
Zadní Třebaň - Než tohle, to radě-
ji nic! A nebo brod! Část obyvatel
Zadní Třebaně je nespokojená s
»novým« silničním mostem přes
Bělečský potok. Vadí jim, že je
nadměrně hlučný a požadují jeho
zavření.
Stářím a povodněmi poškozený ka-
menný most přes silnici na Svinaře a
Liteň nahradila před několika dny
provizorní vojenská konstrukce.
Protože je ze železa, přejezd každé-
ho auta přes ni způsobuje velký
hluk. A právě to vadí lidem, kteří by-
dlí v okolí. „Ten most je snad ještě
válečný typ,“ kroutí hlavou Zadno-
třebaňan Jan Mojžíš, který dokonce
rachotící auta natočil videokamerou
a krátký film umístil na internet. „V
okolí mostu se nedá žít, spát, sedět
na zahradě...“ dodává.
V pátek 16. srpna se přímo na mostě
konala neformální schůzka obyvatel
obce, zástupců krajské údržby sil-
nic, starostky, zaměstnankyně sta-

vebního úřadu Beroun a dalších.
„Jde o zdraví. Nespíme, v noci se bu-
díme bolestí hlavy. Pokud hluk ne-
lze odstranit, ať most raději sunda-
jí,“ navrhoval Tomáš Frydrich, jehož
zahrada se stavbou bezprostředně
sousedí. „Zřiďte brod!“ bez legrace
dodávali další. Někteří přišli demon-
strativně se sluchátky na uších. 
„Budeme se snažit problém co nej-
více medializovat, chceme docílit
úplné odstranění či alespoň snížení
hlučnosti provizorní konstrukce,“
sdělila Lydie Slavkovová, která pro-
ti ní sepsala petici. „Žádáme, aby
byl určen závazný termín výstavby
nového mostu,“ dodala s tím, že pe-
tice je určena tomu, kdo schválil
takto hlučný most do poměrně hustě
obydlené části obce. „Dlouhodobě
snášet takto intenzivní rachot není
možné. To jistě pochopí každý, kdo
má malé děti, každý, kdo chce po
práci odpočívat v klidu,“ tvrdí  Slav-
kovová. (Dokončení na straně 9)  (pef)

Všeradice - Speciální vlak Bartolo-
měj vyrazí v sobotu 24. srpna na
Bartolomějskou pouť do Všeradic.

„Jedná se o moderní motorovou jed-
notku řady 845, která je určená pro
regionální dopravu,“ uvedl Radomír
Hanačík z MAS Karlštejnsko, jenž
jízdu v rámci prezentace projektu
Naše vlídná nádraží organizuje.
Zvláštní vlak vyjede v 8.30 z Be-
rouna do Zadní Třebaně a dále po
trati podbrdské lokálky do Locho-
vic. „Dopolední jízdu zakončí ve
Všeradicích na Bartolomějské pouti,
kde bude vystaven. Zpět do Berouna
se souprava vrátí v 18.00 hodin,“
dodal Hanačík s tím, že ve speciál-
ním vlaku se neplatí jízdné.       (mif)
(Viz str. 5) Foto Radomír HANAČÍK

V tomto čísle Našich novin
* Z domova může být hotel - strana 2
* U Bímů vystavují plechovku - strana 4
* Letovské fotbalisty posílil hráč 

Bohemky - strana 12

Řevnice, Zürich - Řevničan Josef
SVObODA, světový rekordman v
přejezdu Austrálie na kole, triatlo-
nista, moderátor a příležitostný zpě-
vák letos v létě opět zaútočil na titul
Ironmana, neboli Železného muže. 
Jak sis vylepšil statistiky? 
Letos jsem se zúčastnil pěti závodů,
dvakrát to bylo na kompletních tra-
tích Ironmana. Celkově už jsem
Ironmana absolovoval - a dokončil -
jedenapadesátkrát. 
Poslední dva závody se konaly v
Alpách. Jak jsi dopadl?
První z nich se uskutečnil v rakous-

kém Klagenfurtu, druhý ve švýcar-
ském Zürichu. Na oba závody bylo
přihlášeno asi 3000 startujících ve
všech věkových kategoriích, včetně
profi, kde startuji i já. Ovšem v mém
věku a při mé tréninkové morálce
jde spíš o přežití než o výsledky... A
musím konstatovat, že jsem přežil -
dopadl jsem tedy dobře! 
Chystáš se v brzké době na nějaký
další závod?
Na konci srpna letím na další závod
světové série, do Japonska, na ost-
rov Hokkaido. (Dokončení na str. 12)
Foto ARCHIV (help)

