
Na šesti stanicích ve Středočeském
kraji, které si údaje o měření vedou
minimálně tři desítky let, byl 2. srpna
překonán teplotní rekord. Nejvyšší te-
plota byla zaznamenána v Neuměte-
lích: 35,3 stupně Celsia, čímž byl pře-

konán rekord z roku 1963. Rekordy
podle i.dnes padly také v Příbrami a
Tuhani na Mělnicku, kde bylo na-
měřeno 34,5 stupně, resp. 34 stupňů. 
Záznamy o rekordních teplotách se
měnily i o necelý týden dříve, v nedě-
li 28. července - dokonce hned na 113
stanicích po celé republice. Absolutní
teplotní maximum z loňského srpna,
kdy v Dobřichovicích naměřili 40,4
stupně Celsia, však tentokrát odolalo;
28. 7. se ručička teploměru v Dobři-

chovicích zastavila na hodnotě 37,5
stupně Celsia. Nejvyšší teplota byla
tento den naměřena v Doksanech -
38,7 stupně.  
Extrémní vedra přidělávají práci zá-
chranářům - ošetřují více kardiaků a
lidí s oběhovými problémy. „Poslední
červencový víkend jsme zaznamenali
stoprocentní nárůst případů, dokonce
jsme museli nasadit jednu sanitku na-
víc,“ uvedl majitel řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. „Kromě kolapsů z
horka jsme v okolí Řevnic zasahovali
hned u několika pádů z kol - dospě-
lých i dětí,“ dodal.  Miloslav FRÝDL

Chlapce poranil strom
sražený silným větrem
Řevnice, Dobřichovice - Buřiny,
které v noci ze soboty 3. na neděli
4. 8. na chvíli přerušily tropická
vedra letošních prázdnin, zastavi-
ly provoz na hlavní železniční tra-
ti mezi Prahou a Berounem.
V úseku mezi Řevnicemi a Dobři-
chovicemi nad ránem spadl strom na
trolej a poškodil ji. Jedna z kolejí
byla zprovozněna během nedělního
odpoledne. „Kompletní oprava trati
ale potrvá několik dní, cestující se
musí připravit na zpoždění,“ uvedla
mluvčí Českých drah Radka Pistori-
usová. Další bouřky udeřily v nedě-
li vpodvečer. „V dobřichovickém
parku spadl strom na čtnáctiletého
chlapce a pohmoždil mu páteř,“ řekl
řevnický záchranář Bořek Bulíček.
V Zadní Třebani zase smrk srazil
komín rodinného domu.             (mif)

V náhonu plaval utopenec
Zadní Třebaň - Utonulý muž byl nalezen v
pondělí 22. července v náhonu bývalé elektrár-
ny v Zadní Třebani.
Hasiči, zdravotníci i policisté byli 22. 7. odpoled-
ne voláni k mrtvému muži, který byl nalezen v
Berounce u mostu na zadnotřebaňský Ostrov.
„Pomoci už mu nebylo, lékař mohl pouze konsta-
toval smrt,“ uvedl majitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. „Příčinu úmrtí určí až soudní pit-
va,“ dodal. Mluvčí berounské policie Marcela Pu-
čelíková popřela, že se jedná o vodáka, který je
pohřešován od červnových povodní.               (mif)
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Poberouní - Jak tráví letošní žha-
vé léto známé tváře, které jsou
doma v poberounském kraji?
Josef KLÍMA, reportér, publicis-
ta, Dobřichovice: „Léto si užívám -
právě ležím u vody na nuda pláži
Lhota... Jinak každý den plavu na
Slapech, píšu scénář Expozitury i
román Advokát a jeho pán, který by
měl vyjít na podzim. Pomáhám vy-
bírat herce a prostředí k dalšímu se-
riálu Reportéři, který začne na pod-
zim natáčet Česka televize, koncer-
tuji se svou kapelou a natáčím re-
portáže do pořadu Na vlastní oči,

aby bylo na podzim co vysílat. Pro-
stě odpočívám. Skutečnou dovole-
nou budu mít až v Chorvatsku. Tam
jen dopíšu ten román... A abych ne-
zapomněl, jsem šťastný: před pár
dny se mi narodil vnuk Nicolas.“
Olda BURDA, moderátor, Lety:
„Prázdniny trávím pracovně. Na ry-
by, kolo, in line brusle a další rados-
ti si čas ale najdu. Mám už po dovo-
lené, byli jsme v tradičním místě
odpočinku všech Čechů, v Chorvat-
sku. Plavání, vedra, kola - těch jsem
vezl na střeše auta letos pět...   (pef)
(Dokončení na straně 11)

VZDALI HOLD PŘEDKŮM. Deváté Slavnosti trubačů, jež jsou pořádány na počest prapředků dneš-
ních obyvatel Hlásné Třebaně, se konaly první srpnovou sobotu. (Viz strana 11) Foto NN M. FRÝDL

Poberouní - Vedra zuří dál. Extrémní teploty, které panovaly skoro celý
červenec, se srpnem neskončily. Naopak - v pátek 2. srpna padl teplotní
rekord starý půl století. Kde? Na Podbrdsku, v Neumětelích.

Olda Burda s dcerou na letní cyklo-
vyjížďce. Foto ARCHIV

Teplotní rekord padl v Neumětelích
ZÁCHRANÁŘI ZAZNAMENALI NA KONCI ČERVENCE STOPROCENTNÍ NÁRŮST PŘÍPADŮ

6. srpna 2013 - 16 (602) Cena výtisku 7 Kč

Postřižiny pobavilyTomáše Töpfera

Burda má rád parné léto, Klíma je šťastný

Chtěl se zabít ve Třebani,
vyšlo mu to v Mokropsech
Mokropsy – Kdo chtěl jet uplynulý čtvrtek
ráno do Prahy vlakem, měl smůlu. Trať byla
skoro dvě hodiny neprůjezdná - na železničním
mostě v Mokropsech přejel vlak jedenapadesá-
tiletého muže.
Neštěstí se stalo před půl osmou ráno, nějakou do-
bu ještě jezdily vlaky po jedné koleji. Po osmé ho-
dině byla ale trať zcela uzavřena kvůli šetření poli-
cie, první vlak z Dobřichovic se rozjel těsně před
desátou hodinou. „Teď už tu schůzku rozhodně ne-
stihnu,“ stěžoval si v devět hodin na dobřichovic-
kém nádraží starší muž. (Dokončení na str. 9)     (lup)

Nohejbalový turnaj
vyhrály Tři sestry
Dobřichovice - Tradiční nohejbalo-
vý turnaj českých a slovenských roc-
kových kapel Festonda CUP 2013 se
konal 31. července na tenisových
kurtech dobřichovického Sokola. 
Síly změřily týmy muzikantů z popu-
lárních rockových skupin Divokej
Bill, Wohnout, Vypsaná Fixa, Tři Se-
stry, MIG 21, Skyline, UDG, Sup-
port Lesbiens, Krucipüsk, Blue Ef-
fect, Anna K & Band, Lety Mimo,
O5& Radeček, Medvěd 009, U-
Prag, Kašpárek v rohlíku a další.
Vítězný tým Tři sestry získal víken-
dový relaxační pobyt ve ski hotelu
Monínec. (pef)
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Vznikne ze starého chátrajícího skladiště galerie?

Kamenice nad Lipou, Všeradice –
S plnou parádou se po třech letech
vrátil na scénu oblíbený muzikál
Postřižiny. Pan De Giorgi opět ská-
kal z komína, Maryška s paní hos-
tinskou se opět koupaly v pivovar-
ských kádích, Francina i s jeho po-
rouchaným motocyklem opět mu-
sela zpátky do pivovaru přitáh-
nout koza...
Od roku 2008 do roku 2010 uváděl
svérázný soubor od Berounky slože-
ný z profesionálů i ochotníků původ-
ní muzikál Postřižiny. Za tři letní se-
zony představení vidělo jedenáct
tisíc diváků po celé republice: v Da-
lešicích, Třeboni, Nymburce, Kos-
telci nad Černými Lesy, Berouně, na
Křivoklátě... Protože tentýž soubor
současně uvádí (už osm let!) také
muzikál Noc na Karlštejně a logis-
ticky zvládnout obě výpravná před-
stavení bylo velmi náročné, rozhodl
se po třech sezonách Postřižiny stáh-
nout. Zájem pořadatelů o zdramati-
zované Hrabalovo veleslavné dílo
byl ale tak velký, že nezbylo, než je
zase vrátit zpátky na scénu. Obnove-
nou premiéru si znovunastudované
představení odbylo v pátek 2. srpna -
a hned pěkně daleko od našeho kra-
je, na nádvoří zámku v Kamenici
nad Lipou. Pět set padesát diváků ve
vyprodaném hledišti se náramně ba-

vilo a dávalo to souboru během hry
jaksepatří znát.
Režie se nově ujal profesionální
herec Lumír Olšovský, který si také
zahrál jednu z hlavních rolí: člena
správní rady pivovaru pana Kolonič-
ného. Zdatně mu sekundovali i ostat-
ní »radní«: moderátor Petr Jančařík
alias doktor Gruntorád, zpěvák Pa-
vel Vítek v roli kominického mistra
De Giorgiho, Petr Říha jako statkář
Souhrada či Petr Kaplan, který hraje
prokuristu Vilímka. 
Skvěle se předvedli také ostatní.
Maryška (Pavla Švédová) s Pepinem
(Karel Král) si hráli na vojnu a lezli
na čtyřmetrový komín, Francin (Jiří
Petříš) bojoval se svým neposluš-
ným motocyklem a rozčiloval se,
když Pepin křičel na dvoře, hostin-
ská (Lucie Paličková) rozdávala v
hospodě pivo i panáky, mimo jiné
panu Bóďovi (Jiří Cicvárek) a řezní-
ku Myclíkovi (Ondřej Nováček).
Ukřičenou choť pana Koloničného si
znovu zahrála Alena Říhová.
První letošní Postřižiny se povedly.
Díváci se za krásného letního počasí
opravdu bavili; nejeden z nich přišel
o přestávce či na konci večera her-
cům poděkovat. Včetně ředitele Di-
vadla Na Vinohradech Tomáše Töp-
fera, který si poberounský muzikál
ujít také nenechal. „Pobavil jsem se

opravdu královsky, je to skvělé před-
stavení,“ složil hold souboru.
Úžasnou tečkou za poberounskou
misí v Kamenici byla opulentní ve-
čeře, kterou pořadelé výpravě od Be-
rounky po skončení hry připravili.
Neméně vydařená byla první letošní
repríza, která byla k vidění o den po-
zději na nádvoří Zámeckého dvora
ve Všeradicích. Lidé v zaplněném
hledišti nadšeně tleskali, smáli se
vtipům chtěným i nechtěným a kro-
mě osvědčených scén aplaudovali

také výkonu zdejšího starosty Bohu-
mila Stibala, který si jednoho z pivo-
varských dělníků zahrál s opravdo-
vou vervou a nadšením... Životní
premiéru na jevišti si odbyla čerstvá
manželka člena souboru, exministra
Petra Bendla Petra. Impozantní byl -
jako ostatně vždy - příjezd osov-
ských hasičů s historickou stříkač-
kou taženou koňmi Katky Červené.
Muzikál ještě můžete vidět v půlce
srpna v zahradě zámku Mníšek pod
Brdy.      Lucie PALIČKOVÁ, (mif)

Budova starého skladiště v Řevni-
cích je zajímavou stavbou. Idea oži-
vit tento prostor vzešla zcela spon-
tánně častým chozením okolo místa
a zmíněné budovy. Staré chátrající
boudy, o které se již tolikrát říkalo,
že bude zbořena, ale ona stále stojí,
neb se žádná z úžasných koncepcí na
přednádraží nerealizuje.
Záměr je pokusit se vytvořit na místě
skladiště multifunkční, alternativní
prostor s kulturním přesahem pro
akce různého typu – vzdělávací, kul-
turní, zájmové a zábavní, například
výstavy, komorní představení, krát-
kodobé muzeální akce... Místo by
mohlo sloužit třeba jako velká klu-
bovna pro větší počet zájmových
skupin, které se potýkají s nedostat-
kem prostoru. Vize je otevřená, jedná
se o první pokus se nad místem za-
myslet a něco pro něj udělat v zájmu
řevnické mládeže i města. 

