
Podle informace meteorologů ze so-
boty 20. 7. byl právě uplynulý týden
nejsušší za posledních minimálně še-
desát let. A vzhledem k tomu, že vel-

mi teplé až tropické počasí má trvat
nejméně do konce měsíce, zařadí se
letošní červenec k nejsušším měsí-
cům od roku 1951.  Z toho důvodu už
několik dní platí ve všech krajích ČR
výstraha na nebezpečí požárů. 
Vyprahlé počasí způsobila tlaková
výše, která měla střed nad Britskými
ostrovy. „V ní dochází k sestupu vz-

duchu a díky tomu se nevytváří mra-
ky ani srážky. Tlaková výše se nyní
posunula severněji nad Severní a
Norské moře. I přelom července a
srpna ale bude úsporný na srážky. Po-
kud se objeví bouřky, pak jen pře-
chodně,“ sdělil iDNES.cz meteorolog
Josef Hanzlík. 
Výraznější srážky nejsou zatím před-
povídány ani pro první tři srpnové
týdny. „S 60% pravděpodobností
skončí celé měsíční předpovídané ob-
dobí jako srážkově podprůměrné,“
uvedl server Novinky.cz.              (mif)
(Dokončení na straně 2)

Dva mrtví v Klínci:
utopený a cyklistka
Klínec - Dvě mimořádné události,
dva mrtví během osmi dnů. Něco
podobného v Klínci, malé vesničce
na úpatí Brd, nikdo nepamatuje.
V pátek 5. července byli řevničtí
profesionální hasiči voláni k muži,
který se utopil v klíneckém rybníku.
„Člen jednotky vybavený oděvem
pro práci ve vodě a jistícím lanem
pro utopence, který byl asi pět metrů
od břehu, doplaval a vytáhl jej na
břeh,“ uvedl řevnický hasič Pavel
Vintera s tím, že tělo nešťastníka si
převzali záchranáři a policisté.
V sobotu 13. 7. pro změnu vyjížděla
řevnická záchranka na silnici mezi
Klíncem a Všenory, kde byla nale-
zena starší cyklistka v bezvědomí.
„Lékař konstatoval smrt,“ řekl maji-
tel záchranky Bořek Bulíček.    (mif)

Telefon ukradl a zase vrátil
Karlštejn - Jak moc dokáží být zloději drzí,
předvedl jeden z nich 8. července v karlštejn-
ské restauraci.
„Nenechavec využil nepřítomnost majitele a v ne-
střeženém okamžiku se natáhl přes bar, kde z po-
lice se skleničkami odcizil mobilní telefon zn.
Samsung I9300 Galaxy S III v ceně 7.000 Kč,“
uvedla velitelka karlštejnských policistů Hedvika
Kaslová. „Podezřelý z krádeže následně odcizený
telefon dobrovolně vydal, takže jeho majitel se k
trestnímu řízení s nárokem na náhradu vzniklé
škody nepřipojil,“ dodala. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Ve Třebani se vaří pivo - strana 3
* Místní nevidí, co mají u nosu - strana 4
* Pohár se po letech našel, »ukrývali« ho 

u Paviána - strana 12

Dobřichovice - Původem z Dobři-
chovic je třiadvacetiletá student-
ka práv Tamara Jiříková. Výčet
jejích ocenění a zkušeností je
témeř neskutečný - ve sportovním
aerobiku stěží najde konkurenci
(nejen) v našem kraji. Ještě na-
vrch je milá, příjemná a krásná. 
Jak jste se Tamaro dostala ke spor-
tování?
Byla jsem k němu vedena od malič-
ka svými rodiči. Bez sportu si svůj
život ani neumím představit. 
Který z dosavadních úspěchů pro
vás znamenal nejvíc?

Úspěchů mám za sebou celkem
dost. Těžké hodnotit, který z nich
má větší váhu, každý je svým způ-
sobem originál. Ale za svůj absolut-
ní vrchol považuji bronzovou me-
daili z mistrovství světa 2012 v ka-
tegorii singl ženy! Ten byl pro mě
opravdu jak se říká »vydřený« a je
pro mě zatím opravdu nejvíc. V této
kategorii je největší konkurence - já
se umístila nejlépe z celé Evropy,
na prvních dvou místech skončily
Australanky. (Dokončení na str. 12)

Helena PELIKÁNOVÁ
Foto ARCHIV

NA POUTI. Nejrůznějších letních radovánek si užívají děti v našem kraji. V Řevnicích (na snímku) či
Dobřichovicích se mohly ve druhé půlce července vyřádit na pouťových atrakcích.  Foto NN M. FRÝDL

Poberouní – Ve čtvrtek 18. července kolem deváté hodiny večer se ztich-
lým údolím Berounky dodaleka nesl kvílivý hlas sirény. S hořícím listím
a větvemi před jednou z chat v Hlásné Třebani si řevničtí hasičští profe-
sionálové a jejich místní dobrovolní kolegové poradili během necelé hodi-
ny. Nebezpečí mnohem škodlivějších požárů je ale v suchém a horkém po-
časí, které vládne v těchto dnech, obrovské.

Vedro, sucho = nebezpečí požáru
„POZOR NA ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ V LESÍCH ČI NA LOUKÁCH!“ VARUJÍ HASIČI

23. července 2013 - 15 (601) Cena výtisku 7 Kč

Zámecký dvůr budehostit Postřižiny

Dobřichovická mistryně trénuje šestkrát týdně

Zraněného muže z lomu
Amerika zachraňovali hasiči
Mořina, Řevnice - Muže, který spadl z hrany
lomu Velká Amerika poblíž Mořiny a zranil se
při tom, museli 6. července zachránit řevničtí
profesionální hasiči.
Muž se krátce po poledni zřítil asi deset metrů pod
horní okraj lomu a protože si poranil nohu, nemo-
hl se dostat ven. „Hasiči-lezci slanili k postižené-
mu, který byl při vědomí a komunikoval s nimi,“
sdělil jeden z hasičů Pavel Vintera. „Poté, co mu
poskytli předlékařskou pomoc, jej ve vyprošťova-
cí vaně vytáhli nahoru a předali Záchranné službě,
která zraněného převezla do nemocnice. (mif)

Zvědavá kráva spadla
do zahradního bazénu
Bílý Kámen - Kuriozní nehoda se
stala 10. července pozdě večer v
chatové oblasti Bílý Kámen mezi
Zadní Třebaní a Svinařemi.  Zřejmě
zvědavost či snaha uhasit žízeň při-
měla mladou krávu neplánovaně
navštívit zahradní bazén plný vody,
ze kterého se nemohla dostat ven.
Na pomoc přišli ochotní místní muži
a zvíře vážící přibližně tři sta pade-
sát kilogramů s pomocí popruhů z
vody po krátké době vyprostili. Po-
dle účastníků záchranné akce zvíře
bylo klidné, nijak se nezranilo ani
nebylo vystresované. Všechno tedy
nakonec dobře dopadlo.             (kap)
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Vedro, sucho = velké nebezpečí ohně!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Před extrémním nebezpečím vzniku
ohně varují také hasiči. „Při současně
panujícím suchém počasí je nebezpe-
čí požáru v přírodě, zejména v lesích,
jejich bezprostředním okolí, na lou-
kách a polích obrovské,“ uvedl velitel
družstva řevnických profesionálních
hasičů Pavel Vinter. „Nebezpečným
chováním v těchto oblastech je při vy-
sokých letních teplotách kouření, roz-
dělávání i udržování otevřeného oh-
ně, odhazování hořících či doutnají-
cích předmětů a používání zábavní
pyrotechniky. Toho všeho by se měli

lidé rozhodně vyvarovat,“ dodal. Po-
dle hasičů se v lesích, na polích, lou-
kách a rozlehlých zahradách požár za
sucha a vedra velmi rychle šíří, zvláš-
tě, je-li podporován větrem a hoří-li
pro požární techniku ve špatně pří-
stupném terénu. Takový případ řev-
ničtí profesionálové ještě letos nemě-
li, ale Vintera připomíná rozsáhlý po-
žár lesní školky nad Halouny a Skuh-
rovem loni v srpnu: „Oheň, jehož pří-
činou bylo dle vyšetřovatele kouření,
tři profesionální i šest dobrovolných
jednotek a vrtulník s hasícím zaříze-
ním »krotily« celý den a noc. Přes
čtyřicet hasičů s dvanácti zásahovými
vozy bojovalo s větrem, který oheň
rozšiřoval stále dál a dál, oheň uléva-
lo šesti vodními proudy a k tomu ještě

na obrovské ploše rozkrývalo skrytá
ohniska požáru.“ 
Letos členové Hasičského záchranné-
ho sboru ze Řevnic zatím vyjížděli
jen ke dvěma požárům pole a dvěma
požárům lesa. „Vše bylo naštěstí ma-
lého rozsahu,“ zdůrazňuje Vintera.
Kromě požáru listí a větví likvidovali
Řevničtí – tentokrát s »dobráky« z
Dobřichovic - minulý týden také se-
no, které vzplálo ve Všenorech. „V
úterý 17. 7. večer jsme byli voláni k
požáru zemědělského stavení,“ popi-
suje výjezd Vintera. „Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že se jedná o ho-
řící kupku sena uvnitř budovy, ve kte-
ré byly uloženy zemědělské stroje.
Příčinou požáru, který »zalévalo« 12
hasičů -  někteří z nich v dýchací

technice – bylo podle vyšetřovatele
úmyslné zapálení či hra dětí,“ dodal
velitel družstva.      Miloslav FRÝDL

Z našeho kraje 
* Projekci utkání národní házené
Čechy - Morava můžete zhlédnout
25. 7. od 16.00 ve Sportcentru Li-
ďák Řevnice. Zápas bude provázen
komentářem bývalého brankáře
Řevnic a Nýřan Rudolfa Zusky,
předpokládaná doba akce je 2,5 - 3
hodiny. (pef)
* Letní výtvarné dílny pro děti od
7 do 14 let se konají od 22. do 26. 7.
v Berouně. Sraz je v 9.00 na Husově
náměstí, odkud se půjde do ateliérů
berounských výtvarníků. Program je
připraven denně do 17.00.       (pap)
* Hrátky za muzejními vrátky pořá-
dá Muzeum Českého krasu Beroun
27. 7. od 9.00 do 16.00 Děti si zahra-
jí kuličky, kostky, karty, petanque,
zkusí roztočit káču, strefí medvěda
míčkem. Také mohou navštívit expo-
zice muzea.            Patrik PAŘÍZEK
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích konají 3. 8. Na malém náměstí
u zámku je  můžete navštívit od 8 do
12.00. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Mykologickou exkurzi pořádá 3.
srpna Správa CHKO Český kras v
Karlštejně. Sraz účastníků je v 10.00
hodin na autobusové zastávce v Ko-
soři.            Irena JAnČAŘÍKOVÁ
* Přednášky archeologů, architektů,
výtvarníků i ochránců a znalců příro-
dy nabídne od září Berounská akade-
mie. Nový projekt je určen široké ve-
řejnosti z Berouna i okolí. V celoroč-
ním cyklu přednášek se mohou
účastníci dozvědět o zajímavých
místech, unikátních stavbách, přírod-
ních i historických památkách. V plá-
nu jsou také výpravy k památným st-
romům, za netradičními architekto-
nickými stavbami či po stopách slav-
ných malířů do okolí Berouna. (pš)
* Pád muže ze skály v Černolicích
byl řevnickým profesionálním hasi-
čům ohlášen 10. 7. dopoledne. Po
příjezdu hasičů na místo byl těžce
zraněný již v péči záchranné služby.
Po ošetření byl vrtulníkem transpor-
tován do nemocnice. (pav)