DIXIELAND U ŘEKY. Festival Dixieland v Dobřichovicích se na louce u
zdejší lávky pro pěší uskutečnil 10. srpna. Mezi jinými se návštěvníkům před-
stavila skupina Přelet M. S. (Viz strana 4) Foto NN M. FRÝDL

Zavřete most! žádá část
obyvatel Zadní Třebaně
LIDÉ PROTI »NOVOSTAVBĚ« PODEPISUJÍ PETICI

Na pouť pojede zvláštní vlak Bartoloměj

20. srpna 2013 - 17 (603) Cena výtisku 7 Kč

Šaman v Letech
třásl mraveništěm

Přežil jsem! pochvaluje si »železný muž« Svoboda V Dobřichovicích
dopíjeli 320 litrů vína
Dobřichovice - Opravdu milou povin-
nost měli účastníci akce Přece to ne-
vylejem, která se konala 10. srpna na
nádvoří dobřichovického zámku: vy-
pít přibližně 320 litrů kvalitního vína!
Takové množství zbylo po degustáto-
rech a someliérech, kteří hodnotili
650 vzorků nejlepších českých a mo-
ravských vín zaslaných do letošního
ročníku prestižní soutěže Vinař roku. 
„Protože špičkoví degustátoři pozna-
jí kvalitu vína z minimálního vzorku,
zbyde z každé lahve skoro celý její ob-
sah,“ řekl starosta Dobřichovic Mi-
chael Pánek. (Dokončení na str. 9) (pef)
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Školáky čekají natěšené učitelky a křeček Bublina
„JE ČAS SE VRÁTIT KE KLIDNÉ ATMOSFÉŘE,“ TVRDÍ NOVÁ ŘEDITELKA ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY

Dobřichovice - O poměrech, které
panují v dětském domově a dia-
gnostickém ústavu po nástupu no-
vé ředitelky, jsme v Našich novi-
nách psali několikrát. O aktuální
situaci jsme hovořili s vychovate-
lem a velkým kritikem stávajícího
vedení ústavu Janem Kubátem.

V tisku se objevila zpráva o astro-
nomických výdělcích pracovníků
Dětského domova a diagnostického
ústavu  v Dobřichovicích - konkrét-
ně se jednalo o částku asi 70.000
měsíčně. Co je na tom pravdy?
Neznám nikoho z kolegů, který by
měl takovou výplatu. Můj čistý plat
po čtvrtstoletí ve školství nepřesahu-
je 25.000 čistého. A to pracujeme v
nepřetržitém provozu, ve dvanácti-
hodinových směnách - sloužíme v
noci, o víkendech, svátcích, 365 dní
v roce. Staráme se o děti, neděláme u
strojů, které lze vypnout, ani v kan-
celáři. Často věnujeme více pozor-
nosti dětem nám svěřeným, než vla-
stním. Je mně až líto, kolik investuji
energie do rozvoje dětí mně svěře-
ných a svojí dceři nestihnu večer dát
pusu, protože musím napsat zprávu.
Současné vedení nám znemožnilo
pracovat po internetu, tudíž se nám
zkomplikovala administrativa. Při-
znávám, že zvýšení platu by mě op-
ravdu potěšilo. Pokud vím, naši noví
kolegové se naopak mají lépe a dos-
távají nadstardantní odměny. Vzhle-
dem ke krátké době jejich působení
je to s podivem.  
Mezi lidmi se povídá, že je v plánu
dětský domov zrušit kvůli prodeji
lukrativních pozemků, které k ně-
mu patří. Víš o tom něco?
Považuji to za nepodloženou speku-
laci, ale naprosto chápu, že to může
někoho napadnout. Současný stav
ústavu i atmosféra k tomu směřuje,
trend rušení ústavní výchovy tomu
nasvědčuje. Nikdo moc nemluví o
tom, že není dostatečná alternativa.
Média citují pouze tzv. odborníky,

