je to tedy opravdová pastva
pro oči.                        Helena STRMISKÁ, Karlštejn

Co se bude dít...
* Výstavu s názvem Kočka z útulku
je také krásná pořádají 1. a 2. 6. od
10 do 17.00 Muzeum Betlémů Karl-
štejn a kočičí útulky z Poberouní. V
areálu muzea betlémů můžete zh-
lédnout kočky z útulků a v případě
zájmu si některou odnést domů. Za-
koupením speciálních kočičích su-
venýrů je možné provoz útulků pod-
pořit. Vstup je dobrovolný.       (lup)
* III. rockový mazec pořádá 8. 6. v
Autokempu Karlštejn místní občan-
ské sdružení Karlštejnští mazáci.
Od 14.00 do 23.00 zahrají kapely
Psí kšíry, Badys, Tenemit, Black
Hill, Contami nation, Hand Grenade
a E.O.S. Pro malé návštěvníky bude
k dispozici dětský koutek s progra-
mem. Vstupné 150 Kč.

Martina MOTTLOVÁ
* Poslední zvonění aneb 2. ročník
Klauniády se uskuteční 28. 6. od
16.00 v autokempu Karlštejn. Míst-
ní hasiči předvedou požární techni-
ku na vodě, děti se budou moci
svézt na koni. Od 17.00 začne před-
stavení Liduščina divadla. Vstupné
50 Kč. Eva KNOPOVÁ
* Výstava kostýmů a rekvizit z fil-
mu Noc na Karlštejně je do 30. 9. k
vidění v konírně hradu Karlštejna.
Vstupenka stojí 150/75 Kč, rodinná
400 Kč. Po předložení vstupenky z
prohlídky hradu 120/60 Kč, rodinná
310 Kč. (pef)

Tříkolkáři dorazí do kempu
KARLŠTEJN BUDE OPĚT HOSTIT SRAZ MOTOROVÝCH TŘÍKOLEK A MOTOCYKLŮ

V KEMPU. Také letos budou pro účastníky srazu při-
praveny soutěže a hry.              Foto Helena STRMISKÁ

Každý rok si děti pěstují na školní
zahrádce nějakou zeleninu. Oblíbe-
né jsou ředkvičky, mrkev či hrášek.
Samy si semínka zasejí, zalévají je,
plejí a pak sklízejí úrodu. I letos už
nastal čas... 
Já na své zahrádce na chatě nepěs-
tuju zeleninu, zato se vyžívám v ky-
tičkách. Myslela jsem si, jak si o ví-
kendu užiju zahradničení. Nakoupi-
la jsem pelargónie, nachystala aloe,
koupila zeminu a těšila se, že koneč-
ně zahrádku zvelebím. 
Mám nového pejska, čtyřměsíčního
vlčáčka. Byl hodňoučký, nechal mě
pracovat a prozkoumával zahradu.
Kytičky jsem zasázela, rozmístila po
zahrádce květináče i truhlíky. Než se
pustím do skalek, dám si kávu a ča-

sopis v houpačce. Beník asi někde
spí… To jsem si fakt myslela. 
Nespal dlouho. Přiběhl a chtěl si
hrát. Nejprve mi sebral botu a utekl
s ní. (Stejně byla stará.) Pak dru-
hou… (Hlav-
ně, že je klid.)
Nebyl. Vadily
mu časopisy a rozškubal mi je. Oh-
nala jsem se po něm, tak se naštval
a utrhl kus kanýru z polštáře hou-
pačky. Pak sebral polštářek celý - to
už jsem jen tak v ponožkách běhala
po zahradě, sbírala polštářovou
výplň a - objevila svoje pelargónie!
Rozházené po celé zahradě, květní-
ky a truhlíky také, okousané, zdeva-
stované, hlína všude. Když jsem ho
hubovala, chytil do huby kaktus,

smýkal s ním a vyloženě se mi vy-
smíval. Zkusila jsem zachránit as-
poň pelargónie, ale jak jsem se oh-
nula, už jsem  měla Bena na zádech.
Nadávala jsem a jemu se to líbilo -

chytil mě za
nohavici, vr-
čel, škubal a

trhal. To už jsem na nohách měla ta-
kové ošklivé domácí bačkory, tak mi
jednu sebral z nohy a rozcupoval.
Sebral mi i malé hrábě a když jsem
přinesla smeták, drapl po něm a už
s ním byl pryč. Ničil a ničil a ničil…
Vzdala jsem to a chtěla si sednout
do houpačky. Byl rychlejší.
»Zasviněnej« od hlíny skočil do hou-
pačky a smál se mi. Pak naštěstí us-
nul. Opatrně jsem chodila po špič-

kách okolo chaty a uklízela…
Moc jsem toho ale nestihla - za
chvíli už jsem ho měla zase na zá-
dech. Čím víc jsem nadávala, tím
víc Ben škubal za kdeco. Sebral mi
kýbl s plevelem a opět vše roztahal
široko daleko. Došlo i na kýbl.
Kousky plastu byly všude. Za chvíli
se odkudsi přiřítil, lehl do kytiček a
vyválel se v nich. Tulipány už to tedy
nerozchodily…
A tak to šlo pořád dokola.
Večer přijel manžel a když viděl tu
spoušť, divil se, co vyvádím. Já!?
Ben nasadil úsměv nejhodnějšího
pejska, chodil za manželem, když se-
děl, seděl mu vzorněu nohy a občas
ho zlehýnka jemňoučce olízl…

Hana HRABÁKOVÁ, Karlštejn

Čím víc jsem nadávala, tím víc Ben škubal. Za kdeco...

