
Poberouní – Máte děti? Tak pozor,
velký pozor na úrazy! v České re-
publice jsou nejčastější příčinou
úmrtí dětí a dospívajících. Kdy se
jich stane nejvíc? Samozřejmě o
prázdninách, přičemž chlapců se
zraní dvakrát tolik, než dívek.
Rozsáhlý průzkum ministerstva zdra-
votnictví, z něhož tato zjištění vyplý-
vají, potvrzuje majitel řevnické zách-

ranné služby Bořek Bulíček. „Prázd-
niny sotva začaly a k úrazům dětí i
mladistvých už jsme museli vyjíždět
mnohokrát,“ říká. „Je to logické - o
letním volnu úrazů dětí narůstá díky
venkovním činnostem, které během
školního roku nejsou běžné: Koupání,
lezení po stromech, skalách, sportov-
ní aktivity, zkoumání neznámých pro-
stor...“ Šéf řevnické záchranky záro-
veň svá tvrzení ilustruje konkrétními
případy, ke kterým byli »jeho« lidé
voláni od začátku letošního července:
„Ve Svinařích a Všenorech pokousal
děti pes, v Řevnicích jsme měli pád z
koloběžky, v Dobřichovicích z kola, v

aleji u silnice mezi Hlásnou Třebaní a
Mořinou z výšky při lezení na třešeň.
Na chatě v Karlickém údolí se malý
pacient popálil kávou, jiný se v Zadní
Třebani poranil háčkem na ryby…“ 
Podle dat ministerstva zdravotnictví
za roky 2010-2012 se děti nejčastěji
zraní doma - při obyčejném klopýtnu-
tí nebo pádu z výšky. Často se také
polijí horkou tekutinou. Hned za do-
mácími úrazy jsou úrazy sportovní
(21,9%) a dopravní (11,6 %). „Celko-
vě se zraní dvakrát víc chlapců (67 %)
než dívek (33 %),“ tvrdí tisková
mluvčí Viktorie Plívová. 
(dokončení na straně 9) (mif)

Vysvědčení rozdáno,
děti se dočkaly volna

Zloději vykradli několik
aut, škody jsou statisícové
Karlštejn, Mořina - opravdu »velké rány« se
povedly v minulých dnech zlodějům speciali-
zujícím se na vykrádání aut. v Karlštejně i po-
blíž Mořiny naloupili věcí za statisíce!
„Vloupání  do dvou  aut na parkovišti Golf Resort
Karlštejn oznámila 28. 6. paní K. H.,“ uvedl karl-
štejnský policista Petr Hausler. „Neznámý zloděj
ze Škody Octavia odcizil věci v celkové hodnotě
21.400 Kč. Ještě větší škodu má majitel osobního
vozu BMW X5, ze kterého lupič ukradl různé vě-
ci za 101.000 Kč. Další škoda - 20.000 Kč - vz-
nikla poškozením pravého zadního skla,“ dodal.
(dokončení na straně 9) (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Postřižiny se vracejí - strana 2
* Zadní Třebaň má starostku - strana 3
* Ve Vinařicích vyhrávali The Beatles

revival  - strana 5

Řevnice - Šestnáctiletá primáška
dětské muziky Notičky Milena
KoláŘová studuje prvním ro-
kem na Pražské konzervatoři. v
poslední době se zúčastnila tří vý-
znamných houslových soutěží, na
kterých sklízela velké úspěchy. 
O jaké klání se jednalo?
První byla mezinárodní soutěž Con-
certino Praga. Natočila jsem nah-
rávku v Českém rozhlasu, která pu-
tovala k národní porotě. Ta vybrala
nejlepšího soutěžícího, jenž repre-
zentoval ČR u poroty mezinárodní.
Získala jsem Čestné uznání hned po

druhém místě - 1. ani 3. cena neby-
ly uděleny.
Na Mezinárodní houslové soutěži
Mistra Josefa Muziky O novopacký
achát jsem dostala stříbrnou cenu,
na mezinárodní Kocianově houslo-
vé soutěži jsem postoupila do dru-
hého kola a skončila na 3. místě.
Jak se připravuješ na soutěže, máš
trému před vystoupením?
Připravuji se hlavně domácím stu-
dováním libovolných ale i povin-
ných soutěžních skladeb. Samozřej-
mě by to ale nešlo bez mého pana
profesora. (dokončení na straně 9)

DANĚK NA PORTĚ. Trampský a folkový festival Porta se konal v řevnickém Lesním divadle. S jinými
»hvězdami« se jej zúčastnil i písničkář Wabi Daněk. (Viz strana 3) Foto NN l. PAlIČKOVÁ

Pozor: V létě výrazně přibývá úrazů!
„PRÁZDNINY SOTVA ZAČALY A MY NEVÍME, KAM DŘÍV!“ TVRDÍ  ŠÉF ZÁCHRANKY

9. července 2013 - 14 (600) Cena výtisku 7 Kč

Bára Štěpánová vzpomínala na Havla

Občas mám trému, stát před porotou není sranda

Naše noviny vycházejí pošestisté!
Psal se prosinec 1989, když spatřily světlo světa první tiš-
těné Naše noviny. Vydání, které právě držíte v ruce, má po-
řadové číslo 600. Pětice zakladatelů nezávislého poberoun-
ského (tehdy ovšem »jen« třebaňského) občasníku neměla
ponětí, že výsledek jejich revolučním děním iniciovaného
snažení přežije bezmála čtvrt staletí, stejně jako nástup
elektronických médií, po němž ostatně tehdy nebylo ani vi-
du ani slechu. Vida, přežil. Těžko říct, co vše mu bude osu-
dem dáno přežít v budoucnu, ale věříme, že pár (desítek) čí-
sel Našich novin snad ještě vyjde. A doufáme, že vy, naši mi-
lí čtenáři, věříte s námi. Tak nám, tak si, držte palce!    (NN)

Majitel chaty chytil
zlodějku při vloupání
Karlštejn - Přímo při vloupání do
své chaty v Karlštejně chytil 2.
července její majitel třiapadesáti-
letou zlodějku. 
Žena se v rekreačním objektu sháně-
la po cennostech. Když byla v nej-
lepším, objevil se jedenatřicetiletý
vlastník chaty. Byl možná víc pře-
kvapený, než zlodějka, nicméně ner-
vy neztratil, chmatačku zadržel a
přivolal policii. „Když jí strážníci
dávali pouta, pachatelka demonstra-
tivně omdlela. Lékař záchranky nic-
méně potvrdil, že je v pořádku,“ řekl
karlštejnský policejní inspektor Petr
Hausler.  Dodal, že zlodějce hrozí až
tři roky vězení. (mif)

Nadějná řevnická houslistka Milena
Kolářová. Foto Petra FrýdlOVÁ

Dětem konečně začaly dlouho oče-
kávané prázdniny. Mnozí (nejen) zad-
notřebaňští školáci si pro vysvědčení
šli s květinou.   Foto NN M. Frýdl
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Řevnické nádraží ve stylu Tenkrát na Západě

Poberouní - Po třech letech se na
scénu vrací původní muzikál Post-
řižiny, ve kterém společně účinku-
jí profesionálové - Jan Rosák, Petr
Jančařík, Pavel Vítek, Lumír Ol-
šovský… - s ochotníky, kteří jsou
doma v kraji kolem dolního toku
řeky Berounky. 
Spolu s nimi v tomto unikátním
představení hrají senátor Jiřího
Oberfalzer, ministr Petr Bendl i sta-
rostové několika poberounských ob-
cí. Na jevišti se kromě lidí objevují
koně, koza, historický náklaďáček i
motocykl a více než sto let stará ha-
sičská stříkačka. Diváci na několika
místech České republiky se mohou
těšit na koupel Maryšky a paní hos-
tinské v pivovarském sudu, skok pa-
na De Giorgiho z pivovarského ko-
mína, na léčbu pomocí zázračných
fulguračních proudů, zabijačkové
pochoutky i výborné pivo. Vše zdobí
původní hudba Jana Martínka a od-
vážné pěvecké výkony.
Svérázný profesionálně-amatérský
soubor doplněný ještě o Pavla Lan-

dovského uváděl Postřižiny po celé
republice v letech 2008 – 2010, za tu
dobu je vidělo na dvacet tisíc divá-
ků. Protože celé tři roky, kdy se  Po-
střižiny nehrály, o ně  pořadatelé stá-
le projevovali zájem, rozhodl se sou-
bor muzikál vrátit na scénu, tento-
krát v režii známého herce i režiséra
Lumíra Olšovského.
Jedná se o typicky letní, exteriérové
představení, které dosud měli diváci
možnost zhlédnout buď v pivova-
rech, nebo v areálech památkových
objektů: v pivovaru Dalešice, kde se
natáčel slavný Menzelův film s M.
Vášáryovou, J. Hanzlíkem, J. Sch-
mitzerem, R. Hrušínským aj., v pi-
vovaru Nymburk, zde se děj proslu-
lého Hrabalova díla odehrává, v pi-
vovaru Kostelec nad Černými Lesy,
na hradě Křivoklátě, zámcích Třeb-
oň, Mníšek pod Brdy aj. 
Letos budou Postřižiny k vidění v
Litoměřicích, Ústí nad Labem, Ka-
menici nad Lipou, Mníšku pod Brdy
i ve Všeradicích. Spolu s profesioná-
ly se v něm objeví poberounští
ochotníci: Jiří Petříš v roli Francina,
Pavla Švédová v roli Maryšky, Karel
Král ve své životní roli Pepina. Pa-
nem Koloničným bude Petr Kaplan,
panem Souhradou Petr Říha, jeho
žena Alena si zahraje ráznou paní
Koloničnou. Hostinskou Dorotku si
poprvé vyzkouší Lucie Paličková,
Ondřej Nováček se premiérově obje-
ví v roli řezníka pana Myclíka. O po-

stavu kadeřníka Bodi se podělí Jiří
Cicvárek a Miloš Chroust, o postavu
pana Václava Jiří Vitouš a Jan Kuna.

Miloslav FRÝDL

Obrysy malé železniční stanice se
chvějí v horkém vzduchu... je pozdní
odpoledne 20. června L. P. 2013.
Na malé řevnické nádraží přijíždí

vlak... Vzápětí se mi hlavou rozezní-
vají ostré tóny harmoniky, tak jak je
zkomponoval Ennio Morricone...
Dveře staré osamělé boudy na peró-
ně se pomalu otevírají a z nich vystu-
puje netrpělivý muž. Svoji bekovku si
posunuje hlouběji do čela  a škvíra-
mi v očích vyhlíží události příští.
Ne, nebojte se, střílet se tentokrát
nebude! Jan Slovenčík skutečně ne-
má nic společného s modrookým a
chladným Frankem! Náš oblíbený
učitel umění výtvarných v ZUŠ Řev-
nice je guru projektu BOUDA GAL-
LERY. Toto dílo by se samo o sobě
mohlo zařadit jako počin místního
site specific umění. Omšelé skladiš-

tě, kde i prach, rozbitá okna, stropy i
podlahy žijí svým autonomním živo-
tem a propůjčují tím místu jedinečný
kolorit, by se mohla do budoucna
stát průsečíkem výtvarných, divadel-
ních a kulturních aktivit ve svébyt-
ném prostředí. Byla by tak příležitos-
tí pro současného Homo (převážně)
interius, k setkávání s osobními pří-
běhy a podnětem k vytváření nových
vnitřních i vnějších krajin...
Mé snové výhledy do budoucna pře-
rušuje srdečná dáma s jiskrou v oku
(ne, není to Claudia Cardinale), Iva
Junková, ředitelka řevnické ZUŠ.
Pomalu se totiž rozebíhá malý hap-
pening ku příležitosti absolventské

výstavy.   Výtečný zahajovací proslov
Honzy Slovenčíka doplňuje hudba
zkušeného hudebníka a učitele Fran-
tiška Běhounka s jeho žáky.
Okouzlena svěžími dílky Josefa Jun-
ka, Terezy Melounové, Kristiny Laci-
gové a Agáty Slámové, kouskem stu-
deného melounu a kapkou vína,
opouštím úžasnou atmosféru místa,
jež by bylo škoda nezachovat. Všem,
kteří se zaslouží o jeho udržení a
podporu, patří vřelý dík! Odcházím
a koutkem oka ve svých představách
zahlédnu, jak se Sergio Leone spoko-
jeně, zády opřen o Bouda Gallery a
kouřící doutník, usmívá... 

