
Poberouní – Nelehké dny teď pro-
žívají obyvatelé našeho regionu.
Nejhůř jsou na tom ti, jejichž domy
a zahrady byly zaplaveny velkou
vodou, která se na začátku června
přehnala celými Čechami. A byla
hodně ničivá.
Každý si hned vzpomněl na rok 2002,
kdy voda zatopila všechno, co mohla.
Tentokrát naštěstí nevystoupala do
takové výšky, ale i tak přidělala sta-
rosti mnoha lidem. Dosáhla 3. stupně
povodňové aktivity, zalila mnoho do-

mů, některé části obcí musely být
kvůli vodě evakuovány. Teď už je vo-
da zpátky v řekách a potocích, lidé
uklízejí a obnovují zničené věci.
Po vytrvalých deštích se voda v Be-
rounce začala zvedat v sobotu 1. červ-
na. Jako první vtrhla do Mokropes: už
v noci na 1. 6. se rozlila po pláži i na
cyklostezku. Hned v sobotu ráno tu
byl vyhlášen 2. stupeň povodňové ak-
tivity (SPA). Pak vody stále přibýva-
lo, stejně jako ve všech okolních ob-
cích. V neděli 2. června už všude pla-
til 3. SPA a stále se zvyšovala hladina
vody i její průtok. Kritická situace tr-
vala celé pondělí, evakuaci kritických

míst museli nařídit v Řevnicích, Dob-
řichovicích i Černošicích. Teprve ko-
lem pondělní půlnoci přišly zprávy o
kulminaci Berounky; v Berouně měla
580 cm. Od té doby pomalu klesala,
ve čtvrtek 6. června byl znovu vyhlá-
šen 2. SPA.
To už se ale ve všech obcích čile pra-
covalo, organizovala se pomoc. Byly
vidět hloučky lidí, vozy hasičů i mno-
ho dobrovolníků, kteří pomáhali třeba
s pytlováním písku nebo stěhováním.
Lidé hodně diskutovali také na face-
booku a dávali tam fotky postižených
míst. Snad už se velká voda nevrátí!
(Viz strany 2 a 3) Lucie PALIČKOVÁ

Proměny už pomohly,
Notičky se chystají
Smíšený pěvecký sbor Canto Carso a
řevnická dětská lidová muzika Notič-
ky chystají společný charitativní kon-
cert na podporu místní rodiny se dvě-
ma dětmi zasažené povodní. „Při zá-
plavách přišli o veškeré spotřebiče,“
řekl zpěvák sboru Jiří Kylar. 
Koncert se uskuteční 18. června od
19.30 v řevnickém kině, rodině pak
bude předán výtěžek z vystoupení.
Obětem povodní se rozhodl pomoci
také jiný dětský soubor z Řevnic, ta-
neční skupina Proměny. Peníze, které
vybrala v pátek 7. 6. na své »Taneční
šou«, poputují k paní Pokorné, ma-
mince tanečnice Proměn Lucinky.

Jan FLEMR, Řevnice 
Michala WEiNgaRtOVÁ, Šumperk

Bojíme se budoucnosti! tvrdí
zaměstnanci dětského domova
Dobřichovice, Lety – Situace v Diagnostickém
ústavu (DÚ) v Dobřichovicích, pod který spa-
dá i letovský dětský domov (DD), se stále zhor-
šuje. Zaměstnanci se obávají dalších kroků ře-
ditelky Blanky Hrbkové Hrudkové. 
Zaměstnanci mají strach z budoucnosti. „Z naše-
ho funkčního týmu jsou trosky, lidé postupně od-
cházejí,“ říká odborný vychovatel Jan Kubát s
tím, že ředitelka se od začátku svého působení
dopouští vážných chyb. (Dokončení na str. 11) (lup) 

V tomto čísle Našich novin
* Medaile rozdával drak - strana 5
* Zahrádkáři blízko pekla - strana 6
* Fotbal se nehrál, v brance »zakotvil«

karavan - strana 14

Poberouní - Za  mimořádně ne-
příznivých podmínek se 31. 5. - 2.
6. konal Královský průvod z Pra-
hy na Karlštejn. Velitel císařské
gardy, jinak vedoucí černošické
šermířské skupiny Alotrium Josef
Kutílek, ho prožil takto.          (NN)
Je pátek 31. května  l. p. 2013, blíží
se osmá hodina večerní. Před kated-
rálou sv. Víta na Pražském hradě se
tísní stovky diváků. Když se rozezní
zvony, dávám povel trubačům. Za-
zní fanfáry a z katedrály vychází  cí-
sař Karel IV. doprovázen císařov-
nou Eliškou Pomořanskou i arcibis-

kupem Arnoštem z Pardubic. Nosiči
vynášejí  korunovační  klenoty. Cí-
sař krátce zdraví svůj lid, děkan že-
hná  průvodu.  Má garda se staví po
bok císařského páru i korunovač-
ních klenotů a vycházíme z Pražské-
ho hradu. Mohutné Vivat Carolus
Imperator zní nádvořími. Před Hra-
dem císař a císařovna nasedají na
koně, garda udržuje diváky v pat-
řičné vzdálenosti. Přidávají se bu-
beníci, zazní  fanfáry. Sedmý ročník
Královského průvodu s korunovač-
ními klenoty z Prahy na  Karlštejn
právě začal. (Dokončení na straně 3)

POHROMA. Ladislav Láznička ze Zadní Třebaně odváží věci z chaty pod místním nádražím, kterou v
minulých dnech zatopila rozvodněná Berounka. Foto Klára KŘÍŽOVÁ

Povodeň! Řeka opět ukázala sílu
EVAKUOVÁNI MUSELI BÝT LIDÉ V ŘEVNICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH I ČERNOŠICÍCH

11. června 2013 - 12 (598) Cena výtisku 7 Kč

Řevničtí divadelnícislaví devadesátiny

Císař Karel IV. přijel do Karlštejna vlakem

Noc na Karlštejně se vrátí
na hrad - po čtyřiceti letech
Karlštejn – V roce 1973 byl natočen slavný film
Noc na Karlštejně. V 70. letech se také Vrch-
lického nesmrtelná divadelní hra naposledy
hrála přímo na Karlštejně. Teď se sem vrátí!
Původní muzikál na jeho »domovském« hradě v
pátek 21. června sehraje soubor složený z pobe-
rounských ochotníků i profesionálů, který jej už
osm let úspěšně uvádí po celé republice. Vstu-
penky na představení, jehož výtěžek bude věno-
ván na odstranění škod památkových objektů po-
stižených povodněmi, budou k mání na hradě.
Kontakt: www.hradkarlstejn.cz. (Viz str. 3)      (mif)

Tři vodáci sjížděli jez, 
zachránil se jen jeden
Hlásná Třebaň - Raft se třemi
vodáky se 1. června před půlnocí
převrhl na jezu v Hlásné Třebani.
„Jednomu z trojice se v prudkém
proudu rozvodněné Berounky poda-
řilo připlavat ke břehu a přivolat
pomoc,“ uvedl Bořek Bulíček, maji-
tel řevnické záchranky, která s hasi-
či a policisty, včetně speciálního od-
dílu poříční policie ze Slap na místě
zasahovala. „Vzhledem k velké ne-
přízni počasí, dešti, velké vodě i tmě
byla pátrací akce po dvou hodinách
ukončena, aniž by se dva zmizelé
vodáky podařilo najít,“ dodal s tím,
že jediný zachráněný byl převezen
do berounské nemocnice.  (pef, mif)

Průvod vyráží od nádraží v Karlš-
tejně. Foto NN M. FRÝDL
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Děkujeme za pomoc! vzkazují rychtáři  
VE VŠECH OBCÍCH U BEROUNKY BYLY ZAPLAVENY DOMY I CHATY, POVODEŇ ZKOMPLIKOVALA DOPRAVU

Hluboce se skláním před prací hlás-
notřebaňských hasičů a dobrovolní-
ků, kteří při povodni neúnavně a
ochotně pomáhali tam, kde bylo po-
třeba. Obdivuji jejich trpělivost s
lidmi, kteří nechtěli opustit svůj
dům, i jejich odvahu. 
I my, v Hlásku, jsme rádi podali po-
mocnou ruku - přístřeší u nás ve
školce našlo několik rodin. Dík sa-
mozřejmě patří také obci za koordi-

naci a neustálou bdělost. Doufám,
že nás v Hlásné Třebani nečeká nic
podobného několik dalších desítek
let. A jenom jedna poznámka, kterou
si neodpustím. Ty, které pojali povo-
deň jako adrenalin, bych odsoudila
k trestu veřejných prací v nejvíce po-
stižených oblastech, aby svoji přeby-
tečnou energii využili tam, kde je
třeba. veronika vaculovičová,

Hlásek,  Hlásná Třebaň

Poberouní – Velká voda napáchala
velké škody. Ve všech obcích byly
zaplavené rodinné domy a mnoho
chat, části obcí musely být evaku-
ovány, naplnily se tisíce pytlů s
pískem. Ale je tu i dobrá zpráva:
lidé si vzájemně pomáhali.
A dělají to i v době, kdy se všechno
uklízí a obnovuje. Z obcí zní: Děku-
jeme hasičům, policii i dobrovolní-
kům a dalším lidem, kteří jakkoliv
pomohli!
V Černošicích měli starosti nejen s
evakuací, ale také s lávkou do Li-
penců. Na ní se 3. 6. zachytil mohut-
ný kmen, který se povedlo uvolnit až
po asi hodině a půl, takže lávka byla
poškozena. Hrozil jí ještě jeden ná-
raz – plovoucí karavan, který naštěs-
tí zachytili hasiči z Moravskoslez-
ského kraje, kteří přijeli na pomoc.

Místní SDH se kromě evakuace sta-
ral o čerpání vody a obnovu elektric-
ké energie.
Podobné problémy měli i v Dobři-
chovicích. Tady se voda dostala až k
zámku, zatopená byla zdejší vinárna
i nádvoří. Mnoho ulic muselo být
evakuováno (našli azyl v sokolov-
ně), byly postaveny protipovodňové
hráze, uzavřená byla ZUŠ, MŠ fun-
govala omezeně. Povodňová komise
vytvořila hlídky, které obcházely
obyvatele s nabídkou pomoci a hlí-
daly břehy řeky. „Děkuji všem, kteří
se zapojili do pomoci,“ vzkazuje sta-
rosta Dobřichovic Michael Pánek. 
Ani v Řevnicích povodňová komise
několik dní nespala. „Děkujeme do-
brovolníkům za pomoc!“ řekl řevnic-
ký starosta Libor Kvasnička. V pon-
dělí byla v plném proudu evakuace,
lidé mohli využít ubytování v soko-
lovně a stravování ve školní jídelně.
Postiženy byly hlavně části Řevnic u
kempu směrem na Rovina, fotbalové

hřiště a oblast u mostu na Lety. Ně-
kolik dní se nedalo projet zaplave-
ným viaduktem na objížďce.
Kromě Berounky přidělal Zadní Tře-
bani starosti Svinařský potok, který
se několikrát vylil i na silnici a voda
natekla do sklepů blízkých domů.
Na přívaly vody doplatili převážně
chataři u řeky, fotbalisté (na hřišti
byl přes metr vody) a chatky i kara-
vany na Ostrově. Bude trvat hodně
dlouho, než se vše opraví. Naštěstí i
tady se hlásí dobrovolníci na pomoc.
„Mladí hasiči pomáhali celé dny i
noci, hlídali vodu, pomáhali s pytli s
pískem, vozili, co bylo třeba. Zas-
louží si velkou pochvalu,“ řekl mís-
tostarosta Miroslav Hejlek.

Některé odvezli člunem

V Srbsku byla uzavřena lávka přes
Berounku i místní ZŠ a MŠ, kde by-
lo zřízeno evakuační středisko.
V plné pohotovosti byli v Hlásné
Třebani, která při povodni v roce

2002 patřila k nejpostiženějším ob-
cím kraje. „Od soboty 1. 6. jsme sle-
dovali situaci na řece, snažili se vy-
tvořit prognózu vývoje, informovali
jsme obyvatele, dobrovolní hasiči
stavěli hráze, hlídkovali u lávky a
pomáhali s odklízením věcí,“ uvedl
starosta Vnislav Konvalinka. „Kvůli
problematické evakuaci z některých
částí jsme lidi vyzvali k opuštění
obydlí s předstihem. Někteří doufali,
že voda už stoupat nebude, a tak mu-
seli být evakuováni člunem. Na urči-
tou dobu jsme uzavřeli lávku a uva-
žovali i o položení zábradlí,“ dodal s
tím, že výsledkem »téměř padesáti-
leté« povodně je 42 zatopených trva-
le obývaných objektů, 80 chat a 80
lidí, kteří se evakuovali sami nebo s
pomocí hasičů. „Děkuji všem za po-
moc, hlavně našim dobrovolným ha-
sičům,“ uzavřel Konvalinka.  
Povodeň zkomplikovala také dopra-
vu v regionu. Dlouho byla uzavřená
silnice mezi Černošicemi a Radotí-
nem, kde se vytvořilo jezero, a trva-
lo celý týden, než voda opustila sil-
nici. Nedalo se vyjet ani z Radotína
na Prahu, stejně jako po Strakonické
v Lahovicích. Téměř bez problémů
naštěstí fungoval vlak, který jezdil z
Berouna do Prahy celou dobu po-
vodní. Zatopené byly jen podchody
na nádražích a vlak nestavěl ve Vel-
ké Chuchli.     Lucie PALIČKOVÁ,

Petra FRÝDLOVÁ

Někteří by zasloužili trest...