Auto bylo ve stromě,
jeho posádka zmizela
Liteň - K vozu značky Škoda, který
naboural do stromu u golfového
hřiště mezi Karlštejnem a Litní,
byli 9. 7. nedlouho po půlnoci při-
voláni řevničtí profesionální hasiči.
„Řidič ani cestující se na místě nena-
cházeli,“ uvedl řevnický hasič Pavel
Vintera. „Auto jsme zabezpečili proti
ohni a s policisty prohledali okolí ne-
hody. Nikoho se nám však najít nepo-
dařilo,“ dodal s tím, že po zdokumen-
tování nehody byl vůz vyproštěn a
navijákem přitažen k silnici, odkud
jej odvezla odtahová služba.       (mif)

Stovky diváků a několik opravdu netradičních plavidel přilákala IV. pou-
ťová neckyáda, která se za tropického počasí konala v neděli 21. července
odpoledne na Zadním rybníku v Mníšku pod Brdy. Součástí programu bylo
také několik úsměvných soutěží pro příchozí a vystoupení staropražské
kapely Třehusk. Foto NN M. FRÝDL

Dle paragrafu...
* Padesát metrů okapových žlabů a
4x5 metrů okapového svodu ukradl
10. 7. neznámý zloděj z novostavby
na parcele v Halounech. Při odstraňo-
vání okapových žlabů darebák navíc
poškodil tři hromosvody. Majitelům
způsobil škodu 80.000 Kč.          (hek)
* Elektromotor z montážního vozu
odstaveného na železniční trati u fa.
Kerval v Karlštejně odnesl v noci z
10. na 11. 7. neznámý lupič. Škoda
byla vyčíslena na 32.000 Kč.      (hek)
* Dvě jízdní kola, která byla lan-
kem uzamčena k dřevěnému zábra-
dlí chatky na Ostrově v Zadní Tře-
bani odcizil 17. 7. nad ránem nezná-
mý chmaták. V brašničce dámského
kola byl občanský i řidičský průkaz,
kartička na vlak i průkazka VZP.
Rekreanti mají škodu bezmála
26.000 Kč. (hek)

O historii i současnosti Letů pojedná-
vá nová publikace Co nevíte o Le-
tech, jejíž autorkou je spisovatelka a
fotografka Marie Holečková.
Lety jsou jedna z nejstarších obcí
okresu Praha – západ, první zmínka
o nich je z roku 1088. Přesto o nich
dosud nebyla zpracována publikace,
která by zajímavou formou prezento-
vala unikátní archeologické i histo-
rické objevy. Že je o čem psát a při-
blížit historii obce nejen starousedlí-
kům, ale i stovkám nově přistěhova-
ných obyvatel s trvalým i rekreačním
bydlištěm, ukazuje první, samostatně
vydaná část připravované publikace
Lety, jak je neznáte... Je věnována
tzv. toponymům, tedy nejstarším ná-
zvům míst v obci a okolí (Škabrdle a
Libří) a v souvislosti s tím i paměti-
hodnostem či novým archeologic-
kým nálezům. Čtenáři se dozvědí o
době vzniku názvu i zajímavých mís-
tech v okolí. Další část, s jejímž vy-

dáním se počítá koncem léta, bude
věnována popisu historie nejstarších
domů a gruntů v Letech, osudu jejich
majitelů i historie často se měnících
panství, která obec spravovala. Závěr
trilogie se zaměří na nejnovější ději-
ny, válečné události, pohromy, zej-
ména povodně, které Lety pozname-
naly, i výhled rozvoje. Ten bude dů-
ležitý, protože obec se za posledních
patnáct let rozlohou i počtem obyva-

tel zdvojnásobila. Celá trilogie, dopl-
něná o další informace pamětníků a
množství historických i nových ba-
revných fotografií by měla vyjít před
Vánoci.  
Noví obyvatelé z metropole si vztah
k novému bydlišti teprve budují. Zt-
rácí se nejen paměť místa, ale i pa-
měť starousedlíků, kteří již odcháze-
jí. Proto je důležité tyto vzpomínky a
paměti uchovat. A nezůstane jen u

vydání knihy, chceme každý samo-
statně vydaný díl spojit s besedou v
Letech i ve školách okolních obcí,
kde doufáme v další příliv nových,
jinak již zapomínaných informací
pamětníků. Věříme, že veřejnost ten-
to projekt přijme se zájmem a že se
aktivně zapojí místní občané i spol-
ky. Zvažujeme také vybudování his-
torické stezky, která by propojila
zdejší  pamětihodnosti a přispěla s at-
raktivním úsekem frekventované
cyklostezky, která vede naší obcí, k
dalšímu poznávání dosud neznámé
historie – například těchto míst: stu-
dánky s výtečnou vodou, místa nále-
zu pokladu z doby příchodu Slovanů,
historie návsi se zachovanými statky
z doby selského baroka, místo nálezu
neolitických keramických pohřeb-
ních nádob u přívozu aj.
Brožurku můžete zakoupit na OÚ v
Letech a v hobbymarketu ESO.
Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Pouťová neckyáda přilákala stovky diváků

Letovští mají brožurku a zvažují vybudování historické stezky
CELÁ TRILOGIE MAPUJÍCÍ DĚJINY I SOUČASNOST LETŮ BY MĚLA VYJÍT PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY

DÁREK. Originální  »ksichtíky« z dlažebních kostek jsou k vidění na letov-
ské návsi. Jako dárek je přivezli členové výpravy z partnerské německé obce
Ailertchen, kteří Lety navštívili v květnu. Foto NN M. FRÝDL
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Zadní Třebaň mé vlastní pivo, Bobr
MAJITEL PIVOVARU MARTIN KUDLÁČEK: „BUDEME USILOVAT O VYBUDOVÁNÍ SÍTĚ PRAVIDELNÝCH ODBĚRATELŮ.“

Řevnice - Monika KopecKá po-
chází z prahy, ale už 19 let žije s
rodinou v Řevnicích. Tam také ve-
de svůj bio obchod BiJo jako od
maminky, kde propaguje biopo-
traviny a zároveň spolupracuje ja-
ko poradkyně s časopisem vydáva-
jícím recepty pro zdraví.
Bioobchůdek funguje již několik
let, jak vznikl nápad rozšířit jej o
kavárnu?
Obchod mám v Řevnicích už čtvrtý
rok, a pořád mě to baví. Nápad s ka-
várnou tu byl už dávno, ale nějak
jsem pořád sbírala odvahu se do toho
pustit. Přesvědčili mě samotní zá-
kazníci, kteří se stále ptali, zda by tu
nemohli mít i kávu a zákusky. A taky
se našla jedna dobrá duše, která tu
ideu zpracovala do studie. Navíc
jsem si vždycky přála, aby to, co rá-
da dělám, tedy pečení, mohli ochut-
nat i ostatní.
Co všechno je u vás k mání?
Mnoho lidí se dnes potýká s různými
alergiemi, proto hledají čisté potra-
viny. Nabízím jim bio kávu a zákus-
ky, z nichž si vybere každý. Bez lep-
ku, bez mléka, zákusky pro milovní-
ky tzv. živé stravy, při níž žádné su-
roviny neprošly tepelným zpracová-
ním a ani výsledný dortík není tepel-
ně upraven. Ale pamatuji i na ty, kte-
ří s vyjmenovanými alergeny pro-
blém nemají a rádi si dají »klasiku«.
Vždy ale používám bio suroviny.
Dobrá káva není dnes na mnoha
místech samozřejmostí, jaké druhy
nabízíte?

Kávová kultura je na vzestupu. Exis-
tuje už spousta výborných kaváren,
pravda, většinou ve velkých měs-
tech, ale malá městečka zase mají
obrovský potenciál. I v nich si lidé
chtějí pochutnat na dobrých a kvalit-

ních potravinách a nechtějí za nimi
jezdit do Prahy. Na druhou stranu
jsem ráda, že už nyní místo do Prahy
lidé zvolí cestu i do Řevnic. Je to
skvělá vizitka nejen pro můj obchod,
ale i pro město samotné. 

V nové biokavárně můžete ochutnat
různé druhy kávy z pražírny Mama-
coffee. Káva je certifikována jako
bio a fair trade, tedy je kontrolována
podle zásad ekologického zeměděl-
ství a principů spravedlivého obcho-
du. Vždy dva dny za sebou připravu-
ji jeden druh kávy, Arabiku z Etio-
pie, Peru, Hondurasu či Kolumbie.
Jsou našinci schopni v nabídce ult-
ralevných obchodních řetězců bio-
potraviny, potažmo biokávu ocenit?
Schopni určitě. Uvidíme, jestli bu-
dou také chtít. Za mě mohu slíbit, že
se budu snažit, aby k tomu měli
všechny důvody.
Biosortiment je pro mnohé z lidí
iluze nadstandartu, já ovšem sou-
hlasím s příslovím Jsme to, co jíme.
Začínají si podle vás zákazníci uvě-
domovat, že kvalita není nadhodno-
ta ale nutnost?
Je pravda, že bio potraviny získaly
nádech luxusu. Není to jejich chyba.
Bio potraviny jsou úplně normální
jídlo. Takové, jaké lidé jedli ještě
před průmyslovou revolucí, nadsa-
zeně řečeno. Na nich se můžete pře-
svědčit, že není nutné do jídla, aby
chutnalo, přidávat syntetická ochu-
covadla a okrášlovadla. Bio je prostě
přirozené jídlo. A nenechme si na-
mlouvat opak. Spousta z nás si ráda
vzpomene na dětství, na babičku,
prababičku, tetu, která uměla v ku-
chyni kouzlit a nepotřebovala k to-
mu »éčka«. To je jídlo, které chci
svým zákazníkům představit. Čisté a
lahodné.     Helena peLIKáNoVá