Sbor doborovolných hasičů Karlš-
tejn byl založen před 115 lety - 1.
5. 1898. Dnes otiskujeme třetí díl
hodnocení tohoto období, jak ho
vidí současní členové dobrovolné-
ho hasičského sboru v Karlštejně.
Na 1. května 1898 svolávají pánové
Ferdinand Strach a Václav Roztočil
do hostince pana Kráfnera  ustavují-
cí schůzi pro zřízení hasičského sbo-
ru v Budňanech. Zúčastnilo se jí 22
občanů, kteří vstoupili do spolku ha-
sičů. Předsedou byl zvolen p. Ferdi-
nand Strach, velitelem p. Čeněk Raš-
ka, podvelitelem p. Karel Bumba.
Tak vznikl  v Budňanech  pod Karlš-
tejnem nejstarší spolek v obci. O rok
později, 22. 5. 1899, byla uspořádá-
na slavnost svěcení ruční stříkačky.
A již 11. 7. 1899 sbor zasahuje u prv-
ního požáru - v půl jedné v noci v
obci Korno. Sbor nechce jen pomá-
hat a zasahovat při požárech, ale i při
zábavách a poučení obyvatel.  Zřizu-

je proto roku 1904 ochotnický sbor a
půjčovnu knih. Ve stejném roce  při-
stupují  do sboru  členové  sousední

obce Poučník. V roce 1909 je při
sboru zřízena pohřební pokladna. V
roce 1912 se sbor účastní hašení po-

žáru mlýna v Klučicích. Za dva roky
však přichází 1. světová válka, čin-
nost sboru ustává a valná hromada je
svolána až po skončení války v roce
1918. Pomalu se začíná rozvíjet i
činnost hasičského sboru. Starostou
je zvolen pan Matěj Slepička, které-
ho čeká těžká práce. Ve sboru dochá-
zí ke třenicím. Až požáry v obci, u
Janů roku 1932 a u Mužíků roku
1933, dávají sbor zase dohromady. 
Začíná nezaměstnanost a hrozba Hit-
lera. Lidé i národ se stmelují k obra-
ně - snad i proto se plní přání členů
sboru a 22.července stojí ve zbrojni-
ci motorová stříkačka. Přichází ale 2.
světová válka a činnost sboru zani-
ká. Konec války a svoboda vhání
znovu hasičům do žil pracovitost a
odhodlání. Organizují brigády nejen
ve zbrojnici, ale všude, kde je to
potřeba, a dávají do pořádku výzbroj
i výstroj. (Pokračování)

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

V AKCI. Karlštejnští hasiči na soutěži.                             Foto Jiří MRKÁČEK
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Záchranáři cvičili v Tetínských skalách
DO AKCE SE ZAPOJILA ŘEVNICKÁ ZÁCHRANKA I HASIČI Z KARLŠTEJNA, LITNĚ A ŘEVNIC

Tetín - Téměř stovka policistů,
profesionálních i dobrovolných zá-
chranářů se 20. května účastnila
taktického cvičení složek integro-
vaného záchranného systému. Ak-
tivně se zapojili karlštejnští a liteň-
ští hasiči i zdravotníci ze Řevnic.
Tématem cvičení byla záchrana po-
hřešovaných osob. Pátrací akce byla
zorganizována v terénu Tetínských
skal. Policie přijala na tísňovou linku
158 oznámení o pohřešování tří sou-
rozenců, kteří se vzdálili z domova. 
Cílem cvičení bylo procvičit koordi-
naci, prověřit dojezdové časy, pro-
cvičit taktiku, organizaci a pohyb pá-
tracích rojnic. 
Akce se zúčastnili profesionální ha-
siči a záchranáři z Řevnic,  jednotky
sboru dobrovolných hasičů z Hýs-
kova, Chyňavy, Karlštejna, Králova
Dvora, Litně, Tetína, Tmaně, Sucho-
mast a policisté z Berouna i Rudné.
„Čtyřhodinové cvičení bylo ukonče-
no nástupem s krátkým vyhodnoce-

ním a poděkováním devíti desítkám
účastníků za jejich činnost při cviče-
ní,” sdělil Tomáš Hradil, velitel pro-
fesionálních hasičů z Berouna.

Petra FrýDlová

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích konají 8. 6. Na malém náměstí
u zámku je  můžete navštívit od 8 do
12.00. vlaďka CvrČKová
* Den dětí se koná 1. 6. od 9.00 do
13.00 u rybníka v obci Korno. Úča-
stníky čekají hry a soutěže, stavba
ohniště, opékání špekáčků i vlast-
ních rybích úlovků. Zájemci o rybo-
lov si donesou své rybářské vybave-
ní. Eva KnoPová
* Dětský den můžete oslavit 1. 6.
od 14.00 v areálu bývalého učiliště
Liteň. Čeká na vás spousta her a zá-
bavy, skákací hrad, ukázky hasičské
techniky i opékání buřtů.            (jah)
* Den s hasiči pořádá 8. 6. na louce
u Berounky pod kempem v Dobři-
chovicích místní SDH. Pro děti jsou
od 13.00 připraveny soutěže.   (doh)
* Zahradní domek u rodinného do-
mu v Hlásne Třebani – Rovinech
vykradl neznámý zloděj. Odcizil
hutní materiál (»U« a »L« profily) o
hmotnosti 1000 kg a skládací kovo-
vé regály. Majiteli způsobil škodu
30.000 Kč.      Hedvika KASlová
* Do stodoly v Litni se 14. 5. vlou-
pal neznámý zloděj. Ukradl pánské
jízdní kolo zn. Author, dámské jízd-
ní kolo téže značky, benzinovou mo-
torovou pilu zn. Husquarna, 4 zimní
pneumatiky zn. Barum, startovací
kabely, dvě dřezové baterie, zahrad-
ní sprchu a velké množství různého
ručního nářadí. Celková výše škody
je 38.400 Kč.  Hedvika KASlová
* osobní auto Nissan XTrail šedé
barvy registrační značky 1SX9891
stojící na cestě v Zadní Třebani po-
blíž ulice Na Vrážku v Řevnicích
ukradl 16. 5. neznámý zloděj. Ma-
jitel má škodu 300 000 Kč.       (hak)
* V souvislosti s pomocí týraným
koníkům ze Všenor (viz NN 9 a
10/13) bych ráda doplnila informaci
o sběrných místech v našem kraji.
Podstatná a okamžitá pomoc plynu-
la  a stále plyne i ze Svinař, kde v
místním obchodě akce započala.
Tímto se zároveň omlouvám za neu-
vedení sběrného místa v minulých
článcích.      Helena PELIKánoVá
* V minulých nn bylo v článku o
dračích lodích v Dobřichovicích
špatně uvedené pořadí lodí v kate-
gorii ženy. Správné pořadí je: 1. Ško-
linka NONA, 2. Dámynedámy, 3. Sto-
důlecké celebrity. Za chybu se čte-
nářům i vítězkám omlouváme.   (lup)