Vendula TropoVá, Řevnice 

Postřižiny se po třech letech vracejí
V PŮVODNÍM MUZIKÁLU I LETOS EXCELUJÍ JAN ROSÁK, PAVEL VÍTEK, PETR JANČAŘÍK, LUMÍR OLŠOVSKÝ A DALŠÍ

FRANCIN. Jiří Petříš, který bude v letošním nastudování Postřižin ve vděčné roli Francina alternovat s profesioná-
lem Lumírem Olšovským.  Foto ARCHIV

Kde můžete letos
vidět Postřižiny

Litoměřice, pivovar: 
sobota 20. 7. 2013 od 20.30 hodin
(předprodej vstupenek: Agentura
FOR - for@agenturafor.cz)

Střekov, hrad:
neděle 21. 7. 2013 od 20.30 hodin
(předprodej vstupenek: Agentura
FOR - for@agenturafor.cz)

Kamenice n/ Lipou, zámek:
pátek 2. 8. 2013 od 20.00 hodin
(předprodej vstupenek: Informační
středisko - zámek Kamenice nad
Lipou: info@kamenicenl.cz, tel.:
565 432 343)

Všeradice, zámek: 
sobota 3. 8. 2013 od 20.00 hodin
(předprodej vstupenek: Zámecký
dvůr Všeradice: 602 973 711, 720
247 919, 311 513 028, e-mail:
recepce@galerie-dobromila.cz)

Mníšek pod Brdy, zámek: 
pátek 16. 8., sobota 17. 8. 2013 od
20.00 hodin
(předprodej: mnisek@stc.npu.cz)

Řevnice - Jednodenní umělecká
akce s názvem Sklad Gallery se
20. června konala v opuštěné dře-
věné stavbě na řevnickém vlako-
vém nádraží.
Absolventská výstava zdejší ZUŠ
zde na několik hodin poskytla návš-
těvníkům ku zhlédnutí zajímavý
projekt. Svérázným způsobem toto
konání popsala a svými pocity oko-
řenila Řevničanka Vendula Tropo-
vá. (pek)

Naše noviny vás zvou na původní muzikál 

Noc na Karlštejně

Hrají a zpívají: Jan RosÁk, Pavel VÍtek, Petr JANČAŘÍk,
Lumír oLŠoVskÝ, Jan Matěj RAk, Monika VAŇkoVÁ,
Pavla ŠVÉdoVÁ, karel kRÁL, Petr ŘÍHA,Petr BeNdL

Alena ŘÍHoVÁ, Jiří oBeRfALzeR, Jiří CiCVÁRek,
Jan kuNA, ondřej NoVÁČek, Jiří VitouŠ, 

sbor starostů, šermíři, metači ohně, ženské, koně, koza...

Hrad KŘIVOKLÁT
pátek 12. 7., sobota 13. 7. od 20.30 hodin

Prědprodej vstupenek: www.krivoklat.cz
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Myslím, že by si to Standa takhle přál!
NOVOU STAROSTKOU ZADNÍ TŘEBANĚ BYLA ZVOLENA NOVINÁŘKA LUCIE PALIČKOVÁ

Řevnice – Milovníci folku si poslední červnový
víkend užili spoustu skvělé muziky na festivalu
Porta, který se konal v řevnickém Lesním di-
vadle. A bylo tam plno po celé tři dny, k čemuž
jistě přispělo i příjemné počasí.
Na pódiu se vystřídali známí hosté s amatérskými
muzikanty soutěžícími o sošku Porty. Z té se na-
konec znovu radovali loňští vítězové, skupina
Švédova trojka z Moravského Krumlova. Členové
kapely, sympatický manželský pár s dcerou, byli
nadšení. „To je skvělé, vůbec jsme to nečekali,“
řekli po vyhlášení výsledků. Na druhém místě
skončila skupina Šeginy, na třetím Quaoar. Zvlá-
štní ocenění poroty si vysloužila Petra Zajíčková

ze skupiny Naopak.
Od pátečního odpoledne do nedělního večera měli
diváci možnost poslouchat skvělou muziku, nejen
folkovou. Kromě tradičních hostů, jako je Wabi
Daněk, Robert Křesťan, Vlasta Redl či Věra Mar-
tinová, vystoupili hosté z jiných žánrů. Publikum
uchvátil Ivan Hlas, který zazpíval známé písně z
muzikálu Šakalí léta. S kolegy Norbi Kováscem a
Jaroslavem Olinem Nejezchlebou si to na pódiu
vyloženě užívali, bavili diváky, improvizovali.
Paráda. „Hrálo se nám skvěle. Už jsem tu několi-
krát byl, ale dneska je to nějaké jiné. Diváci jsou
úžasní,“ řekl Ivan Hlas v zákulisí.
Úspěch sklidila také kapela Marsyas se Zuzanou

Michnovou a Jiřím Vondráčkem. Kapela v tomto
složení už dlouho nehraje, vystoupení na Portě
bylo součástí několika málo koncertů, které Mar-
syas odehraje v rámci propagace filmu režisérky
Jitky Němcové – o Zuzaně Michnové.
Na úplný závěr Porty připravili organizátoři
lahůdku: s improvizovanou kapelou složenou z
porotců Porty vystoupil Jiří Suchý. Zazpíval tři
písničky a nakonec i jednu přidal. Když mu jeden
člen kapely předal text, prohlásil: „Tuhle píseň
znám, ale otázka je, jestli ji umím.“ Uměl, známý
song Krajina posedlá tmou vysekl bez chybičky.
Potlesk publika byl opravdu dlouhý...

Lucie PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň - Zadní Třebaň má
novou starostku. Zesnulého Stani-
slava Balíčka nahradila obecní za-
stupitelka za o. s. Salto, členka re-
dakční rady Našich novin Lucie
PALIČKOVÁ.
Jsi, pro někoho možná přkevapivě,
novou starostkou Zadní Třebaně.
Bylo to těžké rozhodování? 
Samozřejmě to nebylo jednoduché,
dlouho jsem přemýšlela a mluvila s
mnoha lidmi, aby mi řekli svůj ná-
zor. Někteří mě okamžitě podpořili,
jiní varovali, že to bude těžké. Roz-
hodnout jsem se ale musela sama.  
Co tě nakonec přimělo na nabídku
kývnout?
Důležité pro mě bylo, že mě podpo-
řil manžel Honza, protože jeho a dětí
se to asi dotkne nejvíc. Důležitým
momentem při rozhodování bylo, že
jsem nechtěla, aby obec přišla o do-
taci na kanalizaci. A taky si myslím,
že by si to Standa Balíček takhle
přál…
Spala jsi dobře - ve dnech před vol-
bou a po volbě?
To ano. Ráno vstávám brzy a večer
bývám tak unavená, že se spaním
problémy nemám.
Z čeho máš, co se starostování týče,
největší strach a na co se naopak
nejvíc těšíš?
Nedá se říci strach, mám spíš obavy,
abych všechno zvládla, je to velká
zodpovědnost. A zrovna teď se nej-
víc těším na dovolenou, abych tam
nabrala sílu na všechnu tu práci,
která mě čeká.
Ve funkci jsi pár dnů, co už jsi zatím
stihla? Čím se zabýváš, co právě ře-
šíš, co je teď pro tebe ze všeho nej-
důležitější?
Zatím teprve pomalu zjišťuju, co je
potřeba udělat. Vyvěsili jsme zápis z
veřejného zasedání a provedli změny

na webu obce, zrevidovali sběrná
místa kontejnerů v obci, domluvili
jsme nějaké schůzky. Nejdůležitější
teď je, abychom podepsali smlouvu
s firmou, která bude zadávat výběro-
vé řízení na kanalizaci.
Jsi uvolněnou starostkou, nebo stí-
háš i zaměstnání?

Jsem neuvolněná starostka. Mám
práci, která mě moc baví, a nerada
bych o ni přišla.
Do příštích voleb zbývá rok. Čím se
v této době bude zastupitelstvo ZT
pod tvým vedením zabývat?
Hlavně kanalizací a doufám i vodo-
vodem. Budeme pokračovat v práci

bývalého pana starosty, dotace na
kanalizaci je jeho velká zásluha. A
pak je tu spousta malých věcí, které
nejsou vidět, ale udělat se musí.
Změní se něco v chodu radnice?
Změní se to, že nebudu na úřadě kaž-
dý den, budeme se střídat s místosta-
rostou Mirkem Hejlkem, který mi
moc pomáhá, stejně jako někteří zas-
tupitelé a samozřejmě holky na úřa-
dě. Jinak bude všechno fungovat po-
dobně jako dřív.
Co od své starostky mohou Třeba-
ňané čekat, resp. co čekáš ty od
svých Třebaňanů?
Vlídný úsměv na obou stranách...
Ale vážně, všichni na úřadě jsme
tady pro lidi, pokud bude kdokoliv
něco potřebovat, určitě se domluví-
me. Miloslav FRÝDL

Na Portě si zazpívali Jiří Suchý, Ivan Hlas i Robert Křesťan
ŘEVNICKÉ LESNÍ DIVADLO VŠAK NA TRADIČNÍM FESTIVALE ROZEZNĚLA HLAVNĚ FOLKOVÁ HUDBA

S PŘEDCHŮDCEM. Starostka Zadní Třebaně Lucie Paličková se svým
předchůdcem Stanislavem Balíčkem. Foto Kateřina BALÍČKOVÁ

HVĚZDY PORTY. Jiří Suchý, Ivan Hlas a skupina Marsyas na letošní Portě v Řevnicích. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Ředitelkou málotřídky 
se stala Pavlína Fialová
Zadní Třebaň - Novou starostkou
Zadní Třebaně se stala šestatřice-
tiletá novinářka Lucie Paličková.
Rozhodlo se o tom na veřejném
zasedání obecního zastupitelstva,
jež se konalo 27. června.
Zasedání vedl místostarosta Miro-
slav Hejlek, který přítomné vyzval
k uctění památky zesnulého starosty
Stanislava Balíčka minutou ticha.
Kromě volby nové hlavy obce bylo
na programu zasedání také doplnění
zastupitelstva o jednoho člena - po-
silou se stala Jitka Nováková, která
ve volbách kandidovala za o. s. Sal-
to. Přítomným dále byla představe-
na nová ředitelka MŠ a ZŠ Zadní
Třebaň Pavlína Fialová. Její před-
chůdkyně Jana Nešťáková byla zad-
notřebaňským zastupitelstvem z
funkce odvolána v květnu.        (pef)



Naše noviny 14/13 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Řevničtí ochotníci oslavili devadesátku
NA POČEST VÝROČÍ SOUBORU SE V LESNÍM DIVADLE HRÁLA KOMEDIE PANE, VY JSTE VDOVA!