První akcí byla výstava absolventů
výtvarného oboru z ateliéru multi-
mediální tvorby Jana Slovenčíka.
Presentovaná tvorba mladých auto-
rů byla různorodá: malba, kresba,
fotografie a graffiti. Absolventi Josef
M. Junek, Kristýna Lacigová, Tereza
Melounová a Agáta Slámová na
svých projektech začali pracovat asi
měsíc před výstavou. Vernisáž expo-
zice, která začínala i končila v jeden
den, se konala za velké účasti veřej-
nosti. V činnosti oživování místa,
které jsme nazvali Sklad galerry13,
budeme pokračovat. Na podzim se
můžete těšit na výstavu našich nej-
starších žáků, kteří navštěvují studi-
um pro dospělé, tzv. VKV – Výtvarný
kurz velkých, Streetartovou dílnu ne-
bo na hudební festival Bioblues Řev-
nice, který se zčásti možná v bou-
dě/skladu bude také konat.

Ivana JUNKOVÁ, ZUŠ Řevnice

Postřižiny pobavily i Tomáše Töpfera
PŮVODNÍ POBEROUNSKÝ MUZIKÁL SI PO TŘECH LETCH ODBYL OBNOVENOU PREMIÉRU

POSTŘIŽINY. V Kamenici nad Lipou... ... a ve Všeradicích. Foto NN M. FRÝDL

BOUDA. Budova bývalého skladiště na řevnickém nádraží při vernisáži vý-
stavy mladých autorů.           Foto Ivana JUNKOVÁ 

Hrají a zpívají:

Pavel VÍtek, Jan ROSÁk, Lumír OLŠOVSkÝ, karel kRÁL,
Pavla ŠVÉdOVÁ, Lucie PALIČkOVÁ, Petr BeNdL,

Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHOVÁ, Petr kAPLAN...
Osovští hasiči i se stříkačkou, koně, koza, motocykl...

Zámek MNÍŠEK pod Brdy
pátek 16. 8., sobota 17. 8. od 20.00 hodin

Předprodej vstupenek - Zámek Mníšek p/B: mnisek@stc.npu.cz

POSTŘIŽINY
Muzikál, v němž hrají hlavní roli pivo a vlasy paní sládkové
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Kamont chystá Hobitín i Woodstock
ŘEVNICKÝ MUZIKANT PETR KADEŘÁBEK SE ROZHODL VYKROČIT »JINÝM SMĚREM«

Lidé se mě stále ptají, jak to s týra-
nými zvířaty dopadlo. Jaká je tedy
situace po skoro čtyřech měsících
od zveřejnění kauzy?
Přiznám se, že - tak jako mnoho ji-
ných lidí - jsem v této věci trochu
ochabnul. Hlavně s ohledem na po-
vodně a jiné aktivity. Občas se do
Všenor zajedu podívat, jestli je vše
podle zákona. Aktuálně řešíme dota-
žení věci po právní stránce - pone-
chání koní hodným lidem, kteří se
jich bez nároků na zisk ochotně uja-
li. Hrozí totiž propadnutí koní státu!
Konečně bude stanovena doba záka-
zu chovu zvířat viníkovi - trváme na
maximální, desetileté době zákazu
činnosti. Je třeba, aby naši petici v
co nejkratší době podepsalo co nej-
více lidí. Jistě bude k množství pod-
pisů přihlédnuto při stanovení doby
zákazu chovu.
Jak jsi se k případu dostal ty? A
jaké jsi z toho všeho měl pocity?
Byl jsem třetí člověk, který o té hrů-

Řevnice - Řevnický muzikant Petr
KadeŘábeK, mnohým z nás
známý jako Kamont, se v určitém
věku rozhodl vydat »jiným smě-
rem«. Jednou z cest, po které hod-
lá vykročit k lepším zítřkům, je
stavba »Hobitína«, přírodního by-
dlení založeného na maximální
energetické soběstačnosti. „Život
je otázkou priorit,“ říká.  
Slyšela jsem, že plánuješ stavbu
Hobitína v blízkém okolí. Je to
pravda?
Od dětství jsem byl díky tátovi, sou-
sedovi Mírovi Lisému i oběma dě-
dečkům vychováván víceméně v
technickém duchu. Vztah k přírodě a
k zvířátkům ve mně sice  pěstovala
ženská část rodiny, ale představa se o
cokoliv starat mě rozhodně nelákala.
I dospělá část života se mi odbývala
spíše v ateistickém a technickém
směru, měl jsem zájem hlavně o vše-
lijaké stroje typu motorek, vrtulníků
a podobně. Myslím ale, že mi vinou
toho některé podstatnější záležitosti
unikaly. Časem jsem se začal zají-
mat o různé alternativní zdroje ener-
gie, s rozvojem internetu se ke mně
dostávaly zajímavé informace a za-
čala mě lákat představa nízkoenerge-
tického bydlení co nejméně závislé-
ho na okolí. Brzy jsem zjistil, že tato
myšlenka není zase tak originální a
zabývají se jí celé týmy od laiků po
odborníky. Samozřejmě to vše sou-
visí hodně i se stylem života, žebříč-
kem životních hodnot i představami
o budoucnosti. Jelikož se považuji
za věčného snílka (nebo starého
blázna), začal jsem si snít o trošku ji-
ném zbytku života, než je europivo,
eurobarák s eurookny, eurovšechno...
Jak tě to vůbec napadlo, máš nějaké
zkušenosti s podobnými stavbami?
Jak mě to napadlo jsem víceméně
odpověděl výše. Jaké mám zkuše-
nosti, je těžké odpovědět. Protože
jsem většinu života strávil jako elek-

trikář po všech možných stavbách,
měl jsem firmičku na výrobu elek-
trických kotlů, troufnu si říct, že ur-
čitou představu o technických zále-
žitostech týkajících se energií domů
mám. Zatím je takových staveb v
Čechách pomálu, staví se spíše na
úrovni teoretických úvah nebo par-
tou nadšenců na různém stupni zpra-
cování. Neřekl bych ani, že takové
projekty mají na růžích ustláno u
schvalovacích institucí a příslušných
orgánů. Technologie těchto staveb
využívají spíše selský rozum než

manažerské schopnosti cokoli oko-
pírovat. 
Při všech vymoženostech dnešní do-
by, umíš si představit v něčem tako-
vém celoročně bydlet? 
Co se týká vymožeností, které máme
k dispozici, nejsou u těchto staveb
nijak omezeny. Je jen otázkou, jak
co využívat a čemu dát prioritu.
Dám jednoduchý příklad - spotřeba
vody ve vyspělých zemích je asi
100-150 litrů na osobu denně, ale k
pití potřebujeme 3-4 l. Zbytkem sp-
lachujeme, myjeme, zaléváme... I

když se mnou asi nebude pohodlněj-
ší část veřejnosti souhlasit, hodně
těchto potřeb se dá pokrýt takřka za-
darmo. Akorát je třeba chtít - kdo
chce hledá způsob, kdo nechce hledá
důvod... Zatím mám velkou chuť
hledat způsob. A dovedu si celkem
jasně v takovém domě představit  ce-
loroční bydlení.
Co muzikantské pole? Krajem se
nese hlas o tebou  chystaném pobe-
rounském Woodstocku. Co je na
tom pravdy?
V mládí jsem chodil sedm let do
houslí, měl jsem za učitele jednoho z
nejlepších lidí v životě. Muzika mě
stále na amatérské úrovni baví, díky
ní jsem poznal mnoho výborných
kamarádů, sám sebe ale se svým
»uměním«  za muzikanta považovat
nemůžu. Ale rozhodně mě baví co-
koliv kolem hudby organizovat a
známé i neznámé hudebníky sdružo-
vat. A protože jsem odkojený řevnic-
kým bigbeatem typu Orkus, Hej-
ma..., rád bych si splnil i díky sestře,
synovi Jakubovi a okolnostem ko-
lem Hobitích domků sen. Pozvat
všechny kamarády na utajenou misi
v utajeném prostředí na takový men-
ší  festiválek pod otevřeným nebem s
pracovním názvem První (nebo Po-
slední) řevnický Woodstock. Bylo
by to mimo Řevnice, protože i ten le-
gendární festival byl 30 kilometrů od
jmenovaného města. Víc bych zatím
nerad prozrazoval, protože je s tím
spojeno ještě mnoho práce, musí se
také zařídit správné počasí. Pokud to
vyjde, určitě budeš zvaná, a nejen ty.
A i kdyby to nevyšlo, stejně  bych se
rád rozloučil citátem T. A. Edisona,
který mi napsala do památníčku asi v
5. třídě paní učitelka Horká. Hodně
dlouho jsem ho nechápal, dnes jí za
něj moc děkuji: „Tajemství úspěchu
v životě není dělat to, co se nám líbí,
ale nalézat zalíbení v tom, co dělá-
me...“          Helena PeliKánová

Zvířata mají nové domovy a jsou den ode dne lepší
JAK SE VYVÍJÍ PŘÍPAD KONÍ A KRAV TÝRANÝCH NA FARMĚ VE VŠENORECH?

KAMONT. Petr Kadeřábek při jedné z »pařeb« v řevnické hospůdce Al bun-
da. Foto ARCHIV 

PETR HOJER.            Foto ARCHIV
KŮŇ ZE VŠENOR. Jedno ze zvířat, které prošlo »péčí« na farmě ve Všeno-
rech. Foto ARCHIV

všenory - o koních i kravách zanedbávaných a týraných na farmě ve
všenorech jsme v nn psali několikrát. kauza se od té doby velmi posu-
nula - díky lidem, kteří se nebáli na ni poukázat a otevřeně o ní pro-
mluvit. Jedním z autorů petice, která se všenorskými zvířaty zabývala,
je Petr HoJer, motorkář, svobodná duše žijící v Psárech. 

ze tehdy věděl a který uhynulá zví-
řata viděl ještě na místě. Mám rád
zvířata, roky chovám velké psy, mi-
luju koně... Svého času jsem spon-
zoroval rovinovou klisnu, proto mi
celý tenhle hnus strašně posunul
myšlení. Musel jsem prostě konat,
jednat... a dokázat, že to jde! Jsem

rád, že jsou již všechny koně i kra-
vičky v nových domovech a jsou
den ode dne lepší. Díky kauze jsem
poznal veliké množství stejně zapá-
lených lidí, kteří neváhali obětovat
čas, síly, nervy, peníze a makali spo-
lečně ruku v ruce. Patří jim obrov-
ský dík! Helena Pelikánová
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Hudba je můj život, drží mě nad vodou! 
DOBROMIL TUČEK ZVANÝ DOBŘÍK HRAJE NA DIDGERIDOO, KYTARU I ŠAMANSKÝ BUBEN