NA HRÁZI. Letovští plní pytle s pískem, kterým zvyšovali hráz chránící jejich obec před řekou. Foto NN M. FRÝDl

POD VODOU. Zatopený Ostrov v Zadní Třebani.     Foto Petra FRÝDlová

Krátce z povodní 
* Aktuální povodeň je druhá nej-
větší v historii měření na Berounce
- rekord drží ta z roku 2002. Třetí
červnový den roku 2013 protékalo
řekou v Berouně 1 124 kubických
metrů za sekundu. Současná povo-
deň tak předstihla tu z roku 1981,
kdy Berounem protékalo 1 100 ku-
bických metrů za sekundu.        (lup)
* Kačák (Loděnice) a Radotínský
potok zvýšily svůj průtok při po-
vodních až 60x! Bylo to nejvíc, co
kdo kdy pamatuje. Průtok Radotín-
ského potoka je běžně 0,5 m3, 2. 6.
ráno byl 30,5 m3, což běžně nemá
ani Berounka.  Vladimír GlAser
* K záchraně tří lidí z domu v Čer-
nošicích, který zalévala voda, vy-
jížděli řevničtí profesionální hasiči
2. 6. večer. „Jedna osoba byla vyne-
sena z domu jednotkou ihned po je-
jím příjezdu na místo, další dvě
dům opustily po několika minutách
přemlouvání,“ uvedl hasič Pavel
Vintera. (mif)
* Ředitelské volno vyhlásila 3. - 5.
června ZŠ Zadní Třebaň, 6. a 7. 6.
fungovala pouze v krizovém reži-
mu. Odpadly i zájmové aktivity -
plavání v Berouně a výlet do Ostré.
Škola měla kontaminovanou studnu
a plné odpadní jímky.                  (pef)
* Na lodičce převážel 4. 6. obyvate-
le Srbska k lávce přes Berounku syn
zdejšího starosty Michal Bastl.
„Teď se jinak k domovům nedosta-
neme. Hladina Berounky opadává
velmi pomalu,“ uvedl pro Beroun-
ský deník. (pef)
* Zaměstnanci Farní charity Be-
roun pomáhali 6. 6. na žádost Měs-
tyse Karlštejn při vyklízení místní
školky a předali jí čistící i úklidové
prostředky. S Charitou Řevnice vys-
lali dobrovolníky na pomoc při úk-
lidu okolí Třebaní, Řevnic, Černo-
šic i Mokropes. Jitka KebrloVá
* Až 500 Kč mohou získat na nákup
dezinfekčních prostředků klienti
VZP, kteří bydlí v oblastech posti-
žených povodní. Kromě přípravků k
dezinfekci mohou příspěvek použít
i při nákupu ochranných pomůcek,
jako jsou třeba gumovky či rukavi-
ce.        oldřich Tichý
* chcete-li pomoci lidem poškoze-
ným povodní, můžete na obecní
úřady nosit mycí i desinfekční pro-
středky, hadry, košťata, kartáče, gu-
mové rukavice... Úřady budou věci
distribuovat dál. (pef)

Sbírku pro zvířata
organizuje Martina
Dobřichovice – Povodeň nepostihla
jen lidi, ale i mnoho zvířat. Pomoc
pro ně organizuje mimo jiné Marti-
na Janoušová z Dobřichovic. 
„Hodně zvířat nemá co jíst, snažíme
se jim poslat, co potřebují. Zapojili
se lidi z Prahy, posílají věci poštou z
Jičína, Třebíče, Ostravy… Všem dě-
kujeme,“ říká Janoušová. Pokud te-
dy máte přebytečné věci na úklid a
péči o zvířata, např. deky nebo pro-
stěradla, a jídlo (granule, müsli,
sladový květ, konzervy), neváhejte a
dovezte ho Martině. Je možné po-
slat též peníze na účet. Každá po-
moc je dobrá!
Materiální sbírka na zvířata je or-
ganizována v Dobřichovicích na ad-
rese Palackého 453 (Ganesha), tel.
603 172 875, více informací je na
facebooku Martiny Janoušové. (lup)
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Karel IV. přijel do Karlštejna vlakem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dobřichovice – Počasí letos akcím
pod širým nebem nepřeje. Platilo
to i pro muzikál Noc na Karlštej-
ně, který se měl dvakrát hrát na
zámku v Dobřichovicích. Kvůli li-
jáku se ale hrálo jen jednou.
Osmá sezóna muzikálu Noc na
Karlštejně začala šťastně jen napůl.
V pátek 31. května to od rána nevy-
padalo růžově, ale kolem páté hodi-
ny odpolední přestalo pršet a mohlo
se začít s přípravami. Večer pak za-
plněné hlediště vidělo skvělé předs-
tavení s »novým« císařem, hercem
Václavem Vydrou, který se role zho-
stil výborně, s nadšením. Diváci jej
několikrát odměnili potleskem na
otevřené scéně. Protagonisté poslali
při děkovačce vzpomínku Vladimíru
Čechovi, jemuž nemoc bohužel ne-
dovolila, aby si císaře zahrál i letos.
Představení bylo skutečně výjimeč-

né. Lumír Olšovský v roli Peška
doslova řádil, vymýšlel si nové
»hlášky«, čímž bavil diváky i herec-

ké kolegy. Jeho divadelní partnerka
Pavla Švédová měla občas problé-
my, aby se jeho vtípkům nerozesmá-

la. Návštěvníci měli možnost vidět
další známé tváře: Jana Rosáka v roli
vévody bavorského, Jiřího Oberfal-
zera jako krále cyperského, purkra-
bího Karla Krále, Moniku Vaňkovou
v roli císařovny, arcibiskupa Petra
Říhu nebo Alenu Říhovou v roli Of-
ky. Zbrojnoše si zahráli Jan Kuna,
Ondřej Nováček, Jiří Vitouš a - mi-
nistr zemědělství Petr Bendl. Velmi
početný sbor manů v čele se zdejším
starostou Michaelem Pánkem skvěle
dokreslil atmosféru večera.
V sobotu 1. 6. muselo být divadlo
zrušeno. Déšť nedovolil zvukařům
zprovoznit mikrofony i další potřeb-
né věci, navíc se Berounkou valila
velká voda. Náhradní představení se
v Dobřichovicích uskuteční 7. září -
vyvrcholí jím setkání šermířů Dobři-
chovická Alotria. Vstupenky zůstá-
vají v platnosti. Lucie PALIČKOVÁ

Průvod se vydává  z Hradu  Nerudo-
vou ulicí přes Karlův most, Staro-
městské náměstí  a Můstek. Před No-
voměstskou radnicí  císařský  pár se-
sedá  a přichází na podium, kde je
přivítán starostkou Prahy 2.  Velko-
lepý program  šermířů, kejklířů a
tanečnic  trvá  až do setmění.  Koru-
novační klenoty jsou uloženy na rad-
nici, kde nocuje i císařský pár. Začí-
ná drobně pršet. Vracíme se do naše-
ho ležení pod zámkem  v Dobřichovi-
cích. Voda stoupá, v noci držíme
hlídky...

Sobota 1. června
Ráno opouštíme ležení, v táboře ne-
cháváme jen pár lidí. Okolo  deváté
hodiny se před Malou  Chuchlí set-
káváme  s císařským párem i ostatní-
mi. Během snídaně začíná pršet  a
my se vydáváme na cestu.  
Z Malé Chuchle do Radotína jdeme
pěšky, jen císařský pár a Jan Jind-
řich jedou na koních. Po silnici se
valí proudy vody, prudce prší, avšak
šašek udržuje dobrou náladu. Po
zastavení na oběd v Radotíně od-
cházíme  na setkání se starostou. V
ústrety nám vyjíždí radotínští jezdci.
I přes příšerné počasí vítají císaře
stovky lidí a je skvělá atmosféra. 
Poprvé musíme měnit trasu. Řeka
nebezpečně stoupá, je zaplavena
cyklostezka a stále prší. Do Černošic
přicházíme  okolo půl  čtvrté,  i přes
nepřízeň počasí  je zde dost lidí. Po
vtipném proslovu místního starosty
následuje rytířský turnaj gardy, který

připomíná na rozmoklé louce plné
vody spíše vodní pólo.  Všichni jsme
promočení až na kůži.
Císař, císařovna a Jan Jindřich se
stále drží v sedlech koní, nosiči hrdě
nesou korunovační klenoty. Ze všech
teče voda proudem. Po výborné po-
lévce a grogu U Mlynáře v Mokro-
psech se přesouváme vlakem do Do-
břichovic. Každý již touží po teplém
a suchém lůžku. Do dobřichovického
zámku dorážíme v době, kdy je již
část zámecké louky pod vodou. Vět-
šina  našeho  tábora je odvezena do
bezpečí. Tradiční přivítání císaře se

odbývá na Křižovnickém náměstí. Po
vystoupení šermířů jsou všichni po-
zváni na pohoštění. Dlouho se ne-
zdržíme, je třeba evakuovat zbytek
historického ležení. Ve dvě ráno je
hotovo. Spíme v našem sídle v Čer-
nošicích, stále prší, voda stoupá.

Neděle 2. června
Ráno se v Dobřichovicích dozvídá-
me, že Lety, Řevnice i obě Třebaně
zrušily oslavy, přesouváme se tedy
přímo na Karlštejn. Vladaře vítáme
na nádraží. Nádražní rozhlas hlásí:
Na druhou kolej přijede vlak s císa-

řem. Z nádraží míří průvod k parko-
višti, kde je připraven program. Pů-
vodně měl  být na louce u Berounky,
ovšem místo louky je zde jezero.  Sta-
rosta Karlštejna se vítání císaře neú-
častní, stejně jako starostové ostat-
ních obcí čelí povodním. Během pro-
gramu je věnována vzpomínka »bý-
valému« císaři Vladimíru Čechovi -
letos ho nahradil David Suchařípa.
Na hradě s purkrabím ukládáme ko-
runovační klenoty. Sláva Císaři, Vi-
vat! doléhá k věžím Karlštejna... 

Josef JOHaNN rytíř  z Chvalovic
(Josef KUTÍLEK, Beroun)

»Nováček« Vydra exceloval, v lijáku se nehrálo

CÍSAŘSKÝ DORT SNĚDLI. Nádherný dort měli pro císaře Karla IV. na uvítanou připravený obyvatelé Hlásné
Třebaně. Protože vladař nakonec přes naši obec nejel, zasedli jsme v hospodě Na Růžku a dort snědli. Byl moc
dobrý - pochutnal si i starosta obce Vnislav Konvalinka.  Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

STOUPÁ. Vysoko vzedmutá hladina Berounky v Řevnicích... ... a v Dobřichovicích. Foto NN M. FRÝDL

Noc na Karlštejně
Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek, 

Petr BeNDL, Lumír oLŠoVskÝ, Petr JANČAŘÍk, 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...

KARLŠTEJN, hrad - pátek 21. 6.
Prědprodej vstupenek: Hrad Karlštejn - www.hradkarlstejn.cz

BEROUN, nám. J. Barranda - sobota 22. 6.
Prědprodej: Infocentrum Beroun - mic@muberoun.cz 
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Koukolík odpovídal, Třešňák zpíval
ZNÁMÝ BARD UVAŽUJE O VÝSTAVĚ SVÝCH OLEJOMALEB V ŘEVNICKÉM MODRÉM DOMEČKU

Ten, kdo přišel ve středu 29. května
do kavárny Modrý domeček v Řevni-
cích, zažil obohacující a příjemný ve-
čer. Lubomír Houdek z odborného
nakladatelství Galén představil ná-
vštěvníkům současné i budoucí pro-
jekty, do kterých se nakladatelství po
dvaceti letech působení pouští. Uvedl
také dva zajímavé hosty, kterým vy-
dává knihy. V případě lékaře a neu-
ropatologa Františka Koukolíka Ga-
lén vydal již dvanáct odborných knih.
Známý a oblíbený vědecký esejista,

autor knih Mozek a jeho duše, Vz-
poura deprivantů, Zvíře politické a
jiné odpovídal na dotazy návštěvníků
s trpělivostí a vtipem sobě vlastním.
Zazněly otázky, zda je v mozku ukry-
ta duše člověka, zda zvířata prožíva-
jí stejné emoce jako člověk a jak je
možné zjistit, že váš věrný psí přítel
má IQ šestiměsíčního dítěte. Zajíma-
vou informací bylo i to, že vaši osob-

nost ovlivňují vrozené geny až ze 60
procent. Velkým tématem byl výskyt
psychopatů ve společnostech napříč
historickým spektrem. Po diskusi s
Koukolíkem zahrál i zazpíval hudeb-
ník a spisovatel Vlastimil Třešňák.
Věnuje se také malbě a začal uvažo-
vat o výstavě svých olejomaleb v ka-
várně Modrý domeček. Na závěr byl
každý účastník obdarován dvěma

knihami, které mu v případě zájmu
jejich autoři podepsali. Děkujeme
Veronice Staré, která přes Městské
kulturní středisko tyto zajímavé pány
pozvala. Šárka haŠková, 

o. s. Náruč, Řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
14. 6. 18.00 PINOCCHIO 3000
21. 6. 18.00 VRTĚTI ŽENOU

KINO ŘEVNICE
Z důvodu chystané digitalizace je
provoz kina od začátku června na 1
- 2 měsíce přerušen. Věříme, že se
kino podaří zdárně zmodernizovat a
budeme vás v něm moci opět co nej-
dříve přivítat.        robert Bargel, 

gong o. s., Řevnice

KINO CLUB ČERNOŠICE
Nepromítá žádný film.