Řevnický divadelní soubor oslavil
devadesátku. Kde jinde, než v mys-
tickém Lesním divadle - divadelním
představením Alice Čermákové, kte-
rá si k tomu významnému výročí vy-
brala neméně významnou komedii
Pane, vy jste vdova! 
Musím prozradit, že jsem o tomto
počinu energické režisérky, herečky
a nedávné principálky řevnického

ochotnického divadla  věděla ze zá-
kulisí.  Tedy přesněji řečeno,  z mých
návštěv její zahrady, kde jsem mohla
sledovat Alici v jejím krásném
ochotnickém šílenství. Vypadalo tak,
jako zřejmě většina divadelních her
ochotnických souborů. Tedy z počát-
ku radost, nadšení a těsně před pre-
miérou totální nasazení pro věc spo-
jené se zoufalými výkřiky: To bude
průser, nestíháme, neumíme...!
„To jsem na to tedy opravdu  zvěda-
vá!“ říkala jsem si sama sobě. Sotva
jsem usedla na lavici do našeho slav-

ného »Lesňáku« a přečetla si prog-
ram s titulkem: Divadelní soubor
Řevnice slaví 90 hudební féerií Pa-
ne, vy jste vdova! Když jsem počíta-
la obsazení - 28 herců - nedokázala
jsem si ten zmatek na jevišti předsta-
vit! Ale mé obavy mne opustily hned
při první scéně, kdy na jeviště vstou-
pili herci. Prostřednictvím tolik pro-
fláklých filmových gagů, které ná-
sledovaly jsem snadno propadla di-
váckému nadšení. Prostě - slavná
komedie zůstala skutečnou komedií
i na prknech řevnického Lesního di-

vadla a já byla vtažena do její atmo-
sféry natolik, že  jsem i zapomněla
vnímat  to,  co u ochotnických diva-
del typu toho řevnického bývá - že
většinu účinkujících znáte z běžného
řevnického života. Svižnost děje,
prokládaná písněmi mi natolik uča-
rovala, že mám teď chuť pustit si
tento slavný film znova a připome-
nout si atmosféru sobotního večera v
Lesním divadle. 
Děkuju ochotníkům  za hezký  záži-
tek, který byl dokonale podtržen ex-
hibicí několika členů divadelního
souboru při finálním jamování za
doprovodu Orchestru divadelního
lesa. S ním »hudební« herci vyhrá-
vali,  zpívali a vtipně glosovali svůj
významný večer až do pozdních ran-
ních hodin...
Prostě a jednoduše: řevničtí divadel-
níci si svou devadesátku užili hrdě a
zvesela a my divadelní diváci děku-
jeme, že jsme se mohli radovat s ni-
mi!  Gabriela ŽeleZná, řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
11. 7. 18.00 CROODSOVI
19. 7. 18.00 (NE)ŠŤASTNĚ AŽ NA
VĚKY

KINO ŘEVNICE
Kino je uzavřeno z důvodu digitaliza-
ce. Provozovatelé předpokládají, že
znovu otevřeno bude v polovině srpna.

KINO CLUB ČERNOŠICE
9. 7. 20.00 POŘÁDNEJ PRŮŠVIH
11. 7. a 16. 7. 20.00 TĚŽKÉ SE ROZ-
HODNOUT
18. 7. a 23. 7. 20.00 VĚZEŇSKÝ ROCK

KINO MÍR BEROUN
13. 7. 20.00 JÁRA CIMRMAN: PROSO
(přenos operety)

LETNÍ KINO BEROUN
8. 7. 21.30 TENKRÁT NA ZÁPADĚ
9. 7. 21.30 NESPOUTANÝ DJANGO
10. 7. - 11. 7. 21.30 RYCHLE A ZBĚ-
SILE 6
12. 7. 21.30 METEORA
13. 7. 21.30 PAŘBA NA TŘETÍ
14. 7. 21.30 BIG LEBOWSKI
15. 7. - 16. 7. 21.30 BABOVŘESKY

KINO RADOTÍN
9. 7. 17.30 PRINCEZNA
9. 7. 20.00 SKYFALL
10. 7. 17.30 NEŘÍZENÉ STŘELY
10. 7. 20.00 JEN BŮH ODPOUŠTÍ
11. 7. 17.30 REVIVAL
11. 7. 20.00 PACIFIC RIM: ÚTOK NA
ZEMI 3D
12. 7. 17.30 STÁŽISTI
12. 7. 20.00 VELKÝ GATSBY
13. 7. 17.30 UNIVERSITA PRO
PŘÍŠERKY
13. 7. 20.00 PŘED PŮLNOCÍ
16. 7. 17.30 NEŘÍZENÉ STŘELY
16. 7. 20.00 JEN BŮH ODPOUŠTÍ
17. 7. 17.30 PĚNA DNÍ
17. 7. a 20. 7. 20.00 REVIVAL
18. 7. - 19. 7. 17.30 (Pá 20.00) OSAMĚ-
LÝ JEZDEC
18. 7. 20.00 R.I.P.D. - URNA 3D
19. 7. 17.30 JÁ PADOUCH 2
20. 7. 17.30 ŠMOULOVÉ 1
Od 21. 7. do 12. 8. kino nehraje.

Soubor chystá pohádku pro dospělé i děti
Trochu jiná divadelní pohádka pro dospělé i děti se rýsuje. „Tak znovu, roze-
jděte se, vy dva! Doktor Veverka na strom, slečna Vágnerová k trůnu. Čaro-
děj a princezny se nepaktují... Z rodiny o kouzelníkovi ví jen král, který je s
ním jedna ruka, jeden pohár,“ zní z pódia režijní instrukce při zkoušce nové
crazy Princezny na ocet? (…aneb Šílený rádce), kterou uvede Divadelní
soubor Řevnice v srpnu. „Představení bude tentokrát celorodinné, ať nikdo
nemusí zůstat sám doma. Obsah je postaven tak, aby byl přístupný a srozu-
mitelný pro děti, ale i zábavný a akceptovatelný pro dospělé či puberťáky.
Nikdo nebude na ocet, ani tzv. mimo,“ míní autorka i režisérka hry Michaela
Šmerglová,a s nadsázkou dodává: „Ta - dejme tomu pohádka - je současná,
kopíruje dění, ale ne smutně a tragicky! To by bylo i pro hereckou stranu
moc zoufalství v jednom. Stačí, že se letos na scéně neobjeví žádné hostiny
a přípitky…“ Příběh, kde se do pohodového království vloudí zlé nadpřiro-
zené síly, a typický manager, má v Lesním divadle premiéru  9. srpna. (Více
na www.divadlorevnice.cz)                                    Miluška Bílá, Řevnice

Tipy NN
* Za loutkovou pohádkou Aladi-
nova kouzelná lampa se můžete vy-
pravit 13. 7. do Clubu Kino v Čer-
nošicích. Začátek v 16.00.            (vš)
* Detektivku Co věděla Klára Ko-
valová (a musela zemřít!) uvede 13.
7. od 20.30 na nádvoří zámku v Do-
břichovicích Studio mladých z Roz-
tok u Prahy. (vlc)
* Diskotéka ve western stylu se ko-
ná 13. 7. od 21.00 v Clubu Kino
Černošice. Organizátoři slibují beef-
steaky na grilu, rumsteaky, tatarské
bifteky a Club-hamburgery.         (vš)
* Vokální skupina Dobrý večer
Quintet koncertuje 14. 7. od 18.00
na nádvoří dobřichovického zámku.
Repertoár je složen ze spirituálů,
jazzových, swingových a popových
melodií, variací na písničky z Osvo-
bozeného divadla aj. (vlc)
* Hrátky za muzejními vrátky na-
chystalo na 17. 7. pro děti v dopro-
vodu rodičů Muzeum Českého kra-
su Beroun. Malí návštěvníci si mo-
hou zahrát kuličky, kostky, karty či
petanque, zkusí roztočit káču, strefí
medvěda míčkem... (pap)
* Konverzační komedie Sladké ta-
jemství v podání herců Dobřicho-
vické divadelní společnosti bude k
vidění 17. – 19. 7. od 20.00 na ná-
dvoří zámku Dobřichovice. (vlc)
* Kapela Harry band a její hosté za-
hrají 20. 7. od 19.30 na nádvoří dob-
řichovického zámku. (vlc)
* Disco párty v sicilském stylu se
chystá 20. 7. od 21.00 v Clubu Kino
Černošice. Kromě hudby, pití a spe-
cialit na grilu je připravena i rozšíře-
ná nabídka drinků a vín. (vš)
* Klavíristka Nataliya Marfynets a
violoncella Vladan Kočí přednesou
21. 7. od 18.00 v obřadním sále Do-
břichovice skladby F. Schuberta, B.
Brittena a C. Francka.                 (vlc)
* Výstavu fotografií Ivy Mašínové
nazvanou Stopy světla si v zámku
Dobřichovice můžete prohlédnout
do 9. 8. denně od 10 do 22.00.  (vlc)
* 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

Mnoha lidmi  milovaný  bývalý presi-
dent Václav Havel se 4. 7. vpodvečer
určitě z nějakého obláčku díval do
Řevnic a usmíval se. V místní ZUŠ se
totiž konala vernisáž výstavy jeho fo-
tografií, v rámci fotosalonu, který za-
hájila herečka Bára Štěpánová. Vz-
pomněla na bývalou první dámu Ol-
gu Havlovou, jež by v červenci osla-
vila 80. narozeniny, povyprávěla pár
příhod, které s Havlem, jemuž dělala
asistentku, zažila. O kulturní program
se postaraly dětí ze ZŠ Řevnice a Ca-
milo Caller s šamanskými bubny. Ná-
vštevníci pak pokračovali do Mod-
rého domečku, kde bylo nachystáno
pohoštění a posezení nad dalšími díly
fotografů ČTK. Pozdní odpoledne se
odbývalo v lehce nostalgické atmo-
sféře vzpomínky na nevšedního člo-
věka, který i přes světový věhlas zů-
stal jedním z nás. Vystavené fotogra-
fie tuto informaci zachycují a předá-
vají dál.         Helena Pelikánová

OSLAVILI DEVADESÁTKU. Řevničtí ochotníci ve známé komedii Pane, vy
jste vdova! Foto arCHiv

Václav Havel se díval z obláčku do Řevnic na své fotografie

VZPOMÍNALA NA PRESIDENTA. Výstavu fotografií zachycujících Václava
Havla zahájila herečka Bára Štěpánová..          Foto Michal Protivanský
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Všeradův kurýr

V sobotu 22. června se uskutečnil v
areálu Višňovka ve Vinařicích Vše-
radův Den. Tato akce, které předchá-
zelo založení Všeradovy země v loň-
ském roce, byla volným pokračová-
ním kulturních akcí tohoto společen-
ství tří obcí Všeradic, Podbrd a
Vinařic.
Loni, kdy Všeradova Země vznikla,
se utvářel scénář i pro konání Vše-
radova Dne ve Vinařicích. Každá ze
jmenovaných obcí utvořila soutěžní
družstvo složené ze tří mužů a dvou
žen. Tato družstva pak změřila síly v
různých disciplínách, mezi kterými
účinkovali zástupci jednotlivých ob-
cí. Z Podbrd vystoupily s nádher-
ným programem děti a ženy, které
nemalou mírou doplňovala hudební

skupina Minimax. Všeradice »repre-
zentoval« s hudebním představením
pan Zrzavý, dále pak ženy s velmi
vtipnými parodiemi na klipy popu-
lární hudby. Všeradickou tečku ob-
starala country kapela Senil band.
Za domácí Vinařické vystoupily nej-
prve děti a finále odpoledne obstara-
ly ženy z Vinařic se svým tanečním
číslem ve stylu country. O úvod se
postarala staropražská kapela Tře-
husk, která představila skladby ze
svého právě dokončovaného CD na-
zvaného Nikdy mi nezněly ty vše-
radský zvony. Večer pak uzavřel
koncert skupiny The Beatles revival. 
Soutěžní disciplíny, které připravila
pořádající obec, se vztahovaly k tra-
dicím Vinařic. První a druhá discip-
lína byla pojata jako lovecká, jedna-
lo se o střelbu prakem a lukem na
terč. Třetí disciplínou bylo nasávání
tekutiny koštýřem na víno a naplně-

ní sedmilitrového tubusu na čas. Zá-
věrečný úkol přinesl i dost humorné
chvilky, neboť jím byla jízda  na jed-
něch lyžích pro čtyři soutěžící.
Celkovým vítězem humorného klání
se stalo družstvo domácích Vinařic,
druhé byly Všeradice a třetí Pod-
brdy. Je nutné podotknout, že vůbec
nešlo o to, kdo vyhraje, ale o to, že
se dokážeme po roce opět sejít a po-
bavit se. Celé odpoledne i večer se
proto nesly v duchu klidu a  pohody.
O občerstvení se postaral p. Černý z
Osova a Zámecká restaurace Všera-
dice s jejich novým pivem Všerad.
To bylo dokonce čepované z pojízd-
ného pivobusu. Po ohlasech, které
jsme obdrželi, je zřejmé, že se akce
se vydařila a bude se opakovat. V
příštím roce ji budou hostit Podbrdy.
Díky všem, kteří letos jakkoliv po-
mohli.             Petr PODUBECKÝ, 

starosta Vinařic

Klání obcí vyhrály domácí Vinařice
LETNÍ AREÁL VIŠŇOVKA HOSTIL DRUHÝ ROČNÍK VŠERADOVA DNE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 14/2013 (129)

ZAHRÁLI BEATLES. Tečku za vy-
dařeným Všeradovým dnem obsta-
rala kapela The Beatles revival.