Bílý Kámen - Na řevnickém ná-
městí stojí zvláštní  mužská posta-
va, v ruce drží dlouhé dřevo, z ně-
hož vychází podivný, krásný zvuk.
To Dobromil TUČEK z Bílého Ka-
mene splývá s tóny i okolními list-
natými velikány. Alespoň na chví-
li, jak sám vysvětluje, je hudbou,
ozvučeným dřevem, vedlestojícím
stromem... Podobný výjev byste
čekali spíš než v Řevnicích někde v
Austrálii, odtud tento nástroj po-
chází. Není jediným, který umí
Dobřík rozeznít. 
Jak se člověk dostane ke hře na did-
geridoo?
Od dětství jsem se zajímal o původ-
ní - přírodní národy, vnímal jsem, že
jsem jeden z nich. Nejraději jsem
měl asi indiány, jejich životní styl mi
byl nejbližší. Dalo by se říct, že jsem
vyznavačem ethno stylu - ctím vše,
co je opravdické a vychází z lidské
podstaty. Z hlíny, ze zvířat, z tvaru
koruny stromu, z barvy listů,  z toho,
jak se vine dým ohníčku... Četl jsem
mnoho literatury, která se tím zabý-
vala, a objevoval jsem v ní sám sebe.
Žil jsem také  mezi euroindiány, jez-
dil na powwow, šil jsem si oblečení,
korálkoval tašky, chtěl jsem se co
nejvíc přiblížit sobě. Po čase mi ale
došlo, že mnoho z těch lidí je víc na-
povrchu, než uvnitř, že indián by ne-
měl být v oblečení a korálcích na kr-
ku. Teď už to vnímám jinak, nerozli-
šuji, jestli jsi idiánka, mongolská že-

na nebo Australanka. Hlavně, že je
to tvůj vnitřní pocit - ne, že si něco
oblékneš, ale že to žiješ...   
A to didgeridoo? 
Didgeridoo, to je kus mě! Viděl jsem
ho jednou u kamaráda, úplně mě to
uchvátilo. Jako když najdeš kamí-
nek, který ti chybí v mozaice, straš-

ně jsem to chtěl zkusit, podvědomě
jsem věděl, že je to můj nástroj. Vše,
co dnes umím, jsem se naučil sám -
jak to samo přišlo, tak to samo i šlo.
Vše je v cirkulačním dýchání. 
Ty hraješ i na jiné nástroje, že?
Hraji na kytaru i na šamanský bu-
ben. Vše, co ze mě vychází, je intui-

tivní, improvizovaná muzika. Jinou
bych asi neuměl...
Vystupuješ se spisovatelkou a cesto-
vatelkou Pavlínou Brzákovou... 
Ano, je to moje kamarádka, dobrá
duše. Bere mě na různé alternativní
akce, třeba každoroční vítání čínské-
ho nového roku, doprovázím ji při
jejích divadelních produkcích. Vys-
tupoval jsem v řevnické čajovně, ho-
spůdkách Al bunda, Na Jezu... Jedná
se spíš o komorní a alternativní akce
téměř rodinného typu, nejsem typic-
ký showman. Ještě jsem zapomněl -
rád se účastním bubnovacích akcí.   
Jaké máš plány do budoucna? 
Pochopil jsem, že hudba je můj ži-
vot. Drží mě nad vodou, je to můj
záchranný kruh - měl jsem v životě
velké trable, dost jsem se topil. Když
hraju, žiju a naplňuje mě to klidem...

Helena PELiKÁNOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino Liteň v srpnu nehraje.

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

KINO CLUB ČERNOŠICE
7. 8. 19.00 FUNNY GIRL
14. 8. 19.00 ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

KINO MÍR BEROUN
5. 8. - 6. 8. 19.00 REVIVAL
7. 8. - 8. 8. 19.00 JASMÍNINY SLZY
9. 8. - 17. 8. 18.30 ŠMOULOVÉ 2 3D
17.-18. 8. 15.30 (Ne 17.30) ŠMOULOVÉ 
16. 8. 19.00 FUTUROLOGICKÝ KON-
GRES
19. 8. 19.00 TANGO LIBRE

LETNÍ KINO BEROUN
5. 8. 21.30 WOLVERINE
6. 8. - 7. 8. 21.30 DRSŇAČKY
8. 8. 21.00 OSAMĚLÝ JEZDEC
9. 8. 21.00 HANEBNÍ PANCHARTI
10. 8. - 11. 8. 21.00 RED 2
12. 8. 21.00 LOVELACE: PRAVDIVÁ
ZPOVĚĎ KRÁLOVNY POPU
13. 8. 21.00 PAŘBA NA TŘETÍ
14. 8. - 15. 8. 21.00 POT A KREV
16. 8. 21.00 ŠMOULOVÉ 2
17. 8. 21.00 BABOVŘESKY
18. 8. 21.00 VELKÝ GATSBY
19. 8. 21.00 SKYFALL

KINO RADOTÍN
Do 12. 8. kino Radotín nehraje.
13. 8. 17.30 UNIVERSITA PRO PŘÍ-
ŠERKY 3D
13. 8. 20.00 TANGO LIBRE
14. 8. 17.30 JAKO MALÍ KLUCI
14. 8. 20.00 MUŽ Z OCELI 3D
15. 8. 17.30 ČERNÁ VDOVA
15. 8. 20.00 LOVELACE: PRAVDIVÁ
ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA
16. 8. 17.30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ 3D
16. 8. 20.00 WOLVERINE 3D
17. 8. 17.30 UNIVERSITA PRO PŘÍ-
ŠERKY
17. 8. 20.00 PACIFIC RIM: ÚTOK NA
ZEMI 3D

Boxer Doleček nešetří barvami ani tvary
Dobřichovice - Výstavu boxera - výtvarníka Petra Dolečka BAR VY mů-
žete do půlky srpna vidět v dobřichovickém Café Bar Bím.
Výtvarník, který začínal krajinkami se postupně propracoval až ke kubistic-
kému pojetí barevné výpovědi. Na plátnech, která v Dobřichovicích vysta-
vuje, nešetří barvami ani tvary, z nichž se díla umně skládají. Ve většině
obrazů panuje určitá harmonie, která až na dílo s názvem Továrny (dle mého
názoru) působí příjemným  dojmem. Dílům Petra Dolečka by slušel velký a
čistě zenový prostor, minimalisticky zařízený. Pokud však takovým neoplý-
váte, stojí za to jen se přijít s rukopisem mladého malíře seznámit.        (help)

Tipy NN
* 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)
* Festival Dixieland v Dobřichovi-
cích se koná 10. 8. od 14.00 do
22.00 na louce u lávky pro pěší. Za-
hrají Senior Dixieland, Louisovi si-
rotci, Junior Dixieland, J. J. Jazz-
man & Barbora Řeháčková, Origi-
nál Indigo a další. (vlc)
* Folkově divadelní kapela Herky
zahraje 11. 8. od 15.00 na náměstí J.
Barranda v Berouně. (aš)
* Hudební festival Musica Viva za-
číná 11. 8. od 16.00 ve velkém sále
zámku Dobřichovice. Od 16.30 za-
zní tamtéž Lyrické písně středověku
v podání souboru Ludus musicus.
Stejný soubor uvede také 15. 8. od
19.30 v kostele Karlík program na-
zvaný Popelka Nazaretská. Karlický
kostel hostí 17. 8.od 19.30 i Večer
árií, v němž účinkují M. Hundeling -
soprán, J. Vacík - tenor a J. Šaroun -
klavír. (vlc)
* Soubor Melody Gentlemen Led-
nice zahraje 11. 8. od 19.00 v zahra-
dě zámku Mníšek pod Brdy. Sou-
částí akce je módní přehlídka šatů a
rób, které nosily dámy i gentlemani
v období první republiky. Vstupné
120 Kč v předprodeji, 150 Kč na
místě. Šárka HAŠKOVÁ
* Houslový koncert Pavly Roubíč-
kové Franců a Evy Franců tvořících
Duo Eco hostí 17. 8. od 18.00 kostel
sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku.
Houslistky představí program s ná-
zvem Skandinávské ozvěny.      (vlc)
* Diskotéka DJ. Noira se připravu-
je na 17. 8. do Černošic. V Clubu
Kino začíná od 21.00.                    (vš)
* Lužanská mše Antonína Dvořáka
zazní 18. 8. od 18.00 v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Černoši-
cích. Černošickou komorní filhar-
monii řídí a tenorová sóla zpívá Sta-
nislav Mistr.        Václav POLíVKA
* 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

DOBŘÍK. Dobromil Tuček s kytarou a didgeridoo.     Foto Jan CHERUBÍN

Před zaplněným kostelem sv. Václa-
va v Mníšku pod Brdy představili so-
pranistka Gabriela Eibenová a var-
haník Adam Viktora 21. 7. program
složený z děl barokních klasiků. Ved-
le Vivaldiho, Monteverdiho a Händ-
lových skladeb zazněla i díla méně
známých autorů.  Eibenová okouzli-
la posluchače lehkostí, s níž vyzpíva-
la nejobtížnější pasáže partů - její
hlas v koloraturách (jak ocenil jeden
z posluchačů) perlil jako šampaňské
víno... Viktora pak v pěti sólových
skladbách předvedl tónové barvy
přenosných varhan, unikátní repliky
barokního nástroje z 18. století. 
Koncert se konal v rámci projektu
Mimořádné koncerty pro mimořád-
ná místa, který organizuje soubor
Pražští barokní sólisté. Zakončilo jej
nádherné Gounodovo Ave Maria.
Posluchači pak byli ještě odměněni
nečekaným »bonusem« - možností
prohlédnout si vzácný nástroj s výk-
ladem varhaníka. Malá exkurze do
nitra přenosných varhan pokračova-
la komentovanou  prohlídkou kostel-
ních varhan na kůru. Text a foto

Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/B

Po Ave Maria následoval »bonus«
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Všeradův kurýr

Noc na Karlštejně tisíc kilometrů od
Karlštejna? Ano, i v takové dálce se
můžete setkat se známým příběhem
o hradu, do něhož údajně nesmějí
vstoupit žádné ženy. Vrchlického ko-
medii kombinovanou s písněmi z fil-
mového muzikálu nacvičila pod ve-
dením učitele ze Všeradic omladina
České besedy v srbském městě Bela
Crkva a už půl roku s ní vítězně táh-
ne krajanskými pódii a sály. 
V roli učitele u krajanů jsem se ocitl
poněkud nečekaně, ale byla to výzva
jako každá jiná, a hned jsem se pus-
til do díla. Práce mezi srbskými Čec-
hy má svá specifika, například se ne-
lze nadít toho, že by někdo začal
chodit na hodiny češtiny hned v září.
Začátek až polovina října je už přija-
telnější termín. Ale když mi právě v
této době místní mládež oznámila,
že by chtěli na únorové fašanky na-
cvičit hodinové divadelní představe-
ní a ať jim něco vymyslím, poněkud

mě to zaskočilo. Mladí lidé, z nichž
jen polovina umí jakžtakž česky,
chtějí hrát v češtině hodinové diva-
dlo a navázat tak na tradici přeruše-
nou již před mnoha lety? 
Ale hozené rukavice se člověk nesmí
bát. A tak jsem v krajanské knihovně
vyhrabal hodně zaprášený Vrchlic-
kého scénář a na další schůzku při-
nesl film. Divadelníci byli s mým
výběrem spokojeni, ale na zkoušky
moc nechodili, protože byla doba
podzimních polních prací a vůbec -
do masopustu času dost! Ještě před
Vánoci většina z nich textem jen
škobrtala a víceméně nevěděla, co
říká. Jako dárek na zimní prázdniny
jsem jim proto scénář namluvil na
diktafon a přeložil do srbštiny. 
Kromě toho bylo potřeba vyřešit, co
s nadbytečnými ženami, kterých by-
lo mezi besední mládeží nepoužitel-
né množství. Vznikla tedy ještě do-
datečná Píseň v podhradí, v níž sbor

dívek varuje Alenu před riskantním
proniknutím do hradu. 
V půli ledna se začalo opravdu zkou-
šet. Někteří herci porozuměli, koho
hrají i co říkají, začali si šít kostýmy
podle filmových vzorů, vyrábět me-
če a sbor dívek konečně pochopil ne-
zbytný vztah mezi zpěvem a hudeb-
ním doprovodem. Jediná z nich, jež
je schopna sólového zpěvu, se drtila
Lásko má, já stůňu, ale jako rodilá
Srbka nebyla sto vstřebat rozdíl mezi
krátkými a dlouhými samohláskami.
Po hodinách marných pokusů jsem
dostal nápad: text jsem jí napsal
dvojbarevně: krátké slabiky červeně,
dlouhé modře – a rázem to šlo. 
Premiéra o masopustu dopadla feno-
menálně, starší publikum pamatující
lepší časy krajanského divadla v
Srbsku slzelo dojetím, mladí se zase
smáli scénám, v nichž se lámou me-
če. Od té doby jsme hru reprízovali
ve všech srbských vesnicích, kde