KINO MÍR BEROUN
11. 6. 20.00 ROZKOŠ V OBLACÍCH
11. 6. - 12. 6. 17.30 (St 18.30) PRÁSKAČ
13. 6. 15.30 RENOIR
13. 6. - 19. 6. 18.30 (Pá+Út+St 17.30, So
20.00) PODFUKÁŘI
14. 6. - 15. 6. 20.00 (So 17.30) JEN BŮH
ODPOUŠTÍ
18. 6. 13.45 ČTYŘLÍSTEK VE
SLUŽBÁCH KRÁLE
18. 6. 20.00 ŠIMON A DUBY
20. 6. - 25. 6. 17.30 (So-Ne 15.30) UNI-
VERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D
20. 6. - 26. 6. 20.00 (So+Ne+St 18.30)
MUŽ Z OCELI
25. 6. 20.00 SLAMĚNÝ VDOVEC

KINO RADOTÍN
11. 6. 17.30 ISABEL
11. 6. 20.00 ŠIMON A DUBY
12. 6. 17.30 ŽIVOT TÉ DRUHÉ
12. 6. 20.00 STAR TREK: DO TEMNOTY
13. 6. 17.30 HURÁ NA FRANCII
13. 6. a 15. 6. 20.00 TÍSŇOVÁ LINKA
14. 6. 17.30 IRON MAN 3
14. 6. 20.00 TRANS
15. 6. 17.30 KOVÁŘ Z PODLESÍ
18. 6. 10.00 RENOIR
18. 6. 17.30 ŠIMON A DUBY
18. 6. 20.00 TENKRÁT NA ZÁPADĚ
19. 6. 10.00 JEDLÍCI ANEB STO KILO
LÁSKY
19. 6. 17.30 ROK BEZ MAGORA
19. 6. 20.00 NEMAJÍ POKOJ SVÉVOL-
NÍCI
20. 6. 17.30 ATOMIC AGE
20. 6. a 22. 6. 20.00 MUŽ Z OCELI 3D
21. 6. 17.30 IRON MAN 3 3D
21. 6. 20.00 HURÁ NA FRANCII
22. 6. 17.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE
25. 6. 17.30 PAŘÍŽ - MANHATTAN

Notičky zahrají netradičně, bez krojů
Řevnice - Koncert dětské lidové muziky nazvaný Notičky netradičně se již
popatnácté koná v neděli 16. 6.  od 17.00 v sále řevnického Zámečku.
Na koncertě vystoupí žáci ZUŠ Řevnice, ale i jiných uměleckých škol, které
chodí do Notiček. Děti  zahrají vážné a nevážné skladby, které se naučily
během školního roku. Vrcholem večera bude vystoupení první primášky dět-
ské lidové muziky, studentky univerzity v americkém YALE Barbory Ko-
lářové a všech padesáti Notiček. (pef)

Tipy NN
* Peter Radvanyi a Luboš Beňa za-
hrají bluesové melodie 13. 6. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Pohádku Království v nastudová-
ní Divadla Anička a letadýlko může-
te vidět 14. 6. od 18.00 na náměstí J.
Barranda v Berouně. Od 19.30 pak
na stejném místě zahraje  kapela Po-
letíme? (pš)
* Recitál Poezie a hudba se usku-
teční 14. 6. v kavárně Jiná káva Be-
roun. Od 19.00 účinkují básník a hu-
debník Andraž Polič i herečka Na-
taša Burger. (pš)
* komedie Dívčí válka od Františka
Ringo Čecha bude k vidění 14. 6. od
20.00 v Lesním divadle Řevnice.
Vstup 329 Kč.  Barbora BOCtOR
* Pražská rock-punková kapela Bo-
denbroke se představí černošickému
publiku 14. 6. Její koncert se usku-
teční od 20.30 v sále místního Clubu
kino. (vš)
* VI. ročník Lhoteckého předletí, se
koná 15. 6. od 16.00 ve Lhotce u
Svinař. Na návštěvníky čekají diva-
delní představení, pohádky, muziky
i tanec. Připravena bude střelnice i
tvořivý koutek, večer se mohou dos-
pěláci potěšit muzicírováním v hos-
půdce U Emy. Vstup volný.       (pef)
* Děti z folklorního souboru Pra-
mínek zatančí a zazpívají 18. 6. od
17.00 na zahradě ZUŠ Černošice.
Od  21.00 bude program pokračovat
projektem tanečního a výtvarného
oboru Kresba světlem a pohybem.
Obě akce se konají jen za příznivého
počasí. Marcela LÁtALOVÁ
* kapely Poitín, Echoes of Pink
Floyd i Šárka Pexová a spol. kon-
certují 21. 6. od 15 do 22.00 na ná-
městí J. Barranda v Berouně.      (pš)
* Varhanní koncert hostí 21. 6. od
19.30 kaple sv. Judy Tadeáše v Dob-
řichovicích. Účinkují Jana Koucká -
soprán, Oldřiška Musilová - mezzo-
soprán a Zuzana Němečková - var-
hany. (vlc)
* Skupina Brutus zahraje 21. 6. od
21.00 v zahradní restauraci hotelu
Grand Řevnice. Adéla HORÁkOVÁ
* Výstava řevnických výtvarníků N.
Říhové, Z. Kotěrové, M. Trnkové, F.
Plzáka, M. Straky a J. Trnky se koná
v bývalé galerii (budova Bening) u
Zámečku Řevnice. (toh)

Dobřichovice – Páté Dobřichovic-
ké divadelní slavnosti měly začít
1. června pohádkou místního dět-
ského souboru kukadýlko Jak
dobrák se stal králem a vykuk do
pekla přišel. 
„Nezačaly - představení muselo být
na poslední chvíli pro onemocnění
malých herců zrušeno,“ potvrdila
Vlaďka Cvrčková z dobřichovické
radnice s tím, že pohádku soubor se-
hraje v náhradním termínu.
Dobřichovická divadelní společnost
(DDS), která slavnosti pořádá, před-
staví v létě dvě vlastní hry a pozva-
la také další amatérské soubory.  
Program divadelních slavností:
• 14. 6. Klinika doktora Řezníčka -

Divadelní sdružení Tyl
• 27. 6. V levé poledne - Divadlo
V.O.S.A.
• 5. - 6. 7. Bordel na ministerstvu -
DDS
• 7. 7. Zajíc v pytli - Divadlo Boski
• 13. 7. Co věděla Klára Kovalová
(a musela zemřít!) - Studio mladých
• 14. 7. Koncert vokální skupiny
Dobrý večer Quintet - od 18.00
• 17. - 19. 7. Sladké tajemství - DDS
• 25. - 28. 7. Bordel na ministerstvu
- DDS
Všechna představení uvidíte na ná-
dvoří dobřichovického zámku obvy-
kle od 20.30 hodin. Vstupenky si
můžete rezervovat na: rezerva-
ce@divadlodds.cz.             (lup, mif)

AUTOGRAMIÁDA. Zájemcům se hlavní protagonisté večera Vlastimil
Třešňák a František Koukolík (zleva) podepsali.       Foto Šárka haŠková

Slavný dudák Konrády mi nabídl tykání, toho si vážím!
Zbraslav - Celý květen se v dolním
Poberouní i na Podbrdsku konal
folklorní festival Staročeské máje.
Dvakrát na něm zahrála také du-
dácká muzika Hruška, v jejímž če-
le - stejně jako v čele zbraslavské
dudácké školy JADUŠ - stojí Jind-
řich Josef Václav JAneček.
Jak vznikla JaDUŠ? 
Škola vznikla z potřeby dětí, nebylo
u koho se učit. Já jsem se na dudy na-
učil, když mně bylo 50 - u jednoho z
nejlepších dudáků na Mělnicku, Břeti
Moce. Dudy si tehdy našly mě - jel
jsem náhodou přes Strakonice, kde se
právě konal dudácký festival. Zasta-

vil jsem zrovna ve chvíli, kdy hrála
Domažlická dudácká muzika a oka-
mžitě se do tohto zvláštního nástroje
zamiloval. Hned jsem se začal zají-
mat, kdo by mi dudy vyrobil.
vy ale nehrajete jen na dudy, že? 
Kromě dud hraji na bicí, kytaru, bas-
kytaru, klarinet, saxofon i harmoniku.
Také jste několik let provozoval pří-
rodní divadlo...
Ano. Na chalupě v Orlických horách
jsme si s přáteli postavili vlastní di-
vadlo - nemohli jsme se dívat na tu
hrůzu, kterou nám nabízela televize.
Pořádali jsme hudební festivaly i di-
vadelní. Jezdil jsem po všemožných

liduškách, poslouchal děti, jak hrají,
a ty talentované následně zval do
svých pořadů, aby měly možnost se
prezentovat před neznámým publi-
kem, nejen před rodiči a přáteli. 
co považujete za svůj největší muzi-
kantský úspěch?
Největší poctou, jíž si velmi považu-
ji, bylo, když mi slavný chodský du-
dák Antonín  Konrády nabídl tykání.
Chodové jsou velmi hrdí a svým způ-
sobem uzavření, proto si zachovali
svébytnost a kulturu. Tím, že mě při-
jali mezi sebe a ocenili  moji práci s
dětmi, se mi od nich dostalo nebýva-
lé cti. Helena PeLIkÁnOVÁ 

Dobřichovičtí zvou na slavnosti

Jindřich Janeček.        Foto archiv
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Všeradův kurýr

Loni v červnu, při příležitosti oslav
750. výročí první zmínky o Všeradi-
cích, založily tři sousední obce -
Všeradice, Podbrdy a Vinařice - spo-
lečenství nazvané  Všeradova Země.
Ještě na konci loňského roku se sešli
všichni tři starostové zmíněných vsí
a dohodli se na založení tradice kaž-
doročního konání Všeradova dne.
Měl by být kulturně-společenskou
událostí, na které se budou setkávat,
soutěžit mezi sebou a předvádět své
(nejen) umělecké schopnosti a do-
vednosti obyvatelé všech zúčastně-
ných obcí. 
Letos připadl úkol uspořádat Všera-
dův den na Vinařice. V sobotu 22.
června se od 12.30 uskuteční ve vi-
nařickém mysliveckém areálu na
Višňovce 1. ročník akce od založení
Všeradovy země nazvaný Vinařický
Všeradův Den. Obyvatelé Vinařic
jsou připraveni se tohoto úkolu
zhostit, jak jen nejlépe dovedou. Vě-
říme, že se hodně našich kamarádů
přijde pobavit na Višňovku, ti starší
i zavzpomínat na časy svého mládí,

kdy se na Višňovce konaly na letním
parketu pravidelné taneční zábavy.
Srdečně zveme také vás!