Foto Petr PODUBECKÝ

Práce postupují podle plánu
Výstavba vodovodu a kanalizace postupuje podle
stanoveného harmonogramu. Dne 7. července
byla ukončena první uzavírka od Podbrd, smě-
rem ke křižovatce před zámkem. Od 8. července
je uzavřena vozovka od zámku až na křižovatku u
prodejny Jednoty. Prosím majitele nemovitostí,
které se nacházejí v tomto úseku, o trpělivost, do-
držování zákazu vjezdu a řízení se pokyny pra-
covníků realizační firmy. Osobní vozidla míst-
ních občanů mohou tuto trasu objíždět kolem
obecního úřadu a hostince Na Růžku. Současně
žádám všechny, kteří tudy budou projíždět, o do-
držování rychlosti a zvýšenou pozornost tak, aby
zde nedošlo k nehodě. Prosím všechny obyvatele
této ulice, aby zde neparkovali a umožnili tak
lepší průjezd tímto úsekem. 
Prosím občany o trpělivost a shovívavost s praš-
ností a dopravními omezeními, kterým se bohužel
nelze vyhnout.  V případě, že by docházelo k ně-
jakým problémům, informujte bezprostředně pra-
covníky obce, aby mohla být zjednána okamžitá
náprava situace. 
Žádám občany, kteří ještě neuzavřeli smlouvu na
přípojky, aby tak učinili v co nejkratším časovém
období. Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Všeradické aktuality
* V soutěži Vesnice roku Všeradi-
ce letos neuspěly. „Je to i naše chy-
ba,“ uvedl starosta obce Bohumil
Stibal. „Nedokázali jsme prodat
svoji dosavadní práci, a to je špatné.
Nebudeme však házet flintu do žita.
Na příští ročník soutěže se připraví-
me ještě důkladněji, než na ten le-
tošní, a věřím tomu, že nějaké oce-
nění získáme,“ dodal. (mif)
* Nohejbalový turnaj trojic se ko-
ná 13. 7. od 9.00 v Zámeckém dvoře
Všeradice.                 Mirka SUCHÁ
* Výstava obrazů malířky Ireny
Trefilové je ve všeradické galerii M.
D. Rettigové k vidění do 28. 7. (syš)
* Částku 4.558 Kč ukradl mezi 26.
a 28. 6. neznámý zloděj z volně pří-
stupného trezoru restaurace ve Vše-
radicích. Újma poškozením nevz-
nikla žádná. (peh)

První prázdninový víkend měli Viži-
ňáci  napilno. Ženy a děti reprezen-
tovaly místní hasiče na soutěži Pod-
brdské stříkání, kde obsadily 3. mís-
ta. Fotbalisté sehráli přátelák a mě-
li dokopnou, na které pekli prasát-
ko. V neděli se konala menší oslava
úspěchů místních mladých hasičů s
dortem a kouzelným nápojem, a pak
na hřišti vypukla akce Hurá, prázd-
niny v pirátském duchu. Piráty se to
tam  jen hemžilo, soutěžilo se a bo-
jovalo o poklad na pirátské lodi.
Nakonec si všichni opékali buřty a v
pohodě poseděli do pozdních hodin
- vždyť se nemusí ráno brzy vstávat
do školy... Text a foto 

Jana FIALOVÁ, Vižina

NEVĚSTA NA ŘEZAČCE. Netradič-
ní svatbu oslavili 29. 6. ve všeradic-
kém Zámeckém dvoře Vladimír Lin-
hart z Hatí a Dana Hanzlíková ze
Všeradic. Ženich přijel na traktoru,
který řídila jeho maminka, nevěsta
na řezačce ovládané ženichovým ta-
tínkem. Samotný obřad se konal na
golfovém hřišti. 

Text  a foto  Miloslav PÁTEK

Vižinští přivítali prázdniny
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Sdružení shání peníze na koupelnu pro Bohouška Rumla
CHARITATIVNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST NA PODPORU DĚTÍ S MOZKOVOU OBRNOU SE BUDE KONAT VE LHOTCE U SVINAŘ

Hlásná Třebaň - O tom, že v Hlás-
né Třebani chystají dvě dámy pro-
vozující tamní Mateřskou školu a
Klub Hlásek otevřít školu, jsme již
v nn informovali. „Škola bude!“
tvrdí v rozhovoru jedna ze zmíně-
ných dam Veronika Vaculovičová.
Podařilo se vám váš plán dotáhnout
do konce?
Ano, všechna povolení i žádosti byly
vyřízeny kladně a my 2. září otvírá-
me školu. Máme k dispozici prostor
pro 30 dětí, jídelnu a družinu. Výuka
v naší škole bude organizována po-
dle stejného rámcového programu
jako ve státních školách. Navíc vyu-
žíváme moderní metody vzdělávání
pod vedením odborníků, např. pro-
gram Začít spolu, metodiku výuky
matematiky profesora Hejného nebo
výuku českého jazyka se zaměřením
na rozvoj kritického myšlení. Od zá-
ří budeme součástí rejstříku škol,
děti tedy nemusí být  zapsány ve
státní škole.  
kolik máte zatím přihlášených dětí
a odkud?
Pro školní rok 2013/2014 budeme
mít dvě pracovní skupiny o celko-
vém počtu 15 dětí. Každá skupina
bude mít výukový program s vlast-
ním pedagogem. Od nás, z Hlásné
Třebaně, jsou především prvňáčci,
kteří už náš program znají ze školky,
ale nastupují k nám také starší děti z
okolních vesnic a měst. 
Chystáte nějakou poškolní činnost,
kroužky či jiné aktivity pro děti?
Ano, nabízíme Klub po škole a záj-

mové kroužky, a to i pro děti z jiných
škol. Chceme, aby měly děti mož-
nost i odpoledne pokračovat ve vz-
dělávání zábavnou formou a zároveň
zůstaly s kamarády. Rodiče nemusí
ztrácet čas vozením dětí z kroužku
na kroužek a z doučování na jiné do-
učování, u nás si může každý zvolit
mezi různými aktivitami vedenými
odbornými pedagogy:  děti si u nás
mohou psát úkoly, speciální pedagog
pomůže s potížemi ve čtení, psaní či
učení, nabízíme sportovní aktivity s

americkým lektorem, angličtinu, dě-
jepisný, přírodovědný, dramatický
kroužek atd. Děti také mohou využí-
vat vybavení školy k libovolným
činnostem. A naše lektory si mohou
vyzkoušet už v létě na příměstském
táboře. 
Máte prý připravené i speciální
služby, pomoc rodičům?
Pokud budou mít rodiče zájem, mů-
žeme jejich dítě vyzvednout u vlaku.
Podle zájmu zajistíme také svoz dětí
autem. 

Jak to bude časově a kolik se bude
platit  za odpolední aktivity?
O děti se postaráme celé odpoledne,
otevřeno budeme mít od pondělí do
pátku, denně od 13.00 do 17,00 ho-
din. Program Klubu po škole je ur-
čen pro děti ve věku od 6 do 12 let.
No a cena je od 110 Kč za odpoled-
ne, ovšem pro děti, které navštěvují
naší školu je zdarma. Více naleznete
na našich internetových stránkách
www.skolyhlasek.cz.  

Petra FrÝDLOVá

Škola bude, od září! hlásí z Hlásku
DO NOVÉ HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ ŠKOLY RODIČE ZAPSALI PATNÁCT CAPARTŮ

NA VÝLETĚ. Děti z Hlásku na výletě nad Karlštejnem. Foto ARCHiV

Na světě nenajdete nic hezčího a up-
římnějšího, než je dětský úsměv. Po-
hled na rozzářené dětské tváře se
vám mohl naskytnout, pokud jste na-
vštívili nějakou akci, na které mělo
občanské sdružení Náruč těstovino-

vou dílničku. Děti vzaly do ruky vá-
lečky i rádýlka a mohly si zkusit ně-
co, o čem ani nevědí, že se dá ručně
vyrobit. Pokud tedy nemají doma
babičku, která jim vlastnoručně vy-
rábí třeba nudle do polévky... Jelikož
se naše čerstvé těstoviny vaří pouhé
dvě minuty, měly děti během chvil-
ky chutnou svačinu. A koho dílničky
bavily, mohl se k nám samozřejmě
vrátit. 
Věřte, že jich nebylo málo.
A kdo není na ruční práce, dostal od
našich dobrovolníků ochutnávku -
špagety s bazalkovým pestem. Naše
těstovinové dílničky sklidily úspěch
nejen u dětí - i několik tatínků a ma-
minek si zkusilo tvorbu čerstvých
těstovin tak, jak to dělávali se svojí
babičkou, když byli mladí. Poučení?
Musíme pořídit více válečků i pro
dospělé.  Gabriela CyrnerOVá,

náruč, Řevnice

Válečků je málo! Musíme pořídit další - i pro dospělé
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NÁRUČ PROVOZUJE TĚSTOVINOVOU DÍLNIČKU

Občanské sdružení Diverzity Face,
které  pomáhá dětem a seniorům, za-
hajuje svoji činnost v našem kraji.
Jejich prvním projektem je pomoc
Bohouškovi Rumlovi vážně postiže-
nému mozkovou obrnou, který se
svou matkou bydlí v obci Lhotka me-
zi Zadní Třebaní a Litní. Paní Lenku
a Bohouška znají členové sdružení
rok a stali se jejich  přáteli. 
„Snažíme se jim pomoci formou
osobního setkávání se na Lhotce, ne-
bo návštěvou v nemocnici. Dále

chceme pomáhat v jeho léčbě a ma-
lému Bohouškovi splnit sen o nové
koupelně, kterou akutně potřebuje.
Po dohodě s paní Lenkou jsme se
rozhodli, abychom mohli ještě tento
rok začít s rekonstrukcí koupelny, us-
pořádat charitativní společenský
den přímo na jejich zahradě pro sou-
sedy, přátele, členy občanského sd-
ružení a další.“ Tolik oficiální pro-
hlášení Diverzity Face.  
Akce se koná v sobotu 13. července
a je určena těm, kteří chtějí pomoci

dobré věci a zároveň strávit letní čas
v příjemném domácím prostředí i
krásné krajině. Sdružení zároveň žá-
dá o pomoc a podporu. Co je  kromě
finanční pomoci potřeba? Například
mobilní ekologické WC pro návštev-
níky. Cílem pořadatelů je, aby se ta-
to charitativní akce s názvem Léto -
Lhotka 2013 stala i díky vaší podpo-
ře v našem kraji tradicí  a příští roč-
níky pomáhaly dalším rodinám s po-
dobnými příběhy jako je ten Bo-
houškův.       Helena PElikÁNOVÁ

Kde »potkáte« dílničku
Kde můžete narazit na těstovinovou
dílničku Náruče? Kde si můžete
sami vyrobit čerstvé těstoviny?
Oslavy sv. Vavřince: 10. srpna v
Kladně
Podzimní trh: 7. září v Radotíně 
Dožínky: 14. září v Toulcově dvoře
(Praha 10)
Brdský farmářský trh: 28. září v
Mníšku pod Brdy
Havelské Posvícení: 12. a 13. října
v Radotíně
Staročeský Mikulášský jarmark:
30. listopadu v Toulcově dvoře