žije česká menšina, jednou dokonce
za účasti delegace z české ambasády
i regionální Televize Banát. Zatím
poslední repríza se uskutečnila v ru-
munské vesnici Svatá Helena. Bylo
by jistě stylové, kdyby srbský an-
sámbl pod vedením všeradického
učitele hostoval i v Gerniku, ale or-
ganizačně je to zatím příliš náročné.
Nastal totiž čas letních polních prací,
herci se nescházejí, protože musí če-
sat višně nebo převážet včely, a tak
už jsem jednou zaskakoval v roli cí-
saře Karla IV., jindy jako vévoda
Štěpán. Občas bylo těch hozených
rukavic až moc, třeba když jsem se o
nové alternaci dozvěděl ráno před
představením. Ale co, život nesmí jít
snadno, aby za něco stál. 
Videozáznam z premiéry je k vidění
na youtube pod názvem Noc na
Karlštejně (1.-4.), srdečně zveme k
návštěvě. Jan Jícha, VšeRaDiCe, 

t. č. srbský Banát

Herci se nescházejí - musí převážet včely...
ČESKÝ UČITEL ZE VŠERADIC NACVIČIL S OBYVATELI SRBSKÉHO MĚSTA BELA CRKVA NOC NA KARLŠTEJNĚ
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KAREL A ALŽBĚTA. Císařský pár v srbském nastudování Noci na Karlštejně.                Foto Jan JÍCHA

Chválím dodavatelskou firmu,
pracují dobře, jsou vstřícní!

Teplé počasí nás přiví-
talo i počátkem srpna a
podle předpovědí bude
tento ráz zachován po
celý následující měsíc.
Je to dobře, alespoň si
děti užijí pořádné prá-
zdniny. Počasí bez deš-
tě nahrává i nám při
stavbě vodovodu a ka-
nalizace. Musím poch-

válit dodavatelskou firmu za kvalitní práci a vs-
třícný přístup při provádění prací - pokud takto
bude postupovat i v dalším období, tak se dílo
musí podařit dokončit včas. Opět si dovolím ob-
čanům připomenout nutnost uzavření smlouvy a
zaplacení finančního příspěvku. I obec musí pla-
tit dodavatelům a peníze jsou tudíž potřebné. 
S příchodem p. Zelenky se také zlepšil úklid ve-
řejných prostor, což bylo nesmírně potřeba. Vě-
řím, že tento vzrůstající trend udržíme. 
Přeji všem příjemné léto!

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Z podbrdského kraje
* Průjezd Všeradicemi ztěžují  uza-
vírky silnic kvůli výstavbě kanaliza-
ce a vodovodu.  Až do 11. 8. je uza-
vřen úsek od odbočky na Podbrdy k
prodejně Jednota.                           (pš)
* Celodenní vycházku na Otmíč-
skou horu pořádá 7. 8. Rodinný klub
Betlém Lochovice. Sraz je v 10.00
před klubem, návrat v 17.00.    (bak)
* Dvoudenní pěší pouť rodin na
Svatou Horu u Příbrami organizuje
klub Betlém Lochovice. Sraz je u
kostela v Lochovicích 17. 8. v 8.30,
návrat 18. 8. v podvečer.           (bak)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je až do září
otevřena o sobotách, nedělích a
svátcích od 10 do 17.00.              (ak)

Výstava obrazů výtvarnice Věry
Müllerové začala 1. srpna ve všera-
dické galerii  M. D. Rettigové. Po-
dobnou výstavu naše galerie ještě
nezažila.  Přestože autorka není ve
výtvarných kuloárech příliš známá
a tato expozice je její první autor-
ská, neušla pozornosti jednoho z
největších odborníků na české mo-
derní umění Jiřímu Kotalíkovi, jenž
si vernisáž nenechal ujít. 
Výstava, kterou zahájila režisérka,
dokumentaristka a spisovatelka
Pavla Petráková Slancová, má cha-
rakteristický název Ve větru. Autor-
ka se totiž ve své tvorbě inspiruje
přírodou, rozevlátou travou, stro-

my… Věra Müllerová žije a tvoří  v
Miroticích u Čimelic, které jsou mj.
rodiště, Mikoláše Alše. Zdá se, že
toto místo má magický vliv na roz-
voj jejího malířského talentu. 
Přijďte vnímat nádheru pláten, je-
jichž rozměry mnohdy přesahují
dva metry, nejenom očima - můžete
vnímat i vůní olejových barev, jež se
šíří napříč celou galerií. 
Výstavu můžete navštívit do 1.září,
denně od úterý do neděle.
Na snímku jsou zleva Věra Mülle-
rová, autorka článku a Pavla Pe-
tráková Slancová 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice
Foto ARCHIV

Na vernisáž výstavy dorazil do Všeradic Jiří Kotalík
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Liteňské mateřské centrum, které od
května 2012 provozuje hernu v bu-
dově bývalé »učňovky« v Litni , roz-
šířilo v posledních týdnech nabídku.
Nejenže byl zútulněn samotný pro-
stor - na zdech přibyly pohádkové
postavičky, jako třeba Medvídek Pú
nebo Krteček – ale organizátoři zpe-
střili i nabídku během otevírací do-
by, která je každý čtvrtek od 9.30 do
11.30 hodin.  Stejně jako dřív si prc-
kové v úvodu hrají, zatímco jejich
maminky mají čas probrat radosti i
strasti života na mateřské »dovole-
né«. Nově pak následuje dvacetimi-
nutovka s říkadly a písničkami za
doprovodu hudebních nástrojů. V
závěru si děti opět hrají samy podle
libosti. Novinkou je také piknik, kte-
rý se za příznivého počasí již dvakrát
konal na zahradě místní mateřské
školky, kam se děti i s maminkami
přesunuly rovnou z herny. Některé
zůstaly až do odpoledních hodin. Pro
ilustraci uvádíme dojmy několika
maminek, které centrum navštěvují. Veronika KusoVá, Řevnice: „Li-

teňskou hernu jsme objevili před ně-
kolika týdny. Děti byly nadšené z
velké hromady hraček i krásných po-
hádkových dekorací na zdech. Mně
se nejvíce líbila krabice s malými
hudebními nástroji, které dobře do-
plní organizovaný čas s říkadly. Mů-
žete přijít s malým miminkem i s od-
rostlejšími dítky. Na všechny jsou v
mateřském centru připraveni jak po
stránce zázemí, tak po té lidské - ma-
minky vás mile přijmou mezi sebe.“

Lenka HornoVá, Karlštejn:
„Do mateřského centra v Litni chodí
rády moje děti i já. Kromě herničky,
kam plánujeme chodit v létě mno-
hem častěji, se nám moc líbilo i cvi-
čení pro malé děti v tělocvičně školy.
Pokud se bude cvičit také příští rok,
určitě nebudeme chybět. Dokud ne-
bylo v Karlštejně nové dětské hřiště,
bylo mateřské centrum v Litni mi-
lým útočištěm a jedinou možností,
kde se naše děti mohly potkat s ka-
marády a pohrát si.“

Laďka EKLoVá, Zadní Třebaň: 
„Mateřské centrum v Litni navštěvu-
jeme se synem Lukáškem asi přes
rok a líbí se nám tam čím dál tím víc.
Nejen díky pokroku, které MC za
tak krátkou dobu udělalo, ale také
příjemným prostředím, vedením Ive-
ty Sládkové a příznivé ceně 30 Kč za
dítě. Nesmím opominout ani fakt, že
každou chvíli v centru přibydou no-
vé hračky, které tak činí centrum ne-
ustále nové a zajímavé.“ 
Po velkém úspěchu burzy, která se
konala na jaře 2013 v prostorách

liteňského kina, plánuje občanské
sdružení Tilia na 28. září  burzu pře-
devším dětského oblečení a vybave-
ní. Konat se bude opět v kině.
Občanské sdružení hledá nové člen-
ky, které by vypomohly s chodem
herny, a také cvičitele/cvičitelku pro
pravidelná cvičeníčka v tělocvičně
základní školy na školní rok
2013/2014. Pokud byste se chtěli za-
pojit, kontaktujte nás prosím na
mcliten@seznam.cz. 

Iveta sLádKoVa, Běleč, 
Jitka nosKoVá, Řevnice

Školinka chystá dny
otevřených dveří
Lety - S blížícím se  novým  školním
rokem chystá nově otevřená letov-
ská školinka NONA dny otevřených
dveří. 
„Rozhodly jsme se dát dnů více, aby
měly děti, které se k nám chystají,
možnost seznámit se s novým pro-
storem, osahat si hračky, poznat pa-
ní učitelky,“ uvedly provozovatelky
školky Míša Kotěrová a Karolína
Benešová s tím, že chtějí umožnit
dětem co nejhladší vstup no nového
prostředí, které pro ně připravily. 
Při dnech otevřených dveří, které se
konají 20. a 27. 8 od 10 do 12.00,
21. a 28. 8. od 16 do 18.00 i 22. a 29.
8. od 10 do 12.00, budou nachysta-
né výtvarné aktivity, ukázky krouž-
ků i výuka paličkování. Zváni jsou i
ti, kteří by si jen nové prostory chtě-
li prohlédnout. (help) 

Hradišťan hrál, caparti tančili před oltářem
Svatý Jan - Na 300 diváků si přišlo 27. 7. do Svatého Jana pod Skalou po-
slechnout koncert cimbálovky Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici. 
venku teploměry ukazovaly přes 35 stupňů Celsia, ale v kostele bylo pří-
jemně. Zazněly skladby nové i notoricky známé, a protože mezi návštěvníky
koncertu byly také děti, věnoval Pavlica jednu sérii právě jim - a caparti se
roztancovali před oltářem... „Hradišťan u nás vystupuje pravidelně každý
rok o prázdninách a návštěvnost je vždy hojná, tak, jako když je tu Spirituál
Kvintent,“ sdělil jeden z organizátorů ze Svatojánské společnosti Jiří Ševčík
ml. vybrané peníze budou použity na opravu kostela Sv. Jana Křtitele. Hra-
dišťan ještě týž den vystoupil na hradě Křivoklátě. (pef)