Třebaň dostala 70
milionů na kanalizaci
Přeji všem čtenářům krásné »aprílo-
vé« květnové jaro. S radostí vás chci
informovat o tom, že po dvou letech
jednání a připravování podkladů by-
lo minulé pondělí na stránkách Ope-
račního programu životního prostře-
dí - spadá pod Státní fond životního
prostředí - zveřejněno, že Zadní Tře-
baň by měla získat dotaci na výstav-
bu kanalizace. Nikdy jsem si nepřed-
stavoval, že žádost o dotaci bude
představovat dva šanony podkladů a
dokumentů, které budeme muset ještě
čtyřikrát doplňovat. Rozsah finanční
pomoci je necelých 70 milionů ko-
run, tedy asi 80% předpokládané in-
vestice. Vzhledem ke skutečnosti, že
nebude potřeba čerpat splaškovou
vodu až do Svinař (jak bylo počítáno
v záměru minulého zastupitelstva),
ušetří naše obec minimálně 20 milio-
nů korun. Díky tomu bude předmě-
tem výstavby minimálně 70% katast-
ru obce (což je většina původně plá-
nované I. i II. etapy výstavby). Zastu-
pitelstvo obce tím splnilo hlavní bod
svého programu. Předpokládaný ter-
mín začátku výstavby je přelom čer-
vence a srpna.  stanislav BALÍČEK,

starosta Zadní Třebaně

Řevničtí rybáři pořádají závody na Ostrově 
Místní organizace Českého rybářského svazu Řevnice pořádá v sobotu 8.
června rybářské závody dětí do 15let. Mohou se zúčastnit jak členové, tak i
nečlenové v doprovodu dospělé osoby. Prezence je v 7.00 u rybářské chaty
na Ostrově v Zadní Třebani. Zahájení závodů v 8 hodin, ukončení v 11
hodin. Startovné se neplatí. S sebou kyblík nebo nádobu na uchování ryb
před vážením. Deset nejlepších bude odměněno rybářskými cenami. Občer-
stvení pro účastníky zdarma - opékání buřtů, limo, malá sladkost.

Hana BUČInsKá, Zadní Třebaň

BOURAČKA V ŘEVNICÍCH. Dvě auta - škodovka a opel - se srazila 23. 5.
ráno v Řevnicích. Zdejší záchranka z místa události odvezla do nemocnice
k dalšímu ošetření dva lehce zraněné pacienty. Příčinu nehody vyšetřují
policisté. (mif) Foto Bořek BULÍČEK

NA CVIČENÍ. Řevnický záchranář Bořek Bulíček na cvičení složek integro-
vaného záchranného systému v okolí Tetína. Foto ARCHIV

Vůz skončil na střeše,
mladík v nemocnici
Lety - Na střechu obrátil mladý řidič
svůj volkswagen 21. května v Le-
tech. Záchranka zraněného muže
transportovala do nemocnice.
„Řidiči museli z auta pomoci kolem-
jdoucí,“ uvedl řevnický profesionál-
ní hasič Pavel Vintera. „Hasiči po
zdokumentování události policií
převrátili havarovaný vůz zpět na
kola, zajistili jej proti ohni a pomocí
sorbentu likvidovali uniklé provozní
kapaliny,“ dodal. (mif)

Nesmyslné dopravní opatření. Tak
hodnotí prakticky všichni řidiči sní-
žení rychlosti na »padesátku« v ně-
kterých úsecích Strakonické silnice
při vjezdu do centra Prahy. Radotín-
ská radnice žádá Magistrát o změnu.
Již asi před rokem se v některých
úsecích Strakonické objevily do-
pravní značky snižující rychlost na
50 km/hod. s dodatkovou tabulkou
»omezení hluku«. S dotčenými mě-
stskými částmi - Velká Chuchle, Zb-
raslav - tato opatření nebyla konzul-
tována a žádné jednání se nekonalo
ani na půdě silničního správního
úřadu pro Prahu 16, tedy Oddělení
dopravy ÚMČ Praha 16.
O věci rozhodl Magistrát hl. m. Pra-
hy (MHMP) a jeho rozhodnutí o sni-
žování hluku v úsecích mimo obyt-
nou zástavbu, především mezi Ma-
lou a Velkou Chuchlí, nemá větší