Léto - Lhotka 2013
Lhotka čp. 4., 13. 7. od 14.00
Charitativní zahradní párty na po-
moc dětem s mozkovou obrnou.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
je určen na rekonstrukci koupelny
Bohouška Rumla. Na programu
jsou soutěže pro děti i dospělé,
volná zábava (hudební nástroje vítá-
ny), táborák s opékáním špekáčků,
večerní stezka odvahy...           (help)

JEN SI TO ZKUSTE! Vyrobit si vlastní těstoviny v dílničce Náruče mohou
malí i velcí zájemci.                                               Foto Gabriela CYRNEROVÁ
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V pátek 28. června se také v liteňské
škole rozdávalo vysvědčení. Když
bylo hotovo, rozloučili jsme se a po-
přáli si krásné prázdniny. Děti daly
učitelkám květiny a drobné dárky.
Někde se to neobešlo bez slziček,
protože »svou« paní učitelku příští
školní rok musí přenechat svým
mladším spolužákům. Druháci bu-
dou paní učitelce Šimáčkové držet
na začátku září pěsti a ona jim za to
přiveze co nejdříve ukázat své mi-
minko. Od dětí dostala dárky nejen
ona - v taškách se našlo i něco pro
malého Šimáčka.
Slavnostní ukončení školního roku
čekalo na žáky 9. třídy. Do obřadní
síně Městyse Liteň přišli ve slavno-

stním oděvu, často v doprovodu ro-
dičů, sourozenců a kamarádů. Uví-
tala je pracovnice úřadu paní Noži-
nová, následoval vstup starosty Kar-
la Klimenta. Projev měla i ředitelka
Věra Horká a třídní učitelka Marce-
la Muráriková. Velmi pěkně si roz-
loučení připravila Terezka Vobořilo-
vá a Anička Doušová. V jejich pro-
jevu zaznělo poděkování, nechyběla
ani vtipná sebekritika. Následovalo
rozdávání vysvědčení a slavnostní
šerpování. Na závěr absolventi pře-
dali květiny nejen třídní učitelce, ale
i ostatním kantorům, kuchařkám a
školnici. Byla to velmi pěkná a důs-
tojná tečka za školním rokem. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Jonáš se loučil s Litní
V roce 2009 nastoupil do 1. třídy ZŠ
v Litni Jonáš Pašek. Okolní školy
neměly podmínky pro výuku dítěte
se změněnou komunikační schop-
ností upoutané na invalidním vozí-
ku. Liteňská škola si je vytvořila.
Ochota ředitelky Horké a třídní uči-
telky H. Kopčilové způsobila, že Jo-
náš byl přijat do 1. třídy. Zapojoval
se téměř do všech aktivit a postoupil
do 2., 3. a 4. třídy. I když je snaživý,
jeho individuální plán se značně roz-
cházel s náročnou výukou 4. třídy.
Proto mu byla navržena výuka v Jed-
ličkově ústavu. V červnu se tedy Jo-
náš rozloučil se svojí třídou i s uči-
telkami, jež se mu 4 roky věnovaly. 
Jménem Jonáška děkuji za laskavý
přístup pedagogů i ředitelky. Pobyt
ve zdejší škole ho obohatil o mnohé
pozitivní zážitky. Kamarádské vzta-
hy se spolužáky ho budou provázet
celý život. Helena NAVRÁtiLOVÁ,

asistentka, ZŠ Liteň

Aktuality z Litně a okolí
* Historickým motorákem se můžete každou
neděli až do 15. 9. svézt po trati podbrdské
lokálky. Vláček vyjíždí v 10.35 z Karlštejna a
přes Zadní Třebaň (10.42) - Liteň (10.55) -
Všeradice (11.06) - Vižinu (11.08) - Hostomice
(11.21) a Lochovice (11.40) míří do Příbrami
(12.02). Odtud se na zpáteční jízdu vydává v
15.31, z Lochovic odjíždí v 16.02, z Hostomic
v 16.16, Vižiny 16.24, Všeradic 16.27, Litně
16.46 a Zadní Třebaně 17.02. Na konečnou do
Karlštejna dorazí v 17.06. (mif)
* Turnaj o Brdský pohár v malé kopané po-
řádá fotbalový klub FC Liteň 10. 8. od  9.00.
Určen je hlavně amatérům a těm, kteří mají rá-
di fotbal. Prezentace mužstev je od 8.00 do
8.30 na liteňském hřišti, hrát se bude s počtem
hráčů 5+1. Bližší informace a přihlášky: Mil-
oslav Kliment: 605252447, hnkliment@sez-
nam.cz. Miloslav KLIMENT
* Požár kůlny v Halounech likvidovali 23.
června s řevnickými profesionály i dobrovolní
hasiči z Litně. „Majitelka požár fotovoltaické
elektrárny na střeše kůlny a části dřevěného
obložení zčásti uhasila už před naším příjez-
dem,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pa-
vel Vintera. (mif)

Druháci drží pěsti »své« učitelce
ŽÁCI DEVÁTÉ TŘÍDY DOSTALI VYSVĚDČENÍ A ŠERPY V MĚSTSKÉ OBŘADNÍ SÍNI

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       7/2013 (19)                

S ŠERPAMI. Deváťáci po slavnostním šerpování a předání vys-
vědčení před Úřadem Městyse Liteň. Foto Hana HAVELKOVÁ

Ze zámku v Litni se opět po mnoha
letech stává centrum kulturního dě-
ní. Dveře si tu - s mírnou nadsázkou
- podávají velké osobnosti tuzemské
i světové kultury. V poslední době se
sem přijeli podívat slavný americký
herec John Malkovich (viz NN
13/13), mezinárodně uznávaný diri-
gent Jiří Bělohlávek i ředitel České
filharmonie David Mareček.
Malchovich na návštěvu Litně do-
razil v rámci svého hostování na
Pražském jaru. V doprovodu hous-
listky Tatiany Daubek, scenáristy
Michaela Sturmingera i majitelů
zámku Ivany a Petra Leidlových si
prošel celý zámecký areál, včetně
parku. Na závěr své návštěvy zasadil
v parku dub, který bude jeho návště-
vu připomínat. Doufejme, že se

tento strom rozkošatí do stejné krásy
jako ostatní historické velikány v
parku.
Dalším, kdo v rámci pracovní návš-
těvy přispěl k obnově liteňské zele-
ně, byl světově proslulý dirigent Jiří
Bělohlávek. Ten se v Litni zastavil
spolu s operním režisérem Jiřím
Heřmanem a ředitelem České filhar-
monie Davidem Marečkem, aby vy-
bral nejvhodnější dějiště velkého ga-
lakoncertu, který by se zde měl ko-
nat v roce 2014. 
Liteňský areál se v současnosti při-
pravuje na druhý ročník Festivalu
Jarmily Novotné, který své návštěv-
níky přivítá 6. – 8. září. O podrob-
nostech programu budeme čtenáře
informovat.        Dita HRADECKÁ,

Dobřichovice

LiteňskéOKÉNKO

Strom v zámeckém parku zasadil Malkovich i Bělohlávek
LITEŇSKÝ AREÁL SE CHYSTÁ NA DRUHÝ ROČNÍK ZÁŘIJOVÉHO FESTIVALU JARMILY NOVOTNÉ

NA PROCHÁZCE.  Tatiana Daubek, Jiří Daubek a John Malkovich při ob-
hlídce zámeckého areálu v Litni. Foto Dita HRADECKÁ

KYTICE PRO KANTORKU. Učitel-
ka Eva Šimáčková předává vysvěd-
čení žákům 2. třídy liteňské školy.

Foto Hana HAVELKOVÁ
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Školáci »prozkoumali« letiště a předvedli, co umí na kole

Letošní jarní počasí nám několikrát změnilo plány
na uspořádání oslav Dne dětí v Litni, přesunovali
jsme termín před deštěm a doufali, že se tentokrát
trefíme. Nakonec se dětský den uskutečnil 21. 6.
na liteňském fotbalovém hřišti. Od pondělka nás
sice strašila tropická horka, ale v pátek jako zázra-
kem nastala změna: Bylo slunečno, ale tak akorát.
Žáci 9. třídy na hřišti pro své mladší spolužáky
připravili několik stanovišť s úkoly. Po svačině
následoval druhý bod programu – taneční soutěž.
Svá vystoupení, ať už sólová, či skupinová, si při-
pravili žáci od 1. do 7. třídy. Ti starší zase přijali
spolu s třemi učitelkami místo v porotě. Všechny
výkony si zaslouží pochvalu.
Závěr dopoledne patřil sportovním aktivitám,
kluci si zahráli fotbal, menší děti využily nabídky
atrakcí na dětském hřišti. Během celé akce se také
mohli žáci nechat změnit například v tygry, mo-
týlky, případně vyzdobit květinovými vzory. Při-
šla nám totiž pomoci naše bývalá žákyně Terezka
Salavcová a dětem s velkou trpělivostí tvořila po-
dle jejich přání krásné obrázky na obličej. Za její
ochotu jí velmi děkujeme. Děkujeme také za mož-
nost uspořádat dětské dopoledne liteňskému fot-

balovém klubu a Evě Knopové z Domečku Ho-
řovice za materiál na stanoviště. Poděkování patří
i oddílu Záskalák, který daroval hlavní cenu sou-
těží - pobyt na letním táboře. Radoval se z ní Do-
minik Drda. Užili jsme si krásného slunečného
dne. Hana HavELKová, ZŠ Liteň

Na konci června se 1. a 3. třída
ZŠ Liteň vypravily do střediska
ekologické výchovy Toulcův
dvůr. Prvňáčci se zúčastnili pro-
gramu Jako včelky v úle, a tak se
také párkrát cítili. Dozvěděli se,
že v úle žije královna, trubci a
dělnice. Sami si vyzkoušeli, co
vše musí dělnice zvládnout: uklí-
zet, vyrábět med, krmit larvičky,
sbírat pyl a nektar, stavět plástve,
bránit úl před vetřelci. Pak jsme
dostali ochranné kloboučky a u

výukového proskleného úlu po-
zorovali živé včelky. Následova-
la hra ze včelího života - opět
jsme se změnili v dělnice a sbíra-
li pyl i nektar. Po návratu na špej-
char jsme si povídali, jak vzniká
med a co vše je třeba udělat, než
si s ním osladíme život. Také
jsme si prohlédli úl, plástve a ku-
řák, který včelaři používají ke
zklidnění včel, a zkusili si, jak se
točí medometem.        Text a foto
Dagmar KarLová, ZŠ Liteň

Terezka měnila děti v tygry a motýlky
OSLAVY DNE DĚTÍ SE KONALY PŘED KONCEM ČERVNA NA LITEŇSKÉM FOTBALOVÉM HŘIŠTI

NA HŘIŠTI. Část účastníků liteňského Dne dětí
na fotbalovém hřišti.   Foto Hana HaVelkoVá

Liteňské reminiscence se tento-
krát věnují cestě do západočes-
kých Chanovic.                         (NN)
V autoatlase jsme onu pošumavskou
vísku nenašli, navigátor po zadání
jejího jména zrozpačitěl. Nebýt spo-
lehlivého značení na dálnici D 5 a u
silnic nižších tříd, mohli jsme se oct-
nout, no třeba v Pačejově. Při vjez-
du do obce, v níž žije plus mínus 400
občanů a občánků dosud neuvíta-
ných, nás udivila neposkvrněná čis-
tota, půvabná úprava, několik haba-
dějů zeleně a řád věcí. Chyběla jen
slavobrána, muzikanti, kasací, jako
když přijíždívala zámecká šlechta za
rytířů Eduardů Daubků, seniora i je-

ho syna. Vstřícné uvítání zvládl sta-
rosta Petr Klásek Černický bez vý-
boru sám. Podal nám ruku, desky s
D o u b k e m
110cm x 70 cm
a informace,
jaký tady o něj byl zájem. Že je rád,
když jde zas z ruky do ruky, námi
ujištěn, že v Litni bude v pravých
rukách...
Věci se mají tak nějak: Po loňském
prvním a mimořádně zdařilém Fes-
tivalu Jarmily Novotné chtějí Ob-
čanské sdružení Zámek Liteň i měs-
tys Liteň nabídnout návštěvníkům
kromě festivalu ještě něco navíc - po
turistickou sezonu výstavu o malíři

Františku Bohumilu Doubkovi a o
posvícení křest knížky Liteňské re-
miniscence - Na zámku a v podzám-

čí. Pro onu vý-
stavu repro-
dukcí a doku-

mentů o Doubkově životě (1865 -
1952) jsme v Chanovicích byli. Zmí-
nění Daubkové si v jisté době za ur-
čitých okolností všimli nadaného
chlapce, pomohli mu, aby vystudo-
val snáz malířskou Akademii v Mni-
chově, zrovna, kdy tam studoval rov-
něž Alfons Mucha. Jeho vzpomínání
na společnou mnichovskou Sofi je v
souboru také.
Některé vazby chanovických a liteň-

ských Daubků na českou uměleckou
avantgardu druhé poloviny 20. sto-
letí, mecenášské počiny obou rodů
jsou natolik shodné, že stojí za to je
připomenout i po tolika letech, třeba
onou výstavou. Originály F. B.
Doubka shromažďoval a vystavoval
v 80. letech min. století jeho vídeň-
ský synovec Horst Mayrhofer Dra-
goni. Dohodnout se mnou podrob-
nosti k vydání monografie v roce
2004 do Berouna nedojel. Zahynul
tragicky při autonehodě. V rukopise
Liteňských reminiscencí mu věnuji
rovněž kapitolu s dosud nikde ne-
publikovanými podrobnostmi.    

rudolf kadeŘábek, beroun

Jeli jsme do Chanovic, přivezli jsme Doubka. V deskách...