Program Všeradova dne 
ve Vinařicích

12.30 – Zahájení akce, staropražská
kapela Třehusk
- přivítání hostů, představení soutěž-
ních družstev obcí 
13.00 - první soutěžní disciplína 
13.45 - vystoupení Podbrdy (Mini-
max + ženy s dětmi)
14.15 - druhá soutěžní disciplína
14.45 - vystoupení Podbrdy (Mini-
max + vystoupení děti - zpěv a tanec
+ vystoupení žen - tanec)
15.30 - třetí soutěžní disciplína
16.00 - hudební vystoupení Všera-
dice (pan Zrzavý) 
16.35 - čtvrtá soutěžní disciplína
17.00 - vystoupení ženy Všeradice
17.30 - vystoupení country kapely
18.15 - vystoupení ženy a děti Vina-
řice, vyhlášení výsledků soutěže
19.00 - BEATLES revival

Petr PODUBECKÝ, 
starosta Vinařic

Všeradův den
bude ve Vinařicích
OBYVATELÉ TŘÍ OBCÍ ZMĚŘÍ SÍLY V RŮZNÝCH SOUTĚŽÍCH

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 12/2013 (127)

Do Všeradic dorazí umělci z Polska i Španělska
Umělci z pěti evropských zemí se zúčastní letošního ročníku Art Sympozia
Všeradice. Svá díla budou pod brdskými kopci tvořit umělci z Polska, Špa-
nělska, Německa, Rakouska i České republiky. Vernisáž jejich společné vý-
stavy se uskuteční 22. června od 14.00 v Galerie M. D. Rettigové.
ART Sympozia se ve Všeradicích konají od roku 2006. Za tu dobu se jich
zúčastnila takřka stovka malířů a sochařů z různých částí světa:  Švédska,
Polska, Slovenska, Německa, Maďarska, Švýcarska, Ukrajiny, Mongolska
či Kanady. Setkání umělců přináší do obce kulturní zážitky, které Všera-
dicím může závidět mnoho velkých měst. Cílem velkorysého projektu je
zvýšení nabídky kulturních i společenských aktivit v regionu, konfrontace
různých pohledů na Všeradice a okolí, založení kulturního a turistického
centra i galerie moderního umění. Každý z účastníků přenáší do pláten či
grafických listů pohled na krajinu Podbrdska.  Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

Z podbrdského kraje
* Výstavu malířky i sochařky Květy
Makovské, malíře Viktora Žabinské-
ho i malíře Jiřího Kreissla si můžete
do 23. 6. prohlédnout v galerii M. D.
Rettigové Všeradice.                   (syš)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je až do září
otevřena o sobotách, nedělích a
svátcích od 10 do 17.00.              (ak)

Průjezd Všeradicemi
komplikují uzavírky
Průjezd Všeradicemi ztěžují  uzavír-
ky silnic kvůli výstavbě kanalizace
a vodovodu.  Do 7. 7. bude uzavře-
na část silnice na Podbrdy od křižo-
vatky se silnicí na Nesvačily až k
novému parkovišti u Zámeckého
dvora. Od 8. 7. do 11. 8. bude uza-
vřen úsek od stejné křižovatky k
prodejně Jednota. (pš)

Medaile za statečnost rozdával drak
DĚTI Z OSOVSKÉ MATEŘINKY PODNIKLY VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU MIRÁKULUM

Mirákulum. Pod tímto ná-
zvem se ukrývá krásný zá-
bavní park v bývalém vo-
jenském prostoru Milovi-
ce, do kterého jsme si s
dětmi z Mateřské školy
Osov udělali výlet.
Po příjezdu už na nás na
přilehlém parkovišti čeka-
la pohádková postava –
Královna, která nám děla-
la průvodkyni celý den. 
Měli jsme možnost nah-
lédnout pod pokličku růz-
ným řemeslům, např. per-
níkáře, kováře, dráteníka,
platnéře, skláře či mýdla-
ře. Každý z nich dětem vy-
světlil, čím je jeho řemeslo
zajímavé a k čemu byl li-

dem potřebný. Také jsme
viděli představení rytířů,
cvičených pejsků, kouzel-
níka a cvičitele dravých
ptáků.
Děti byly překvapené z ve-
likánských trampolín za-
budovaných v zemi i z prů-
lezek ve výšce dvoupatro-
vého domu. Prošli jsme se
také cestou za skřítkovou
babičkou, která vedla tmou
tmoucí - pro mnohé z nás
to byla opravdová stezka
odvahy. Náročný výlet, pl-
ný zážitků končil u draka,
od kterého jsme si vyslou-
žili medaile za statečnost.

Dáša PEŠICOVÁ,
MŠ Osov

ÁRIE NA VERNISÁŽI. Ve všeradické galerii M. D. Rettigové byla 3. června
zahájena výstava všestranné umělkyně Gabriely Jelínkové. Operní pěvkyně,
která pochází ze slavné hudební rodiny, studovala na prestižní hudební uni-
verzitě Mozarteum, ale věnuje se také výtvarnému umění. Obrazy již vysta-
vovala třeba v Martinickém paláci i Císařském mlýně v Praze či ve Vráži u
Písku. Na vernisáži všeradické výstavy, která potrvá do 14. 7., zapěla árii z
Carmen od Georga Bizeta. Jelínkovou budete moci ve Všeradicích opět sly-
šet 22. 6. na zahájení výstavy obrazů, které vzniknou na 8. ročníku meziná-
rodního malířského sympozia.       Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

MIRÁKULUM. Osovské děti v zábavním parku Miráku-
lum. Foto Dáša PEŠICOVÁ
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J A H O D Y
Zveme Vás na prodej a samosběr kvalitních,
čistých jahod, který probíhá v měsíci červnu.

Přijmeme brigádníky na sběr jahod.
Informace na telefonu: 604 992 420.

Vnislav Konvalinka, jahody, Rovinská ulice
(cca 50 metrů pod spodním jezem) Hlásná Třebaň

Policistky odebraly dětem otisky a půjčily jim pouta i zbraň
CAPARTI NA STŘELNICI TREFOVALI TERČ A LÍZÁTKA, V KNIHOVNĚ KRESLILI POLICAJTY

Na jarní výlet vyrazili 1. června zad-
notřebaňští zahrádkáři. Již několik
let nedokážeme naplnit autobus zá-
jemci z obce, a tak nám vydatně po-
máhají Měňanští, Liteňští i Řevničtí.
Tentokráte s námi jeli i dvě zahrád-
kářky z Loděnice. Téměř plný auto-
bus vyjel v 7.15  a po půl deváté už
jsme vystoupovali u brány zámku
Nelahozeves, který patří roudnické
větvi Lobkowiczů. Rozdělili jsme se
na dvě skupiny a vyrazili na prohlíd-
ku rozlehlé stavby. Viděli jsme mno-
ho krásných pokojů, naleštěnou zb-
roj, výstavní lovecké trofeje a jednu
z nejzajímavějších soukromých kni-
hoven na území Čech. 
Po skončení prohlídky a koupi suve-
nýrů i pohledů jsme za vydatného
deště odjeli do Mělníka. Na jeho ok-
raji, v části Mlazice, jsou dvě zah-

radnictví. Jedno se věnuje prodeji
stromků a keřů, druhé se specializu-
je na květiny. V rozlehlých sklení-
cích si mnozí z nás vybrali plno kyti-
ček do zahrádek. Ceny byly velmi
zajímavé, tak byli všichni s nabíd-
kou nadmíru spokojeni. Autobus na-
plněný krabicemi s voňavými pokla-
dy se s námi rozjel do centra Mělní-
ka, kde jsme měli zajištěný oběd.
Ve tři čtvrtě na dvě jsme mohli vyra-
zit k poslednímu cíli výletu, tajem-
nému hradu Houska. Cesta úzkými
krkolomnými silničkami trvala hodi-
nu, pak jsme ještě stoupali asi 20 mi-
nut hezky po svých. Mlha a déšť by-

ly takové, že skoro nebyla vidět stře-
cha hradu. Po zakoupení vstupenek
nás pan kastelán pozval na nádvoří a
začal vyprávět o hradu. Následovala
prohlídka kaple, kde podle pověsti
praskla skála, z průrvy byl cítit sirný
zápach a vystupoval kouř. Říká se,
že je tam vstup do pekla. Jednou na
laně do průrvy spustili jakéhosi od-
vážlivce a když ho za čas vytáhli, byl
šedivý, starý a nemohl ze sebe vyp-
ravit slova, co dole viděl a zažil.
Exkurse pokračovala prohlídkou
komnat v patrech objektu. Škoda, že
počasí nepřálo - za jasných dnů je vi-
dět na Bezděz, Lužické hory i na

kousek Jizerek. My měli z oken vý-
hled na pár nejbližších stromů v údo-
lí pod hradem. Řidič autobusu se na-
konec odhodlal a dojel pro nás až na
prostranství před branou. To jistě
mnozí uvítali - mohli jsme hned na-
sednout a odjet k domovu. 
Příští výlet se uskuteční 7. 9. - poje-
deme do Podkrkonoší. Navštívíme
Bozkovské jeskyně u Semil, roman-
tický Roztocký mlýn, Železný Brod
s expozicí sklářského muzea i záme-
ček Humprecht u Sobotky. Těšíme
se na všechny zájemce.

richard votíK, Zadní třebaň

Ořech hostí Medobraní
Jubilejní 10. Medobraní se bude ko-
nat  22. června od 10 do 18.00 v are-
álu Lanového centra Ořech. 
Na návštěvníky čekají stánky s me-
dem, medovinou i potřebami pro
včelaře, řemeslný jarmark, výstava
fotografií Karlštejnsko z balonu i
výkresů dětí na téma Včelí královna.
Součástí programu je výstava mini-
kár i historických traktorů, minitur-
naj v pétanque, jízdy na huculských
koních i prezentace českých potra-
vin oceněných značkou KLASA. Na
nejmenší bude čekat dětský koutek.
Vrcholem akce bude soutěž o nej-
chutnější med a medovinu - vzorky
(0,5kg a 0,5l) se odevzdávají přímo
na Medobraní do 13.45. Na závěr
zahraje country kapela Farmáři.

Vladimír GLASER, Ořech 

Valkýru hraje Veronika
Lety, Okoř – Akce Brána gotiky do-
kořán se bude konat 15. června. Na
hradě Okoři ji pořádá šermířská sku-
pina Okořská garda, která už osm let
s poberounskými herci účinkuje v
muzikálu Noc na Karlštejně. 
„Předvedeme vám nové šermířské
vystoupení Cesta do Valhaly,“ řekla
členka gardy Veronika Kunová z Le-
tů, jež si v představení zahraje Val-
kýru, bájnou bytost, která odváděla
mrtvé bojovníky do Valhaly. Můžete
se těšit i na další šermířské skupiny,
hry pro děti a vystoupení kata. (lup)

Třebaňští zahrádkáři byli blízko pekla
JARNÍ VÝLET VEDL ZE ZADNÍ TŘEBANĚ DO NELAHOZEVSI, MĚLNÍKA A NA TAJEMNÝ HRAD HOUSKA

NA NÁDVOŘÍ. Výprava zadnotřebaňských zahrádkářů na zámku v Nelaho-
zevsi. Foto ARCHIV

Dobřichovice - Food festival -
všechny chutě světa se bude v re-
žii Řevničana Štefana oršoše a
spol. konat 15. 6. od 10 do 22.00 v
areálu dobřichovického zámku.
Velkolepá slavnost je koncipována
jako gastronomická show pro mi-
lovníky výjimečných zážitků, volání
dálek, dobré muziky a hlavně chut-
ných, zajímavých pokrmů. Přizváni
jsou vyhlášení kuchaři, kteří buď
tvoří  v českých restauracích jídla ze
své země, či se specializují na zah-
raniční kuchyni a v Dobřichovicích
budou nabízet pokrmy, které se jen
tak nevidí. Ochutnat bude možné
mexické speciality, francouzské pa-
lačinky, korejské kimči, japonské
sushi, vietnamské pho, indickou ma-

salu ale třeba i čerstvé těstoviny či
konopné speciality. Raritou bude
stánek se smaženým hmyzem. Na-
bídka bude doplněna o stánek s ko-
řením ze všech koutů světa, kvalitní
kávou, doutníky, italskými i asijský-
mi produkty... Součástí festivalu bu-
dou workshopy, na kterých si budete
moci vyzkoušet přípravu vybraných
pochutin. Doprovodný kulturní pro-
gram se může pochlubit skvělými
hosty: brazilskou bubenickou show
Batucada, latinsko-americkou kape-
lou Caribe, arabskou skupinou Ziri-
ab aj. Pro malé návštěvníky bude
připraveno dětské divadlo Pavlíny
Brzákové, divadlo Ty-já-tr, zábavné
hry i workshop Školy smíchu Petra
Fridricha. Helena PeLIKáNová

K mání bude leccos, i hmyz

Dětský den na střelnici pořádalo po-
slední květnovou sobotu Myslivecké
sdružení Mořina. Navzdory deštivé-
mu počasí se sešlo přes dvě desítky
dětí. Střílely na terče se zvířaty a lí-
zátky, strefovaly se míčky do pet
lahví, házely na terč i na kuželky a
jezdily s autíčky na dálkové ovládá-
ní. Každý z capartů si vysloužil me-
daili, sladkosti, míčky, karty i bad-
mintonové rakety. Vše bylo završe-
no opékáním buřtů. Velké poděková-
ní patří sponzorům.
Obecní úřad Mořinka pořádal spolu
s karlštejnskou policií dětský den
první červnovou sobotu. Protože ta-
ké celý den pršelo, sešli jsme se v
obecní knihovně. Dorazily dvě desít-
ky dětí s rodiči, babičkami, příbuz-

nými i známými. Všechny děti nej-
dřív měly za úkol nakreslit, jak si
představují policajta, policajtku ne-

bo policejní vůz. Všechny obrázky
byly moc pěkné a budou vystaveny v
knihovně. Poté, co si každý malý

účastník vyrobil větrník, přišly dvě
karlštejnské policejní důstojnice.
Odebraly dětem otisky, půjčily jim
služební zbraň, pouta i obušek a fou-
kaly do alkohol testeru. Ženy zákona
děti poučily, jak se chovat v silnič-
ním provozu i co je důležité mít při
jízdě na kole a rozdaly drobné dárky.
Když se s námi důstojnice rozlouči-
ly, promítli jsme film Legendární
parta. Každé dítě si domů odneslo i
balíček se sladkostmi a balonek.
Děkuji zástupcům karlštejnské poli-
cie a zvu na další akce, jež v Obecní
knihovně Mořinka pořádáme: 17. 6.
Čtení pro děti a 11. 9. besedu se spi-
sovatelkou Markou Míkovou.