Na zdi přibyl krteček s medvídkem
LITEŇSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM SI POCHVALUJÍ MAMINKY Z ŘEVNIC, KARLŠTEJNA I ZADNÍ TŘEBANĚ

v HERNĚ. Caparti si hrají v liteňském mateřském centru. Foto Iveta SLÁDKOVÁ

Je léto, počasí se po červnových povodních
umoudřilo. Máme chuť si posedět, pobavit se, od-
počinout si. Máme chuť na chvilku přenechat péči
o své ratolesti někomu jinému, strávit příjemně
čas. A proč toto vše nespojit dohromady a ještě
pomoci?
Že to nejde? I jde. Kdo uplynulou sobotu ať plá-
novaně či náhodou zavítal do vísky Lhotka mezi
Zadní Třebaní a Litní, měl k tomu výbornou pří-
ležitost. Občanské sdružení Diverzity face z Prahy
tu společně s Lenkou Rumlovou organizovalo
Zahradní slavnost. Pražská organizace v čele s
předsedou Eliášem Berkym pomáhá dětem a seni-
orům, kteří se nacházejí v tíživých sociálních pod-
mínkách, jsou bez rodiny nebo se zdravotním či
mentálním omezením. Cílem lhotecké akce bylo
přispět na rekonstrukci koupelny postiženého Bo-
houška Rumla na koupelnu bezbariérovou.
Na zahradní slavnosti si bylo možno odpočinout v
příjemném neformálním prostředí, ochutnat roz-
ličné dobroty, osvěžit se, poslechnout příjemnou
hudbu. Děti si pohrály v dětském koutku, malova-
ly, soutěžily, hledaly poklad. Blízko půlnoci si ne-
jen ony mohly vyzkoušet svou statečnost na stezce
odvahy, kde na ně čekala nejedna nástraha.
Překvapením večera byla travesti show  slečny
Miky Paris a její kolegyně Milušky. Z ní byli
všichni nadšeni a nejen děti nevěřily, že to, co

jsme viděli, nebyly umělkyně, nýbrž umělci. v je-
jich podání k nám zavítala Hana Zagorová, Hana
Hegerová, Ilona Czáková, Tina Turner a další.
Nechyběl ani Karel Gott se včelkou Májou. Kdo
měl chuť a sílu, mohl si zatancovat pod noční ob-
lohou. S pomocí těch, kteří dorazili, teď můžeme
na přestavbu koupelny přispět částkou 10.500 Kč.
Děkujeme!
Proč jste si k pomoci vybrali právě Bohouška?
zeptala jsem se Eliáše Berkyho. „Bylo to osudové
setkání ve stacionáři Náruč,“ odpověděl. „Po se-
známení se s příběhem Lenky a Bohouška jsme
jim nabídli stát se Diverzity face naším prvním
sociálním projektem. Z tohoto vzešlo i srdečné
přátelství.“ Podle předsedy občanského sdružení
Diverzity face se podobná akce nekonala ve Lhot-
ce naposledy. „Chceme, aby se tato slavnost stala
tradicí a pomáhala ve vašem regionu více rodi-
nám i dětem s podobným příběhem, jako je ten
Bohouškův. Pokud znáte matku samoživitelku či
seniora se zdravotním i mentálním omezením, bez
rodiny, v tíživé sociální situaci..., pište nebo volej-
te: 604 575 006, info@diverzity.cz. více o naší or-
ganizaci se dozvíte na www.diverzity.cz nebo fa-
cebooku diverzity face.“
velké poděkování patří rodinám Bezděků, Rozto-
čilů i všem ostatním, kteří mám pomohli.

Martina VÁCLAVKOVÁ, Lhotka

Na Bohouškovu koupelnu se vybralo přes deset tisíc
VE LHOTCE MEZI ZADNÍ TŘEBANÍ A LITNÍ SE KONALA BENEFIČNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST

BOHOUŠEK. výtěžek Zahradní slavnosti dostal
Bohoušek Ruml.    Foto Martina VÁCLAVKOVÁ
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Programy pro děti, přednášky, rozší-
řenou výstavu, dokumentární film,
koncert v liteňském kostele i »opra-
vdovou« operu – na to vše láká ná-
vštěvníky zámecký areál v Litni, v
němž se první zářijový víkend usku-
teční 2. ročník Festivalu Jarmily
Novotné.
Páteční podvečer je vyhrazen nefor-
málnímu setkání organizátorů, obča-
nů Litně i okolí a potomků rodu
Daubků. Odehraje se na něm premi-
érová projekce dokumentárního
snímku studentů, kteří neúnavně sle-
dovali zrod festivalu v roce 2012.
Zahájení 2. ročníku Festivalu Jarmi-
ly Novotné symbolicky odbijí znovu

instalované hodiny na zámecké věži.
Sobota bude vyhrazena převážně ro-
dinám s dětmi a skýtá bohaté mož-
nosti vyžití od poledne až do večera.
Polední koncert v Čechovně, který
bude živě přenášet Český rozhlas 3 –
Vltava, uvede světovou premiéru in-
strumentace písňového cyklu Nový
Špalíček, který Bohuslav Martinů
komponoval pro Jarmilu Novotnou.
Pro děti, jejichž rodiče si budou chtít
nerušeně vychutnat toto vystoupení
skvělé mezzosopranistky Lucie
Hilscherové, je připravena tvůrčí
dílna, kde se hravou formou seznámí
s operou. Příběh o bohu Apollonovi
a nymfě Dafné v podání specialisty

na barokní hudbu Tomáše Krále a
sopranistky Moniky Sommerové
posléze publikum uvidí v parku ve
zhudebnění barokního velikána
Georga Friedricha Händela. Vý-
znamnou úlohu v představení budou
hrát děti z Litně. 
Ti, kdo se nezúčastní koncertu, mo-
hou vyslechnout přednášku o filmo-
vé kariéře Jarmily Novotné, která
byla stejně zářivá jako ta operní. Od-
polední procházku revitalizovaným
zámeckým parkem, kde budou při-
praveny dětské atrakce i možnost
občerstvení, zpestří hudba v sale ter-
reně. (Dokončení na straně 8)

Dita HRADECKÁ, zámek Liteň

Hasiči nechali doma
ženy a hurá do Vrančic
Začátek prázdnin je pro nás, liteň-
ské hasiče, něčím výjimečným. Za-
necháváme doma manželky a přítel-
kyně, startujeme stařičkou avii a vy-
dáváme se směr jih, za kamarády do
malé vesničky Vrančice na Příbram-
sku. Letos se tu konal jubilejní, dva-
cátý Vrančický tuplák - soutěž ha-
sičských družstev v netradičním po-
žárním útoku. Tentokrát se zápolilo
s historickou technikou. Forma úto-
ku byla libovolná, nesoutěžilo se na
čas, rozhodčí bodovali provedení a
techniku. K vidění byly skutečně
unikátní a opečovávané hasičské st-
říkačky; od ručních koněk, až k mo-
torovým strojům z válečných let.
(Dokončení na straně 8) (lum)

Aktuality z Litně a okolí
* Legendární bigbeatová skupina Brutus vy-
stoupí ve své více než třicetileté historii popr-
vé v Litni. Přijďte si poslechnout (a zatancovat
si) hity Půjdeme spolu do nebe, Šel pes do lesa
a potkal dlažební kostku, Elektrickej šok,
Autobus a další. Koncert se uskuteční v areálu
učiliště 23. 8. od 21.00.   Miloslav KLIMENT
* Smeče, bloky, bagry, plácačky i jiné volejba-
lové parády byly k vidění 3. 8. na 5. ročníku
turnaje pod vysokou sítí v liteňské Sokolovně.
Ze sedmi družstev nejlépe zahráli domácí borci
Aj pivo, aj rum (Václav a Veronika Kučerovi,
Monika Štucbartová, Jaroslav Krajdl). Turna-
je se poprvé zúčastnilo družstvo liteňského
zámku, které jako nováček nezklamalo - jeden
jejich uhraný set je příslibem do budoucna a
motivací pro další ročník, na který se všichni
už teď těšíme. Miloslav KLIMENT
* Odpoledne s názvem Dospěláci, pojďte si hrát,
aneb Hry intuitivní pedagogiky pořádá 7. 8. od
14 do 18.00 Komunitní centrum Koněprusy. Od
18.30 pak program pokračuje povídáním s Pet-
rem Živným na téma Intuitivní pedagogika -
cesta být sám sebou. Akce nabízí pohyb, hry a
další možnosti jak z blízka a přirozeně nahléd-
nout do dětského světa v nás i okolo nás.   (help)

Zahájení festivalu odbijí hodiny
V ZÁMECKÉM AREÁLU BUDE PRVNÍ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       8/2013 (20)                

VNUČKA. Jednou z »hvězd« liteňského festivalu bude houslistka Tatiana Daubek, vnučka Jarmily Novot-
né. Vystoupí na galakoncertech i v kostele. Foto Petra HAJsKÁ

Před koncem školního roku se žáci
1. stupně ZŠ Liteň Eliška Komanco-
vá, Anežka Krutská, František Ha-
velka a Bedřich Exner zúčastnili
krajského kola cyklistické soutěže v
Mladé Boleslavi.
V testech jsme dohromady posbírali
65 trestných bodů! Dále nás čekala
zdravověda. Měli tam figuríny na re-
suscitaci a namaskované studentky
se zraněními. Teď už jsme měli 100
trestňáků, a to nás ještě čekaly tři
discipliny! Po práci s mapou, která
byla nejlehčí, jsme šli na oběd. Pak
jsme jezdili na dopravním hřišti, na-
čež všechny převezli do »zimního
stadionu«, kde byla připravena jízda
zručnosti. Tam jsme získali nejvíce
trestňáků: celkem 119! 
Autobus nás převezl na ubytovnu
Areál Borovice! Mě a E. Komanco-
vou dali do 1. patra na pokoj s jiný-
mi dívkami, kluky umístili do 2. pat-

ra. Při večeři nám bylo oznámeno,
že máme od půl osmé do půl desáté
k dispozici bazén. Pořádně jsme to-
ho využili. V půl desáté jsme se sešli
v jídelně a hráli jsme hry. V deset
hodin jsme šli spát. 
Budíček byl v 7.00, ale nikomu se
nechtělo vstávat. Po snídani jsme si
sbalili a jelo se na vyhlášení do Mla-
dé Boleslavi. Cestou jsme se stavili v
muzeu Škoda Auto! Pán nám povídal
o historii, o Laurinu a Klementovi, a
proč se to potom jmenovalo ŠKODA.
Pak jsme si pustili film, jak se auta
vyrábí.  
A jak to dopadlo? Umístili jsme se
sedmí z 11 zúčasněných. Dostali
jsme svačinu do autobusu, zamávali
Mladé Boleslavi a jelo se domů.
Cestou domů jsme viděli veliké zá-
plavy. Všem se výlet líbil a i umístě-
ní bylo docela fajn. 
Anežka KRutsKÁ, 5. třída ZŠ Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Skončili jsme sedmí z jedenácti

NOVÁ OMÍTKA. Od začátku prázdnin je zateplována jižní stěna ZŠ F. J.
Řezáče v Litni. Práce, včetně nové fasády, mají skončit  do poloviny srpna.
Tím bude završena první etapa zateplování, která byla zahájena východní
stranou loni na podzim. Ema MALÁ, ZŠ Liteň           Foto NN M. FRÝDL

Školáci ještě odpočívají, škola už se chystá
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Zahájení Festivalu Jarmily Novotné odbijí hodiny
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Mezi nimi se blýskala a budila zájem
i naše Smékalka ze třicátých let mi-
nulého století, kterou jsme vloni
kompletně zrenovovali. Na soutěž
jsme nastoupili v replikách historic-
kých uniforem, které daly našemu
vystoupení patřičný punc historické
věrohodnosti. I díky tomu a nasazení
celého družstva se nám podařilo vy-
bojovat, pro nás ve Vrančicích ne-
vídaný výsledek – třetí místo! 
Před vyhlášením výsledků nás ještě
místní kamarádi vyhecovali k pití
Vrančického tupláku. Třináct piv ve
džbánu, které musí družstvo v co ne-
jrychlejším čase vypít. Pro nás, kteří
nejsme sprinteři, ale vytrvalci pocti-
vě trénující celý den, to byl obtížný
úkol. Nakonec jsme to však zvládli a
tuto náročnou disciplínu přežili bez
újmy. Náš historický úspěch jsme tu-

díž mohli i pořádně oslavit na večer-
ní zábavě...
Nyní se pomalu připravujeme na
další ročník dnes již tradiční akce -
Loučení s létem, které se bude konat
14. září v prostorách bývalého statku
u liteňského zámku. Všechny už teď
srdečně zveme!
A co požáry? Červenec byl i přes
úmorná vedra klidný a nemuseli
jsme vyjíždět k žádnému zásahu.
Naposledy hořelo v neděli 23. červ-
na. Byli jsme povoláni do Haloun k
požáru kůlny a fotovoltaických pa-
nelů. (Viz Liteňké okénko 7/2013 -
pozn. NN). Škody, naštěstí, byly jen
minimálním. Doufejme, že se nám
případné výjezdy ještě dlouho vy-
hnou a všichni si pořádně užijeme
zbytek zatím hezkého léta.
Lukáš MüNZbERgER, SDH Liteň

Fotbalistům FC Liteň se pomalu ale
jistě blíží nová sezona. Příprava na
další ročník IV. třídy okresní soutěže
byla zahájena pod novým trenérem
Janem Bártou sérií turnajů v malé ko-
pané v Libomyšli, Svinařích i Hatích.
Dále bude pokračovat domácím Brd-
ským pohárem, který se uskuteční na
liteňském hřišti 10. srpna. Turnaj je
již plně obsazen. Mezi čtrnácti přihlá-

šenými mužstvy je jedním z favoritů
domácí Žabí hlen - tým složený z
technických hráčů místního FC a s
velkou fanouškovskou základnou.
Další lákavou pozvánkou bude úvod-
ní kolo o pohár České pošty, kdy 17.
8. od 17.00 přivítáme Cembrit Be-
roun. Bude to zároveň generálka na
úvodní mistrovský zápas, který naše
mužstvo sehraje 25. 8. ve Stašově.