Na závěr školního roku se žáci  4. a 5.
třídy liteňské ZŠ s učitelkami vydali
na exkurzi do Prahy. Cílem bylo letiš-
tě Václava  Havla v Ruzyni. Naše nej-
starší letiště bylo založeno roku 1937
a od té doby je v provozu. Za hodinu
ve špičce odstartuje či přistane  ko-
lem padesáti letadel. To a ještě mno-
ho jiných zajímavostí jsme se dozvě-
děli při přednášce v odbavovací  ha-
le. Program pokračoval bezpečnostní
kontrolou při vstupu, což byl pro nás
velký zážitek, Jonáš se svým vozíkem
byl také úspěšně odbaven. Poté jsme
nasedli do autobusu, který nás prove-
zl areálem, průvodkyně nám o chodu
letiště vyprávěla. Navštívili jsme i ha-
sičský terminál. Výlet se moc povedl.
František HaVelka, 4. třída ZŠ liteň

Liteňští čtvrťáci a páťáci navštívili
před prázdninami také dopravní hřiš-
tě v Berouně. Tomáš Kvasnička nás
rozdělil do třech skupin a rozdal nám
vesty. Nasadili jsme si helmy a 4. tří-
da šla na testy i jízdu zručnosti. Část
nás ostatních si nasadila helmy a vza-
la kola, zbylí šli dělat chodce a poli-
cisty. I za malý přestupek jsme dostá-
vali mínus. Pak byla zdravověda. Za-
tímco druhá skupina jezdila, my jsme
se odebrali na jízdu zručnosti, kde
nás čekalo projet mezi kužely a paře-
zy, dvěma čárami, které se zužovaly,
objet s dřívkem v ruce tyč, zastavit na
stopku, zastavit před dřívkem a za čá-
rou. Poslední byly testy. Pak už jsme
dostali diplomy a hráli si na hřišti.
anežka kruTská, 5. třída ZŠ liteň

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

V HALE. Liteňští školáci na letišti Václava Havla.  Foto Helena ŘeZáčoVá

Vodníků už se nebojíme!
Žáci Základní školy v Litni úspěšně doplavali až
k poslední lekci letošního plaveckého výcviku.
Čas letí a voda plyne. A tak, ač se to nezdá, utekl
plavecký kurz našich třeťáků a druháků rychleji,
než voda v horské bystřině.
Občas to zabublá, zašumí a objeví se… kdepak
Rákosníček! Objeví se šikulka, nebo šikula! Ně-
kteří vodu milují, mnozí ji mají rádi, někteří si její
šplouchání moc neoblíbili a sem tam někdo se jí
bál. Zpočátku. Dnes jsou ze všech kamarádi. Ne-
plavci se osmělili a pochopili, že voda nekouše.
Je sice mokrá, občas trochu chladná, ale zuby
rozhodně nemá. Plavci se zdokonalili, naučili se
nové styly. Nejeden rodič své dítko nepozná, až se
společně půjdou koupat. Všem se nám plavání lí-
bilo a děti dostaly velikou pochvalu od plavčic i
učitelek. Takže hurá, rybníky těšte se. A co vodní-
ci? Ti u nás nepochodí. Už se jich nebojíme! 

Text a foto Martina VáclaVkoVá, ZŠ liteň
Prvňáčci se několikrát cítili jako včelky v úle
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Pozor: V létě výrazně přibývá úrazů!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Rozdíl mezi pohlavími se navíc podle
Plívové stupňuje s věkem. „Zatímco
do věku čtyř let je zraněných chlapců
více jen o třetinu, v nejvyšší sledova-
né kategorii od 15 do 19 let už jde o
trojnásobek. Konkrétně tvoří 27,1 %
všech zraněných dětí chlapci ve věku
15-19 let, dívky stejného věku se při-
tom na celkovém čísle podílí jen 9,8
procenty. 
Při řazení hospitalizovaných podle
příčiny, která způsobila poranění, jsou
dlouhodobě nejčastější pády, a to jak
u dětí do 14 let, tak u adolescentů.
Druhou nejčastější příčinou jsou
dopravní nehody. U dětí do 14 let stojí
za zmínku vysoký výskyt opařenin a
popálenin. Občas úrazy bohužel
končí tragicky, některé případy jsou
naopak velmi kuriozní a po čase jimi
zúčastnění baví známé a příbuzné.

Jeden takový popisuje Bořek Bulíček:
„Asi před pěti lety porazil v Černoši-
cích autem šestiletý chlapec svého ot-
ce. Ten nechal nastartované auto v ga-
ráži a šel otevřít vrata na zahradě.
Klučina přelezl na sedačku řidiče a
vůz v automatu rozjel. Naštěstí došlo
jen k lehkému zranění...“ 
Dva aktuální případy z podobné kate-
gorie se staly 5. 7. při historické bitvě
o zámek v Mníšku pod Brdy. „Lehčí
zranění si způsobil jeden z bojovníků
vlastní dřevěnou vidličkou upevně-
nou na boku.  Malý chlapec měl zase
po pádu na dělo při jeho prozkoumá-
vání po ukončení bitvy tržnou ranku
na hlavě,“ uzavřel majitel řevnické
záchranky.                Miloslav FRÝDL

Zloději vykradli auta...
(Dokončení ze strany 1)
Další krádež s velkou škodou se sta-
la poblíž Mořiny. „Neznámý zloděj
využil nepřítomnosti majitele auta
zn. Opel Vivaro zaparkovaného u lo-
mu Velká Amerika, rozbil okno le-
vých předních dveří  a ukradl něko-
lik  mobilních telefonů, 4.000 Euro a
další věci,“ uvedl Hausler. „Pachatel
způsobil škodu odcizením 104.000
Kč ku škodě pana  E. H., 11.700 Kč
ku škodě  paní W. H. S. a 129.740
Kč ku škodě pana S. S.,“ dodal.
Vykrádáním Volkswagenu Sharan 7
M zaparkovaného u kostela v Moři-
ně se 6. 7. neznámý lupič nezdržoval
- ukradl ho rovnou celý. Majiteli tím
způsobil škodu 140.000 Kč.      (mif)

Z našeho kraje 
* Přednášku Otomara Dvořáka o
zajímavostech v našem okolí pořádá
17. 7. od 17.00 Rodinné centrum
Betlém Lochovice. (bak)
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích konají 20. 7. Na malém náměs-
tí u zámku je  můžete navštívit od 8
do 12.00. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je až do září
otevřena o sobotách, nedělích a
svátcích od 10 do 17.00.              (ak)
* Setkání kronikářů a regionálních
historiků okresu Praha-západ se ko-
nalo v Jílovém. Zdejší muzeum zor-
ganizovalo pro účastníky komento-
vanou prohlídku muzejních fondů a
sbírek. Tomáš Hromádka z Řevnic
prezentoval odbornou přednášku na
téma Aktuální problémy kronikář-
ského světa, Václav Kratochvíl z Do-
břichovic hovořil o vedení místní
kroniky. Alena SAHÁNKOVÁ
* Šesté místo obsadily dorostenky z
Hlásné Třebaně na krajské soutěži
mladých hasičů a dorostu, kterou na
konci června v Hořovicích pořádalo
Okresní sdružení dobrovolných hasi-
čů Beroun. Vyhrály dorostenky z Pís-
kové Lhoty na Nymbursku.      (mrk)
* Požár filtru hliníkových pecí u ob-
jektu hutní výroby v Mníšku pod Br-
dy likvidovali 23. 6. řevničtí profesi-
onální a mníšečtí dobrovolní hasiči.
Zasahovat museli v dýchací technice.
Škodu vyšetřovatel vyčíslil na
250.000 Kč.             Pavel VINTERA
* K úniku asi 20 litrů nafty, ke kte-
rému došlo při tankování vozidla,
byli povoláni řevničtí profesionální
hasiči 1. 7. k čerpací stanici v Mníš-
ku pod Brdy. Ropná skvrna u výdej-
ních stojanů byla likvidována pomo-
cí sorbentu.              Pavel VINTERAObčas mám trému...

(Dokončení ze strany 1)
Většinou se na svoje vystoupení tě-
ším, ale tréma koneckonců občas
přemůže každého. Aby ne, stoup-
nout si před porotu, jež je složená ze
samých umělců, není žádná sranda!
Jaké máš plány, kde bys chtěla stu-
dovat dál?
Až dostuduji konzervatoř, chtěla
bych studovat nejraději na americké
vysoké škole, kupříkladu Curtis Ins-
titute of Music.
Máš nějaký sen, přání? 
Ještě bych ráda zůstala u té Ameriky
- můj tajný sen je hrát v nějakém
vážně dobrém orchestru  jako New
York Philharmonic nebo Chicago
Philharmonic. Jsou to velmi kvalitní
orchestry a já doufám, že se mi jed-
nou podaří dotáhnout to na jejich
příčku. Petra FRÝDLOVÁ

IX. SLAVNOSTI TRUBAČŮ
Hlásná Třebaň, náves, 3. srpna 2013 

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

orientální tanečnice, skupina CLUARAN... 
Od 17.00 program letně pohodový:

Jitka Vrbová, Miroslav Paleček, Karel Bláha, 
soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebaň je 

krásná, staropražská kapela TŘEHUSK...
Od 20.00 Country skupina SPŘÁHLO

LETNÍ ÚRAZ. Jeden z typických letních úrazů dětí a mládeže. Tento si zkra-
je července způsobil mladý rybář v Zadní Třebani. Foto Bořek BULÍČeKStrom v noci spadl

na střechu chaty
Řevnice, Karlík - Dvacetimetrový
strom, který se vyvrátil ze stráně,
spadl 30. června v noci na střechu
chaty v Karlickém údolí.
„Jednotka profesionálních hasičů, jež
sem byla povolána z Řevnic, ořezala
větve z koruny stromu a pomocí lana
i lezeckého vybavení spustila kmen
ze střechy a na zemi jej rozřezala.
K podobnému případu vyjížděli řev-
ničtí prefesionálové také do dobři-
chovické ulice Za Parkem. Zlomený
strom, který zablokoval průjezd ulicí,
odstranili z cesty ve spolupráci s dob-
řichovickými dobrovolníky.        (mif)

Statek, v němž sídlí radnice, je rekonstruován

S velkým zármutkem oznamujeme
smutnou zprávu, že po krátké těžké
nemoci zemřela paní Olga Lázníč-
ková, dlouholetá pracovnice obecní-
ho úřadu v Osově.
Jaromíra BoLinová a zastupitelé

i zaměstnanci obecního úřadu,
osov

Obě hlavní budovy bývalého statku, ve kterém sídlí letovská radnice, rekon-
struuje jeho majitel Jaroslav Bolart. Obecní úřad dostane novou fasádu,
natřena budou okna a dveře. Ještě o něco více je vylepšována budova ved-
lejší, která bude sloužit jako nová školinka Nona. Ta zahajuje provoz už v
srpnu na zkoušku, ostrý provoz se rozjede začátkem září. Na příští rok je
naplánována i vnitřní rekonstrukce úřadovny. Děkujeme panu Bolartovi, že
se tak úžasně stará o skvost vesnické architektury v Letech! 