Zadní Třebaň - Do »mapy pivova-
rů« našeho kraje přibyl v posled-
ních dnech další. Vedle všeradic-
kého, letovského a berounského
můžete od července ochutnat i
zadnotřebaňské pivo Bobr. Zbru-
su nový pivovar na břehu Beroun-
ky provozuje dvaapadesátiletý in-
ženýr chemie z Prahy-Písnice
Martin KUDLÁČEK.
Koho napadlo vařit v Zadní Třebani
pivo?
Napadlo to dva dávné spolužáky ze
střední chemické školy v pražské
Křemencové ulici - Pavla Bartůňka a
mě. Už od mládí jsme snili o tom, že
si spolu zařídíme hospodu. Věkem
jsme ovšem zmoudřeli, takže se na-
ším snem stala výroba vlastního pi-
va. A proč zrovna v Zadní Třebani?
Proto, že se právě zde naskytla mož-
nost pronajmout si vhodné prostory
tak, aby vše zůstalo takříkajíc »v
rodině«.
Kde konkrétně se tedy ve Třebani
pivo vaří, kdo ho vaří a kolik?
Pivo vaříme ve sklepní prostoře bý-
valého mlýna. Za socialismu tuším
tento objekt sloužil jako výrobna
krmných směsí. Vaření piva provo-
zuje společnost s ručením omeze-
ným s poněkud krkolomně znějícím
názvem PAEKÁRNA Ostrov, jejímž
jediným společníkem a zároveň jed-
natelem jsem v tuto chvíli já. Pivo
vaří sládek Pavel Bartůněk. Jedna
várka má objem 5 hektolitrů, roční
kapacita pivovaru je přibližně 500
hektolitrů piva.
Proč se pivo jmenuje právě Bobr?
Název Bobr vznikl spontánně, když

jsme vymýšleli jméno piva. Chtěli
jsme, aby jméno bylo zvíře, které má
- díky blízkosti Berounky - k vodě
také blízko. Název aby byl dvojsla-
bičný a aby zněl dostatečně úderně.
Zároveň měl být název pivovaru
také jedinečný, minimálně v českém
regionu. Po několikaměsíčních do-
hadech a přemítání tedy zvítězil
Bobr. Teď nezbývá, než doufat, že to
byla šťastná volba.
Kde je vaše pivo k dostání a jaké
druhy nabízíte?
V současnosti je naše pivo v PET
lahvích k dostání v Hospůdce U
Mlýna, která je hned vedle pivovaru.
Jednáme samozřejmě i o možnosti
prodeje točeného Bobra a díky vst-
řícnosti provozovatele hospůdky je
vše na dobré cestě. Aktuálně nabízí-
me světlý ležák 11%, klasické české
spodně kvašené pivo vyráběné tra-
dičním způsobem z ječného sladu a
žateckého chmele. 
Co chystáte do budoucna? 
Budeme určitě usilovat o vybudová-
ní stabilní sítě pravidelných odběra-
telů, o které bychom rádi pečovali a
pro které by byla radost s námi spo-
lupracovat. Kromě stávající světlé
jedenáctky bychom rádi v budoucnu
vyráběli také o něco silnější tmavou
či polotmavou třináctku. A zároveň
plánujeme výrobu pivních speciálů
ke zvláštním příležitostem, jako jsou
Vánoce či Velikonoce. Počítáme ta-
ké s možností výroby piv na indivi-
duální objednávku zákazníků, napří-
klad u příležitosti oslavy životního
jubilea, svatby a podobně.

Miloslav FRÝDL

Chci zákazníkům představit čisté a lahodné jídlo!
MONIKA KOPECKÁ PROVOZUJE V ŘEVNICÍCH BIOOBCHOD A NOVĚ I BIOKAVÁRNU

PŘED PIVOVAREM. Martin Kudláček se synem Matyášem u zadnotřebaň-
ského pivovaru Bobr. Foto NN L. PALIČKOVÁ 

V KAVÁRNĚ. Monika Kopecká s dětmi ve své kavárně. Foto ARCHIV
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Místní občas nevidí, co mají před nosem!
PROVOZOVATEL ŘEVNICKÉ ČAJOVNY CHYSTÁ UNIKÁTNÍ BESEDY S JAROSLAVEM DUŠKEM

Řevnice - „Provozovat něco v Řev-
nicích je opravdu těžké!“ tvrdí
majitel čajovny na řevnickém ná-
městí Jan CHeRuBín. 
Ve vaší čajovně často pořádáte
zajímavé kulturní akce. Využívají
je  místní? 
Pro čajovnu, ke které zpravidla nále-
ží i bohatý kulturní program, jsem
místo v okolí hledal tři roky. Nejprve
měla být v Černošicích, poté v Dob-
řichovicích, nakonec vznikla v Řev-
nicích. Všechna tato místa mě zauja-
la propojením přírodního a kulturní-
ho života v obci. Provozovat něco v

Řevnicích je ale opravdu těžké, i
když čajovna jistě nebyla stvořena
jen pro Řevničáky. Místní lidé jako-
by občas ani neviděli, co mají před

nosem. Kupříkladu jsme zde měli
kapelu Vltava-unplugged, lidé se
mohli ojediněle, nablízko setkat s
kapelou v pro ně netradičním akus-

tickém pojetí. Myslím, že jsem pro
informovanost dělal maximum, nic-
méně na koncert přišlo sotva 10 lidí.
Asi po měsíci pak lidé chodili a říka-
li: Vy jste tu měli Vltavu...?!
Jakého svého hosta, který u vás vy-
stoupil, si nejvíce považujete?
Bylo u nás mnoho kvalitních inter-
pretů, kterých si velmi vážím. Mohu
zmínit třeba Vladimíra Václavka,
Ondřeje Smeykala, Oldřicha Janotu,
Roberta Nebřenského, manžele Hav-
lovi, Karla Babuljaka...
Co chystáte dalšího?  
Budeme se snažit čajovnu jako
nekomerční prostor provozovat dále
a věřit, že lidé z brdských kopců ne-
jsou všichni zcela přehlíživí. Do bu-
doucna připravujeme unikátní bese-
dy s Jaroslavem Duškem, autorské
čtení Vladimíra Václavka a tradičně,
jako každý rok, koncert Ondřeje
Smeykala.  Helena PeLiKÁnOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 7. 18.00 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU
30. 7. 18.00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE

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

KINO CLUB ČERNOŠICE
23. 7. 20.00 VĚZEŇSKÝ ROCK
25. 7. a 30. 7. 20.00 TRABLE S DĚV-
ČATY

KINO MÍR BEROUN
Kino do 4. srpna nehraje.
5. 8. - 6. 8. 19.00 REVIVAL

LETNÍ KINO BEROUN
22. 7. 21.30 REVIVAL
23. 7. 21.30 ŠMEJDI
24. 7. - 25. 7. 21.30 R.I.P.D. - URNA
26. 7. 21.30 UNIVERZITA PRO
PŘÍŠERKY
27. 7. 21.30 MARTIN A VENUŠE
28. 7. 21.30 TERAPIE LÁSKOU
29. 7. - 30. 7. 21.30 PACIFIK RIM -
ÚTOK NA ZEMI
31. 7. - 1. 8. 21.30 REVIVAL
2. 8. - 3. 8. 21.30 VIOLET & DAISY
4. 8. - 5. 8. 21.30 WOLVERINE
6. 8. 21.30 DRSŇAČKY

KINO RADOTÍN
od 21. 7. do 12. 8. kino Radotín ne-
hraje - dovolená.

Pohádka ochotníků má premiéru 9. srpna
nová autorská pohádka pro celou rodinu Princezny na ocet?... (aneb Šílený
rádce) má první »oběti« - své herce. „ano, budeš celá svázaná! Ruce i nohy!
Co je na tom Bože můj zase nejasný?“ zní nervózně od režisérského pultu.
„no jen… jak se pak dostanu z jeviště já, když se v tom obraze mají všichni
rozprchnout?“ opáčí jemný hlas elišky Plavcové - alias princezny jovanky.
následuje chvíle ticha, výbuch smíchu ostatních aktérů, a pak rána scéná-
řem. jinými slovy, zkoušení řevnických ochotníků je v plném proudu. 
„i pohádkou chceme oslavit devadesátku souboru. Zatím probíhá vše v bá-
ječné pohodě a klidu,“ komentuje režisérka - autorka hry michaela Šmerg-
lová, a v ruce trhá obálku. na scénu se chystá šašek v podání jiřího vitouše,
který si neodpustí poznámku - nakonec má je v roli. „je to takovej klid, jak
na psychiatrickým voddělení,“  ale to už na trůn důstojně usedá král i krá-
lovna a ozývá se slavnostní fanfára, do které zní klapot koňských kopyt.
Zda se herci dostanou ve zdraví na jeviště i z něj, přijďte zkontrolovat sami
- premiéru má zmíněný kus v Lesním divadle Řevnice 9. srpna od 19.00.
(více o programu, historii souboru a oslavách na: www.divadlorevnice.cz a
www.divadlo-revnice.cz)   Miluška BÍlÁ, Řevnice

Dobřichovice hostí
Mistrovské kurzy
Dobřichovické mistrovské kurzy po-
sluchačů konzervatoří z ČR i ze zah-
raničí se konají od 25. července do
2. srpna v Dobřichovicích.
Třináctý ročník mistrovských smyč-
cových kurzů pod uměleckým vede-
ním profesora Pražské konzervato-
ře, violisty karla Doležala i dalších
vyučujících, budou zaměřeny na vý-
uku a zdokonalování se ve hře na
housle, violu, violoncello a hoboj.
Součástí akce jsou také koncerty
vážné hudby pro veřejnost:
25. 7., sál zámku 18.00: Slavnostní
zahajovací koncert
27. 7., zámecká kaple 17.00: karel
Prokop – varhany, Tomáš hanousek
- viola, jakub macháček 
27. 7. sál s krbem 19.00: Radim
kresta - housle, václav Petr - vio-
loncello, václav mácha - klavír,
eva krestová - viola
30. 7., hotel mmX Lety,18.00: večer
s violou - T. hanousek, j. macháček
31. 7., velký sál zámku, 18.00: večer
s Doležalovým kvartetem a hosty
2. 8., velký sál zámku, 18.00: Závě-
rečný studentský koncert
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Tipy NN
* Komedie Bordel na ministerstvu v
nastudování Dobřichovické divadel-
ní společnosti je na nádvoří zámku
Dobřichovice k vidění 25. – 28. 7.
od 20.30. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Cimbálovka Hradišťan zahraje
27. 7. od 15.00 ve Svatém Janě pod
Skalou. Vstupné 200 Kč dospělí,
100 Kč děti do 15 let. (pef)
* Bluegrass rande u Barranda se
koná 27. 7. na náměstí J. Barranda v
Berouně. Od 18.00 hrají kapely Po
sezoně, Tři v trávě a Blue Time. (pš)
* Disco párty v pirátském stylu
hostí 27. 7. od 21.00 Club Kino Čer-
nošice. Nebudou chybět skvělé drin-
ky, vyzrálé rumy a grilovaná jídla.
Vstupné 50 Kč neplatí pro skutečné
piráty! (vš)
* Belgický orchestr JMA Wielsbe-
ke složený z třiceti mladých hudeb-
níků koncertuje 28. 7. od 15.00 na
Husově náměstí v Berouně. Stejné
těleso zahraje i 2. 8. od 18.00 v par-
ku Dobřichovice. Na programu je
klasika i populární melodie. (pš, vlc)
* Dixilandovová kapela BrassBand
z Rakovníka hraje 4. 8. od 15.00 na
náměstí J. Barranda v Berouně.   (pš)
* Výstava pohlednic nazvaná Starý
Mníšek je do 4. 8. k vidění v klášte-
ře na Skalce. Součástí výstavy jsou
doprovodné akce: 27. 7. od 15.00
setkání pamětníků a příznivců Mníš-
ku na Skalce, 28. 7. promítání filmů
o Mníšku (nejen) pro pamětníky v
klášteře Skalka a 3. 8. od 10.00 pro-
hlídka kostela sv. Václava i mlýna
pod hrází Zámeckého rybníka. (sm)
* Pěvecké duo Marta a Tena kon-
certuje 8. 8. od 19.00 Clubu Kino
Černošice. (vš)
* 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
* Výstava fotografií Václava Havla
s názvem PREZIDENT je v budově
ZUŠ Řevnice a v místní kavárně
Modrý domeček instalována do 30.
srpna. Šárka HaŠKOVÁ
* Výstavu Antonín Porket – malíř
starého Berouna můžete do 4. 9. zh-
lédnout v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Patrik PaŘízeK

ChiChimeku v Čajovně. koncert kytaristy karla Babuljaka se konal v
řevnické čajovně Cherubín. Bývalý člen regge kapel Babalet či mama bubo
zde představil nový projekt Chichimeku. Foto Jan CHERUBÍN

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
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Všeradův kurýr

Ve dnech 11. až 13. července navští-
vila výprava ze Všeradic partner-
skou obec Gernik v Rumunsku. Po-
časí zde bylo stejně letní jako v Če-
chách - asi o 8 °C tepleji. To, že jsme
jižněji, lze poznat i podle polních
plodin. Sena jsou zde již sklizena a
během 14 dnů skončí i vršení (žně) a
budou dožínky. Potom se všichni
chystají na slívy, kterých je letos vel-
ká úroda, stejně jako vína. Při bese-
dě s místními vyšlo najevo, že letoš-
ní rok je co se úrody týče vydařený.