Kateřina Smoterová, 
starostka mořinky

DŮSTOJNICE. Karlštejnské policejní důstojnice na dětském dnu, který se
konal v Mořince.                                                   Foto Kateřina SMOTEROVÁ
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Divadelnímu souboru Řevnice je de-
vadesát let. Cítí se ve formě a…
Slaví! Samozřejmě hraním a k
»hrací« oslavě i zve. Staňte se divá-
ky řevnických ochotníků; na ten zá-
žitek je ideální čas… Prvně v histo-
rii si dá jeviště s hledištěm skutečný
přípitek.  
Inkoust na křestním listu Divadelní-
ho souboru Řevnice (v té době Jed-
noty divadelních ochotníků) ztrácí
na barvě, ale věhlas spolku nebled-
ne. Naopak! Začal se vybarvovat a
dosáhl pestrosti. V osazenstvu i uvá-
děných žánrech. Hraje domácí a za-
hraniční komedie, detektivky, klasi-
ku, crazy, pohádky, a to převzaté, i
své vlastní-autorské. Hraje v Lesním

divadle, v řevnickém kině, hostuje v
okolí i na profi-divadelních scénách.
Soubor »rozjel« na plný plyn svou
devadesátou sezonu…
(Kompletní speciál k »devadeátce«:
O vzniku a historii DSŘ, o lidech s
ním spjatých, o profesionálech, kteří
tu hráli, o představeních… Vše s fot-
kami i videem: www.divadlo-revni-
ce.cz, www.divadlorevnice.cz)

Pár čísel a fakt

Divadelní soubor Řevnice má sice
pevná pravidla, ale je veskrze demo-
kratický. Najdete v něm Bílou i Čer-
venou, Kunu stejně jako Veverku,
též dvojice manželské nebo souroze-
necké. Bez problémů zde funguje

Navrátil, Pospíšil i Zavadil a z jedné
rodiny jsou tu klidně tři: třeba od
Šmejkalů. Doyenem a velmi dobrým
pamětníkem je ing. Josef Beneš (t. č.
už nehrající, ale přemluvit by se asi
dal) a nej… stále hrajícím Ivo Tam-
chyna. Poznatků a dat máme mno-
hem víc, nicméně stručně a jasně: v
roce 2013 slaví čtyřicet sedm členů
DSŘ - aktivních i čestných – soubo-
rovou 90ku. (A’propos, tehdy před
inkriminovanými devadesáti lety,
bylo zakládajících členů 78!) Slaví
čtyřmi hrami uváděnými na domov-
ské scéně, tedy v Lesním divadle
nad Řevnicemi a 280 metrů nad mo-
řem. Jde o tři nová nastudování a
jednu reprízu. (Hry uvedené počát-

kem roku v řevnickém divadlo-kině,
v to nepočítáme.) 
Ještě poznámka: k narozeninám
jsme si udělali radost a sepsali i vy-
dali speciální limitovanou edici al-
manachů »90ka«, který můžete zís-
kat i vy. Na všech našich letošních
představeních.  

Víte, že za posledních
deset let...
… režírovali hry dvě dámy a pět pá-
nů? V dámské sekci: Alice Čermá-
ková a Michaela Šmerglová. A v
pánské? Ivo Tamchyna, Miloslav
Šmejkal, Petr Říha, Miloslav Frýdl
a Martin Kirov
… nejvíce techniky, zvířat, sudů, lidí
a vůbec… dostal na scénu Lesního
divadla Míla Frýdl? 
… byli úspěšně do rolí žen obsazeni
pánové Alexandr Skutil, Roman Ti-
chý a Jakub Kencl?
… oko diváka ochromily dekoltem
nejčastěji: Lucie Kukulová, Tereza
Červená, Monika Vaňková…?
… nejvíce skutečných zbraní řinčelo
v hrách Stůj, stejně střelím! a Rád
to někdo horké?
… nejdelší tanec (čardáš) a násled-
ně monolog na jeden nádech zvlád-
la Marie Šímová, jako babi Gerda?
… tělo de facto gumové a ohnivz-
dorné má Jiří Vitouš? 
… teklo nejvíce vodky v představení
Ženitba?
… nejvíce názvů her začínalo na
písmeno P?
… nejčastěji fotí hry v divadle pp.
Jakub Kencl a Pavel Jílek?

Oficiální oslavy narozenin řevnické-
ho souboru zahájí první letošní hra v
místním Lesním divadle - Pane, vy
jste vdova! v režii Alice Čermákové.
„Speciálně na její třetí uvedení - v
sobotu 22. června - všechny srdečně
zveme,“ řekla principálka souboru
Michaela Šmerglová. Zmíněné
představení bude mít totiž slavnost-
nější ráz - po jeho skončení chtějí
řevničtí divadelníci spolu se svými
diváky, příznivci, pamětníky, doná-
tory… prostě všemi milými hosty
devadesátku oslavit. 
„Tento večer v lese pojmeme slav-
nostněji, obsáhleji. Proto je vstup do
areálu již v 19.00 a počítejte s tím,

že se oslavy protáhnou i po předsta-
vení. Konečně se tu tváří v tvář se-
jdou ti z jeviště s těmi z hlediště a
dostanou šanci spolu mluvit – třeba
o divadle. Navíc si spolu budou mo-
ci připít a občerstvit se,“ doplnila
principálka. Součástí večera s nefor-
málním rautem po představení bude
i hudební produkce. „Překvapení,
kromě červeného koberce a pochu-
tin? Snad se podaří ještě o fous zve-
lebit a ukrášlit areál divadla,“ připo-
jila doušku Michaela Šmerglová s
tím, že drobná divácká překvapení
od souboru budou čekat návštěvníky
i při uvedení dalších her v červenci a
srpnu. Stačí jen přijít!

Program 2013 - »naši«
v Lesním divadle
- Pane, vy jste vdova!
20. - 23. 6. (20h, 20h, 19h + osla-
vy, 18h); režie: Alice Čermáková
- Miláček
19. – 21. 7. a 26. - 28. 7. (20h,
20h, 17h – 20h, 20h, 17h); režie:
Ivo Tamchyna
- Princezny na ocet?
(… aneb Šílený rádce)
9. - 11.8 a 16 .- 18. 8. (19h, 19h,
18h – 19h, 19h, 18h); režie a au-
tor: Michaela Šmerglová
- oPona nahoru!
6. - 8. 9.; režie: Alice Čermáková
(Aktualizace časů na www.diva-
dlorevnice.cz)

Červený koberec i raut
OSLAVY NAROZENIN SE BUDOU KONAT 22. ČERVNA

Speciální příloha k 90. výročí založení Divadelního souboru Řevnice               

DÁMSKÁ KAPELA. Záběr z představení Rád to někdo horké (režie Alice Čermáková), které se v řevnickém Lesním divadle hrálo v roce 2009.

Řevnický divadelní soubor se cítí ve formě
INKOUST NA KŘESTNÍM LISTU DSŘ ZTRÁCÍ NA BARVĚ, ALE VĚHLAS SPOLKU NEBLEDNE

ŘevnickáDEVADESÁTKA
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Na divadelních prknech se špatně chodí v podpatcích
TŘI OTÁZKY PRO ČLENY DIVADELNÍHO SOUBORU ŘEVNICE

Nadšený ochotník, ex-principál a
nebezpečně dobrý pamětník vše-
ho, co se (nejen) ve spolku divadel-
níků dělo – ing. Josef BENEŠ. O
divadle vyprávěl u kávy hodiny.
Tady je »ochutnávka«… 
„Měli jsme v souboru dlouho skvě-
lou nápovědu paní Mikulíkovou, to
musím předeslat. S tou dámou – ač
byla precizní ve svém poslání – se
užilo dost legrace. Jednou jsme hráli
v kině napínavější hru Kulový král
od spisovatele Františka Rachlíka.
Ovšem náš režisér, architekt Franti-
šek Bošek se rozhodl, že pojedeme
bez opony, a scénu budeme měnit jen
o pauzách, kdy bude tma... Nebylo to
jednoduché, ale všichni jsme se při-
pravili, nacvičili si cesty potmě, což
činila i paní Mikulíková, která schá-
zela pár kroky z jeviště do nápověd-
ní boudy. Na zkouškách to vycházelo
bezvadně, leč... Na premiéře paní
Mikulíková nabrala o pár stupňů ji-
ný směr, a bác - padla do první řady.
Přímo do klína samotného autora
pana Rachlíka, který přišel osobně
na premiéru! Jí se naštěstí nic nesta-
lo, ale vypadalo to efektně! Měli
jsme aplaus, nejen od autora... 

Angažujte se…
V padesátých letech nás donutila
obecní strana a vláda, abychom ně-
co sehráli k VŘSR! Dali jsme dohro-
mady cosi, abychom neurazili diváky
a současně uspokojili soudruhy.
Houškovi sestavili do kina pásmo
Aurora. Byla to polopovídka o tom,
jak začínala revoluce, jak se střílelo

z Aurory. Na jevišti byl náznak křiž-
níku a hlavně stožár, kde visela rudá
vlajka z lehkého textilu. Aby vlála,
dali jsme před ní ventilátor a nasví-
tili ji. To vyvolalo u soudruhů první
nadšené jééé. Ale… Na naše před-
stavení chodil Pepík Vatrs, místní
postavička, co se pohybovala dost
kolem nádraží a měla sem tam průš-
vih… Přišel i na Auroru. Sedl si na
své místo v první řadě vlevo, těsně
před zdejší »nejvyšší sovět« a stra-
nickou smetánku. Vše probíhalo do-
bře, až na to, že během představení
Pepík usnul. A pak přišel malér! Vý-
střel z Aurory Pepíka probral. Ten
vylít a ječel: »Vy volové, co mě budí-
te, jděte do pr… s tou vaší revolucí!«
No, dohráli jsme a kupodivu i bez
poznámek věrchušky...
Chcete si přečíst další vzpomínky?
O tom, jak divadelníkům málo prše-
lo, jak se stavěly kulisy, jak… Není
problém! Další perličky J. B. najdete
na našem webu.

Vězte že...
… nezapomínám a ctíme osvícené
divadelní otce zakladatele 
… jsme rádi, za vás, své diváky – a
doufáme, že je to i obráceně
… postupně opravujeme Lesní diva-
dlo, abyste se u nás cítili příjemně 
… děkujeme pomocníkům, sympati-
zantům, sponzorům, mediálním
partnerům i městu Řevnice
… se těšíme, na všechny připomínky,
podněty i názory. Proč ne? 

Váš Divadelní soubor Řevnice   

Jděte do pr... s tou vaší revolucí!
PÁR VZPOMÍNEK NADŠENÉHO OCHOTNÍKA A BÝVALÉHO PRINCIPÁLA JOSEFA BENEŠE

DOYEN. Nejstarší člen řevnického divadelního sou-
boru a nebezpečně dobrý pamětník Josef Beneš.

Anketa do vlastních řad aneb Něco o hercích…
1. Moje nejpříšernější role byla (a proč)?
2. Co mě přivedlo k ochotníkům?
3. Na divadelních prknech se…

František ZAVADIL
1. Takovou jsem ještě nedostal
a ani si nedokážu představit, 
jaká by to mohla být. (Ale nej-
raději mám Limonádníka,kde
jsem přepříšerně zpířval!) 
2. Divácká zkušenost s ochot-
nickými představeními v Řevnicích a ta na SŠ v
Karlových Varech. Pak už jen zbývalo vnutit se do
Postřižin.
3. … rád opájím pozitivním adrenalinem a nála-
dou všech spoluúčinkujících.

Marie VÁGNEROVÁ
1. Žádná taková nebyla a dou-
fám, že ani nebude. Myslím, že
není příšerných rolí, pokud si ze
sebe člověk umí udělat legraci.
2. Náhoda a pan Sádovský.
(Pozn.: jeden ze zakládajících
členů Divadelní společnosti Řevnice). Bylo mi
tenkrát devět let. 
3. ... odehrávají příběhy, a já mám to štěstí, že čas
od času mohu být jejich součástí. 

Roman TICHÝ
1. Nakonec jsem rozdejchal
všechno. 
2. Kuna. (Pozn.: Jan…)  
3. … vydovádím!