kteří z toho mají dojnou krávu. Na-
příklad bývalý náměstek ministra
práce a sociálních věcí Macela, který
prosadil změnu zákona a pak z toho
finančně profitoval, je dokonce za-
psán ve firmě, která se zabývá pod-
porou pěstounů. Další lidé, kteří ne-
ustále chtějí něco reformovat, přitom
sami neprošli praxí a neumí pracovat
s dětmi, likvidují stávající systém
péče o ohrožené děti. Stačí se podí-
vat, kolik je nutné umístit dětí a ko-
lik se nabízí možností. 
Většina lidí ze staré sestavy domova
nevydržela tlak a odešla. Proč vlast-
ně zůstáváš ty?
Z Dětského domova v Letech odešlo
9 pracovníků, zůstalo zatím 10, ale
ani ti nemůžou dlouho vydržet.  Ve-
doucí DD Lety Mgr. Řezníček byl
odvolán, poté dostal výpověď. Ode-
šel vedoucí vychovatel Mgr. Hrubý,
po něm i jeho nástupkyně. Ti, co
odešli, udělali dobře, my zbylí jsme
neustále pod tlakem. Nový persona-
lista nám řekl, že nás tu nikdo násil-
ně držet nebude a můžeme jít. Mám
pocit, že jsme se dostali do špatného
filmu. Podotýkám, že máme hned

dva personalisty! Ministerstvu škol-
ství je zřejmě jedno, že se v našem
zařízení neustále mění personál a že
tato fluktuace navyšuje náklady a
snižuje prestiž zařízení. Nepracuje
zde už žádná z původních sociálních
pracovnic. Jedna z nich, Mgr. Vese-
lá, byla propuštěna pro nedostateč-
nou kvalifikaci, přitom se účastnila
všech podstatných kurzů i školení a
byla uznávanou odbornicí v rámci
celých středních Čech. Naproti tomu
byl přijat zaměstnanec na místo eto-
peda, který nemá řádnou kvalifikaci.
Další odborníky v Diagnostickém
ústavu nahrazují čerství absolventi a
tým, který by je mohl uvést do pra-
xe, je složen z nováčků v oboru. Já v
ústavu zůstal, protože jsem o to byl
požádán, ale radši bych se věnoval
práci v normální atmosféře. Zeptej
se dětí, koho chtějí za své průvodce
a ochránce a zda jsou spokojení s at-
mosférou, v jaké se ocitly. 
Jak si vysvětluješ to, co se v dětském
domově děje? 
Ministerstvo školství je zvláštní, slo-
žitý organismus. Ministr v podstatě
o takových věcech, jako je naše situ-

ace, nerozhoduje. V našem případě
je evidentní, že klientelismus vyhrál
nad zdravým rozumem. Kdo uvěří
vychovatelům a učitelům? Ředitel je
posvátná funkce a musí mít vždy
pravdu. Kdyby byla ředitelka odvo-
lána, museli by pánové na minister-
stvu uznat vlastní chybu. 
Mocní lidé mohou snadno manipu-
lovat s veřejným míněním. Minister-
stvo školství vydá tiskou zprávu,
ČTK ji rozešle novinám. Připojí se k
tomu vyjádření ředitelky ústavu o
nesmyslné výši platů a aniž by si to
někdo ověřil, vše se pustí do éteru. 
Jak to podle tebe s ústavem dopadne?
Časem bude zrušen, děti budou umí-
stěny jinam. Z domova by se mohl
stát hotel nebo sídlo nějaké firmy.
Pozemky se - lidově řečeno - střelí...
To snad ne...!? 
Možná by to bylo lepší, než kdyby
měla současná konstelace pokračo-
vat. Asi by se mně každý den, pokud
bych šel kolem, udělalo trochu špat-
ně. Tento areál věnovala rodina Be-
ránkova státu jen a právě pro ohro-
žené děti.    Helena PeliKáNOvá