Kromě sena a obilí je dost medu i
ovoce a pokud ještě jednou dvakrát
v létě zaprší, budou pěkné i brambo-
ry s kukuřicí. Příjemné počasí, krás-
ná krajina a hlavně klid vábí i turis-
ty. To je dobře, neboť příjmy z ces-
tovního ruchu tvoří nemalou část
příjmů místních obyvatel. Ty nejvíc
trápí příjezdová cesta do vsi, která je
v havarijním stavu. Již však mají zp-
racovaný projekt na novou a snaží se
o získání dotace na její obnovu. 
Na jednání s místním úřadem jsme

zpracovávali podklady k žádosti o
peníze, které nám umožní lepší kul-
turní spolupráci. Místní dobrovolní
hasiči se zúčastnili své první soutěže
v okresním městě Rešice. Pro příští
rok doufají, že se jim podaří vystou-
pat na stupně vítězů a zároveň plá-
nují i zapojení našich hasičů do této
soutěže.  Zároveň budují svoji hasi-
čárnu, která by měla být v příštím
roce slavnostně vysvěcena, a dokon-
čili již i repasi svého zásahového vo-
zidla Škoda 706 RTHP. Nyní si opra-
vují vyřazený valníkový automobil.
S ním by chtěli poskytovat nákladní
dopravu, která by jim přinesla pení-
ze do společné pokladny a umožnila
nákup dalšího vybavení. 
Jeďte se někdy podívat k vstřícným
a přátelským lidem, navštivte své
krajany i zdejší malebnou přírodu.
Můžete to zkusit třeba od 18. do 20.
října, kdy se zde koná tradiční Ha-
velské posvícení. Spolu s místními
na něm bude hrát i kapela Třehusk. 

Bohumil STiBAL, Všeradice

Dobrý rok: urodilo se obilí i slívy!
VÝPRAVA VŠERADICKÝCH NAVŠTÍVILA PARTNERSKOU OBEC V RUMUNSKU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 15/2013 (130)

JDE TO RYCHLE. Výstavba vodovodu a kanalizace ve Všeradicích je v plném proudu. 
Foto Bohumil STIBAL

Je třeba rychle dořešit smlouvy!
Výstavba vodovodu a kanalizace ve Všeradicích je v
plném proudu. Pokládají se hlavní řády v ulici spo-
jující zámek s obchodem a současně se staví čistírna
odpadních vod. Byly provedeny čerpací zkoušky na
vrtech a odebrány vzorky vody k rozboru. Nejvíc nás
trápí laxní přístup k uzavírání smluv o připojení.
Příspěvek má uhrazeno 67 občanů, 18 dalších plní
splátkový kalendář. Platit dosud nezačalo 100 lidí a
někteří nemají podepsánu ani smlouvu. Vyzývám ty,
kteří nezačali se splácením či neuzavřeli smlouvu na
přípojky, aby tak učinili co nejdřív. Zároveň upozor-
ňuji majitele nemovitostí, které sousedí s budovanou
trasou hlavních přivaděčů, že nebudou-li mít smlou-
vu a nebudou uhrazeny poplatky, nebudou z hlavní
trasy vysazena připojovací místa. V případě jejich
následného zájmu o připojení jim budou účtovány
vícenáklady na vybudování odboček. Všechny ostat-
ní upozorňuji, že je nutné nejpozději do 31. 10. 2013
uzavřít smlouvu o připojení. Těm, kteří uzavřou sm-
louvu po termínu, budou účtovány veškeré vzniklé
vícenáklady. Dále upozorňuji ty, kteří váhají s připo-
jením, že po zprovoznění kanalizačního řádu budeme
striktně vyžadovat od nepřipojených obyvatel dokla-
dy o likvidaci splaškových vod a jejich vyvážení ne-
bude dotováno. Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Z podbrdského kraje
* Obrazy malířky Ireny Trefilové si
v galerii M. D. Rettigové Všeradice
můžete prohlédnout do 28. 7.    (syš)
* Výstava obrazů výtvarnice Věry
Müllerové bude ve všeradické gale-
rii M. D. Rettigové zahájena 1. 8.  v
17.00. Výstava potrvá do 1. 9. (syš)
* Celodenní vycházku na Otmíč-
skou horu pořádá 7. 8. Rodinné cen-
trum Betlém Lochovice. Sraz je v
10.00 před centrem, svačinu a pití s
sebou. Barbora KönigOVá
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je až do září
otevřena o sobotách, nedělích a
svátcích od 10 do 17.00.              (ak)
* Vítězem nohejbalového turnaje,
který se 13. 7. poprvé konal na no-
vém víceúčelovém hřišti ve všera-
dickém Zámeckém dvoře, se stal
tým Tobolka. Turnaje se zúčastnilo
šest tříčlenných družstev ve složení
dva muži a jedna žena. Stříbro si vy-
bojoval tým Marek, třetí skončili
borci z Hatí. „Přálo nám počasí, ná-
lada byla skvělá. Nakonec jsme si
opekli klobásky,“ pochvalovala si
organizátorka Mirka Suchá. (pš)

O dvoře se píše v novinách i v knize
Všeradický Zámecký dvůr se v po-
slední době dostal nejen na stránky 
celostátních novin, ale také do knihy.
Mladá fronta DNES 16. 7. píše o Zá-
meckém pivovaru v přehledu minipi-
vovarů. Autoři vybrali 15 těch, které
se na pivní mapě objevili letos. Ze
Středočeského kraje jsou zde zmiňo-
vány jen dva minipivovary: Všera-
dický Všerad a Energon z Obořiště. 
O Zámeckém dvoře se píše také v
průvodci Dobré pivovary, který ve
druhé polovině června vydalo nakla-
datelství Vltava Labe Press jako spe-
ciální přílohu Deníků Bohemia. 
Tajemná místa Berounska zachycuje

stejnojmenná kniha autorské dvojice
Otomara Dvořáka a Marie Holečko-
vé, která vyšla v těchto dnech. Autoři 
zde obci Všeradice a zejména Zá-
meckému areálu i muzeím M. D. Ret-
tigové a české vesnice věnovali hned
8 stran. Nechybí samozřejmě zmínka
o nejznámější všeradické rodačce M.
D. Rettigové a na své si přijdou i ku-
chařky. V knize totiž najdou recept
na rakové štrudle. 
Křest knihy Tajemná místa Beroun-
ska, v níž se dočtete i o Karlštejnu či
Svinařích, se uskuteční při příleži-
tosti hrnčířských trhů 7. září v Be-
rouně.    Pavla ŠVÉDOVÁ, Řevnice

Hrají a zpívají: Pavel VÍtek, Petr JANČAŘÍk, karel krÁL,
Pavla ŠVÉdoVÁ, Jiří PetŘÍŠ, Lumír oLŠoVSkÝ, Petr

ŘÍHA, Lucie PALIČkoVÁ, Alena ŘÍHoVÁ, Petr kAPLAN...
osovští hasiči i se stříkačkou, koně, koza, motocykl...

Zámecký dvůr VŠERADICE
sobota 3. srpna od 20.00 hodin

Předprodej vstupenek - Zámecký dvůr Všeradice: 602 973 711,
720 247 919, 311 513 028, e-mail: recepce@galerie-dobromila.cz

POSTŘIŽINY
Muzikál, v němž hrají hlavní roli pivo a vlasy paní sládkové
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Poberouní - V minulém čísle na-
šich novin vysvětloval pražský ast-
rolog Vít KUntOš »proč věštci
nepředpověděli červnové povod-
ně«. Článek i samotný autor vyvo-
lali nemálo reakcí.
Mnoho čtenářů vašich pojednání i
horoskopů se mě ptá: kdo je Vítek
Kuntoš?
Obyčejná lidská bytost, která touží
jako každý jiný prožít šťastný a na-
plněný život. Možná jsem měl velké
štěstí - brzy jsem pochopil, že máme
ve svých vlastních rukách, budeme-
li žít v radosti či utrpení. Rozhodl
jsem se pro to první, a to mě přived-
lo k oborům, kterým se věnuji.
Jak jste v sobě objevil astrologa ? 
Kudy povede moje cesta, jsem tušil
odmala. Zajímal jsem se o esoteriku,
četl hodně knih a praktikoval různé
metody. Ve dvanácti jsem se dostal k
vykládacím kartám i kyvadlu a začal
vykládat vrstevníkům. Protože jsou
v esoterice obory mezi sebou propo-
jené a astrologie je jedna z králov-
ských věd, stále jsem na ni narážel a
něco ve mě křičelo, že to je můj
směr. Astrologii jsem naplno propa-
dl na gymnáziu; na vysoké jsem
absolvoval specializovanou školu i
kurzy. Byl jsem překvapen, jak snad-
né pro mě bylo pochopit astrologic-
ké principy a tehdy mě napadlo, že
tento život není první, kdy se astro-
logii věnuji. Při studiích jsem byl ně-
kolikaletým dobrovolníkem v oblas-
ti vážně nemocných a nabyl jsem po-
cit, že právě skrze astrologii mohu
být užitečný a pomáhat. Opustil jsem
studium ekonomie na vysoké škole a
začal se naplno věnovat astrologii. 
Astrologie ale není vaším jediným
uměním - zabýváte se i dalšími »zv-
láštními proudy«. Jakými? 
Astrologie je z určité části uměním,
ale jsem přesvědčený, že se ji může
naučit každý. Na našich kurzech
každý student zvládne vyložit smys-
luplně horoskop. Umění se z astrolo-
gie stává praxí, kdy vyložíte stovky
horoskopů. Astrologie je proto mno-

hem více spíše řemeslem. 
Z pohledu do horoskopu lze vyčíst
velké množství informací, ale astro-
logie umožňuje zejména popis situa-
ce a pochopení. Klienti po výkladu
vnímají nadhled a mír v duši, což mě
naplňuje štěstím. Nicméně postupně
se začali stále častěji objevovat kli-
enti se zdravotními problémy, a to
byl pro mě signál, abych začal více
studovat léčebné metody. Pracuji ho-
listickým způsobem, ať už je to kon-
krétně práce s energií, měření kyva-
dlem, homeopatická léčba či jiné.
Pochopil jsem, že každý klient i jeho
problémy jsou jedinečné a na různé
metody reagují různě. Snažím se ur-
čit ten nejvhodnější postup kombi-
nací všeho, co znám a umím. Touha
pomáhat druhým a změnit svět k lep-
šímu jsou mým motorem. 
O čem sníte Vítku? A jaká je vaše
představa štěstí?
Jako majitel silně vzdušného horo-
skopu jsem často v oblacích a mám
mnoho snů. Jsem vděčný, že se jich
již hodně splnilo a děkuji za to. Je-
den velký sen si částečně plním prá-
vě nyní - věnuji se včelaření. Mám
několik úlů a chodím na včelařské
učiliště. Včely a vše kolem nich jsem
si zamiloval. Zjistil jsem, že je práce
s lidmi a včelaření skvělá kombina-
ce. Sním o bydlení v přírodě, se za-
hradou a mnoha úly u baráku, uvidí-
me, kdy a jak se tento sen naplní.
Jinak štěstí je pouze stavem naší
mysli. Často je to jen špatná volba,
jenž zapříčiní, že šťastní nejsme. Na-
příklad je jen na nás, jestli budeme
mít zkaženou náladu, protože je pon-
dělí a musíme do práce, nebo zda to
přijmeme s úsměvem na tváři. Já
jsem často šťastný, protože jsem se
tak rozhodl. Rozhodl jsem se věno-
vat věcem, které mě baví a dávají
smysl. Samozřejmě nejsem šťastný
stále, různé události odvádí od štěstí
pozornost. Trvalé štěstí je často na-
zýváno jako osvícení, které nás
všechny čeká na konci naší cesty.