smysl. To potvrzuje i změna značek,
která od konce loňského roku už ne-
hlásá sporné snižování hluku, ale
pouze konec úseku, v němž je povo-
lena rychlost 80 km/hod.
Zástupci radotínské radnice opako-
vaně jednali s Magistrátem o revizi
opatření, ale jediným »úspěchem« je
zmiňované přeznačení. Proto nyní
zaslal starosta MČ Praha 16 Karel
Hanzlík oficiální dopis Janu He-
roudkovi, řediteli Odboru doprav-
ních agend MHMP. Zdůrazňuje v
něm, že cílem umísťování dopravní-
ho značení by mělo být zajišťování
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu a mělo by odpovídat dané
dopravní situaci. „V případě, že hlu-
ková zátěž není příčinou ukončení
stanovené nejvyšší dovolené rych-
losti (»80«), žádáme její zachování
tam, kde to nebude mít negativní do-

pad na bezpečnost a plynulost silnič-
ního provozu.“ 
Praha 16 přichází i s další kompro-
misní možností, která by přispěla k
plynulosti provozu na této tepně z
metropole na jih: sjednocení rych-
losti na 70 km/hod. Na Strakonické
je v prostoru výjezdu z Lahovic k
Městské části Praha - Lipence stano-
vená nejvyšší dovolená rychlost na
70 km/hod. a po krátkém úseku je
dopravním značením opět zvýšena
na 80 km/hod. V opačném směru je
od Městské části Praha - Lipence
nejvyšší dovolená rychlost »80«
před Lahovicemi snížena na »70«.
Opakované snižování a zvyšování
rychlosti v krátkých na sebe navazu-
jících úsecích o 10 km/hod. není dle
názoru radotínské radnice efektivní. 

Kateřina Drmlová,
městská část Praha 16

Padesátka na Strakonické? Podle většiny řidičů nesmysl!
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PRODEJ PALIVOVÉHO KRBOVÉHO DŘEVA
DÉLKA DŘEVA NA PŘÁNÍ (20 cm - 100 cm)

* Štípané skládané * Štípané volně ložené
* Neštípané volně ložené * Skládané

* Dubové masivní špalky * Třísky na podpal
* Pytlované dřevo

www.drevo-dolezal.cz, 777 659 546

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2013

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

si ho znovu objednat. NN do prosince 2013 vyjdou 13x, výtisk stojí 
7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat

poštou, musejí připočíst poštovné12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
247 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat v

redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.  

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

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300,
variabilní symbol 142613. Nezapomeňte uvést doručovací adresu.
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Neměly kam dát děti, tak založily školku
ŘEVNICKÁ NESTÁTNÍ ŠKOLKA PIKOLÍN PŘIPRAVUJE LETNÍ NÁBOR U NOVOHRADSKÝCH HOR

Školinka NONA zahajuje v září, zápis už začal
Lety - Michala Kotěrová a Karolí-
na Benešová z Letů, dvě kamarád-
ky do deště se rozhodly, že Letům
nabídnou novou školku. Jak řekly,
tak udělaly - nový prostor pro děti
bude co nevidět otevřen.
Co vás vedlo k založení školky?
U zrodu školinky stojí naše přátelství,
chuť společně něco tvořit. Nápad při-
šel spontánně - u sklenky Aperolu.
Máme obě rády děti a myslíme si, že
je pro ně velmi důležité, aby svůj čas
trávily kvalitně, neboť od toho se bu-
de odvíjet celý jejich budoucí život.
Víme, že je malá kapacita ve státních
mateřských školách. Tímto nastává i
další problém - umístění dětí, které
mají různé drobné vývojové poruchy.
Proto se chceme pokusit zapojit i tyto
děti v naší školince.  
Kde vás případní zájemci najdou a
jaká je kapacita školky?
Školinka NONA se nachází ve velmi
pěkné a klidné lokalitě, v centru obce
Lety. Oficiálně zahajujeme 2. září

2013, ale zápis již začal. Domluvit se
s námi můžete na našem telefonu 723
450 510 či prostřednictvím webových

stránek www.skolinkanona.cz.
Náš prostor není typický školní, spíše
domácí rodinné prostředí s kapacitou

asi 25 dětí. Prostor je moc útulný,
proto vidíme určitou výhodu vzhle-
dem k adaptaci dětí na prostředí, které
je podobné prostředí domácímu. Bu-
dou tu dvě herny a společná místnost. 
Slyšela jsem, že budete nabízet
kroužky a víkendové aktivity. Jaké?
Chceme se věnovat předškolním dě-
tem i mimoškolním aktivitám škol-
ních dětí. Pro předškolní děti je při-
praven kroužek jógy, angličtiny, hu-
dební školy Yamaha a keramiky. Pro
školní děti chystáme angličtinu jako
divadelní kroužek, kroužek Módní
tvorby pod vedením Ingrid Valešové.
V jednání jsme i s La školou, kde nás
nadchlo vedení k tvůrčí improvizaci v
rámci hudby. Chceme se aktivně vě-
novat zdokonalování cizích jazyků a
pořádat například Víkendové pobyty
s anglickým jazykem. Dále chystáme
kroužek pro děti s poruchami učení,
kde by se mohly zdokonalovat a vy-
tvořit jim v rámci kroužku koncepci
nápravy.      Helena PELIKÁNOVÁ 