Zadní Třebaň - Nová ředitelka
přivítá v pondělí 2. září děti v zad-
notřebaňské škole i školce. Pavlína
Fialová dosud učila na základ-
ce v Řevnicích. S jakými vizemi
přichází do Třebaně?
Moje vize školy je prostá: škola, ve
které se všichni budeme cítit dobře.
Zaměstnanci, žáci i jejich rodiče.
Myslím, že nejlépe vše vystihuje
heslo na webových stránkách školy:
Všichni jsme na jedné lodi. To platí
o dobře fungujících málotřídkách na
sto procent. 
Jaké změny plánujete....
Držím se hesla, že změny mají cenu
pouze tehdy, pokud se jedná o změ-
ny k lepšímu. Nastupuji do školičky
upravené a velmi dobře vybavené.
Vím, že zde dříve vládlo pohodové a
přátelské klima. Pokud se v tomto
ohledu v posledním roce cosi změni-
lo, je čas se vrátit zpět ke klidné at-
mosféře. Podaří-li se obci získat do-
taci na přístavbu školní budovy a
přibydou další prostory, prvňáčci by
se mohli učit samostatně, což by pro
ně určitě bylo ideální. 
Už jste se seznámila se školou?

Se školou se nemusím tak úplně se-
znamovat, jelikož jsem zde už v mi-
nulosti nějakou dobu suplovala a ta-
ké jsem tu byla na stáži. Některé za-

městnankyně již také znám, protože
pocházím ze Zadní Třebaně. V práci
jsem denně - bylo třeba učinit někte-
ré úkony související s předáním ško-

ly, promyslet rozvrh, vypočítat úvaz-
ky zaměstnankyním, vyúčtovat dota-
ce z projektu EU atd. Teď právě vy-
bíráme a nakupujeme s kolegyní se-
šity i učebnice, aby první den našli
školáci vše na svých lavicích tak, jak
to má být.
Na co nového se mohou děti těšit?
V první řadě se mohou těšit na dvě
zbrusu nové a natěšené učitelky -
mladší žáky bude učit paní učitelka
Vilhelmová z Karlštejna. Pak také na
křečka Bublinu i na pěkně nachysta-
né a vyzdobené třídy. Rodiče vše
podstatné k zahájení školního roku
najdou na webových stránkách ško-
ly. Petra FRÝDlová

Z domova by se mohl stát třeba hotel
VYCHOVATEL DĚTSKÉHO DOMOVA LETY JAN KUBÁT: „KLIENTELISMUS VYHRÁL NAD ZDRAVÝM ROZUMEM!“

NA DEMONSTRACI. Jan Kubát (zcela vpravo) na demonstraci za odvolání ředitelky. Foto ARCHIV

Pavlína FIALOVÁ
* rodačka ze Zadní Třebaně
* absolventka berounského gymná-
zia a pedagogické fakulty Západo-
české univerzity
* má praxi na všech stupních a ty-
pech škol, vyjma mateřinky - učila
na gymnáziu i VŠE v Praze, na 1. i
2. stupni ZŠ
* tři roky řídila málotřídku v Srbsku 