Text a foto Barbora Tesařová, starostka Letů
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Letošní červnové povodně přišly ná-
hle a nečekaně, převrátily životy
mnohých. Každého podobně zasaže-
ného napadne, kde se stala chyba.
Proč je někdo dopředu nevaroval?
Když už to neumí věda, kde jsou v
takovou chvíli slovutní věštci?
Taková otázka je zcela na místě. Jak
to, že nikdo nepředpověděl rychlé a
rázné povodně dopředu? Logika ve-
lí, že jsou dvě možná vysvětlení -
buď to neumí, nebo to určit nelze. A
obě dvě odpovědi mohou být správ-
né, je však třeba neházet všechny do
jednoho pytle.
Podívejme se na nejběžnější hadače
osudu, se kterými se setkáte častěji,
než zdrávo, a jejichž přehled se po
večerech prezentuje v bulvárních po-
řadech typu Volejte věštci. Ať už
pracují s kartami, kávovou sedlinou
nebo jsou dle svých slov »jasnovid-
ní«, snaží se číst v osudu jako v jasně
napsané knize. Nemají potíže určit,
co se přesně stane, kdy se kdo vdá či
rozvede. Bohužel často ignorují fakt,
že naše budoucnost není neměnná a
všichni máme zcela svobodnou vůli.
Není divu, že se mi klienti svěřují se
svými zkušenostmi s podobnými
předpověďmi. Obvykle nefungují
vůbec a ještě je často vystraší. Ne-
mluvě o tom, do jaké míry takové
předpovědi s lidmi manipulují a za-
sahují do jejich práva na svobodné
rozhodnutí. Cíl mojí práce s lidmi je
přitom přesně opačný - ukázat jim
světlo na konci tunelu a umožnit jim
pochopit situaci, aby sami našli tu
správnou cestu. Jsem šťastný, když
odchází nabití pozitivní energií a

chutí do života, kterou před konzul-
tací příliš neoplývali.
Určitě se mezi námi vyskytují nada-
ní jedinci, kteří mohou »vidět za ně-
kolik rohů«. Vězte však, že takové
výjimečné osobnosti nemají zapotře-
bí televizních estrád. Hadači osudu
vzbuzují dojem, že jde vše přesně
dopředu určit a že tedy musí jít určit
i povodně. Tento dojem je špatný a
pokřivuje obraz skutečných možnos-
tí esoterických oborů.
Určit lze spolehlivě hlavní trendy,
které nás v budoucnosti potkají. Vž-
dy existuje několik možností jejich
reálného projevu a navíc je často
možné ovlivnit budoucnost naším

vlastním vývojem a změnou postoje.
Kdyby byl osud přesně vepsaný do
posledního puntíku, byli bychom jen

loutkami bez vlastní odpovědnosti,
což je přesný opak podstaty našeho
bytí v této realitě.
Ve své roční astrologické předpově-
di (viz NN 25/12) jsem zmiňoval
problematické konstelace, které činí
přírodu nestabilní a která značí mož-
nost přírodních pohrom. Jak jsem ale
uvedl výše, konkrétní projev takové-
ho trendu není možné dopředu spo-
lehlivě určit a lze maximálně tipo-
vat. Tak je to se všemi předpověďmi,
ať už jde o vztahy, práci a nebo zdra-
ví. Určení takových trendů není má-
lo. Jednak fungují spolehlivě a také
zaručují možnost skrze svobodnou
vůli na ně reagovat. 
Budoucnost není neměnná; učím své
klienty, aby vzali svůj osud do vlast-
ních rukou a začali ho přetvářet dle
svých představ. Právě v tom spočívá
síla esoteriky. Není v lacinných
předpovědích, ale v možnosti tvořit
si samostatně svůj vlastní vesmír dle
nejlepších představ a žít šťastný a
naplněný život.           Vít KUNTOŠ, 

astrolog, Praha

PO POVODNI. Po záplavách zbyl v postižených oblastech binec. Když voda
opadla, dali se do úklidu i na třebaň̌ském Ostrově.     Foto Klára KŘÍŽOVÁ

Proč věštci nepředpověděli povodně?
„KDYBY BYL OSUD PŘESNĚ VEPSANÝ DO POSLEDNÍHO PUNTÍKU, BYLI BYCHOM JEN LOUTKAMI!“ TVRDÍ ASTROLOG



Strana 11, LÉTO, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 14/13

Zahrádkáři pojedou na sever Čech
ŘEVNIČTÍ SE VYPRAVÍ DO ÚŠTĚKA A LITOMĚŘIC, ČEKÁ JE I VÝLET LODÍ

Konečně si užíváme léto, jak má být,
konečně začaly prázdniny. Je to zv-
láštní, jak máme léto spojeno s před-
stavou prázdnin a volného času. A i
my, již dávno školou nepovinní, se
těšíme na červenec a srpen. Dovo-
lená je naplánována, pokud na ní už
nejsme, jsme odstěhovaní na chatu
či letní byt, či právě balíme a zítra,
za pár dnů či za týden hurá na dovo-
lenou, či jen výlet, na festival!
Užijme si naplno dovolenou. V tom-
to slově je obsaženo vše  - dovolme
si vše, co patří k odpočinku, pohodě,
klidu, míru a pokoji v nás. Dovolme
si i to, co v kvapíkovém tempu na-
šich všedních dní přehlížíme, nebo
jen prostě míjíme. Sednout si na sk-
leničku (třeba i vody) na předzahrád-
ku, zastavit se u rozkvetlé zahrádky,
nebo tak trochu tiše závidět bezsta-
rostným dětem dovádějícím na bře-
hu rybníku či u fontány v parku!
Nejsme občas zbytečně vážní a usta-
raní? Ano, život přináší řadu složi-
tých situací, kdy není člověku do
smíchu. Ale nebereme někdy i
maličkosti a zbytečnosti příliš váž-
ně? Proč se zlobit, že nás někdo
předjel na silnici, nebo že nám ujel
autobus. Pojede přece další a mezi-
tím si můžeme sednout na lavičku a
jen tak pozorovat okolí. Je to přece
fajn umět vidět tu krásu kolem, kdy
se ráno cáry mlhy schovávají u poto-
ka, proti rannímu slunci kdesi v dáli
vidíte provazy deště padající k zemi.
Na svahu u silnice opět pobíhají ko-
zy svítící proti zelené hradně stromů.

A jak se řada staveb a zákoutí ukryla
do zeleného pláště. Kam zmizel kos-
tel u cesty? Nezmizel, kouká jen kus
věže uprostřed vzrostlých stromů.
Na náměstí vyrostly kulisy a za pár
hodin může začít večerní představe-
ní, na konci srpna ožije festivalem
vesnický zámek kousek od nás..
Těším se, až na večer opět vjedu do
naší ulice, pozdravím se s paní sedí-
cí na lavičce u domu (s druhou řeší
něco důležitého), kývnu na souseda
kutícího cosi na zahradě, počkám, až
potulující se pes odběhne ze silnice.
Převleču se a jdu se pozdravit s dvoj-

čaty od sousedů a naučit je další »ne-
slušné« slovo. Večer sedneme se
sousedy, každý přinese něco na gril a
pití. Konečně si pořádně užijeme vla-

hý letní večer, zatím jich moc neby-
lo. Někdo může namítat, že vše není
tak idylické. Ano, není. I já si občas
musím některé věci nahlas připome-
nout, i já mám občas náladu pod psa
a jsem protivný sám sobě. Ale stojí
za to se na svět dívat s láskou, úsmě-
vem, pokorou i díky za vše, co každý
den dostáváme a můžeme si užívat.
Dnes ráno jsem slyšel písničku, kde
se zpívá: „Léto, léto mé, a já bych
tak ráda tančila...“ A tak všem přeji
protančené léto. K tomu usměvavé
srdce otevřené lásce, míru a pokoji.
Poslouchejme občas, co nám naše
srdce radí, nebojme se ho. Nechme k
sobě přijít letní lásky, letní dobro-
družství a zážitky. Přeji léto vonící
po květech i sladkých polibcích, léto
plné dovádění u vody, léto chutnají-
cí po grilovaném masu i sklenici pi-
va, léto píchající do nohou právě po-
sečeným strništěm, léto něžné jako
pohlazení teplého vánku či milované
osoby, léto vášnivé a prudké jako
letní bouřka...
S pozdravem, úsměvem i douškem
pohody         Petr Tuček, ejpovice

Pošlete nám letní fotky, máme pro vás ceny
Stejně jako v minulých letech vyhlašují i letos Naše noviny soutěž o nejorigi-
nálnější letní fotku. Pošlete nám na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň, redakce@nasenoviny.net) vtipný snímek ze své
dovolené či z prázdnin. Tři, které se budou hodnotíci komisi v čele s Josefem
Kozákem líbit nejvíc, oceníme - letní taškou,výpravnou fotografickou knihou
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje či cestovním hrnkem na kávu i
jiné nápoje. Snímky budeme postupně otiskovat. Posílat nám je můžete až do
31. srpna. (mif)

S dětským dnem v Karlštejně 
pomáhali liteňští teenageři
Zábavné dopoledne pro mateřské školy z okolí
pořádal v Karlštejně Domeček Hořovice. S jeho
organizací pomáhali žáci 9. třídy ZŠ Liteň. Na
louce u úřadu městyse jsme postavili dva stany a
altánek a připravili šest stanovišť s úkoly. I přes
velmi teplé počasí se den vydařil. Malé děti s uči-
telkami plnily úkoly, zatancovaly si s Pájou a do-
konce i s některými odvážnějšími z nás pár oblí-
bených tanců. Všichni dostali drobné odměny.
Těsně před koncem školního roku se liteňští devá-
ťáci vydali do Berouna na akci Hrou proti AIDS.
Ve skupinkách jsme plnili úkoly na stanovištích,
která obsahovala otázky, úkoly a sestavování fik-
tivního příběhu. Součástí akce byla i přednáška o
ochraně proti AIDS a nechtěnému těhotenství.

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Nechme k sobě přijít letní lásky i zážitky
JE TO ZVLÁŠTNÍ, JAK MÁME LÉTO SPOJENO S PŘEDSTAVOU PRÁZDNIN A VOLNÉHO ČASU...

LETNÍ GRILOVÁNÍ. Ke společnému letnímu grilování selete se zkraje čer-
vence sešli obyvatelé Vinařic a Všeradic. Foto NN M. FRÝDL

Dvacet let hraju softball, dvacet let
slýchám stejnou otázku: A co to ten
softball vlastně je? Moje oblíbená
odpověď zní: Něco jako baseball,
akorát se to trošku liší v pravidlech -
hlavně tím, že se nadhazuje spodem
a hrají ho i ženy... 
Softball se u nás řadí k menšinovým
sportům, ačkoliv v naší zemi letos
slaví 50. výročí. Málokdo ví, že jsme
několikrát vybojovali medaile na
Mistrovstvích Evropy a Evropských
pohárech, že jsme pravidelným úča-
stníkem Světových pohárů i Mistrov-
ství světa. Tento týden je celá evrop-
ská elita k vidění v Praze, kde se do
13. 7. koná  Mistrovství Evropy žen.
Představí se zde 19 týmů. Cíl našeho
družstva je jasný – urvat postup na
světový šampionát. 