Tereza ČERVENÁ
1.  Na svou nejpříšernější roli
stále čekám, nabídky mi zasílej-
te na e-mail…
2. K ochotníkům mě přivedla
náhoda, když mě potkal Jirka
Cicvárek na ulici a povídá mi,
jestli bych si nechtěla zahrát v Lesním divadle, že
shánějí lehké děvy do představení Brouk v hlavě.
Tak si říkám, že by to mohla být legrace, a taky
byla. Tak už jsem u nich zůstala...
3.  … strašně špatně chodí v podpatcích
(Pokračování ankety herecké - a režisérská k tomu
- na: www.divadlo-revnice.cz text)

Všechny příspěvky v této speciální příloze dodal
přímo Divadelní soubor Řevnice. (NN)

ŘEVNICKÉ HRY. Štvanci krásy a mládí… aneb Češi of plastic a rádi (au-
torka i režie Michaela Šmerglová)...                             ... a Čtyři vraždy stačí, drahoušku (režie Miloslav Šmejkal).
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Žáci druhé a třetí třídy ZŠ Liteň si
objednali krásné počasí a vypravili
se na výlet do Ořechu. Čekal nás zde
včelař Vladimír Glaser. Už na první
pohled - tedy spíše závan - bylo zřej-
mé, že se máme na co těšit. Byl vel-
ký, sympatický a krásně voněl po
medu. Na tuto poznámku jen požá-
dal, abychom ho neochutnávali,
ochutnávka bude až později. Prošli

jsme kolem včelína, kde jsme si řekli
základní bezpečnostní pravidla: ne-
plést se včelám do letové – vletové
dráhy před česlem, nedělat prudké
pohyby, nezmatkovat. Pokračovali
jsme do promítací místnosti. Tady
nás čekal film – horor. Osypali jsme
se strachem a někteří z nás možná
zalitovali, že nezůstali doma. Byl to
jen film, fikce, výmysl. Skutečnost

je zcela odlišná, jak jsme byli ujiště-
ni. Dozvěděli jsme se spoustu zají-
mavých věcí o včelách, jejich životě,
významu. Víte, kolik mají včely očí?
Kolik má včela křídel? Mají všechny
včely žihadlo? Bude med vytvořený
z pylu jedovatých rostlin jedovatý?
Nevíte? My již ano. 
Po svačině následovala ukázka úlů,
rámečků i trámků…. Rozdělili jsme
se na dvě části, první šla do včelína,
druhá vyplnila testík a pozorovala
včelky. Pak jsme se vyměnili. V.
Glaser má unikátní včelín s proskle-
nou stěnou umožňující pozorování
včel z bezpečí. Nejdříve jsme si uká-
zali, jak vypadají ochranné pomůc-
ky, vykuřovadlo, plástve. Včely se
bojí jen vody nebo kouře. Nastala
chvíle pro odvážlivce. V půjčených
ochranných kloboucích a kuklách
jsme mohli vstoupit do včelína. Po-
zorovali jsme pracující včely zblíz-
ka, pohladili si trubce. Sáhli jsme si
do úlu - opravdu je v něm teplo.

Včely mají rády teplotu kolem
38 °C. Prohlédli jsme si i medomet,
vyzkoušeli si vytáčení medu a chut-
nali jsme ho. Byl vynikající a voňa-
vý stejně jako celý náš výlet, který se
nám moc líbil. 
A co odpovědi na naše otázky? Vče-
la má 5 očí, 4 křídla. Žihadlo mají
všechny včely kromě trubců. Jen
včelí královna ho má bez háčků, te-
dy může bodnout vícekrát, ale vy se
toho obávat nemusíte - má ho na své
sokyně. Med z pylu jedovatých rost-
lin jedovatý nebude. Včela dokáže
jedovaté látky extrahovat a uschovat
si je do jedového váčku. Med bude
chutný, zato žihadlo by bylo nepří-
jemné... Martina václavková,

ZŠ liteň

Prvňáčci posvačili
a vyrazili na pohádku
Ve středu 22. května prvňáčky z
liteňské základní školy pozvala ředi-
telka MŠ v Litni  Jaroslava Čampu-
lová na pohádku. Kdo by odolal?
Po svačině jsme vyrazili a už se těši-
li na Divadýlko z pytlíčku. Zhlédli
jsme čtyři krátká představení pro
dvě herečky a několik »košťat« o
drakovi a čtyřech princeznách. Jed-
na z nich byla panovačná, druhá
uplakaná, třetí přemoudřelá, čtvrtá
milá a hodná. A protože v pohád-
kách vítězí dobro, nejlépe dopadla
poslední princezna, kterou vysvobo-
dil udatný princ ze sousedního krá-
lovství. A žili spolu šťastně až do
smrti. Děkujeme za pozvání a těšíme
se na další společné akce s našimi
budoucími mladšími spolužáky.

Dagmar KArLOVÁ, ZŠ Liteň

Věci pro postižené velkou 
vodou sbíráme na úřadu!
Sbírku na pomoc postiženým povodněmi pořá-
dá ve spolupráci s Českým svazem Červeného
kříže (ČSČK) pí Nožinová. Vybrané věci může-
te nosit na Úřad městyse Liteň do středy 12.
června - odtud se budou odvážet na vybraná
místa ČSČK. Zpráva o předání i s fotografiemi
bude uveřejněna na webových stránkách Litně.
Seznam věcí, které se na úřadu shromažďují:
smetáky, lopaty, krumpáče, pily, gumové ruka-
vice, pracovní rukavice, holinky, kolečka, od-
padkové pytle, čistící prostředky, kbelíky, lavo-
ry, hadry na vytírání, papírové kapesníčky, toa-
letní papír, ubrousky, vlhčené ubrousky, krémy
na ruce, hračky, knížky pro děti, omalovánky,
pastelky, fixy, pexesa, dětské karty, bloky, po-
vlečení, deky, polštáře, utěrky, ručníky, starší
nádobí, příbory, baterky + baterie, plastové
misky, mikrovlnky, varné konvice, balená pitná
voda, konzervy, polévky v sáčku, granule pro
psy a kočky. 
Je na vašem uvážení, v jakém množství a v jaké
finanční částce chcete pomoci. Za všechny da-
ry předem děkujeme. Tel. kontakt: 311 684 121,
311 684 008. Jan HAVELKA, Liteň

Neochutnávejte mě! prosil včelař školáky
LITEŇŠTÍ DRUHÁCI A TŘEŤÁCI SE VYPRAVILI NA VÝLET DO OŘECHA, ZA VČELAMI

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       6/2013 (18)                

SETKÁNÍ. Syn operní pěvkyně a někdejší obyvatelky Litně Jarmily Novotné Jiří Daubek (vlevo) se v Be-
rouně setkal s autorem Liteňských reminiscencí Rudolfem Kadeřábkem. (Viz strana 10) Foto Zdeněk ZůnA

Dětský den, který se konal v sobotu
1. června odpoledne, byl kvůli špat-
nému počasí již předem přemístěn
do budov bývalého učiliště v Litni.
Deset připravených disciplín - včet-
ně nafukovacího skákacího hradu a
střelby ze vzduchovky - bylo roz-
místěno v osmi učebnách i na chod-
bách rozsáhlého areálu.
Účastníci, kteří se nenechali  odradit
velmi nepříznivými povětrnostními
podmínkami, se tu pod střechou op-
ravdu vyřádili. Při splnění všech dis-

ciplín dostali diplom, k tomu zdarma
malinovku, opečeného buřta a díky
štědrým sponzorům i tašku plnou
překvapení v podobě zajímavých
dárků. Obohacením programu bylo
barvení triček přes šablonu, pletení
náramků, prodej drobných šperků
dětí z Domečku Hořovice, ukázka
sanitního vozu z nemocnice v Be-
rouně a ukázka policejní práce, tech-
niky a výzbroje obvodního oddělení
policie v Karlštejně.                                           
Akce se zúčastnilo přes čtyřicet dětí,

což považujeme v tomto počasí za
úspěch. Děkujeme všem, kteří se po-
díleli na organizaci a chodu discip-
lín, i sponzorům, bez jejichž přispě-
ní bychom nebyli schopni dětský den
v takovém rozsahu uspořádat. Proto-
že jsme počítali s vyšší účastí - loni
přišlo přes osmdesát dětí - zbyla asi
polovina cen. Po dohodě s organizá-
tory bylo rozhodnuto hračky věno-
vat na sbírku obětem povodní, která
je organizována na Úřadu městyse
Liteň.             Jan Havelka, liteň

LiteňskéOKÉNKO

Disciplíny byly pod střechou, i skákací hrad
TI, KTEŘÍ SE NENECHALI ODRADIT POČASÍM, SE NA DĚTSKÉM DNU VYŘÁDILI

U ÚLŮ. Liteňští školáci v Ořechu.                    Foto Martina VÁCLAVKOVÁ
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Jaro se FC Liteň nepovedlo
MUŽSTVO DOSPĚLÝCH SKONČILO NA SEDMÉM MÍSTĚ

Druhý ročník multižánrového hu-
debního festivalu Liteňfest 2013 se v
závěru května konal v areálu bývalé-
ho liteňského učiliště.
V pátek 24. 5. večer festival zahájila
Rakovnická kapela Hon na medvíd-
ka hrající - jak sami  říkají »ostřejší
country okořeněné třešničkou count-
rybeatu«. Zazněly známé české pís-
ničky k tanci i k poslechu. Bohužel,
na návštěvnosti pátečního country-
bálu pod širým nebem se podepsalo
chladné a deštivé počasí - účast pub-
lika byla minimální. Nicméně, atmo-
sféra večera byla i tak příjemná.
Liteňfest pokračoval 25. 5. odpoled-
ne. Posluchačů nedorazilo mnoho;
pro ty, kdo přišli, bylo připraveno
několik přístřešků, kde se dalo scho-
vat před deštěm a v suchu si vychut-
nat příjemnou hudbu i vynikající ob-
čerstvení. V sobotním programu se
postupně představilo sedm kapel
hrajících různé žánry. Jako první za-
hrála mladá rocková skupina Broucy
na Zádech s frontmanem a kytaristou
Honzou Prokšem, která přijela z Ja-
rova u Berouna. Postarala se hned na
začátku o pořádný rockový rozjezd.
Následovalo vystoupení berounské
kapely Modrolit, která hraje ve stylu
bluegrass. Při jejím vystoupení se
počasí zhořšilo natolik, že se dalo
pokračovat jen s velkými obtížemi.
Pak přišla na řadu kapela Želkovický
Zbytek, která hraje v akustické po-
době skladby převzaté od skupiny
Mr. Big. Po kladenské country kape-
ly Petrolej & Company zahrála zná-

mé melodie ve stylu country kapela
Rudolfinum. Svižnou blugrassovou
muziku přivezla z Kladna kapela
New Rebels, která se v soutěži Ta-
lent Country Radia 2009 umístila na
druhém místě. Člen této skupiny
Ondra (Dudas) Dvořák se také zhos-
til role moderátora Liteňfestu. Pos-
lední před závěrečnou rockovou zá-
bavou vystoupila kapela Půl dechu
do měchu hrající folk-jazz. Její vy-
stoupení bylo skutečnou hudební la-
hůdkou. Zábavu měla odehrát kape-
la Braboux, ale ze zdravotních důvo-
dů jednoho ze členů to nebylo mož-
né. Díky tomu, že ještě byli na místě
všichni členové kapely Broucy na
Zádech, bylo na rychlo domluveno
jejich večerní vystoupení.
Nezbývá, než poděkovat zúčastně-
ným kapelám, posluchačům a vůbec
všem, kteří nějakým způsobem pod-
pořili letošní Liteňfest. 