Řevnickou základní školu má opustit
další pedagog. Hned v úvodu je tře-
ba zdůraznit, že se tak děje zcela le-
gitimně, protože smlouva na dobu
určitou končí současné třídní 5. B
Kateřině Dostálové 30. 6. 2013. Je
ale opravdu vše v pořádku? Může si
vedení školy dovolit luxus nepro-
dloužit smlouvu mladé učitelce, kte-
rá je osobností s vlastním názorem,
jenž dokáže jasně formulovat? Zdá
se, že tahle přednost se v naší škole
příliš nenosí, a proto paní učitelka
nezapadá do její koncepce. To je to-
tiž důvod, který si měla vyslechnout,
když jí bylo oznámeno, že s ní nebu-
de smlouva prodloužena. Autoři
těchto řádků jsou přesvědčeni, že
učitelka Dostálová narazila tím, že
hájila svou kvalitu výuky i přesto, že
jí ředitelka dávala najevo, že by mě-
la být loajální. Ředitelka, jako její
nadřízená, měla jistě plné právo uči-
nit výše uvedené rozhodnutí, ale také

mohla ukázat, že jí – přes osobní an-
tipatie ke své podřízené – leží na srd-
ci kvalita učitelského sboru. Bohužel
se tak nestalo. Jako rodiče dětí, které
navštěvují řevnickou ZŠ si troufáme
tvrdit, že by byla velká škoda, kdyby
Kateřina Dostálová přestala v Řev-
nicích působit. Možná budou i tací,
kteří mají jiný názor - chtějí dobré
známky bez ohledu na vědomosti,

nesouhlasí s domácími úkoly apod.,
a tudíž by jim odchod mladé učitelky
nebyl proti srsti. Pokud však na žáky
nebudou kladeny patřičné nároky,
stanou se obětí »medvědí služby«,
kdy sice na základní škole budou do-
stávat výborné známky, ale po nástu-
pu na střední školu se střetnou s tvr-
dou realitou, kterou ne každý ustojí.
Hovoří za to zkušenosti některých ro-

dičů, jejichž děti navštěvovaly ještě
nedávno řevnickou základku. Ti, kte-
ří toto nechtějí zažít, vážně uvažují,
že potomka dají jinam, což k dobrému
jménu školy rozhodně nepřispívá.

Jiří PeTŘÍŠ, Alena KruPKová,
Michaela SudKová, Řevnice

P.S.: Jména dalších rodičů, kteří
souhlasí se zněním textu, mají jeho
autoři k dispozici.

Řevnice - „Naším hlavním cílem je
připravit takové prostředí, aby se
sem děti těšily a rodiče měli dobrý
pocit, že je o jejich dítka dobře po-
staráno,“ říká v rozhovoru zakla-
datelka řevnické nestátní školky
Pikolín Kateřina ŠuPáčKová. 
Jak dlouho už vlastně řevnický Pi-
kolín funguje?
Naše školka je v provozu již třetím
rokem. Založila jsem ji já se dvěma
kamarádkami Janou Oršošovou a
Pavlou Satorií. Proč? Protože jsme
neměly kam dát vlastní děti a chtěly
jsme, aby byly v kolektivu a naučily
se něco víc, než jsme jim mohly dát
my doma. První rok byl pouze na
dopoledne, nyní již druhým rokem
máme celodenní provoz. Zvlášť na
začátku nám hodně pomohli rodiče,
společně jsme ze šatny v sokolovně
přestavěli třídu a také jsme svépo-
mocí tamtéž vytvořili hřiště.
O Pikolínu je známo, že se stále roz-
šiřuje. Hodláte nabízet nějaké nové
projekty nejmenším dětem?
Momentálně neplánujeme rozšíření
kapacity, ale rády bychom nabízely

více služeb pro děti. Na příští rok
máme připraveno logopedické cvi-
čení (1-2 týdně) pro děti s vadou vý-
slovnosti, které povede proškolená
asistentka. Také nad rámec školky
nabízíme různé kroužky, a to i pro

děti mimo naši školku (flétna, kera-
mika, výtvarka, tanečky). Letos jsme
pilotně vyzkoušely zimní školku v
přírodě - hory. Byly jsme s patnácti
dětmi na Šumavě a moc se to poved-
lo. Kromě letního provozu připravu-

jeme letní tábor (7. 7. - 13. 7.) v Bu-
kové u Novohradských hor. Další
akce najdete na našem webu. 
Pořádáte také spoustu zajímavých
akcí nejen pro vaše školáčky, ale i
pro veřejnost. Představte některé.
Třikrát se konal Svatomartinský
lampionový průvod, kde děti přivítal
sv. Martin na koni a rozdal jim ro-
hlíčky. Před Vánoci jsme již dvakrát
pouštěli balónky Ježíškovi. Naše dě-
ti také účinkovaly s učitelkou Luc-
kou Tauchenovou na vítání občánků.

Helena PELIKáNová 

PŘI HŘE. Děti v řevnické školce Pikolín. Foto ARCHIV

ZAKLADATELKY. Karolína  Benešová a Michala Kotěrová před budoucí
školinkou NONA v Letech. Foto Helena PelIKáNová

Učitelka hájila svou kvalitu výuky a narazila! tvrdí rodiče

Dětský den ve Třebani
Dětský den ve stylu Na třebaňském
(divokém) západě! pořádají zadno-
řebaňští turisté 1. 6. od 14.00 hodin.
Začátek značené trasy je v Zadní
Třebani u mostu vedle turistické ma-
py a odpočívadla. Po zdolání překá-
žek jste zváni do Saloonu Dakota
(na návsi), kde děti dostanou oceně-
ní a buřty, které si opečou na ohni.