Rozlosování FC Liteň
25. 8. Stašov B - Liteň 10.15
31. 8. Liteň - Tetín B 14.00 
8. 9. Chodouň - Liteň 10.15 
14. 9. Liteň - Hýskov B 14.00 
21. 9. Chrustenice - Liteň 16.30 
28. 9. Králův Dvůr B - Liteň 16.30 
5. 10. Liteň - Mořinka 13.00 
13. 10. Zdejcina - Liteň 16.00 
19. 10. Liteň - Srbsko 12.30

Miloslav KLIMENT, Liteň

Hasiči nechali doma ženy a hurá... 
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VE VRANČICÍCH. Liteňští hasiči v historických uniformách na závodech ve
Vrančicích. Foto Lukáš MüNZbERgER

Autor Liteňských reminiscencí,
berounský publicista Rudolf Ka-
deřábek,  v aktuálním díle svého
seriálu popsal, jak tráví letošní lé-
to. Zabývá se i Litní...               (NN)
Okurkovou sezonu rozhodně ne-
mám, byť se v horkém létě zčásti za-
obírám okurkami. Zavlažuji je a sbí-
rám, nebo opačně - je ještě jejich
sezona, ačkoli se říká: Po svaté An-
ně, vytento se na ně! V předjaří jsem
si z Litně od jednoho zahrádkáře
přivezl jakási zázračná semena. Pět
rostlin, foliovník plný, co květ, to
okurka a doslova na míru. Měl jsem
na vybranou tři velikosti, já volil 9
až 15 cm. Delší nenarostou. 

Jinak jsem zrovna dopsal další po-
kračování seriálu o Václavu Tali-
chovi pro berounský Radniční list.
Blíží se pod-
zimní festival
Talichův Be-
roun, už od jara připomínám slav-
ného umělce, dirigenta, jinou ne-
známou legendou. 
Než sklidím poslední okurky, musím
připravit něco pro Českou televizi
do pořadu o Vlasovcích na Beroun-
sku. To byli sovětští vojáci, kteří se
vykoupili z německého zajetí tím, že
na sebe navlékli uniformu Wehr-
machtu, zbraně a povinnost bojovat
jimi proti vlastním.

Na pořadu těchto dnů je u mne téma
Ruské reálné gymnázium v Praze za
první republiky pro zdejší nynější

vysoké školy.
Něco o tom
vím, mám i

nějaké dokumenty a jejich manaže-
ra, pana Tarasova, to zaujalo.
Knížka Liteňské reminiscence Na
zámku a v podzámčí je hotová. Po-
pravdě, je složité přivést na svět,
převážně do regionu, cosi takového.
Podle zkušeností s dosud vydanými
tituly v edici Berounské reminiscen-
ce je o regionální témata velký zá-
jem mezi lidmi, kteří žijí jinde a
chtějí se dozvědět něco o svém ro-

dišti, bydlišti, někdejších událos-
tech, bývalých sousedech. Scházím
se s Liteňáky, debatujeme, ověřuje-
me, upřesňujeme. Jeden z posled-
ních u mne byl pan Josef Raittr.
Vážím si ho pro to, co napsal a píše.
Problém je samozřejmě ve finan-
cích. Vydavatel musí mít nejprve jis-
totu, že se mu náklady na výrobu
vrátí, poté knihu vytiskne a ti, kdo se
na financování podílí, si přicházejí
na své z prodeje. Jednám, vymýšlím
varianty, oslovuji ty, pro něž by to
měla být otázka prestiže... 
Šanci, aby kniha letos vyšla, si snad
Liteňští nenechají upláchnout!

Rudolf KADEŘÁbEK, beroun

Vyjde kniha letos? Tu šanci si snad Liteňští nenechají upláchnout!

Bohatý sobotní program festivalu,
který bude opět zaznamenávat ka-
mera České televize, vyvrcholí gala-
koncertem umístěným netradičně do
stodoly. Jako sólistka se na něm po
roce představí vnučka Jarmily No-
votné, houslistka Tatiana Daubek,
hobojista Gonzalo Ruiz a trojice vy-
nikajících mladých pěvců: nová no-
sitelka Ceny Jarmily Novotné, sop-

ranistka Ivana Pavlů, slovenský bas-
barytonista Tomáš Šelc a na evrop-
ských scénách už etablovaná Lucie
Hilscherová. Na programu budou
perly barokního repertoáru v nastu-
dování respektovaného souboru sta-
rých nástrojů Musica Florea.
Tatiana Daubek si v neděli 8. září od
12 hodin zahraje za doprovodu var-
han na kůru liteňského kostela, kde

byla jako malá pokřtěna. Bude u to-
ho opět Český rozhlas se svým mo-
derátorem a mikrofony, které budou
přenášet zvuk do celé republiky.
Emotivní zážitek určitě podpoří vol-
ba repertoáru, v němž nechybějí ani
duchovní písně Antonína Dvořáka,
kdysi váženého hosta rodiny
Daubků.
Nedělní odpoledne pak bude mít

klidnější a slavnostnější ráz, reprízo-
vat se bude opera i galakoncert.
Návštěvníci se nemusí bát nepřízni-
vého počasí – liteňský areál disponu-
je zajímavými a dostatečně prostor-
nými interiéry, kam lze venkovní
produkce přesunout.
Informace o programu a vstupen-
kách najdete na www.zamekliten.cz. 

Dity HRADECKÁ, zámek Liteň

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

DIVÁCI NEŠETŘILI POTELSKEM. V liteňské škole se děti mohou učit hře na
hudební nástroj a zpěvu. Výuku zajišťuje Soukromá hudební škola Schola
musica Stella maris – učitelé Simona a Petr Krutští a soukromě lze studovat
také u učitelky Martiny Dvořákové. Žáci všech oborů měli před prázdninami
přehrávky, nechyběl ani závěrečný koncert. V učebně se sešli rodiče, příbuzní
a příznivci, kteří dětem vytvořili příjemnou atmosféru a nešetřili potleskem.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň Foto Helena ŘEZÁčOVÁ

Fotbalisté změnili trenéra
PRVNÍ MISTRÁK SEHRAJE FC LITEŇ 25. SRPNA

ŽABÍ HLEN. Liteňští borci na turna-
ji ve Svinařích. Foto NN M. FRÝDL
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Most v Zadní Třebani je stále zavřený
MĚSTSKÝ ÚŘAD V BEROUNĚ NEDAL SOUHLAS K UŽÍVÁNÍ PROVIZORNÍ STAVBY - JE PŘÍLIŠ HLUČNÁ

Zadní Třebaň - Nejen obyvatelé
Zadní Třebaně, ale i všichni ti,
kteří chtějí projet obcí směrem na
Svinaře či Liteň, mají zatím smů-
lu. Most přes Bělečský potok, je-
hož rekonstrukce měla skončit
nejprve 30. 7. a posléze 2. 8., nebyl
předán k užívání.
Důvod je prostý – nebyly splněny
některé podmínky pro uvedení stav-

by do provozu. Odbor dopravy
Městského úřadu v Berouně tak za-
tím nedal souhlas k užívání stavby,
připomínky měl rovněž místní obec-

ní úřad. Další jednání se bude konat
tento týden. Pro všechny řidiče to
znamená jediné: uzavírka silnice
dále platí, a to nejméně do 9. 8.

Obyvatelé okolních domů jsou kvůli
provizorní stavbě rozhořčení. Jízda
aut po mostě totiž způsobuje velký
hluk. „Přece není možné, aby tady
most v tomto stavu zůstal kdovíjak
dlouho. Nejvíc mi vadí, že není jas-
ný termín, kdy bude most vyměněn
za trvalý,“ řekl Tomáš Frydrich, kte-
rý bydlí s rodinou hned vedle.
Původní most přes Bělečský potok
byl už delší dobu ve špatném tech-
nickém stavu, byla na něm omezená
nosnost. Po nedávných povodních
došlo k jeho dalšímu poškození, jež
způsobilo havarijní stav - ten se mu-
sel okamžitě řešit. Proto byly využi-
ty hmotné rezervy státu po povod-
ních a od vojska byl zapůjčen provi-
zorní ocelový most. Vojáci ho v obci
stavěli na konci července. 
Zatím není jasné, kdy se bude po
mostě jezdit, ani co bude následovat.
Vlastník mostu, Středočeský kraj,
nemá na stavbu nového mostu pení-
ze, a tak zvolil toto řešení. Místní
obecní úřad chce podniknout kroky
k tomu, aby byl nový most postaven
co nejdříve.      Lucie PALIČKOVÁ

Muž se chtěl zabít...
(Dokončení ze strany 1)
Kromě něj tady čekalo na obnovení
provozu dalších sto lidí. Někteří od-
jeli autobusem do Radotína, jiní na-
sedli do rychlíku, který pak pokračo-
val na pražský Smíchov.
„Samozřejmě mi vadí, že tady mu-
sím čekat, měla jsem být už dávno v
práci. Mile mě ale překvapilo, že na
nádraží každých deset minut hlásili,
co se děje, věděli jsme tedy, že na
trati přejeli člověka, a tak se člověk
ani nemohl divit, že vlaky nejedou.
Ta informovanost byla dobrá, i když
stále posouvali čas odjezdu,“ vyprá-
věla jedna z čekajících žen.
Podle informací řevnické záchranné
služby zemřel muž, který se o sebe-
vraždu pokusil už večer předtím v
Zadní Třebani. Policisté ho nechali
odvézt do psychiatrické léčebny, ale
zřejmě byl propuštěn. Ve čtvrtek už
se mu tedy jeho úmysl zdařil. „Lékař
mohl jen konstatovat smrt,“ řekl ře-
ditel záchranky Bořek Bulíček.  (lup)

Z našeho kraje 
* Na 12. až 14. 8., vždy od 8.30 do
15.30, je naplánovaná výluka želez-
niční tratě v úseku Karlštejn - Be-
roun. Vlaky Os 8818, 8822, 8826,
8828, 8830, 8834 a 8838 budou
ukončeny v Karlštejně, dále do Be-
rouna nepojedou. Vlaky Os 8824,
9916 a 9918 budou mimořádně pro-
dlouženy až do Berouna. V opač-
ném směru vlaky Os 8821, 8825,
8829, 8831, 8833, 8837 a 8841 poje-
dou pouze v úseku Karlštejn - Praha
hl.n., mezi Berounem a Karlštejnem
budou odřeknuty. Dále bude veden
zpožděný vlak Os 8831 i v úseku
Beroun - Z.Třebaň a dále směr Lo-
chovice, nebude ale zajištěn přestup
na vlak Os 8831 do stanice Praha
hl.n. Rychlíky R 1245 a 1248 jedou
odklonem přes  Rudnou.  (pef)
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích konají 17. 8. Na malém náměs-
tí u zámku je  můžete navštívit od 8
do 12.00. Vlaďka CVRČKOVÁ
* 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 Lo-
chovice (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)
* Členové Rady města Řevnice po-
tvrdili ve funkcích ředitelku MŠ
Řevnice Hanu Kvasničkovou a ředi-
telku ZUŠ Řevnice Ivanu Junkovou
v pracovním poměru na dobu urči-
tou 6 let. (pef)
* Nový chodník se buduje na návsi
ve Svinařích. Povede podél silnice
od hospody  U Lípy až k autobuso-
vé zastávce. Práce, jejichž dokonče-
ní je naplánováno na konec srpna,
jsou financovány obcí Svinaře se
70% příspěvkem Státního fondu do-
pravní infrastruktury. V rámci sta-
vebních úprav vzniknou i dva nové
přechody pro chodce. (lub)