Helena PeLiKánOVá

Štěstí je »pouze« stavem naší mysli
„SNÍM O BYDLENÍ V PŘÍRODĚ, SE ZAHRADOU A MNOHA ÚLY U BARÁKU,“ ŘÍKÁ ASTROLOG VÍT KUNTOŠ 

OBYČEJNÁ LIDSKÁ BYTOST. „Toužím jako každý jiný prožít šťastný a
naplněný život,“ říká astrolog Vít Kuntoš. Foto ARCHIV

Koněprusy - Malebná vesnička kousek od
Litně, o níž lze první zmínku zaznamenat již v
roce 1391, právě otevírá Dětské komunitní
centrum Koník - láskyplnou školku pro vaše
děti. Veškerá činnost dětské skupiny zaměřené
na morální hodnoty, rovnoměrný rozvoj citů i
myšlení, rytmus a řád i vztah člověka s příro-
dou bude vedena vědomím, že dítě musí mít
možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život. O
dalších aktivitách »jeho« vesničky jsme hovo-
řili se starostou Koněprus Jiřím BartOšeM.
Jak to žije v Koněprusích? 
Snažíme se obnovovat zapomenuté tradice, jako
například masopust s pravými zabijačkovými ho-
dy, průvodem a večerní tancovačkou, do kterého
se zapojila téměř celá vesnice. Organizujeme i
menší akce, jako je třeba Martinská slavnost či
Adventní jarmark. Letos na podzim se chystáme
obnovit Koněpruské posvícení.
Vy ale akcí chystáte mnohem víc, že?
Pokračujeme i v tradicích, které tu už delší dobu
úspěšně fungují, jako například Dětský den, Ví-
tání občánků s předáním balíčků pro seniory, Pe-
píckou zábava či říjnové připomenutí vzniku Čes-
koslovenské republiky. Do toho občanské sdruže-
ní S.O.W.A. již pátým rokem pořádá minifest
Dvorek aneb Den plný divadla, muziky, tvoření a
domácího občerstvení. Rádi k nám zveme diva-

delní představení ochotníků, ale organizujeme
třeba i večery s básněmi, které vybírá a čte herec
Vladimír Javorský. Třetím rokem jsme se zapoji-
li do Noci s Andersenem se čtením a povídáním s
dětmi o knížkách. Do toho tvoříme, nebo se set-
káváme nad filmy, na diskusích, u kávy, nebo pra-
videlně, jednou za měsíc, nad tím, co nového při-
pravíme. Založili jsme totiž Komunitní centrum,
které je otevřené komukoli, kdo se chce zapojit do
činnosti obce.
Zaujalo mě vaše uklízení vesnice. tento model
jsme se snažili u nás, v Zadní třebani, nastavit
také, ale první rok jsme  uklízely jen ženy s
dětmi a další rok jsme se sešli v hojném počtu
dvou osob... 
Kromě pořádání různých akcí se také snažíme
trochu pracovat - dvakrát do roka uklízíme okolí
obce. I u nás se do práce zapojuje jen menší, té-
měř stálá skupinka lidí, ale nevzdáváme to. Sna-
žíme se do všech činností vtahovat děti - jednak je
to výchovné, jednak aby to měl kdo po nás pře-
vzít... Je pravda, že ženy a děti jsou jednoznačně
v převaze, ale vždy oslovíme i místní zemědělce -
muže, aby nám svou technikou pomohli svést ve-
škerý sesbíraný nepořádek. Zatím nikdy neodřek-
li a významně pomohli. Letos na jaře jsme napří-
klad posbírali plný valník ojetých pneumatik.

Helena PeLiKánOVá

V Koněprusích mají Koníka, láskyplnou školku
MALEBNÁ VESNIČKA POBLÍŽ LITNĚ PRÁVĚ OTEVÍRÁ DĚTSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM

RYCHTÁŘ. Starosta Koněprus Jiří Bartoš. 
Foto ARCHIV
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Slavnosti pětilisté růže v Českém
Krumlově jsou velkou historickou
slavností situovanou do doby pano-
vání šlechtického rodu Rožmberků,
zejména Viléma a Petra Voka. Hlav-
ními body třídenního programu jsou
historické průvody gotiky a renesan-
ce, ve kterých účinkuje přes sedm
set osob. Letos se jich  již popáté zú-
častnili i zástupci Karlštejnského
kulturního sdružení. Bylo nám ctí
být dvořany Petra I. z Rožmberka,
který se svou manželkou Violou Tě-
šínskou, vdovou po českém králi
Václavu III., zahajoval gotickou
sekci průvodu. Byl to právě on, kdo
městu i hradu vtiskl základní gotic-
kou podobu, patrnou až do dnešních
dnů. 

Pozoruhodný byl rytířský Turnaj rů-
ží připomínající legendu Dělení růží,
Živé šachy s živými figurami při
kterých, jako každoročně, se spustil
déšť, i velkolepý půlnoční ohňostroj
z jižních zámeckých teras. V sobotní
podvečer jsme byli v Maškarním sá-
le krumlovského zámku svědky re-
konstrukce svatebního veselí na
dvoře rožmberském  při svatbě Vilé-
ma z Rožmberka s Polyxenou z
Pernštejna v podání souborů Chaire,
Fioretto a Chorea Historica. Za tři
dny se uskutečnilo téměř 150 vys-
toupení a programů na 10 scénách v
historickém centru města.
Letošní slavnosti jsme absolvovali v
našich gotických kostýmech, které
po celou dobu budily zaslouženou

pozornost a obdiv. Načerpali jsme
opět inspiraci, zkušenosti a pohled
»z druhé strany«, kdy nejsme orga-
nizátory akce, ale jejími účastníky.
S většinou účinkujících se opět pot-
káme na XVII. Karlštejnském vino-
braní 28. a 29. září u nás, v Karlštej-
ně. Doufáme, že s ostatními Krum-
lovskými se uvidíme na dalším roč-
níku Slavností pětilisté růže v roce
2014.              Helena Kolářová,

Karlštejnské kulturní sdružení

Budou opékat hady
Putování plné překvapení od kap-
ličky v Krupné do Korna nazvané
Jáchymova strašidelná noc chystá
na 16. 8. Středisko volného času Do-
meček Hořovice. Večerní procházka
s výhledem na hrad Karlštejn dopl-
něná o soutěžní zastávky pro celou
rodinu, při níž ožijí karlštejnské bá-
je a pověsti, začíná v 18.00. Nebude
chybět opékání špekáčků a koren-
ských »hadů«, účastníky pobaví
klaun František. Návrat do Karlš-
tejna je zajištěn koňským povozem. 

eva KNOPOVÁ, Karlštejn

Kemp je zase jako nový,
funguje od 1. července

Povodeň, kterou
jsme po záplavách v
roce 2002 tak brzy
nečekali, nás posti-
hla začátkem června.
V karlštejnském kem-
pu voda zničila vše,
co jí přišlo do cesty.
Když opadla, všichni
se s vervou pustili do
práce, uklízeli a odk-
lízeli. Pomáhala - mi-
mo svoji práci - na-
še »rychlá rota«, ro-
dinní příslušníci i
kamarádi. Na pomoc
přijela berounská
katolická charita,

poté nastoupila firma, která »vykuchala«
promáčené chatky, dala novou izolaci a
palubky. Bylo zakoupeno nové vybavení
chatek i recepce, takže kemp je jako nový.
Do provozu byl znovu uveden 1. červen-
ce. Teď doufáme, že nám bude počasí
přát a rekreanti se jen pohrnou.

Radka VčeLIčKOVÁ,
správkyně kempu, Karlštejn

Po půlroční odmlce se opět připomí-
náme čtenářům, abychom je sezná-
mili s tím, jak žije občanské sdružení
Klub přátel Karlštejna, a co dokáza-
lo uskutečnit za 1. pololetí roku.
Přípravou valné hromady sdružení
jsme se zabývali na výborových
schůzích v lednu a únoru tak, aby-
chom předstoupili před naše členy s
jasnou vizí pro rok 2013. Byl sesta-
ven plán práce a činností, byla kon-
zultována revizní zpráva a na ní na-
vazující účetní uzávěrka. V nepos-
lední řadě byl připravován návrh
nového předsednictva pro následují-
cí tříleté volební období. Stanovy
umožňují znovuzvolení dosavadního
předsednictva, což bylo navrženo ke
schválení valné hromadě. Ta všech-
ny doporučené návrhy schválila
včetně doplnění o jednoho člena re-
vizní komise. Předsednictvo je tedy
pětičlenné, revizní komise tříčlenná.
Zároveň bylo schváleno přijetí Jiří-

ho Maška, Jaroslava Fanty a Josefa
Koláře, čímž se sdružení rozrosto na
32 členů. V diskusi jsme se mimo jiné
od Nadi Kubů dozvěděli o akcích
připravovaných na hradě Karlštej-
ně. Také nás požádala o skloubení
akcí konaných různými zájmovými
sdruženími v Karlštejně a o pomoc
při zajišťování adventních slavností
v měsíci prosinci.
Nově zvolené předsednictvo začalo
pomalu uskutečňovat schválené čin-
nosti. Jednou z prvních akcí byla
březnová návštěva Domu hodin v
Karlštejně. Zúčastnilo se jí 18 zá-
jemců. Výstavou nás prováděl a za-
svěceným výkladem doprovázel spo-
lumajitel muzea pan Motejlek. Bylo
možné zhlédnout 995 exponátů ho-
din v hodnotě milion korun - od prv-
ních z 15. století, přes baroko, empír
až do současné doby k hodinám elek-
tronickým. (Dokončení na straně 8)

Jiří MARHOUL, KPK Karlštejn

Děti dostaly knížku a pochutnaly si na dortu

Sdružení se rozrostlo
CO USKUTEČNIL KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA V I. POLOLETÍ

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       8/2013 (16)                

V KRUMLOVĚ. Karlštejnští na Slavnostech pětilisté růže v Českém Krumlově.   Foto ARCHIV

PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI. Ještě než se děti rozjely na prázdniny, konalo
se v karlštejnské školce rozloučení s těmi, kteří po prázdninách půjdou do ško-
ly. Děti dostaly na památku knížku a všichni si pak pochutnali  na obrovském
dortu, který pro ně upekla maminka Cůbrová.          Foto Hana HRABÁKOVÁ

Půlnoční ohňostroj byl velkolepý! 
KARLŠTEJNŠTÍ SE ZÚČASTNILI SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Karlštejnský zpravodaj

Karlštejnský kemp
už zase funguje.
Foto NN M. FRÝDL



Naše noviny 15/13 KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

V muzeu jsou exponáty od náramko-
vých a kapesních hodinek přes budí-
ky, stolní i nástěnné hodiny včetně
ukázek věžních hodinových strojů.
Bylo možné si prohlédnout hodinář-
ská zařízení a přístroje v několika ty-
pech maket hodinářských dílen. Bo-
hužel Dům hodin není přístupný stá-
le, ale jen na objednávku u majitelů.
Doporučujeme všem jeho zhlédnutí.
Letošní přednášková činnost byla
zahájena přednáškou požární akti-
vistky Radky Pavelcové na téma Ne-
bezpečné situace v domácnostech z
hlediska živelných katastrof. Pro se-
niory velmi poučný výklad, škoda, že
si jej přišlo vyslechnout jen osm
účastníků.