Michaela ŠMerglová, 
KČT Zadní Třebaň

Zadní Třebaň – Na veřejném zasedání zastupitelstva Zadní
Třebaně, které se konalo 15. května, byla z funkce odvolá-
na ředitelka místní školy a školky Jana Nešťáková. 
Důvodů k odvolání mělo zastupitelstvo víc. Tím hlavním
byl odchod žáků ze školy a ztráta důvěry. „Od začátku ro-
ku odešlo paní ředitelce ze školy osm dětí, což je pětina z
celkového počtu dětí, důvěru postupně ztráceli i rodiče,
hrozil odchod některých zaměstnanců,“ vyjmenoval někte-
ré z důvodů zastupitel a člen Školské rady ZŠ Jan Hovor-
ka. Zastupitelstvo obce odvolalo ředitelku právě na zákla-
dě návrhu Školské rady ZŠ.

Obecní úřad vyhlásil následně konkurz na obsazení místa
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Zadní Třebaň. Mezi požadavky
jsou mimo jiné předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky
školy, pedagogická praxe, znalost školské problematiky a
předpisů, zkušenosti ve stejné nebo obdobné řídící funkci
či osobnostní předpoklady. Výběrové řízení by se mělo
konat 19. června. Předpokládaný nástup nového ředitele je
1. 8. 2013. Přihlášky je nutné doručit do 4. 6. do 14.00 na
Obecní úřad v Zadní Třebani. Zastupující ředitelkou byla
do zvolení nového ředitele jmenovaná současná vedoucí
zdejší školky Pavlína Neprašová. (lup)

Ředitelka třebaňské málotřídky byla odvolána, hledá se nástupce
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Na třídenní návštěvu u příležitosti
80. výročí založení FK Lety dorazila
výprava z obce Ailertchen ze SRN,
se kterou nás pojí dlouholeté přátel-
ství. Naše vztahy začaly ještě před
pádem »železné opony«, kdy nikdo
z nás ani ve snu nedoufal ve vytvo-
ření sjednocené Evropy. A co je dů-
ležité, tyto vztahy postupem doby
přerostly v přátelské styky, které
přetrvaly až do dneška. 
Když jsme se poprvé setkali na jaře
1989, kde jinde než na fotbalovém
hřišti, nikdo z nás nevěřil, že by se
naše fotbalové kluby mohly začít
navštěvovat pravidelně. Během 24
let jsme se setkali mnohokrát a zjis-
tili, že sport opravdu bourá hranice
mezi národy. Vztahy mezi našimi
fotbalovými kluby vyústily v roce
2002 v uzavření partnerské smlouvy
mezi obcemi Ailertchen a Lety. Ne-
lze zapomenout na nezištnou pomoc
v době povodně v roce 2002, která
zasáhla i nás. Naši přátelé tehdy us-
pořádali sbírku a za vybrané peníze
vypravili kamión plný v té době nez-
bytně potřebných věcí pro postižené
rodiny.
V pátek 3. května se jako součást os-
lav konala valná hromada FK Lety,
kde byla připomenuta historie a i
současnost klubu. Naším hlavním cí-
lem je orientace na výchovu mláde-
že - chceme dostat k fotbalu co nej-
více dětí a zapojit, motivovat i další
složky veřejného života. V současné
době máme 6 družstev: A-tým dos-
pělých v krajské 1. B třídě, tým do-

rostu v krajské 1. A třídě, žáky a star-
ší i mladší přípravku v okresním pře-
boru a nově založenou fotbalovou
školičku pro věkovou kategorii 5-6
let. Orientace na mládež je finančně
náročná, zajištění chodu tolika druž-
stev není jednoduché, zvláště když
podpora státu je prakticky nulová. 
V sobotu navštívili naši hosté hrad
Karlštejn a po návratu se zúčastnili
oslavy Staročeských májů na letov-
ské návsi. Večer byl věnován grilo-
vání na hřišti, kde zahrála kapela
Vlak na Dobříš. V neděli dopoledne

jsme se rozloučili a dali si slib, že se
za dva roky uvidíme u nich, v maleb-
ném kraji Westerwald.
Děkuji všem přátelům, sponzorům i
těm, kteří se podíleli na organizaci
návštěvy přátel z Ailertchenu, za je-
jich podporu. Velký dík patří všem,
kteří pomáhali s ubytováním, občer-
stvením, strávili s našimi hosty čas
na výletě nebo večer při hudbě, tlu-
močili, konverzovali. Děkuji starost-
ce Báře Tesařové, s níž jsem celou
dobu velmi spolupracoval, Richardu
Sirotkovi za obětavost při grilování a

přípravě občerstvení, Jirkovi Hudeč-
kovi za pomoc se zajištěním progra-
mu, jeho dceři Lídě a jejím přátelům
za úžasný koncert, Robertu Uksovi
za výrobu darů pro hosty a zajištění
návštěvy fotbalového internacionála
Antonína Panenky.

Jiří KÁRNÍK, FK Lety

PRODÁM
stavební
pozemek

860 m2 (i více) 
v Řevnicích v ulici 
V Úvozu s krásným
výhledem do údolí
Berounky, svažitý,

pod lesem

Tel.: 257 721 303 
(+ záznamník)

S letovskými fotbalisty slavil Panenka
OSMDESÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ FK LETY SI S MÍSTNÍMI PŘIPOMNĚLA TAKÉ VÝPRAVA Z NĚMECKA

S PANENKOU. Autor článku Jiří Kárník se známým fotbalovým internacio-
nálem Antonínem Panenkou. Foto NN M. FRÝDL
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Tenisová škola
pořádá 

LETNÍ TENISOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ

Místo konání: areál Sokola Lety

Termíny konání: A) 15.-19. 7. 2013

B) 26.-30. 8. 2013

Cena: 2.800 Kč

Při včasném přihlášení sportovní boty
ZDARMA!