Jiří BuriáNek, Beroun

Všichni z liteňské základní školy se už
těší na prázdniny, pomalu se uzavíra-
jí známky a také končíme s prací v
zájmových kroužcích. Všichni, kdo se
do některého z kroužků přihlásili, jis-
tě nelitovali. Naučili jsme se nové do-
vednosti, prohloubili ty, které jsme již
měli, rozšířili si obzory a hlavně spo-
lečně smysluplně strávili volný čas.
Holky z kroužku ručních prací si do-
končily voňavé polštářky. Pracovaly
na nich několik odpolední - navrhly si

své monogramy, vyšily je řetízkovým
stehem, přikreslily obrázek, vyšily jej
a nakonec polštářky sešily a naplnily
směsí s kousky sušené levandule. Moc
se nám povedly! Svou vůní nás i vás
lákají na vyhřáté meze, rozkvetlé lou-
ky, ven za sluníčkem a pořádným let-
ním dobrodružstvím. 
Za všechny děti z kroužků se loučíme
a těšíme se zase po prázdninách »na-
tvořenou«. Text a foto

Martina VácLaVKoVá, ZŠ Liteň

Broucy zahráli na začátek - i na konec
V AREÁLU BÝVALÉHO UČILIŠTĚ SE KONAL DRUHÝ ROČNÍK MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU LITEŇFEST

ZAČÍNALI I KONČILI. Kapela Broucy na Zádech, která zahajovala i kon-
čila sobotní program Liteňfestu. Foto Jiří bURIáNEK

Liteňské reminiscence se tento-
krát věnují setkání jejich autora s
Jiřím Daubkem.                         (NN)
»Dobrý den, pane Kadeřábku!
Chci Vám poděkovat za schůzku, za
články i za reprodukce, které jste mi
předal. Udělalo mi to velkou radost.
Těším se, až vyjde Vaše kniha a bu-
du si ji moci přečíst. A také se těším,
až se uvidíme v září na Festivalu.
Pozdravuje Jiří Daubek.«
Toto je mail, kterým Jiří Daubek pro
změnu udělal velkou radost mně.
Poslal jej z New Yorku, pár hodin po
té, kdy se sem vrátil z Česka, z Pra-
hy, z Litně, a po našem setkání v
Berouně. Byla to pro mne komorní
májová pobožnost ve vzácné společ-
nosti. Dámy Ivana Leidlová a Dita

Hradecká z občanského sdružení Zá-
mek Liteň, Jiří Daubek, jeho vnučka
Taťana a dva renomovaní novináři.
Já se na obřad
darování přip-
ravoval 75 ro-
ků. V posledních 20 letech intenziv-
ně, s obavami za krkem, abych se to-
ho dožil. Protože téměř všechno
klaplo, mohl jsem, jak jsem slíbil,
předat Jiřímu Daubkovi kolekce
mých publikovaných článků, foto-
grafií, negativů i korespondenci s
jeho matkou Jarmilou Novotnou. Na-
víc, což ho zaujalo zejména, rozho-
vor s ní na CD nosiči a magnetofo-
nový záznam rozhovoru s Alfrédem
Holečkem, zpěvaččiným klavírním
doprovazečem a korepetitorem.

Kdyby, pokud jim to Jiří Daubek do-
volí, neboť je to už jeho vlastnictví,
další badatelé z toho nic jiného ne-

vytěžili, než po-
tvrzení mého
názoru, že An-

tonín Dvořák nebyl nikdy v Litni, je
to dost. Na zmíněném cédečku je
však jiná historická stopa, že jezdil k
Daubkovům do Brněnce. Když mi
Jarmila Novotná o tom v roce 1991
vyprávěla podrobnosti, požádal
jsem: Ještě jednu kávu, a silného
turka, prosím. On Antonín Dvořák
byl nejen na lokomotivy a lodě, byl
také rybář amatér. Jezdil lovit do br-
něneckého rybníka na poněkud ne-
obvyklou, nikoli zakázanou návna-
du. Nedám se přinutit, abych ji po-

psal. Co kdyby tomu někdo z rybářů
uvěřil a dal si to patentovat. Pak z
toho budou spory o prvenství, práv-
ní tahanice a rybníky bez kaprů.
Dají-li organizátoři zářijového Fes-
tivalu Jarmily Novotné na má slova
a jeho atmosféru oživí reproduková-
ním vyprávění Jarmily Novotné, bu-
de na nich, zda zařadí i Dvořákovu
rybářskou epizodu, 
Když je na vzkazu z Ameriky řeč o
knížce, myslí Jiří Daubek na Liteň-
ské reminiscence - Na zámku a v pod-
zámčí, jejichž maketu při setkání ta-
ké viděl. Mé ujištění, že bych byl rád,
aby jí byl při křtu v Litni za kmotra,
si odvezl. Že si ji poveze domů vytiš-
těnou, nezáleží na mně. Jsem jen au-
tor.  Rudolf KadEřábEK, beroun

Setkání s Jiřím Daubkem pro mne bylo májovou pobožností

Jarní polovina fotbalové sezony
2012/13 se fotbalistům FC Liteň hra-
jícím IV. třídu moc nepovedla - ko-
nečné umístění na 7. místě tomu dává
zapravdu. Po podzimní části mužstvo
skončilo na třetím místě s minimál-
ním bodovým odstupem na vedoucí
příčky, což dávalo naději na lepší ča-
sy liteňské kopané. Nemůžeme si na-
mlouvat, že pokles výkonnosti byl ov-
livněn několika zraněními klíčových
hráčů. Sáhl bych do svědomí někte-
rým borcům ohledně přístupu ke klu-
bu, životosprávě i k zápasům.
Myslím si, že jsme v Litni vybudovali
slušný areál i zázemí, kam je radost si
zajít zasportovat, tak proč toho nevy-

užít a neobětovat pár hodin v týdnu
fotbalu!
Na druhou stranu při hodnocení jarní
části u mládeže může vládnout spoko-
jenost. Mladší žáci, starší i mladší
přípravka hráli se všemi soupeři vy-
rovnané zápasy. Potěšitelná je také
účast kluků na trénincích, které se ko-
nají dvakrát v týdnu.
Závěrem bych chtěl poděkovat trené-
rům mládeže, panům Kavalírovi, Jíl-
kovi a Jirkalovi za velice dobrou a
obětavou práci a také vám, divákům-
za podporu při utkáních. Těším se na
shledání při podzimních zápasech,
které začínají již koncem srpna.

Miloslav KLIMENT, Liteň

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

V KOMÁROVĚ. Mladší žáci Liteň/Zadní Třebaň v Komárově, kde 7. června v
mistrovském zápase porazili místní celek 4:2. Foto Miloslav KLIMENT

Holky z kroužku ručních prací dokončily voňavé polštářky
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Zaměstnanci se bojí budoucnosti! 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Toto počínání ředitelky nemá odez-
vu ze strany zřizovatele. Máme po-
cit, že se Mgr. Hrbková Hrudková
jen utvrzuje v tom, že její moc je ne-
omezená. Její arogance a porušování
etických norem narůstá každým
dnem,“ tvrdí Kubát. Mezi hlavní po-
chybení ředitelky podle něj patří
fluktuace zaměstnanců, nepříznivé
pracovní podmínky, vydávání směr-
nic, příkazů a přijímání organizač-
ních změn bez projednání s odboro-
vou organizací, zneužití služebního
vozu, přijetí nepravomocně odsou-
zeného zástupce ředitelky... Děti si

také před školními inspektory údaj-
ně stěžovaly na to, že nová vychova-
telka byla opilá ve službě a přivedla
si do ústavu cizího pána!
Dalším pochybením ředitelky bylo
podle Jana Kubáta, když v květnu
umístila jedno z dětí do nevhodného
zařízení. „Předběžným opatřením
umístila dítě se sexuálně rizikovým
chováním do Dětského domova a
mateřské školy speciální v Berouně,
kde se pečuje o děti s kombinovaný-

mi vadami a postižením (zpravidla
se jedná o hluchoslepé děti). Ohro-
zila tak nejen tyto děti, ale rovněž
personál zařízení,“ tvrdí Kubát.
Zdroj ze zmíněného Dětského do-
mova v Berouně nám potvrdil, že
umístit k nim toto dítě byla chyba.
„Ten chlapec k nám rozhodně nepat-
řil. Pobyl u nás asi týden nebo devět
dní a všichni jsme si oddychli, když
ho umístili jinam. Má hodně vyvinu-
tý sexuální pud, vedl nemístné řeči i

v přítomnosti vychovatelek. A ještě
k tomu byl silný kuřák. Neměl zde
co dělat, rozhodnutí umístit ho sem
bylo chybné.“ lucie PAlIčkoVá

Z našeho kraje 
* Vycházku za ptákem roku 2013
břehulí říční pořádá 15. 6. Správa
CHKO Český kras. Sraz je v 16.00
na nádraží v Karlštejně. Entomolo-
gická exkurze se uskuteční 22. 6.,
sraz v 9.30 na nádraží v Karlštejně. 

Irena JANčAŘíkoVá
* Dvoudenní kurz Nordic Walking
se od 15. 6. koná v Centru komplex-
ní péče Dobřichovice. Centrum dále
mj. nabízí psychosomatickou terapii
či program pro podporu těhotenství.
Čtvrteční dopoledne od 10 do 11.00
jsou věnována rehabilitačnímu cvi-
čení. Hana SlADká
* Vítání dětí, které se loni narodily
v Dobřichovicích, se ve velkém sále
místního zámku uskuteční 16. 6. od
16.00. Vlaďka CVrčkoVá
* Folklorní soubor Klíček přijme
děti od 4 let do přípravného odděle-
ní. Zájemci mohou přijít 20. 6. v
16.00 do ZŠ Řevnice. Informace na
klicek.li@seznam.cz, tel. 604 702
569. (pef)
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích konají 22. 6. Na malém náměs-
tí u zámku je  můžete navštívit od 8
do 12.00. Vlaďka CVrčkoVá
* Závěrečný koncert řevnického
Hudebního studia Capriccio se ko-
nal v Zrcadlové kapli pražského
Klementina. „Byla to nádhera, hra
na klavír i zpěv krásně zněly. Pro
děti to byla velká událost,“ řekla di-
vačka Romana Sokolová. (lup)
* Dětské centrum Hobík otevírá ve
Všenorech od 1. 9. třídu pro předško-
láky. Nabízíme program pro děti od
2,5 do 6 let postavený na řízených i
spontánních hrách, výtvarný, taneč-
ní, hudební kroužek, výuku angličti-
ny... Zápis se koná 14. i 21. 6. od 15
do 18.00 v ateliéru SVČ Všenory
nebo kdykoliv po dohodě na č.: 724
626 216.     kateřina JANíčkoVá
* čtyřiadvacet závodníků se 8.
června v Zadní Třebani Na Sádku zú-
častnilo 13. ročníku závodů do vrchu
Akademického spolku horských cyk-
listů. Letos byla poprvé vypsána ka-
tegorie odrážedel, pro kterou bylo
nutné změnit pravidla o došlapu na
zem, aby vůbec mohli závodníci vy-
jet na trať. Zvítězil třebaňský rodák
Tomáš Kramata, který na náročné,
rozmáčené trase vyjel na metu 112
metrů. Světový rekord 114 metrů, je-
hož je sám držitelem, tedy tentokrát
nepřekonal.        Zdenek PATočkA

Trápila nás Berounka
i Svinařský potok
v posledních deseti dnech nám při-
dělala starosti v obci velká voda.
Kromě berounky nás potrápil i Svi-
nařský potok. vše jsme ale - i díky
pomoci ostatních - zvládli. Zatopené
oblasti se nyní uklízí, hasiči pomáha-
jí s čerpáním studen, fotbalisti spolu
s dobrovolníky dávají do pořádku
hřiště. Děkujeme všem, zejména mla-
dým hasičům, kteří při povodni neza-
háleli a pomáhali, kde se dalo, stejně
tak hasičům z Řevnic, kteří se na po-
moci také podíleli.
v současné době se koná výběrové
řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ v Zadní
Třebani. Komise se sejde 27. 6., aby
vybrala kandidáta a doporučila ho
ke schválení zastupitelstvu. Pokraču-
jí také jednání o výstavbě kanalizace.
Smutnou zprávou je, že starosta Sta-
nislav balíček je dlouhodobě nemoc-
ný. Zastupuje ho místostarosta Miro-
slav Hejlek, obecní úřad tak nadále
funguje. Přejeme panu starostovi,
aby se brzy uzdravil.
Zveme vás na veřejné zasedání, které
se koná 27. 6. od 19.00 ve Společen-
ském domě.        Lucie PaLIčKOVÁ,

obecní zastupitelka, Zadní Třebaň

Třebaňští se procházeli po obci s architektem
Přes nepřízeň počasí se 1. 6. uskutečnila v Zadní Třebani Procházka s ar-
chitektem. Prošli jsme obec od návsi, přes nádraží, křižovatku a školu. vy-
tvořili jsme společně pocitovou mapu, kde si každý do připraveného plánu
nalepil samolepku s nápisem, např.: Tady to mám rád, Sem chodím se psem,
Tady by to mohlo být hezké, Tady něco chybí... všichni zanesli do mapy růz-
nými barvami i své obvyklé cesty na kole, pěšky a autem. ukázalo se, že jsou
místa, na jejichž hodnocení se shodne většina - to je dobrá zpráva. Mapy,
stejně jako dotazníky, které nás ještě čekají, poslouží jako podklad k naší
další práci. Šárka SODOMKOVÁ, Zadní Třebaň

Rada Řevnic jmenovala novou ředitelku školy
Řevnice – Řevnická škola má novou ředitelku. Stala se jí Mgr. Pavlína
Seidlerová, která zvítězila v konkurzním řízení. rada města už ji jme-
novala do funkce.
Rada města jmenovala Seidlerovou na doporučení konkurzní komise, která
určila toto pořadí: 1. Mgr. Pavlína Seidlerová, 2. Mgr. Luboš Hudec, 3. Mgr.
Dana Hanzelková, 4. Ing. Hana Straková, 5. Mgr. Jiří Horňáček. Nová ředi-
telka nastoupí do řevnické základní školy 1. srpna 2013. (lup)