STAVĚLI VOJÁCI. Provizorní konstrukci mostu nad Bělečský potok »usa-
zovali« vojáci. Foto NN M. FRÝDL

Policisté »načapali«
v Americe sto lidí
Mořina - Sto lidí »načapali« 28. 7.
ve známém lomu Amerika u Moři-
ny karlštejnští policisté. Všem hro-
zí pokuta až 15.000 Kč.
„S ohledem na přetrvávající horké a
slunečné počasí jsme zorganizovali
akci zaměřenou na neoprávněný vs-
tup osob do lomu Velká Amerika,“
řekla velitelka karlštejnských policis-
tů Hedvika Kaslová s tím, že na místě
strážci zákona našli asi sto lidí. „Jsou
podezřelí ze spáchání přestupku na
úseku ochrany a využití nerostného
bohatství dle § 39/1 a) a ve správním
řízení jim hrozí pokuta 15.000 Kč,“
dodala. Kromě sankce hrozí »návš-
těvníkům« lomu i nebezpečí úrazu.
„Zaznamenali jsme dokonce případy,
kdy osoby pohybující se nahoře po
obvodu lomu házely dolů kameny,“
uzavřela Kaslová. (mif)

Řevnice - Řevnická základní škola
má novou ředitelku. Odcházející
Štěpánka Rajchlová se s rodiči
žáků rozloučila prostřednictvím
hromadného e-mailu. „Školu, kte-
rou jsem převzala v roce 2008 s
dluhy, předávám s kladnými čísly
na účtu,“ píše v něm mimo jiné.
Rajchlová byla před časem odvolána
radou města Řevnic. Na její místo
byl vypsán konkurs,  z něhož vzešla
ředitelka nová. V hromadném e-
mailu dnes už bývalá ředitelka infor-
muje mj. o nových vyučujících. Bu-
dou jimi PhDr. Petr Loužil, Ing. Jana
Cuchá, Mgr. Vlasta Pinkavová, Mgr.
Petra Flemrová, která se vrací z

mateřské dovolené, Zuzana Chváta-
lová a Mgr. Lenka Oršošová. 
„Škola je bohužel díky zásahu zřizo-
vatel v dost obtížné situaci. Odešla
řada klíčových pracovníků, vztahy
mezi zaměstnanci jsou narušené a
náhled většiny zaměstnanců školy
na zřizovatele je po zkušenostech z
uplynulého půl roku velmi negativ-
ní. Snažila jsem se tuto složitou situ-
aci uchopit a vyřešit tak, aby děti
utrpěly co nejméně,“ sdělila v otev-
řeném e-mailu Rajchlová. 
Dále píše o tom, že na druhém stup-
ni zajistila nové šatní skříňky a ne-
vzhlednou suterénní šatnu nechala
nastříkat bílou barvou, celou školu

dala vymalovat a zajistila navosko-
vání podlah. 
„Školu, kterou jsem převzala v roce
2008 s dluhy, předávám s kladnými
čísly na účtu. Za dobu, kterou jsem
vedení školy věnovala, se podařilo
vytvořit díky dobrému hospodaření
fond, na němž je cca 400 tisíc Kč.
Mrzí mě, že Vám nemohu poskyt-
nout více informací. Bohužel např.
třídy nad úřadem nejsou dosud za-
psány do Rejstříku škol, nemohla
jsem tedy dělat žádná rozhodnutí oh-
ledně rozvrhu, umístění tříd v budo-
vě MÚ a všech návazností, které
jsou s tímto krokem spojeny...“

Petra FRÝDLOVÁ

Ředitelka se s rodiči rozloučila e-mailem
ŠKOLA JE DÍKY ZÁSAHU ZŘIZOVATELE V OBTÍŽNÉ SITUACI, PÍŠE ŠTĚPÁNKA RAJCHLOVÁ

Řevnická záchranka »hlídala« skokany do vody

ŠUP DOLŮ. Na šest tisíc návštěvníků si nenechalo o prvním srpnovém ví-
kendu ujít závody ve skocích do vody, které se konaly v zatopeném žulovém
lomu v Hříměždicích. Na jejich bezpečnost dohlíželi zdravotníci z Řevnic.
„Od pátku 2. 8. do nedělního ráno 4. 8. jsme ošetřili 142 pacientů. Jednalo
se hlavně o úrazy dolních a horních končetin, kolapsy a dehydratace, tržné
rány hlavy, zlomeniny a intoxikace,“ uvedl majitel záchranky Bořek Bulí-
ček. „Nejvážnější incident se stal v neděli nad ránem - mladá dívka into-
xikovaná neznámou látkou nastartovala auto, projela mezi stany i několi-
ka lidmi a narazila do stánku s občerstvením. Duchapřítomný člen ochran-
ky rozbil boční okénko vozu, a i když se přitom sám poranil, vytrhl klíče ze
zapalování a zabránil tím zranění většího počtu návštěvníků,“ dodal s tím,
že tuto událost vyšetřují policisté. (mif) Foto Bořek BULÍČEK
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Hledáme

zdravotní sestru 
pro administrativní práci v neurologické

ambulanci Řevnice na úvazek 0,6
(2x odpoledne, 2x dopoledne). 

Nástup možný ihned.

Tel. kontakt: 737 778 096

www.frances.cz

výroba a tisk
dopisních
obálek
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Podeváté se 3. srpna v Hlásné Tře-
bani konaly Slavnosti trubačů. V po-
sledních letech jsme měli smůlu -
když nepršelo, tak nás přepadl přímo
slejvák a takový vítr, že jsme měli co
dělat, abychom se na poslední chvíli
přestěhovali do sokolovny. Tentokrát
bylo zase obrovské vedro. Účast ne-
byla, jak jsme očekávali, nicméně
slavnosti se velmi vydařily. Program
byl opravdu pěkný a bohatý. Všude
bylo plno stánků, dokonce přijel i
Pivobus ze Všeradic, nádherné staré
autíčko. Klobás i masa byl dostatek,
pivo teklo proudem... O nápoje se
postaral finanční výbor - všichni byli
sice propocení ale točilo se ostošest.
I děvčata u koláčků si vedla dobře.  
Nejdříve nám zahrála kapela Clua-
ran. Poslechli jsme si irskou a skot-
skou hudbu. Poté vystoupili Karlš-
tejnští pozounéři, kteří též ohlásili
příchod rychtáře s rychtářkou. Ti nás
přivítali a popřáli hodně pěkných
zážitků. Fantastičtí byli šermíři z
Roztok, každý je obdivoval, jak v
tom šíleném horku předváděli své
artistické kousky. Povltavští trubači
ve slušivých oblecích nejen troubili,
ale také zpívali, kejklíř Petr Theimer
byl veselý, jako vždy. Pozdvižení
nastalo, když na koni přijel sám císař
Karel IV.!  Nejlepší byl seskok s ko-
ňského hřbetu, to fakt bylo bravurní!
Císař návštěvníky přivítal hned v ně-
kolika jazycích: česky, německy a
dokonce i rusky... Všichni jsme se
nasmáli. Císařovna vše dovršila při-
vítáním anglickým - to jsme tu ještě
neměli... 

Pak jsme nastoupily my, Holky v
rozpuku - připravily jsme si černoš-
ský tanec. Císaře jsme pozdravily
svahilštinou: Jumbo habari Afrika
washikana, což v překladu znamená:
Dobrý den přejí holky z Afriky.
Rozloučily jsme se stejnou řečí. Dle
potlesku a různých výkřiků se naše
vystoupení líbilo a určitě diváky po-
těšilo. A nás taky.  Hezky jsme si za-
zpívali s naší oblíbenou kapelou Tře-
husk. Ta doprovázela i tradiční sou-
těž o nejlepšího zpěváka písně Hlás-
ná Třebaň je krásná. Domnívali jsme
se, že se v tomhle vedru nikdo nepří-
hlásí, ale nakonec se pět odvážlivců

přecijen našlo. Holky v rozpuku si
coby učitelský sbor mimo soutěž za-
zpívaly taky. A zase bylo veselo. Ví-
těz  soutěže, malý Jakub Klapka ob-
držel obrovský dort se znakem Hlás-
né Třebaně, ani ho nemohl unést,

musel nastoupit šťastný tatínek... 
A pak už na pódium nastoupili Karel
Bláha, Mirek Paleček a Jitka Vrbová
se Standou Chmelíkem. To bylo ně-
co fantastického! Všichni do toho
dali vše, my jsme zpívali s nimi a by-
la to krása nesmírná. Když jsme se s
nimi loučili, říkali, že je naše přivá-
tání i pohostinnost mile potěšily a
kdykoli přijedou opět. Na závěr za-
hrála skupina Spřáhlo, k níž patří i
naše »holka« v rozpuku Ivan Nesler.
Hoši hráli a hráli, zpívali a zpívali a
my dokonce v tom vedru i tancovali!
O půlnoci jsme se dali do uklízení,
protože se nad  námi zase začaly sta-
hovat mraky. Ale stačili jsme vše,
ještě jsme si už bez kapely prozpě-
vovali, někteří se protančili až domů. 
Děkuji všem, kteří se o slavnosti za-
sloužili. Starostovi Vnislavu Kon-
valinkovi a jeho manželce, kteří dali
k dispozici dvůr a postarali se o hos-
ty. Snášeli doslova modré z nebe.
Mildovi Frýdlovi za program i mo-
derování, kejklíři, hospůdce Na Růž-
ku i všem ostatním. Nashledanou za
rok na výročních X. Slavnostech tru-
bačů. Snad už počasí bude normální!  
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

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 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 nám můžete posílat až do 31. srpna.                              (mif)

Trubače trápilo vedro, ale povedly se!
JITKA ŠVECOVÁ: „NASHLEDANOU PŘÍŠTÍ ROK, SNAD UŽ KONEČNĚ BUDE POČASÍ NORMÁLNÍ...!“

MILÍ PODDANÍ... Obyvatele Hlásné Třebaně na Slavnostech trubačů pozdra-
vil císař Karel IV. Foto NN M. FRÝDL

Vézt  kola na střeše bylo dobrodruž-
ství. Měl jsem štěstí, že jeden držák
má boční úchyty, a tak se to vešlo.
Bylo potřeba povolit řídítka, natočit
podél rámu a ohlídat, jak jdou šlap-
ky, aby nedřely ostatní kola. Pět
jsme jich měli proto, že s námi už
podruhé byla Kačka, kterou si bere-
me do hostinské péče. Půjčujeme si
ji na víkendy a další volna o prázd-
ninách. Horké počasí si můžeme teď
užít i u nás, což se mi líbí. Patřím k
lidem, kterým parné léto vyhovuje..
Jinak celé prázdniny nadále vysílám
na ČRo Regina denně od 12 do 15
hodin, losování s rekordním jackpo-
tem také běží dál. Přes prázdniny dě-
lám řadu zajímavých akcí - svatby,
golfové turnaje, letní parkety. V půl-
ce srpna budu v řevnické Republice
na diskošce, 30. 8. se bude na hřišti
v Letech konat pro děti i dospělé
loučení s prázdninami. Hity, soutě-
že, hry, skákací hrad... Z jedné stra-
ny se těším, bude to fajn akce, z dru-
hé ne, protože léto půjde do finále.“

Pavel VÍTEK, zpěvák, herec,
Karlštejn: „Letošní léto trávím za-
tím doma na Karlštejnsku - a rád. Je
báječné počasí, léto, jak má být, tak
si je užívám se vším všudy. Konečně
mám čas na přátele, pořádáme návš-
těvy, grilovačky, mejdánky... Taky
už jsem dohnal spoustu restů pokud
jde o dům a zahradu. Vysekal jsem
zarostlý svah nad domem, po letech
vyklidil zbytečnosti ze skříní, sklí-
zím první vlastní úrodu a čeká mě
ještě doobložit koupelnu modřínem.