Bližší informace a přihlášky: 
+420 608 539 550, 

vaclavek@tenis-skola.cz
a na www.tenis-skola.cz
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Mopeďáci kroužili podbrdským krajem

Svinařští mopeďáci vyrazili v sobotu 18. května  do Praskoles, kde naši
kamarádi pořádali I. ročník Spanilé jízdy mopedů a dalších čudících stro-
jů do 50 ccm po podbrdském kraji. Ze Svinař nás jelo 14, navíc se k nám
přidal jeden Hlásnotřebaňák. Z Praskoles ke spanilé jízdě v pravé poled-
ne vyrazilo 132 nadšenců. To už počasí ukázalo vlídnou tvář a mohli jsme
se kochat krásnou jarní přírodou našeho kraje. Po dojezdu v 16 hodin byla
jízda zhodnocena. Nikdo se nezranil, pro poruchy odpadly jen tři stroje.
Nejstarším účastníkem byl Mádl z Praskoles, nejstarší účastnicí Škarva-
dová ze Svinař. Nejmladšímu účastníkovi – Novákovi z Příbrami - je 12
let. Nejlépe zrekonstruovaným mopedem S11 se může chlubit Veselý ze Svi-
nař, nejlépe zrekonstruovaným mopedem S22 Moutelíková ze Žebráku.
Nejlépe upravený moped – chopper vlastní Luboš Kožúrik ze Lhotky u Lo-
chovic. Od začátku sezony jsme se již zúčastnili 4. května Spanilé jízdy v
Žebráku (405 jezdců) a 11. května akce v Praze-Ruzyni (32 jezdců). Další
jízdy nás čekají, tak snad nám bude přát počasí.

Text a foto Vladimír ROZTOČIL, Svinaře
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Dobřichovice »vyfasovaly« sedm gólů
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Sebevědomí házenkáři  Bakova při-
jeli do Řevnic v roli favorita, ale
domů si odvezli  jen polovinu bodů.
Druhá polovina, ty důležitější, zůsta-
la doma. Dokonce přišlo dlouho oče-
kávané vítězství dorostenců v dre-
sech béčka. 
Řevnice ml. žáci - Bakov n/J 18:18
Branky: Huml 12, Palička 3,
kolomazník O. 2, Zavadil
Po prohraném poločase  se družstvu
moc šancí nedávalo. Ve druhém po-
ločase však kluci přidali a v posled-
ních vteřinách se jim podařilo vyrov-
nat. Potěšitelný byl výkon posil z řad
nejmladších.
Řevnice dorost - Bakov n/J 22:1
Branky: Štech 6, Veselý P. 7, Jelí-
nek 6, kraus 3
Téměř jistí postupující na mistrov-
ství si se soupeřem pohráli, vyzkou-
šeli si spoustu pěkných hezkých akcí
a zaslouženě zvítězili.

Řevnice st. žáci - Bakov n/J  9:11
Branky:  karpíšek 4, Sedláček 2,
Huml 2, Edl

Lajdácký přístup hlavně k druhému
poločasu, ve kterém jsme dokázali
dát jen dva góly, zapříčinil porážku.

Řevnice B - Bakov n/J 18:17
Branky: Štech 3, Veselý P. 10, Je-
línek 3, Jandus 2
Těžko vybojované první vítězství

našeho dorostu  v kategorii mužů.
Tvrdé utkání rozhodla přísně naříze-
ná »šestka« v samém závěru. Michal
Jelínek tak nastartoval nesmírnou ra-
dost ze zisku prvních bodů!
Řevnice st. žačky - Bakov n/J 7:21
Branky: Matoušková 4, Schýbalo-
vá, Smrčková, Šimonovská
Rozpadající se celek nepředvedl svůj
standartní výkon a vysoko prohrál s
průměrným celkem oblasti.           

Aktuální výsledky z 25. a 26. 5.:
Řevnice koeduk. - čakovice 6:7
Branky: Kolomazník Jiří 4, Kolo-
mazník O.,  Zavadil
Řevnice B - čakoviceB 14:16 
Branky: Veselý P.4, Štech 4, Jandus
3, Jelínek 3
Řevnice st. žáci - čakovice 5:20
Branky: Sedláček 3,  Edl 2
Řevnice st. žačky - čakovice  3:23
Branky: Dercová 2, Schýbalová
Řevnice ml. žáci - Modřany 2:22
Branky: Zavadil, Palička
Řevnice ml. žáci - Bakov 6:15 
Branky: Kolomazník O. 3, Zavadil
2, Kolomazník J.             Petr HOLÝ

Sportclub Řevnice pořádá

LETNÍ TENISOVÉ KEMPY
vhodné pro začátečníky i pokročilé hráče od 5 let výše

14. - 19. července v Příbrami
21. - 27. července v Řevnicích

4. - 10. srpna ve Frýdlantu v Čechách
Kempy jsou zaměřené na tenisovou i všeobecně pohybovou průpra-

vu. Bližší informace o programu, cenách atd. na www.tenisrevnice.cz
i u trenérů Dity Hauerlandové (774 513 987, ditapbi@gmail.com) a

Michala Mottla (736 503 511, michal.mottl@seznam.cz).