„Máme jednoznačné ambice postou-
pit na mistrovství světa, což znamená
skončit alespoň do čtvrtého místa.
Až se dostaneme na postupové příč-
ky, můžeme začít myslet i na medai-
lové umístění,“ říká asistent hlavní-
ho trenéra národního týmu Vojtěch
Albrecht. „Je možné, že zlomové bu-
de utkání s Itálií nebo Velkou Bri-
tánií. V minulosti jsme si vylámali
zuby často právě na Britkách. Důle-
žitý bude také zápas s Ruskami, nic-
méně s nimi se nám v minulosti daři-
lo,“ dodává.
Ráda bych vás tedy všechny pozvala
na  softballovou podívanou do areá-
lu Svoboda Park v Praze 8 – Bohni-
cích. Přijďte podpořit a povzbudit
naše holky na cestě za medailí!

Lucie BoXANoVá, Svinaře

V čísle 12/13 Našich novin jsem si přečetla článek
od pana Votíka o červnovém zájezdu zadnotře-
baňských zahrádkářů i jeho povzdech nad problé-
my zaplnit autobus. Naše občanské sdružení Zah-
rádkáři Řevnice pořádalo ve stejném termínu zá-
jezd do zahradnictví Čimelice, k vodnímu mlýnu v
Hoslovicích, za unikátním dílem včelaře a řezbá-
ře Josefa Macha v Krušlově a do Strakonic. Zde
jsme - bohužel za stálého deště - zhlédli soutěžní
přehlídku mažoretek. Kupodivu se nám podařilo
na zájezd obsadit 46 míst, i když také s problémy.
Dozvěděla jsem se, že naší jednatelce někdo tele-
fonicky nabízel na poslední chvíli volná místa na
zájezd třebaňských zahrádkářů. A tak nabízím
spolupráci při zájezdech zahrádkářů, abychom

»vytřeli zrak Šmejdům«. Potřebujeme ovšem do-
předu znát datum, trasu, cenu a odjezd zájezdu.
Naše sdružení nabízí zájezd všem občanům (bez
přednosti členům) ve Zdravotnických potřebách
v Řevnicích v určitém termínu. Při zaplacení  vy-
kalkulované částky je ihned přiděleno číslo se-
dadla. Kdo dřív  přijde, lépe sedí. Na 14. září plá-
nujeme zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic.
Zároveň navštívíme město Úštěk, kde byly natáče-
ny například filmy Kolja, Zdivočelá země či Rebe-
lové a kde jsou i  unikátní »ptačí domky«. Lodí se
pak přeplavíme do Litoměřic. Odjezd je v 8.00 z
náměstí v Řevnicích, cena 450 Kč/osobu. Přihláš-
ky přijímají v řevnických Zdravotnických potře-
bách od 1. 8. do 15. 8. Marie VáňoVá, Řevnice

Holky jdou za medailí, přijďte je podpořit a povzbudit!
AKTIVNÍ HRÁČKA SOFTBALLU, OBYVATELKA SVINAŘ, ZVE NA MISTROVSTVÍ EVROPY, KTERÉ SE KONÁ V PRAZE

NA HŘIŠTI. Autorka textu (druhá zleva) se svými spoluhráčkami ze soft-
ballového oddílu Čechie Karlín. Foto ARCHIV
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Letovské áčko chce do horních pater
JAK SE V PRÁVĚ SKONČENÉ SEZONĚ VEDLO FOTBALOVÝM DRUŽSTVŮM FK LETY?

Mužstvo Ostrovanu Zadní Třebaň
obsadilo v právě skončené sezoně
Přeboru starých gard páté místo.
»Bramborová« medaile mu unikla
vinou horšího skóre, o které se
postaral hlavně tým Odra Kent. Ten
sice soutěž nevyhrál, ale patřil k
jejím favoritům. Ostrovanu »nadě-
lil« ve dvou zápasech neuvěřitel-
ných 14 branek a ani jednou neinka-
soval! Třebaňští se na druhou stranu
velmi dobře vypořádali s týmy na
šestém až osmém místě tabulky -

pokaždé v zápase s nimi bodovali.
Soutěž byla zahájena s deseti týmy,
ovšem ještě během podzimu se dvě
družstva odhlásila. Nejlepším střel-
cem OZT byl Petr Procházka. Kuri-
ozitou bylo, že v posledním zápase
proti SG Ruzyně, na který se Třebaň
sešla v devíti, si za ni na tréninko-
vém hřišti Dukly Praha Na Julisce
zahrál trenér jednoho z mládežnic-
kých celků Dukly, Japonec Alan
Nyashi.       Miroslav BouBErLE,

Zadní Třebaň

V sezoně 2012/13 působil A-tým FK
Lety v krajské 1. B třídě, oddělení E.
Po 26 kolech obsadil 8. příčku s 34
body. Mužstvo se po celou sezonu
potýkalo s úzkým kádrem, což se na-
plno projevilo v závěru soutěže, kdy
oslabený tým prohrál závěrečná čtyři
utkání. Toto období ovlivnily i zápla-
vy na Berounce - poslední tři týdny
nebylo kde trénovat, protože obě
hřiště byla zaplavena a poškozena.
Místo tréninků se hráči podíleli na
odstraňování škod v areálu a nezbý-
val čas na sportovní činnost.
Mužstvo bylo pravidelně doplňová-
no nadějnými dorostenci, obzvlášť
mladý Jakub Janouš zaslouží plné
absolutorium. Během jara byl celek
pronásledován absencemi způsobe-
nými zraněními, vyloučením, osob-
ními povinnostmi a nejrůznějšími
zájmy hráčů v takovém rozsahu, že
ke konci soutěže nastupoval tým ve
většině utkání s několika dorostenci
v základní sestavě. Po nepovedených
podzimních angažmá na trenérském
postu se týmu v zimě ujal Jaromír
Šmerda, který svými zkušenostmi z
vrcholového fotbalu vnesl do hry sy-
stém a disciplínu, což se projevilo na
posunu z 11. příčky na konečnou os-
mou. Tým má v případě vhodného
doplnění velkou perspektivu a jeho

cílem pro příští sezónu je pohybovat
se v horních patrech tabulky.

Dorost
Dorost účinkoval již pátou sezonu v

krajské 1. A třídě. Ve skupině D této
soutěže se umístil na 4. místě s 41
body. Mladý a nezkušený tým prošel
loni v létě velkou generační výmě-
nou a příležitost pravidelně dostávali
nejen patnácti- a šestnáctiletí hráči,
ale i několik talentovaných žáků. 
Výsledky dorosteneckého družstva
byly během celé sezóny jako na hou-
pačce, ale díky závěrečné vítězné sé-
rii se dorost ve finále vyšvihl na pěk-
nou čtvrtou příčku. Velmi pozitivní
jsou pravidelné starty několika doro-
stenců v A-mužstvu.

Žáci
Žáci podávali po celou sezonu velmi
dobré výkony a v okresním přeboru
obsadili celkovou čtvrtou příčku. Z
dvaceti utkání odešli malí letovští

borci ze hřiště pouze čtyřikrát pora-
ženi. Jako každoročně nás teď čeká
budování prakticky nového družstva.
Znamená to velmi náročnou práci,
kdy se koncem prázdnin začne vlast-
ně od nuly.

Starší přípravka
Starší přípravka (8-10 let) skončila v
okresním přeboru na 4. místě s 39
body. V této kategorii se hráči sezna-
mují s tím, co znamená fotbalový
chlebíček. Leckdy není jednoduché
sladit to, že hráči mají více mimo-

školních aktivit a často se kolektiv
potýká s mnoha absencemi v době
konání utkání.

Mladší přípravka
Mladší přípravka (5-8 let) hrála pra-
videlnou soutěž formou turnajů.
Svou skupinu suverénně vyhrála a
zúčastnila se okresního finále, kde
obsadila čtvrté místo. Samozřejmě ne-
jde jen o umístění a body, ale o vý-
chovu nových adeptů kulatého »ne-
smyslu«.      Jiří KárNíK, FK Lety
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Za Ostrovan válel Japonec
TŘEBAŇSKÁ STARÁ GARDA SKONČILA V PŘEBORU PÁTÁ

Přípravka zakončila sezonu ve Vimperku

Odešel hlavní sponzor
a s ním i trenér a hráči
Fotbalisté Sokola dobřichovice se
15. června rozloučili s krajským pře-
borem. v posledním mistrovském zá-
pase podlehli doma B týmu FK Čás-
lav B 1:3. jedinou branku domácích
vsítil michal Smiovský. dobřichovi-
ce tak v závěrečném účtování obsa-
dily v šestnáctičlenné tabulce pře-
boru 6. místo. Celková bilance: 15
výher, 3 remízy a 12 porážek, 48
bodů, skóre 72:48. 
dosažené výsledky mohly být mno-
hem lepší, vždyť na podzim byl tým
dlouho na prvním místě! vše se zvrt-
lo poté, co prakticky ze dne na den
odešel hlavní sponzor! S ním dal
dobřichovicím vale i trenér a část
hráčů. většinu jarních zápasů tak
družstvo odehrálo v kombinované
sestavě, za pomoci hráčů z béčka a
dorostenců. těm je třeba poděkovat
za snahu a obětavost, protože oddíl
zachránili od stotisícové pokuty, kte-
rá se při odstoupení z této soutěže
platí!
Znovu se tak potvrzuje, že kvalitní
špičkový fotbal ani na krajské úrov-
ni bez velkých peněz hrát nejde. Z
tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že
tým dobřichovic už v příštím roční-
ku krajského přeboru startovat ne-
bude.  výbor oddílu družstvo přihlá-
sil do krajské i. B třídy. je to škoda,
ale jiné východisko není.  
Miloslav oMáČKa, Dobřichovice

Po fotbálku se bude
ve Svinařích tančit
tradiční pouťový turnaj v malé ko-
pané se uskuteční 20. července ve
Svinařích. memoriál ivana Staňka
na fotbalovém »plácku« v nádynku
začne v 8.30 prezentací družstev, jed-
notlivé zápasy se budou hrát od 9.00.
Hraje se systémem 6+1. Svůj tým
můžete přihlásit na tel: 606 522 771.
Po sportovním klání se bude od 20
hodin v areálu svinařského Sokola
konat pouťová zábava. K tanci na
přírodním »parketu« zahraje michel-
ský rock skupina to víš. Za vstupné
zaplatíte rovnou stokorunu. 

Lucie BoXanová, svinaře

nejmladší fotbalisté FK Lety/SK Černolice (ročník 2005/06) zakončili se-
zonu vydařeným turnajem ve vimperku. v konkurenci 16 družstev obsadi-
li 6. místo. Kluci v základní skupině porazili FC Hlinsko ii 2:0, stejně jako
SKP České Budějovice, s jiskrou domažlice remizovali 2:2. v boji o
konečné pořadí zvítězili nad vimperkem i 5:0 a nad SK Klatovy 5:1, s vět-
rovy se rozešli smírně 0:0  a prohráli s FC třeboň 1:4, s vimperk ii 1:4 i
s FC Hlinsko 2:3. Hráčům patří poděkování za celou úspěšnou sezonu.
nábor dětí kategorie 2005 a mladší stále pokračuje. 

Text a foto Petr sTrnaD, Lety

Badmintonový turnaj. Ke konci letošního školního roku uspořádal
Sokol Řevnice tradiční badmintonový turnaj žákovského oddílu. Hrálo se ve
skupinách, čtyři nejlepší potom postoupili do závěrečného klání. Celkově na
4. místě a vítězkou mezi děvčaty se stala anna dvořáková. třetí místo obsa-
dil Lukáš Samek. vítězem finálového duelu se stal jaroslav Blažek, který po-
razil radka Cmírala. všichni účastníci dostali malé dárky, vítězové medai-
le. Přejeme dětem krásné prázdniny bez dešťů a po prázdninách se těšíme
na návrat do sokolovny s raketou na badminton. 

Text a foto Bohumil Kos, Lenka DvořáKová, řevnice