Ten den strašně pršelo. Přesto se 26. 5. v řevnickém lesním divadle konal
benefiční festival pro škol(k)u ZeMě. Podpořit spolek tak trochu jinak ladě-
ných jedinců, kteří své školce věří,  že transformuje odspoda nás, naše děti,
a tím i společnost a celý svět, přišly dvě stovky lidí. Den pro celou rodinu
plný muziky, divadla i dílniček měl v nabídce zajímavé a výjimečné alter-
nativní hosty. Zlatým hřebem programu byla maďarská čarodějka Agnes
Kutas, která zahrála na housle a zazpívala. Také dívčí duo Deliou hrající
keltské i jiné písně v milé společnosti okolních stromů dalo odpoledni po-
hádkově magický podtón. Den pro škol(k)u ZeMě, byť deštivý a chladný,
byl milou a citlivě podanou zprávou o tom, jak se dá žít trochu jiným způ-
sobem. Helena PELIKÁNOVÁ Foto Veronika PaPucHaLK

Paní Kloubková,
budeme vzpomínat!
První červnový den po těžké nemoci
zemřela paní Marie KloubKová,
jedna z pětice zakládajících členů
Našich novin. bylo jí osmdesát let.
Posledních několik roků paní Kloub-
ková prožila v Praze, ale nezaned-
batelnou část svého života strávila v
Zadní Třebani. Zde na ní také nemá-
lo lidí vzpomíná a vzpomínat bude.
včetně členů redakční rady NN, kte-
rá se s ní 7. 6. v zastoupení předse-
dy ve strašnickém krematoriu rozlou-
čila kytičkou. Miloslav FRÝDL, NN

Dle paragrafu
* Zámek jistící horské kolo stříbrné
barvy u železné přenosné konstrukce
na pozemku chaty v Zadní Třebani
odstranil neznámý zloděj a bicykl i s
lankovým zámkem ukradl. Na místě
nechal kolo, na němž k chatě přijel.
Majitel má škodu 7.200 Kč.          (jm)
* Požár sazí v komíně domu v Čer-
nošicích likvidovali 5. 6. řevničtí
profesionální hasiči společně s dob-
rovolnými kolegy z Mokropes. Pro-
tože byl komín na několika místech
vlivem silného žáru poškozen, byl
majitelce vydán zákaz jeho používá-
ní až do revize.        Pavel VINTerA

Okresní kolo soutěže v požárním
sportu sborů dobrovolných hasičů z
Berounska se uskutečnilo 1. června v
Hořovicích. Náš okrsek č. 4 Liteň za-
stupovali muži z Karlštejna. Muži ze
Zadní Třebaně přihlášku nedoručili.
V ženách nás reprezentovaly sbory z
Drahlovic, Litně a Karlštejna.
Počasí nebylo příznivé, proto se sou-
těž odehrála na škvárovém tréninko-
vém hřišti. Po nástupu družstev se
rozběhly soutěže. Muži začali požár-
ním útokem, ženy štafetou. Nejlepší
útok předvedli muži z Chyňavy

(22,96 s), Karlštejnští dosáhli času
49,07. Ve štafetě žen bylo nejlepší
družstvo z Malých Přílep – Modré
(72,79), Drahlovice měly čas 89,28,
Liteň 89,30 a Karlštejn 96,06. Ve šta-
fetách vyhráli muži ze Lhotky u Be-
rouna (61,19), Karlštejn měl čas
76,29. Nejlepší čas v útoku dosáhly
ženy z Chyňavy (31,03), Drahlovice
měly 36,87, Liteň 59,69, Karlštejn
61,77. Po sečtení výsledků se přebor-
níkem okresu v požárním sportu me-
zi muži stalo družstvo hasičů z Chy-
ňavy, druhá skončila berounská Lhot-

ka, třetí Broumy. Karlštejn obsadil
osmé místo. V ženách se přeborní-
kem okresu staly Malé Přílepy, druhý
byl Zaječov, třetí Broumy. Ženy z
Drahlovic skončily páté, Liteň byla
devátá, Karlštejn jedenáctý.
Vítězná družstva budou náš okres re-
prezentovat na krajském kole, které
se uskuteční 15. a 16. 6. v Rakovní-
ku. Děkuji soutěžícím i těm, kteří se
o práci ve sborech dobrovolných
hasičů zajímají a pomáhají zajišťovat
jejich úkoly.            Jiří Mrkáček,

starosta SDH karlštejn

Zlatým hřebem byla maďarská čarodějka

Nejlepší hasiči jsou v Chyňavě a Malých Přílepech
NA »OKRESE« NÁŠ KRAJ REPREZENTOVALY SBORY Z KARLŠTEJNA, LITNĚ A DRAHLOVIC
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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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Hledáme posilu do jesliček 

HLÁSEK
Do našeho týmu přijmeme paní učitelku 
MŠ nebo zdravotní sestřičku, která má 
zkušenosti s prací s dětmi. Nabízíme 
příjemné pracovní prostředí, dobré 

ohodnocení a přívětivou pracovní dobu. 
Od nové tety očekáváme přípravu 

zajímavých výukových i vzdělávacích 
aktivit pro děti od 2 do 3 let a chuť se vzdě-
lávat. Pokud máte o místo zájem, pošlete

nám životopis na hlasekvedeni@seznam.cz
nebo volejte 724 903 405.

Více zde:
http://www.skolyhlasek.cz/news/
hledame-posilu-do-jesl icek/

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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Fotbal se nehrál, vodní pólo taky ne
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Řevnice - Několika úspěchů dosá-
hli v posledních dnech tenisté
Sportclubu Řevnice. Je možné, že
někdo z nich se v polovině srpna
objeví na Pardubické juniorce,
kde na sebe v minulosti výrazně
upozornili Berdych či Kvitová. 
Hned dva odchovanci Sportclubu,
Antonín Štěpánek a David Martínek,
se dostali do semifinále krajských
přeborů dorostu. Co to znamená? Na
legendární juniorku automaticky po-
stupují finalisté a dále jeden hráč na
volnou kartu, kterou uděluje Středo-
český tenisový svaz. Není vylouče-
no, že ji dostane právě Štěpánek ne-
bo Martínek. 
Řevnický tenis by tedy měl od éry
Martiny Navrátilové, jež v Pardubi-
cích vyhrála před 41 lety, podruhé v
historii svého zástupce na juniorce.
V roce 2008 tam hrál Jan Hůrka. 

Překvapivý je zvláště vzestup pat-
náctiletého Davida Martínka. Závod-

ní lyžař, jeden z nejlepších sjezdařů
v republice, se tenisu věnuje hlavně

přes léto. Poslední úspěch ho možná
přivede k tenisu naplno. Na přebo-
rech v Českém Brodě porazil dva že-
bříčkově výše postavené soupeře,

nestačil až na turnajovou jedničku
Marka Gengela. Antonín Štěpánek
podtrhl úspěšné přebory ještě vítěz-
stvím na celostátním turnaji nejvyšší
kategorie A v Mělníku. Něco takové-
ho se v mládežnickém tenisu nepo-
dařilo žádnému rodákovi z Řevnic! 
Krajských přeborů se zúčastnilo 12
hráčů Sportclubu. Dobře si na nich
vedli i dorostenci Martin Kischer a
Dominik Pokorný, mladší žáci Mar-
tin Froňka a David Haňkovský. Me-
zi mladšími žákyněmi zaujala Kris-
týna Hlaváčová. 
Blízko krajskému titulu ve čtyřhře
byla dorostenka Daniela Švédová. V
páru s Barborou Kosejkovou, dcerou
bývalého ligového hokejisty, našly
přemožitelky až ve finále. Za stavu
1:1 na sety rozhodovala zkrácená
hra, kde dominovaly o tři roky starší
soupeřky. I tak to byl pro řevnický
Sportclub další úspěch, pod nímž je
podepsaná Dita Hauerlandová, nová
šéftrenérka, jež připravuje obě hráč-
ky a v jejíž režii klub pořádá letní te-
nisové kempy.      (šve)

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 - „Mohli jsme hrát na-
nejvýš vodní pólo!“ Tak popsal
stav, v jakém se nacházelo fotbalo-
vé hřiště v Letech 1. 6., vedoucí mí-
stního A-mužstva Jiří Kárník.
Kvůli záplavám musely být odlože-
ny i zápasy Řevnic, Zadní Třebaně
a Litně. (mif)
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Rakovník 2:2
Branky: Obermajer, Smiovský
Domácí vyzkoušeli další experiment:
- v útoku nastoupil brankář Novák.
Podali obětavý, bojovný výkon. Ve
23. minutě, zakončil pohlednou akci
nejlepší hráč na hřišti Tomáš  Březin-
a. Jeho prudkou střelu gólman vyra-
zil a dobíhající Obermajer míč do-
pravil do sítě. Ve 31. minutě zpraco-
val Novák pas a přiťukl Smiovské-
mu, jehož zakončení znamenalo dru-
hý gól. Za chvíli to mohlo být 3:0,
sudí však pískl ofsajd. Na druhé stra-
ně bohužel přehlédl »kosu« na brání-

cího Březinu, z čehož hosté vytěžili
snížení. Rozhodčí odpískal ještě pár
ofsajdů, otočil řadu faulů a udělil do-
mácím pět žlutých karet (hostům
žádnou). Výsledek? »Plichta«! (oma)
Příbram - Dobřichovice 2:1
Branka: Smiovský
Hosté v kombinované sestavě nebyli
horším týmem, domácí však dali o
gól víc. Miloslav OMÁČKA

FK Lety, krajská I. B třída
Lety - Rožmitál
- odloženo na 12. 6. od 18.00
Žebrák - FK Lety 2:0
Domácí nad hosty, kteří nastoupili s

třemi dorostenci a bez náhradníků,
zvítězili zaslouženě.    Jiří KÁRNÍK

Karlštejn, okresní přebor
Karlštejn - SK Nižbor 1:0
Branka: Lopušan

ŘEVNICE, III. třída okresní soutěže
Řevnice - Kosoř
- odloženo
Dobřichovice B - Řevnice B 3:0
Kontumačně. Řevničtí sice dorazili
(v devíti lidech), ale odmítli nastou-
pit.        Miloslav OMÁČKA, (Mák)

OZT, III. třída okresní soutěže
Nový Jáchymov - OZT 

- odloženo na 11. června 
OZT - Loděnice B 0:3
Poprvé v sezoně vyšel Ostrovan bo-
dově naprázdno. Kvůli povodním se
zápas hrál na Vižině a lídr tabulky o
jeho osudu rozhodl v úvodní čtvrtho-
dině, když potrestal dvě chyby Tře-
baňských. Ti se sice celý zápas sna-
žili, bojovali, ale fotbalovější hosté si
zasloužené vítězství pohlídali. (Mák)

LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Zdejcina
- odloženo
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Napodobí někdo z Řevnic Martinu Navrátilovou?
TENISTŮM SPORTCLUBU SE DAŘILO NA KRAJSKÝCH PŘEBORECH V ČESKÉM BRODĚ

Sport po okolí
* Finále 17. ročníku mistrovství ČR
seniorských volejbalistek se 15. a
16. 6. uskuteční na  dvorcích Sokola
Dobřichovice. Turnaje se účastní ví-
tězná družstva všech krajů, vítěz mi-
nulého ročníku a celek pořadatele. 

Martina KÁLALOVÁ
* Zápas o čtvrtou příčku v tabulce
II. ligy národní házené vyhrály Řev-
nice nad Ejpovicemi 12:11. Rozho-
dující branka padla 50 vteřin před
koncem. František ZAVADIL
* Prestižních závodů v Praze-Cho-
dově se zúčastnily aerobičky ze Vše-
nor. V těžké konkurenci obsadily
holky s Afrocirkusem 5. místo, Ran-
čerky získaly bronzové medaile a
Pyžamová party skončila stříbrná.
Na posledním závodu sezony v Par-
dubicích vybojovaly nejstarší dívky
se sestavou Pyžamová party bronzo-
vé medaile. Katka ČERNÁ

Kdy a kde hrají 
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Čáslav B 16. 6. 17:00 
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Maršovice 16. 6. 17:00
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Podluhy 15. 6. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Roztoky 15. 6. 17:00
OZT, III. třída okresní soutěže
Tmaň - OZT 15. 6. 10:15

KARAVAN V BRÁNĚ. Smutný byl pohled na hřiště zadnotřebaňského Ost-
rovanu poté, co opadla velká voda. Všude bylo bahno, zachycená tráva a
větve, po hřišti plavaly kachny… Největší práci měli uklízeči s přemístěním
karavanů - dva se usídlily mezi střídačkami, jeden dokonce »zaparkoval« v
brance. Hráči místního OZT i další ochotní lidé se nyní snaží dát všechno
do pořádku. (lup) Foto Jan PALIČKA

STŘÍBRNÉ. Finalistky krajských přeborů v dorostu, zleva Barbora Kosej-
ková a řevnická odchovankyně Daniela Švédová. Foto ARCHIV