Pivo nemělo chybu
Neopomněli jsme opět rozšířit zna-
losti o výrobě piva. Podnikli jsme jed-
nodenní zájezd mikrobusem do pivo-
varu Bernard v Humpolci. Při té pří-
ležitosti jsme se od průvodce dozvě-
děli mnoho nového z historie pivova-
ru i o současném stavebním rozšiřo-
vání a prosperitě, která se projevuje
stálým prvenstvím v rámci rodinných
pivovarů České republiky. Ochut-
návka několika druhů pivních moků
neměla chybu. S exkursí jsme si pro-
hlédli i pamětihodnosti města a ta-
mější kostel sv. Mikuláše. Zájezdu se
účastnilo ve vší spokojenosti 15 čle-
nů sdružení. V plánu příštího roku je
návštěva pivovaru Krušovice.
Pro technicky založené členy byla
naplánovaná exkurse na přehradu
Orlík včetně prohlídky elektrárny.
Narazili jsme ale na nezájem členů,
přihlásilo se jich pouze pět. Protože
exkurse na tomto vodním díle se ko-
nají minimálně s 15 zájemci, přesu-
nuli jsme termín návštěvy na podzim
s nadějí, že zájemců přibude.
Sdružení také zorganizovalo návště-
vu činohry Národního divadla v Pra-
ze. Tragédie Williama Shakespeara

Troilus a Kressida se odehrává v
Troji v době války mezi Trojany a
Řeky. Umělecký zážitek v nás zane-
chal smíšené pocity jednak z hledis-
ka scénického provedení, jednak z
hlediska kostýmového vyjádření.
Jinak hra jako taková z hlediska děje
i jeho provedení byla fantastická.
Mnoho ze zúčastněných navštívilo
Národní divadlo po dlouhé době,
takže obdivovali interiéry i jejich vý-
zdobu. Byl to mocný zážitek.
Jako každým rokem jsme podnikli
místní výlet k dobrému příteli a záro-
veň našemu členovi Petru Kosovi,
který v Bubovicích vlastní rodinnou
restauraci. Loni jsme šli přes vodo-
pády na Bubovickém potoce, tento-
krát nás cesta vedla přes Velkou ho-
ru, Mokrý vrch a Pání horu. Dorazili
jsme v pohodě do místa určení, poo-
bědvali, pobavili se, zazpívali naše
písně a zavzpomínali na mládí. Zpá-
teční cesta byla zorganizována pa-
nem Kosem - do Karlštejna jsme au-

ty dorazili v čase, kdy jsme ještě stih-
li večerní televizní seriály. 
S Městysem Karlštejn organizovalo
naše sdružení květnový autobusový
zájezd seniorů do Příbrami na Sva-
tou Horu a do zámečku Ernestinum. 
Svatá Hora je nejvýznamnější a nej-
starší poutní místo České republiky.
Naši šestatřicetičlennou výpravu
provázel průvodce. Zasvěceným vý-
kladem jsme byli obeznámeni s his-
torií Svaté Hory, se zázraky, které se
v regionu udály a jsou zobrazeny na
stropních i nástěnných lunetách.
Čtyři kaple jsou opatřeny malířskou
a sochařskou výzdobou z doby baro-
ka. Prohlédli jsme si i poutní chrám-
baziliku s nevídanou výzdobou. 
Posléze jsme se přemístili do středu
města, kde se nachází zámeček Er-
nestinum, stavba založená a obýva-
ná pražským arcibiskupem Arnoštem
z Pardubic známým z her a muzikálu
Noc na Karlštejně. Výstava fotogra-
fií Františka Drtikola instalovaná v

tomto objektu je doplněna televizním
filmem, kde bylo zohledněno mládí
Drtikola i jeho fotografická tvorba
včetně slavných psychologických
portrétů, jedinečných aktů i krajin-
ných kompozic. Rovněž obrazy malí-
ře Střížka jsou hodnotnou dekorací
této Galerie.
Poobědvali jsme v areálu Svaté Ho-
ry v klášterní jídelně s překrásnou
výzdobou na zdích i stropě. Toto pro-
středí a chutné menu nás utvrdilo v
tom, že zorganizovat tento výlet byl
dobrý nápad. Zážitky z výletu zůsta-
nou nadlouho v myslích účastníků.

Vyrazíme na Moravu i do Prahy
Šest měsíců roku rychle uplynulo a
je potřeba se podívat na náplň dru-
hého pololetí, kterou bude zajišťovat
Klub přátel Karlštejna. Chceme us-
kutečnit zájezd mikrobusem do vin-
ného sklípku v Bořeticích. Zájezd je
plánován na tři dny a dvě noci s
možností návštěvy památek a vý-
znamných lokalit jižní Moravy. Na
přelomu srpna a září chceme pod-
niknout návštěvu okolí řeky Sázavy,
kde jsme jako mladíci a mladice trá-
vili dovolené i prázdniny. Podívat se
opět v tato místa bude nezapomenu-
telným zážitkem. Znovu se pokusíme
zajistit odloženou exkursi na přehra-
du Orlík.
Z kulturních akcí plánujeme návště-
vu výstavy kostýmů z muzikálu Noc
na Karlštejně na zdejším hradě a
návštěvu karlínského divadla v Pra-
ze, kde bychom chtěli zhlédnout ně-
kterou z operet. Z pracovních čin-
ností hodláme údržbou cesty nad hř-
bitovem na Palmáci ukončit rozděla-
nou akci v této lokalitě.
V listopadu se budeme podílet s Mě-
stysem Karlštejn na zajišťování přá-
telském srazu a posezení seniorů
Karlštejna tak, jak to činíme každým
rokem. Jiří MARHOuL, 

Klub přátel Karlštejna

Klub přátel Karlštejna se rozrostl
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

V PŘÍBRAMI. Část účastníků výletu karlštejnských seniorů do Příbrami. 
Foto Libuše VOBOřiLOVÁ

Letošní rodinnou dovolenou
jsem nasměrovala do Francie. Už v
lednu jsem objednala ubytování v
zálivu Saint Tropez, v městečku Port
Grimaud, a manželovi oznámila, že
bychom mohli zase po letech vyrazit
autem. (Zamlada jsme sjezdili škodo-
věnkou celou východní Evropu i Ju-
goslávii, pak jsme ale zpohodlněli...)
Nic nenamítal, hned začal listovat at-
lasem a tisknout z internetu příslušné
trasy. Také se začal shánět po nové
navigaci, čehož jsem se zalekla. Ne-
snáším, když vám někdo neustále radí
a říká, kam máte jet, že máte otočit a
»přepočítávám«… Kupovat novou
navigaci jsem zamítla, tak se snažil
do té naší středoevropské nahrát
Francii. Měl o zábavu postaráno na
dva měsíce…
V den D jsme vyrazili a »teta« z navi-
gace nás už před domem hnala dole-
va místo doprava. Na má slova, že
můžeme jet podle ukazatelů, bez navi-
gace, manžel nereagoval. Chvíli mě
provokoval, ale pak ji vypnul. Přejeli
jsme Německo a směřovali přes Inns-
bruck na Brennerský průsmyk. Cesta
krásně ubíhala do té doby, než zase
zapnul navigaci… No, nějak to přeži-
ju, myslela jsem si a na klíně otevřela

atlas. Zaujal mě nápis Frejus, který se
objevoval už na severu Itálie. To je
město, jež leží nedaleko našeho cíle.
Manžel nastavil Frejus do navigace a
v klidu jsme jeli dál. Když už jsem si
myslela, že uvidím moře, nikde nic.
Zapátrala jsem v atlase a něco se mi
nezdálo. „Zastav. Jedeme asi špat-
ně!“ houkla jsem zděšeně na manže-

la. Když se před námi objevil obrov-
ský nápis Torino, nevěřila jsem vlast-
ním očím. V době, kdy jsme měli jet
dávno podél pobřeží, jsme se ocitli
hluboko ve vnitrozemí. Později jsme
se dověděli, že se tam nachází tunel se
stejným názvem Frejus. Pípla jsem:
„Zlatý atlas“ a jala se hledat cestu na
pobřeží. „Nepojedeme po dálnici, ale

zkratkou…“ rozhodla jsem a s atla-
sem na klíně jsme vyrazili. Cesta ubí-
hala jako po másle a najednou se
před námi vynořily hory. Přímořské
Alpy s nejvyšším vrcholem přes 3 km!
Začali jsme stoupat vzhůru, serpenti-
ny byly opravdu serpentiny. Do někte-
rých zatáček jsme museli najíždět na-
dvakrát… Po půlhodinové jízdě se
před námi vynořil čtyřkilometrový tu-
nel s jednou »dírou« a před ním se-
mafory. Sjížděli jsme pak dolů do
údolí a mysleli si, že se dostaneme k
moři. Omyl: Alpy jsme takto přejíždě-
li 3x! Autíčko funělo a bylo v něm
dusno...
Na pobřeží manžel zase zapnul navi-
gaci. Pobřežní francouzská magistrá-
la je posetá kruhovými objezdy. »Te-
ta« z navigace hlásila jako divá, co
máme dělat. I když jsme v podstatě je-
li rovně, podle ukazatelů na Saint
Tropez, z navigace se ozývalo: „...na
první odbočce…, na třetí odbočce za-
hněte…, přepočítávám, otočte se…“
Nakonec se asi zbláznila a manžel ji
vypnul, protože hrozilo to, že ji vyho-
dím z okýnka. Dovolená  byla nádher-
ná a zpátky jsme jeli podle ukazatelů.
Genova - Milano - Innsbruck - Prag.

Hana HRABÁKOVÁ, Karlštejn

»Teta« navigace se nakonec zbláznila...KARLŠTEJNSKÉ (LETNÍ) POSTŘEHY

OPRAVDOVÉ SERPENTINY. Takovéto zatáčky zdolávala autorka článku
se svým manželem cestou do Francie.                   Foto Hana HRABÁKOVÁ
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Povodeň v roce 2002 byla velkou zkouškou odolnosti
KARLŠTEJNSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LETOS OSLAVÍ STÉ PATNÁCTÉ NAROZENINY - 5)

Velkou událost za sebou má hrad
Karlštejn - v červnu se tu po při-
bližně čtyřiceti letech opět hrála
slavná divadelní veselohra Noc na
Karlštejně. Shodou náhod se mi
dostal do ruky úžasný exemplář o
historii hradu i městyse, který zp-
racoval Miloš Smrž st., bývalý
kronikář Karlštejna. Velmi mě za-
ujala kapitola právě o hře Noc na
Karlštejně. 
Kulisa hradu lákala divadelní pra-
covníky mnohokrát ještě za 1. repu-
bliky. K realizaci této Vrchlického
hry ale došlo až ke konci 2. světové
války, v roce 1944. Během více jak
čtvrt století se v organizování her
vystřídalo několik karlštejnských
institucí, v nichž působili s mírnou
obměnou zkušení místní občané. 
Ke konci her, za režírování Kladen-
ského divadla J. Průchy došlo k ex-
perimentu, který stál hodně přes mi-
lion Kčs: kyvadlovému hledišti. By-
la to spíš zoufalá atrakce k přilákání 
diváků, ale efekt to nemělo téměř
žádný. Po dvou sezonách se opět
přešlo ke klasickému hledišti. 