Poberouní - Od porážky k porážce
jdou fotbalisté Řevnic - bilance je-
jich posledních zápasů je hrůzost-
rašná. Za A-tým Dobřichovic mu-
sel nastoupit dokonce i předseda
oddílu Michal Roháček.            (mif)
Dobřichovice, krajský přebor
FC Jílové - Dobřichovice 7:0
Hosté odjeli do Jílového ve slepené
sestavě. Kromě několika hráčů z béč-
ka, musel dokonce nastoupit i před-
seda fotbalového oddílu. Zdecimo-
vaný tým však nechtěl betonovat -
naopak se snažil útočit. Za to také za-
platil vysokou porážkou. Domácím
se do oslabené, otevřené obrany hrá-
lo výborně.        Miloslav OMáčkA
Nová Ves - Dobřichovice 5:2
Branky: kratina, Novák
Hosté opět nastoupili ve slepené se-
stavě s předsedou oddílu na hrotu.
Do poločasu to bylo 4:0. Po přestáv-
ce se po efektní kombinaci míč do-
stal k osmnáctiletému Tomáši Krati-
novi, ten obešel posledního obránce i
gólmana a zakončil do prázdné bran-
ky. Za dalších pět minut byl v poku-
tovém území podražen předseda od-
dílu - penaltu proměnil brankář Jaro-
slav Novák. Předseda však pro zra-
nění musel odstoupit a hosté hráli jen
v deseti, protože nebyl nikdo na vy-
střídání. Miloslav OMáčkA
Dobřichovice, III. třída
Dobřichovice B - kosoř 2:3
Branky: Strejček, kratina

Ve vyrovnaném utkání lépe stříleli
hosté. (oma)
Dobřichovice B - Středokluky 3:2
Branky: Smiovský, Štědronský,
Strejček

FK Lety, krajská I. B třída
Sedlec-Prčice - Fk Lety 1:1 
Branka: Jablonský
Cenný bod z hřiště třetího týmu ta-
bulky, ale při troše štěstí mohly být
body i tři. Od prvních minut se ode-
hrávala taktická bitva se šancemi na
obou stranách. Ve 32. minutě vysu-
nul Rosenkranz Radu, který si nabě-
hl za obranu a byl před brankou fau-
lován. Penaltu proměnil Jablonský -
0:1.Po přestávce se domácí vrhli do
ofenzivy a v 60. minutě vyrovnali po
přetaženém centru, který nabíhající
útočník dorazil do sítě. V 67. minutě
mohl strhnout vedení na stranu hostů
Rada, ale po přihrávce Zýky prová-
hal své sólo a domácí brankář míč
vyrazil. V 84. minutě si naběhl na
hrot Zýka, obešel i brankáře domá-
cích, ale jeho dorážka skončila v
boční síti! V 89. minutě hlavičkoval
po přetaženém centru Kolman, ale
míč skončil těsně vedle branky do-
mácích. Jiří káRNÍk
Mníšek - Lety 2:1
Branka: Jablonský

Karlštejn, okresní přebor
karlštejn - Sk Újezd 5:1
Branky: klusák 2, kučera Pavel,

červený, kučera Jiří
Hosté dohrávali o deseti, bez jedno-
ho vyloučeného hráče. (vlau)

ŘEVNICE, III. třída okresní soutěže
Řevnice - Dobříč 1:8
Branka: krejsa
Druhý tým tabulky si s domácími dě-
lal, co chtěl - je neuvěřitelné, že se
Řevnice dokázaly jednou gólově
prosadit. Bilance s posledních zápasů
je opravdu hrůzostrašná. Na začátku
jara to vypadalo na jasnou záchranu,
teď to spíš vypadá na sestup. (Mák)
červený Újezd - Řevnice 6:0
Řevnice pokračují v trendu posled-
ních týdnů, a tak výše skóre není pře-
kvapením. (Mák)

OZT, III. třída okresní soutěže
Broumy - OZT 2:2
Branky: Štastný F., Neubauer
Škoda a ještě jednou škoda! Ostro-
van ztratil dva body na hřišti třetího
týmu tabulky a pustil před sebe do
vedení ve třetí třídě béčko Loděnic.
Přitom po prvním poločase vypadalo
vše nadějně - hosté šli do dvoubran-
kového vedení. Po změně stran se
domácí nadechli k náporu, přesto
měli třebaňští borci dvě tutovky, kte-
ré bohužel neproměnili. Nakonec
tlak domácích přinesl ovoce. Před
zápasem by možná OZT bod bral,
ovšem po jeho průběhu se musí ho-
vořit o ztrátě. A to nejen bodové, sva-
lové zranění si přivodil kapitán F.

Šťastný a problémy se zády má gol-
man M. Gőrőg. (Mák)
OZT - Lužce 2:1
Branky: Burián, Pazdera
Velká pochvala pro zraněními zkou-
šený Ostrovan, který dokázal otočit
průběh zápasu. Přišel však o oporu
zadních řad Buriána, který krátce po-
té, co vyrovnal, musel pro zranění
lýtka odstoupit a byl převezen k vy-
šetření do nemocnice.                (Mák)

LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Osov 0:2 
Liteň ztratila tři body i vyloučeného
Jiřího Eliáška. (mif)
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Favorit si do Bakova odvezl jen polovinu bodů
ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘŠTÍ DOROSTENCI V DRESECH BÉČKA VYBOJOVALI SVÉ PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ

Kdy a kde hrají 
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Rakovník 2. 6. 17:00 
SP. Příbram - Dobřichovice 8. 6. 17:00 
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Rožmitál 1. 6. 17:00
Žebrák - FK Lety 8. 6. 17:00
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Nižbor 1. 6. 17:00
Tlustice - Karlštejn 8. 6. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Kosoř 1. 6. 17:00
Dobřichovice B - Řevnice 8. 6. 17:00   
OZT, III. třída okresní soutěže
N. Jáchymov - OZT 2. 6. 17:00
OZT - Loděnice B 8. 6. 17:00        
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Zdejcina 2. 6. 17:00

CENNÁ REMÍZA. Řevničtí mladší žáci vybojovali v zápase s Bakovem
remízu 18:18. Foto NN m. Frýdl