Po práci legraci - to je moje letní
motto... 
Také si s poberounskými ochotníky
užívám divadelní představení Noc
na Karlštejně a Postřižiny, která mají
u diváků pod širým nebem velký ús-
pěch po celé republice.
No - a do toho všeho už pomalu
chystám letošní Vánoční turné, které
odehrajeme s kapelou v adventním
čase po různých městech a které za-
končíme 17. 12. v pražském divadle
Kalich. Už se na svoje publikum op-
ravdu moc těším. Čili vlastně je za-
tím léto, ale já už mám tak trochu
Vánoce. Petra FRÝDLOVÁ

                                                                                                                                            
Burda má rád parné léto...

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

DE GIORGI. Pavel Vítek hraje v
muzikálu Postřižiny kominického
mistra. Foto NN M. FRÝDL
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Házenkáři »zbrojí« na podzimní sezonu
PRVNÍ MISTROVSKÝ ZÁPAS SEHRAJÍ ŘEVNIČTÍ BORCI V NEDĚLI 25. SRPNA S MUŽSTVEM BANÍKU MOST
Letošní, osmdesátá sedmá sezona
řevnických národních házenkářů se
přehoupla do své podzimní poloviny.
Právě se odehrávají rozlosování a
přípravy na další ročník mistrov-
ských soutěží. 
Řevničtí začali podzim společným
sledováním prestižního utkání Čechy
- Morava v restauraci Lidového do-
mu. Přesto, že upoutávka se dostala i
do Našich novin, účast na televizní
projekci nebyla valná - přišlo přibliž-
ně 30 příznivců národní házené.

Přecijen je znát, že jsou prázdniny!
Na letní dovolené jsme se v závěru
června rozcházeli  s dobrým pocitem
ze 4. místa dorostenců  na  mistrov-
ství republiky v Mostě i 4. místa v
druholigové tabulce. Ligoví borci se
již začali scházet a pomalu trénují,
stejně tak se párkrát sešli i dorosten-
ci. Ti si slibují vylepšit fyzičku běhá-
ním v terénu. V srpnu se na našem
hřišti bude konat  soustředění mod-
řanských družstev. Naši trenéři  pak
připravují i malé soustředění pro řev-

nická družstva mládeže na samý ko-
nec prázdnin.
Zahájení nového ročníku tentokrát
spadne ještě do prázdnin.  Hned po
odjezdu Modřan začne podzimní část
ligových soutěží. V neděli 25. 8. od
15.00 hostíme Baník Most. Následu-
jící týden se uskuteční seminář se
školením nových rozhodčích v Nym-
burce, kam letos pojede Petr Holý
ml. V neděli 1. září se liga přesune
do Žatce.  O necelý týden později, v
sobotu 7. 9., se do soutěží  zapojí i
oblast - hrajeme se Starou Hutí na je-
jich hřišti. Druholigoví borci změří
síly tradičně v neděli 8. 9. od 15.00

se Zálužím.  Až v sobotu 14. 9. začí-
ná oblastní soutěž také na domácí
půdě: do Řevnic přijedou  Spoje  se
všemi přihlášenými družstvy obou
oddílů:  koeduci, starší žáci, dorost a
muži B. Volno ještě mají mladší žáci.
V neděli 15. 9. pak můžete na našem
hřišti vidět utkání 2. ligy s Vřeskovi-
cemi.  Začátek je opět v 15.00.
Jak jste si mohli všimnout, nepíši o
děvčatech. Pro nedostatek hráček
jsme totiž žádné družstvo nemohli
přihlásit. Hrací časy oblasti se teprve
rozhodují, podrobnější program se
dozvíte v dalším čísle NN.

Petr HOLÝ, ŘevniceNolčovi se v Tlustici dařilo
JEZDEC ZE STÁJE BÍLÝ KÁMEN ZÍSKAL NĚKOLIK »MEDAILÍ«

Rozpisy mistrovských utkání fotbalistů Letů, Dobřichovic, Zadní Třebaně a Řevnic

Koňské hobby závody se za příjem-
ného slunečného počasí konaly 20.
července v Tlustici u Hořovic. Zú-
častnil se jich také Tomáš Nolč, ma-
jitel jezdecké stáje Stáj Bílý Kámen
ve Lhotce u Svinař. S koňmi Laudo-
nem a Anamnézou soutěžil ve čty-
řech disciplinách a získal velmi dob-
ré umístění. Klisna Anamnéza s
jezdcem v parkuru do 50 cm s roze-
skakováním vybojovali 3. místo, par-
kur do 60/70 cm dokonce vyhráli!
Valach Laudon s jezdcem se zúčast-
nili soutěže parkur do 80/90 cm a
skončili na 2. místě, stejně jako v
parkuru do 100 cm s následným ro-
zeskakováním. „S umístěním jsem
moc spokojený a doufám, že další
závody pro mne dopadnou alespoň
stejně dobře, jako ten v Tlustici,“
pochvaloval si Tomáš Nolč. 
Kromě zmíněných soutěží mohli ko-
ně a jezdci absolovovat třeba parkur
pony s vodičem i bez vodiče, parkur
pro koně a jezdce bez omezení nebo
otevřený parkur do 100 cm s roze-
skakováním bez omezení pro koně i
jezdce. Helena PElIKáNová
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FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety – Jince  24. 8. 17:00
Dobřichovice - FK Lety 1. 9. 17:00
FK Lety – Březnice 7. 9. 17:00
Mníšek - FK Lety 14. 9. 17:00
FK Lety – Hostomice 21. 9. 16:30
Podlesí – FK Lety 29. 9. 16:30
FK Lety – Rožmitál 5. 10. 16:00
Tochovice – FK Lety 12. 10. 16:00
FK Lety – Hořovicko B 19. 10. 15:30
FK Lety – Petrovice 26. 10. 14:30
Nový Knín - FK Lety 2.11. 14:00
FK Lety - Žebrák 9. 11. 14:00
Vonoklasy - FK Lety 17. 11.13 13:30

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Tochovice - Dobřichovice 24. 8. 17:00
Dobřichovice - Lety 1. 9. 17:00
Petrovice - Dobřichovice 8. 9. 17:00
Dobřichovice - N. Knín 15. 9. 17:00
Žebrák - Dobřichovice 21. 9. 16:30
Dobřichovice - Vonoklasy 29. 9. 16:30
Jince - Dobřichovice 6. 10. 16:00
Hořovicko - Dobřichovice 13. 10. 16:00
Dobřichovice - Březnice 20. 10. 15:30
Mníšek - Dobřichovice 26. 10. 14:30
Dobřichovice - Hostomice 3. 11. 14:00
Podlesí - Dobřichovice 10. 11. 14:00
Dobřichovice - Rožmitál 17.11. 13:30

OZT, okresní přebor
Stašov – OZT  24. 8. 17:00
OZT – Neumětely  31. 8. 17:00
Trubín – OZT 8. 9. 17:00
OZT – Osek  14. 9. 17:00
Tlustice – OZT 21. 9. 16:30
OZT – Chlumec  28. 9. 16:30
Praskolesy – OZT  5. 10. 16:00
Loděnice B – OZT 13. 10. 16:00
OZT  - Nižbor  19. 10. 15:30
Karlštejn – OZT  26. 10. 14:30
OZT – ČL Beroun B  2.11.  14:00
Všeradice – OZT  9. 11. 14:00
OZT – Komárov 16. 11. 13:30

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice  - Drahelčice 24. 8. 17:00 
Kazín - Řevnice 31. 8. 17:00 
Řevnice  - Jinočany 7. 9. 17:00 
Klinec - Řevnice 14. 9. 17:00 
Řevnice - Roztoky 21. 9. 16:30 
Č. Újezd - Řevnice 28. 9. 16:30 
Řevnice - V. Přílepy 5. 10. 16:00 
Zbuzany B - Řevnice 13. 10 16:00 
Řevnice - Kosoř 19. 10. 15:30 
Třebotov  - Řevnice 26.10. 14:30 
Řevnice - Kněževes 2. 11. 14:00 
Řevnice - Rudná 9. 11. 14:00 
Dobříč  - Řevnice 16.11. 13:30

Malí tenisté trénovali (a budou trénovat) v Letech

Poberouní - Už jen pár týdnů zbý-
vá do zahájení nového ročníku
mistrovských fotbalových soutěží.
Mužstva hrající v našem kraji
jsou vesměs v plné přípravě.
Předposlední srpnový víkend bude
zahájen ročník fotbalových soutěží

2013/14 na úrovni okresních soutě-
ží a většiny soutěží krajských. Muž-
stva znají soupeře, rozlosovány byly
i termíny jednotlivých zápasů. Fa-
noušci Letů i Dobřichovic se po ně-
kolika letech mohou těšit na vzá-
jemný zápas »svých« celků v 1. B

třídě krajské soutěže. Především
Letovští se na podzimní boje připra-
bují svědomitě - v přípravném utká-
ní 27. 7. rozdrtili ligový dorost Čes-
kého lva Unionu Beroun 8:0! Čtyři-
krát se trefil obávaný »snajper« Ka-
livoda, který před časem odešel z

Dobřichovic, po jedné brance přida-
li Jablonský, Jakub Janouš, Janich a
Neubauer.  
Návratu do okresního přeboru už se
nemohou dočkat borci Zadní Tře-
baně. K nejočekávanějším zápasům
patří »derby« s Karlštejnem.    (mif)

Zápas štamgastů se nekonal, kvůli vedru
Zajímavé akce připravili restauratéři dvou řevnických provozoven. Na so-
botu 27. 7. byl připraven fotbalový duel štamgastů restaurací Lidový dům
versus Galerie. Pro nadměrné teploty byl zápas vinou pořadatele (Galerie)
odvolán. Následující sobotu 3. 8. byla naplánovaná odveta v mezinárodní
házené na hřišti za Lidovým domem. Na klání se sešlo až 12 hráčů domácích
(Lidový dům). Po delším čekání jsme se dozvěděli, že v pěti se hrát nedá a
utkání bylo opět zrušeno! »Liďákovci«  se však rozhodli, že svá těla přece jen
trochu sportovně potrápí. Byly odehrány dva tenisové zápasy (Holý – Smrč-
ka, Zrostlík – Jandus) a volejbalový mač (Veselá, Veselý, Jandusová, Smrčka
- Koukol, Zrostlík, Holý, Holý). Zasportovali jsme si, ale očekávání obě akce
rozhodně nesplnily! Další připravovanou akcí je turnaj v nohejbalu trojic.
Hrát se bude 17. 8. od 8.30 za Lidovým domem.          Petr HolÝ, Řevnice

NA SOUSTŘEDĚNÍ. Dvě desítky malých účastníků absolvovaly v červenci
tenisové soustředění v Letech. Děti si pod vedením trenérů Pavla i Petra
Václavkových užily spoustu legrace a zdokonalily se v tenisové hře. Zajez-
dily si i na kole. „Letos s námi děti mohou strávit část prázdnin ještě na
soustředěních v Roztokách, Rakovníku a poslední prázdninový týden i v
Letech. Informace získáte na telefonním čísle 602 457 867,“ sdělil Pavel
Václavek. (pef) Foto ARCHIvV SEDLE. Závodník Tomáš Nolč v

akci. Foto Eva Nolčová