Spolky, které organizovaly hru: 
1944:  Spolek pro okrašlování a och-
ranu domoviny Karlštejn 
Organizační záležitosti, povolení u
úřadů všech stupňů, kulturních insti-
tucí a památkové správy vyběhal mí-
stní občan Jaroslav Kos. Výpravu,
technické záležitosti, kostýmy atd.
zajišťovali: S. Hanzalík, K. Novák,
V. Roztočil, S. Efmert a R. Jungman 
1948: Místní výbor pro oslavy 600.
výročí založení hradu Karlštejna 
1951: Sokol Karlštejn, odbor  Karlš-
tejnské divadelní hry 
1952: Závodní klub ROH sdruže-
ných závodů Karlštejn 
1955: Osvětová beseda Karlštejn 
1965: Divadlo Jaroslava Průchy v
Kladně (a Ml. Boleslavi) 
Na začátku her hráli místní ochotní-
ci plus pozvaní herci, později to byli
výhradně herci Národního divadla,

členové Městských divadel praž-
ských a jen na doplnění členové Ob-
lastního divadla Pardubice, Divadla
D 34, Divadla ABC, Divadla Jiřího
Wolkera a Divadla Jaroslava Průchy. 
Během trvání her se vystřídali tito
herci a herečky: 
Karel IV., císař římský a král čes-
ký: Otomar Korbelář, Ladislav Bo-
háč, Karel Höger, Vítězslav Vejraž-
ka, Miroslav Doležal, Zdeněk Štěpá-
nek, Václav Vydra a Martin Růžek 
Alžběta, jeho manželka: Marie
Brožová, Vlasta Fabiánová, Marie
Glázrová, Jarmila Krulišová, Jiřina
Petrovická, Vlasta Matulová, Dana

Medřická, Olga Slunéčková, Věra
Bublíková a Svatava Hubeňáková 
Štěpán, vévoda Bavorský: Jindřich
Dobrohruška, Bohuš Záhorský, Mi-
loš Linka, Karel Pech, Vladimír Ráž, 

Bohuš Hradil, Karel Sekera, Josef
Bárta, Miloš Kopecký 
Petr, král Cyperský a Jeruzalem-
ský: Václav Soukup, Otakar Brou-
sek, Aleš Helcelet, Jiří Dohnal, Josef
Gruss, Karel Šebesta 
Arnošt z Pardubic, arcibiskup
pražský: Václav Vosyka, Jiří Stei-
mar, Karel Kocourek, Vladimír Le-
raus, Bedřich Vrbský, Ladislav
Boháč 
Ješek z Vartenberka, purkrabí:
Svatopluk Hanzalík, František Fili-
povský, Bohumil Machník, Franti-
šek Kreuzman, Jaroslav Marvan, Ja-
roslav Vojta, Felix le Breux, Václav
Fišer, Bohuš Záhorský, Čestmír
Řanda 
Alena, jeho neť: Helena Sýkorová,
Ljuba Skořepová, Zd. Procházková,
Alena Kreuzmanová, Jana Štěpán-
ková, Jiřina Pehrová, Marie Tomášo-
vá, Alena Vránová, Eva Jiroušová,
Jana Gýrová, Jiřina Bohdalová 
Pešek Hlavně, číšník císařův: Mi-
roslav Plachý, Josef Gruss, Josef Pe-
hr, V. Salač, Václav Švorc, Emil Ko-
nečný, Jaroslav Satoranský, Josef Čáp
Organizaci her, pořadatelskou služ-
bu, předprodej vstupenek, obsluhu
koní, noclehy, lékařskou službu, ob-
sazení komparzu (pážata, manové,
rytíři, duchovní, praporečníci, pod-
koní...) a rozhlasové relace měli na
starosti místní občané pověření orga-
nizováním her. 
Pěkné počtení, viďte!  Ještě jednou dí-
ky Milošovi Smržovi st., že jsem se
o ně mohla s vámi podělit.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Kde ještě můžete letos vidět Noc na Karlštejně
Dobřichovice, zámek: sobota 7. září

(předprodej: MěÚ Dobřichovice: 724 339 732, kultura@dobrichovice.cz)

Praha, Střelecký ostrov: čtvrtek 26. září
Hrají a zpívají: Jan RosÁk, Pavel VÍtek, Petr JANČAŘÍk, Lumír
oLŠoVskÝ, Monika VAŇkoVÁ, Pavla ŠVÉdoVÁ, karel kRÁL,
Petr ŘÍHA, Petr BeNdL, Alena ŘÍHoVÁ... 

Císaře hrál Štěpánek, Alenu Bohdalová
V ORGANIZOVÁNÍ NOCI NA KARLŠTEJNĚ NA HRADĚ SE STŘÍDALY RŮZNÉ MÍSTNÍ INSTITUCE

NA HRADĚ. Jan Rosák (vévoda Bavorský) a Jiří Oberfalzer (král Cyper-
ský) v červnovém představení Noci na Karlštejně.         Foto NN M. FRÝDL 

Sbor dobrovolných hasičů Karlš-
tejn byl založen před 115 lety - 1.
května 1898. Otiskujeme pátý,
závěrečný díl hodnocení tohoto
období, jak ho vidí současní členo-
vé SDH v Karlštejně.
Na základě změn zákonů k požární
ochraně jsou v 90. letech minulého
století zřizovány zásahové jednotky
obce. Ty jsou tvořeny ze členů sboru
a jsou rozděleny na ZJ JPO I - profe-
sionálové, II - poloprofesionálové,
III - kam byla zařazena i naše jedno-
tka a ZJ JPO V - malé a místní jed-
notky. Po zařazení naší jednotky do
JPO III ji bylo třeba vybavit, jak po
stránce technické, ochranné a mate-
riální, tak po stránce výcviku. Daří
se nám to ve spolupráci s úřadem
městyse i sponzory, kteří mají o naši
práci zájem a podporují nás materi-
álně i finančně.
Tak, jak ve společnosti docházelo ke
změnám, byl i náš sbor donucen
opustit své prostory a hrozilo jeho
zrušení. Podařilo se nám přesvědčit
zastupitele i členy sboru a byla po-
stavena nová zbrojnice s odpovídají-
cím zázemím pro techniku i sbor.

Velkou zkouškou odolnosti a pros-
pěšnosti hasičů v obci byla povodeň
v roce 2002, která nás opět stmelila.
Hasiči odstraňovali následky povod-
ně na majetku obce a občanů. Poté se
pustili do opravy vyplavené zbrojni-

ce a jejího zázemí i vybavení, které
bylo totálně zničeno. Při povodni
bylo ve zbrojnici 120 cm vody! 
Za aktivní přístup a plnění úkolů byl
náš sbor několikrát oceněn čestnými
uznáními OSH, KSH, medailí Za

příkladnou práci, Za zásluhy a Mi-
mořádné zásluhy. Ústředím SH
ČMS nám byla udělena Stuha III.
stupně k historickému praporu, který
jsme si nechali zhotovit ke 100 le-
tům založení sboru. Po povodních
nám byl Generálním ředitelstvím
HZS udělen diplom, náš člen převzal
na Hradě za aktivní činnost při po-
vodních poděkování a ocenění z ru-
kou prezidenta republiky i  generál-
ního ředitele HZS. 
Současná situace není růžová. Obce
mají peněz jen poskromnu. Technika
hasičů stárne, materiál se opotřebo-
vává, stárne i členstvo, zájemců o
činnost ve sboru je minimum. Stále
ale musíme mít na mysli, že i naši
předkové a zakladatelé si neuvědo-
movali, že spolek,  který  založili,  se
dožije 115 let. Byla by velká škoda
nepokračovat v jejich odkazu! 
Děkuji všem sponzorům a přispěva-
telům, kteří nás podporují penězi i
materiálem, v naší bohulibé činnosti,
kterou všichni vykonáváme bez ná-
roku na odměnu ve svém volném ča-
se a na úkor rodin. 
Jiří MRKÁČEK, SDH KarlštejnS TROFEJÍ! Karlštejnské hasičky na cvičení.                Foto Jiří MRKÁČEK
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Start závodu bude v kempu
KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA SE POBĚŽÍ PRVNÍ ZÁŘIJOVÝ DEN

V reakci na oplocení golfového hřiš-
tě Karlštejn proběhlo koncem března
na Správě CHKO Český kras jedná-
ní, na kterém se zástupci Správy
CHKO, Golf Resortu Karlštejn, Le-
sů ČR a Městyse Liteň dohodli na
opatřeních, která by měla snížit do-
pady oplocení hřiště na přírodu Čes-

kého krasu a na pohyb občanů kraji-
nou, při zachování ochrany golfové-
ho hřiště před škodami působenými
divokými prasaty. Následovalo ně-
kolik dalších jednání přímo v terénu;
celá série schůzek byla završena
opět společným jednáním zúčastně-
ných, které se konalo na golfovém
hřišti Karlštejn 19. 7. 2013. Bylo
zjištěno, že opatření, která byla do-
hodnuta na předchozích jednáních,
dosud nebyla realizována. Ukázalo
se totiž, že upřesnění změny trasová-
ní elektrického ohradníku i stezky
pro pěší, si od zúčastněných vyžádá
více času a úsilí, než se původně

předpokládalo. Na tomto posledním
jednání, poté co se účastníci jednání
několik hodin společně prodírali
křovím a mlázím, se již podařilo
rámcově vytrasovat nové vedení
elektrického ohradníku i stezky pro
pěší. Ohradník bude nově veden po
okraji lesa, mimo území Přírodní re-
zervace Voškov, což zlepší možnosti
jeho překonání zejména pro srnčí
zvěř, drobnějším živočichům v po-
hybu nebrání. Dále bude ohradník
odstraněn z lesních dřevin a bude ve-
den na sloupcích. Stezka pro pěší
bude vedena částečně lesem, částeč-
ně po okraji golfového hřiště, kde
procházejícím nabídne krásné vy-
hlídky do bližšího i vzdálenějšího
okolí. Trasu stezky pro pěší je však
vždy třeba volit tak, aby nedocháze-
lo k ohrožení procházejících odpále-
nými golfovými míčky. Riziko zása-
hu možná není velké, ale důsledky
by mohly být vážné - míčky jsou op-

ravdu tvrdé... Zástupci Golf Resortu
Karlštejn deklarovali ochotu začít s
pracemi na přemístění ohradníku a
realizaci stezky pro pěší tak, aby by-
lo vše hotovo co nejdříve, přestože
náklady budou nemalé. Pro přemís-
tění ohradníku byl stanoven termín
31. 10. 2013, termín realizace stezky
pro pěší závisí na výsledku dalších
jednání o jejím přesném vedení, kte-
rá s Golf Resortem dále povedou zá-
stupci Městyse Liteň. 
Michal SLEzÁK, vedoucí CHKO

Český kras, Karlštejn

Velký běžecký závod nazvaný Karlš-
tejnská devítka určený všem věko-
vým kategoriím se v Karlštejně po-
běží v neděli 1. září.
Start závodu, jehož trasa povede po
asfaltu, štěrku a lesních cestách, bu-
de v karlštejnském kempu, kde také v
9.00 začne prezence účastníků. Star-
tovné je 10 Kč pro mládež, 50 Kč pro
dospělé. Oddíly a jednotlivci mohou
zasílat písemné přihlášky na e-mail:
jastana@volny.cz nejpozději den
předem do 20.00 hodin. Přihlásit se
je možné i v den závodu u prezence.

Jednotlivé kategorie poběží:
ŽENY 18 - 39 let: 9000 m 
ŽENY nad 40 let: 9000 m 
MUŽI 18 – 39 let: 9000 m 
MUŽI 40 - 49 let: 9000 m 
MUŽI nad 50 let: 9000 m

Dětské a dorostenecké kategorie:
5 let a mladší: 50 m 
6 – 7 let: 300 m  
8 – 9 let: 600 m  
10 – 11 let: 1200 m
12 – 13 let: 1200 m 
14 – 15 let: 1200 m 
16 – 17 let: 1800 m start v 11:45

Rekreační běh:
ŽENY bez rozdílu věku: 1800 m
MUŽI bez rozdílu věku: 1800 m

Vyhlášení výsledků se uskuteční po
doběhu poslední kategorie, první tři
závodníci každé kategorie dostanou
diplom i medaili. V cíli budou účast-
níky od 12.00 do 15.00 bavit kejklíř
Petr Theimer a staropražská kapela
Třehusk, k dispozici bude občerstve-
ní. Info: Stanislav Krtek: 603 194 175.

Eva DRbalOVÁ, Karlštejn

Co se bude dít...
* Mimořádnou vědeckou expedici
nazvanou Pátrání po mimozemské
civilizaci v Jizerských horách pořá-
dá od 27. 7. do 3. 8. v horské chatě
Slovanka Hrabětice Středisko vol-
ného času Domeček Karlštejn. Pod-
robné informace: 723 558 996, 723
787 633. Eva KNOPOVÁ
* Koncert SGB Tria Praha se v
rámci Jazzového léta na Karlštejně
koná 3. 8. od 19.00 v místní restau-
raci U Bílé paní. Štěpán Markovič
na stejném místě zahraje 17. 8., také
od 19.00. Martina MOTTLOVÁ
* Příměstský tábor Život v Pod-
hradí organizuje od 12. do 16. 8.
Domeček Karlštejn. Děti si vyzkou-
šejí řemeslné dovednosti, vaření, če-
ká je práce se zvířaty i zábava. Info:
723 558 996, 723 787 633.          (ek)
* Poutní mše svatá ke slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie se v Kos-
tele P. Marie na hradě Karlštejn ko-
ná 18. 8. od 16.00 hodin. Vstup vol-
ný. Jaromír KUBŮ
* Hity ze slavného muzikálu Noc na
Karlštejně zazpívají 22. 8. od 20.00
na nádvoří hradu Karlštejn popové
hvězdy Vojtěch Dyk, Matěj Rup-
pert, Ondřej Ruml, Tereza Černo-
chová a další. Doprovodí je Český
národní symfonický orchestr.    (pef)
* Na Festiválku, který se koná 24.
8. v restauraci Na nádraží Karlštejn,
zahrají od 20.00 Kapičky.      (mam)
* Výstava kostýmů a rekvizit z fil-
mu Noc na Karlštejně je do 30. 9. k
vidění v konírně hradu Karlštejna.
Vstupenka stojí 150/75 Kč, rodinná
400 Kč. Po předložení vstupenky z
prohlídky hradu 120/60 Kč, rodinná
310 Kč. (pef)

Školka shání kuchařku
Vyučenou kuchařku na hlavní pra-
covní poměr shání od září Mateřská
škola Karlštejn. Zájemci se mohou
hlásit na mailových adresách:
ms1karlstejn@seznam.cz, případně
zs.karlstejn@seznam.cz.

Hana HRABÁKOVÁ, 
MŠ Karlštejn

Dráty jsou pořád v lese, ve stromech!
VEDOUCÍ CHKO ČESKÝ KRAS: „PRO PŘEMÍSTĚNÍ OHRADNÍKU BYL STANOVEN TERMÍN 31. ŘÍJNA.“

POŘÁD V LESE. I po několika měsících jsou dráty ohradníku golfového
hřiště nad Karlštejnem vedeny lesem, pořád jsou uchyceny k lesním stro-
nům. Změnit se to má do 31. října. Foto Evženie MÁDROVÁ

V Karlštejnském zpravodaji číslo
5/2013 (NN 9/13) jsme otiskli roz-
hovor s vedoucím Správy Chráně-
né krajinné oblasti Český kras Mi-
chalem Slezákem o elektrickém oh-
radníku, kterým byl přes zimu obe-
hnán celý rozsáhlý areál golfového
hřiště nad Karlštejnem. Uvedl v
něm, že ohradník byl instalován bez
vědomí a povolení Správy CHKO.
Se zástupci Golf Resortu bylo podle
něj dohodnuto, že: 
- v součinnosti se zástupci dotče-
ných obcí budou určeny body, kde
bude možné do areálu vstoupit a
cesty v areálu, které umožní pohyb
občanů v areálu golfového hřiště; 
- elektrický ohradník bude snížen na
výšku umožňující migraci srnčí zvě-
ře - menší živočichové by měli být
schopni ohradník prolézt; 
- úchyty ohradníku budou odstraně-
ny z dřevin v lesních porostech, oh-
radník bude veden mimo lesní po-
rosty. 
„Na Správě jsme se dohodli, že kon-
trolu, zda bylo vše splněno, uděláme
do 30. června letošního roku,“ sdělil
v dubnovém rozhovoru. Nyní, v čer-
venci, jsme jej tedy oslovili s otáz-
kou, jak kontrola dopadla. Reagoval
následujícím textem. (mif)
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Pohár se našel, »ukrývali« ho u Paviána
SVINAŘSKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ VYHRÁLI DOMÁCÍ, DALŠÍ PODOBNÉ AKCE  SE KONAJÍ V HATÍCH A LITNI

Je to asi velká dřina, jak často tré-
nujete? A dá se to zvládnout  spolu
s náročným studiem práv?
Dřina to samozřejmě je, ač to třeba
na první pohled nevypadá. Trénuji
šestkrát týdně přibližně 2-3 hodiny,
záleží na tom, v jaké fázi trénování
právě jsem. Zkombinovat to se ško-
lou a ještě prací je někdy opravdu

obtížné, ale snažím se to nějak vy-
myslet. Potřebovala bych, aby den
měl jednou tolik hodin, než má... 
Máte čas i na nějaké koníčky? 
Koníčků je samozřejmě hodně, jen
se nedají všechny zvládat. Ráda čtu,
chodím do kina, mám přítele, pej-
ska... Taky si chodím ráda jen tak
zacvičit do posilovny nebo na nějaké

skupinové lekce. To ale většinou
mimo závodní sezonu.
Co vám kromě sportování činí nej-
větší radost ?
Radost mně mimo sportování dělá
můj přítel, pejsek Wallya samozřej-
mě moji rodiče.  

Úspěchy Tamary Jiříkové 
ve sportovním aerobiku

2012:
1. místo ME v kategorii týmy senior
2. místo ME v kategorii ženy senior
1. místo MČR v kategorii ženy senior
2011
2. místo ME v kategorii ženy senior
2. místo ME v kategorii páry senior
2. místo MČR v kategorii ženy senior 
2. místo MČR v kategorii páry senior
4. místo MS v kategorii páry senior 
7. místo MS v kategorii ženy senior 
2010
1. místo MČR v kategorii páry senior
2. místo MČR v kategorii ženy senior
2. místo ME v kategorii páry senior 
3. místo ME v kategorii singl ženy
senior  Helena PELiKÁNOvÁ

Svinaře, Podbrdsko - Léto je zaslí-
bený čas nejen školáků a dovolen-
kářů, ale také ctitelů malé kopané.
Předposlední červencovou sobotu
se hrál turnaj ve Svinařích, nyní
jsou na řadě podobné akce v Ha-
tích a Litni.
Svinařský pouťový turnaj má dlou-
hou tradici - hraje se už čtyřicet let.
Jeho domovské hřiště »V nádynku«
pamatuje válečné zápasy v národní
házené, na které chodilo až 700 divá-
ků! Na plácek při silnici na Zadní
Třebaň se turnaj letos vrátil po tříleté
pauze, kdy se hrálo na novém víceú-
čelovém hřišti přímo v obci.
Letošního ročníku memoriálu Ivana
Staňka, dlouholetého pořadatele tur-

naje, se zúčastnilo 6 mužstev, slože-
ných z hráčů z blízkých vesnic. Před
přibližně sedmdesáti diváky se hrálo
systémem každý s každým. Prvenství
z loňska obhájily domácí Svinaře
před týmem Žabí hlen Liteň a celkem
Hatí. Čtvrtá skončila Stará garda
Zadní Třebaně, pátí byli svinařští
Kurťáci, šestí Los okurkos.
Svinařští zdvihli nad hlavy putovní
pohár, který se pořadatelům vrátil po
pěti letech - celou tuto dobu byl »taj-
ně« uschován v hospodě U Zrzavého
paviána na Halounech.
Další turnaj v malé kopané se koná v
sobotu 27. 7. na hřišti v Hatích u po-

toka. Prezentace začíná v 8.00, zá-
pasy se hrají od 9.00. Startovné týmů
(5+1) činí 500 Kč.
Turnaj o Brdský pohár určený hlavně
amatérům pořádá FC Liteň 10. 8. od

9.00. Prezentace mužstev je od 8.00
na liteňském hřišti, hrát se bude s
počtem hráčů 5+1. Bližší informace:
605252447, hnkliment@seznam.cz.
Petr PROCHÁZKA, Svinaře, (pef)
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Třebaňští fotbalisté 
se chystají na přebor
Zadní Třebaň - Letní přestávka
bývá poměrně krátká, a tak není
divu, že už se třebaňští fotbalisté
začínají v těchto dnech připravo-
vat na podzimní sezonu. 
Hned dvakrát do týdne se scházejí,
aby byli poslední srpnový víkend v
té správné kondici a pohodě při ná-
vratu do okresního přeboru. Jaké
jsou cíle týmu, který si postup zajis-
til díky druhému místu ve III. třídě?
„Nehceme v přeboru udělat ostudu,“
říká hrající trenér Jan Palička. Jak na
tom jeho tým je, ukáže i několik pří-
pravných utkání před ostrým star-
tem sezony. (Mák)

Pošlete nám letní fotky, máme pro vás ceny
Stejně jako v minulých letech vyhlašují i letos Naše noviny soutěž o nejori-
ginálnější letní fotku. Pošlete nám na adresu redakce (Naše noviny, Třebaň-
ská 96, 267 29 Zadní Třebaň, redakce@nasenoviny.net) vtipný snímek ze své
dovolené či z prázdnin. Tři, které se budou hodnotící 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)

MEMORIÁL IVANA STAŇKA. Na svinařském turnaji změřily síly i celky staré gardy Zadní Třebaně a liteňského
Žabího hlenu. Na druhém snímku členové vítězného týmu Petr Procházka (vlevo) a Jan Smolík.  Foto NN M. FRÝDL

MISTRYNĚ AEROBIKU. Tamara
Jiříková při cvičení.  Foto ARCHIV