ZA KATEDROU. Nová ředitelka zadnotřebaňské základní školy i školky
Pavlína Fialová. Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Proměny pomáhají kocourovi Mikešovi
SOUSTŘEDĚNÍ SI NA KONEC PRÁZDNIN NAPLÁNOVALY VŠECHNY TŘI DĚTSKÉ SOUBORY Z ŘEVNIC
Poberouní - Prázdniny jdou do fi-
nále, děti si užívají poslední dny
volna. Jak je tráví řevnické soubo-
ry Proměny, Klíček a Notičky?
K rybníku Ostrý poblíž Blatné se na
týden vydali malí tanečníci z Klíčku.
„Užíváme si nádherné přírody,“ po-
chvaluje si vedoucí souboru Ludmi-
la Chroustová. „K dispozici máme
hřiště se sítí, prostornou jídelnu, pří-
střešek s lavičkami i ping pong sto-
lem,“ dodává s tím, že děti dopoled-
ne trénují tanec a odpoledne i večer
hrají hry v duchu řeckých bájí. „Byla
jsem na dovolené v Řecku a přivezla
si inspiraci i drobné suvenýry pro
dokreslení atmosféry. Je to oblast,
která je mi blízká, navíc mám v sou-
boru dost budoucích šesťáků, tak se
jim to bude hodit i k učivu ve škole,“
říká Chroustová.
Taneční skupina Proměny vyrazila
11. srpna na deset dní do Chocerad.
„Celý týden pomáháme Mikešovi,
protože Chocerady jsou  nedaleko od
Hrusic, odkud Mikeš je. Nacvičuje-
me všechno možné - Vánoce, pleso-
vé předtančení i něco malého na má-
je. Je nás tady 45, máme hodně prc-

ků, ale také skvělého vedoucího
Honzíka Martínka se Simonkou a
babičku Věrušku, tak držte palce, ať
to všichni přežijeme,“ sdělila vedou-
cí Proměn Ivana Zrostlíková. 
Dětská lidová muzika Notičky odje-
la 20. srpna na 12 dní do Radvanic v
Adršpašsko-teplických skalách. „Vy-
razilo nás 45 dětí plus 4 dospělí a
ještě za námi přijedou Honza Martí-

nek a Saša Skutil, kteří pro nás upra-
vují písničky. Dojedou i odrostlé
Notičky, které budou pomáhat - Si-
mona Hauerlandová, Simona Řezá-
čová a Kristýna Kolářová,“ uvedla
jedna z vedoucích Pavla Petrová.
Notičky se připravují na vystoupení,
pilují hru na hudební nástroje, rytmi-
ku i zpěv. Mimo to  mají v programu
soutěž Hlas notiček, bojovku, karne-

val, olympiádu, diskotéku i celoden-
ní výlet do Adršpašských skal.
Malé soustředění čeká poslední
prázdninový víkend řevnické házen-
káře. „Budeme trénovat, soutěžit a
bavit se sportem,“ sdělila jedna z or-
ganizátorek Štěpánka Jandusová.
Děti budou trávit čas na hřišti háze-
né v Řevnicích, kde budou i přespá-
vat.  Petra FRÝDLOVÁ

V CHOCERADECH. Řevnická taneční skupina Proměny na soustředění v Choceradech. Foto ARCHIV

Příměstské tábory pořádá celé prá-
zdniny hlásnotřebaňský Klub Hlá-
sek. Týden v první polovině srpna
byl ve znamení Sparty a Atén. Děti
měly možnost zhlédnout vzdělávací
pohádky divadla Úsměv, zopakovaly
si, jaká čísla volat, když se ocitnou v
ohrožení. „Pejsek je poučil, jak jsou
nebezpečné léky, pokud je mají v ru-
kou děti, zopakovaly si, jak se cho-
vat na silnici,“ sdělila jedna z maji-
telek Hlásku Markéta Bosáková. „O
keramické tvoření se postarala Jana
Pernecká - táborníci si vytvořili
šperky a nádoby ve stylu Sparty a
Atén,“ dodala. 
Malé táborníky také navštívili mistři
juda - strávili s nimi celé dopoledne.
Nadšené byly děti výletem do rytíř-
ské tvrze Dřevčice, která se nachází
v severovýchodní části stejnojmenné

obce poblíž Brandýsa na Labem.
Celý den tu soutěžily, na závěr byly
pasovány na rytíře. „Přivítali nás
páni rytířské tvrze, ale nejlepší bylo
bojování a přetahování,“ popsal své
dojmy Davídek Vaněk. „Mně se nej-
víc líbila diskotéka, měli tam i svě-
telnou diskokouli,“ dodala Terezka
Petrová.
Táborníci už mají za sebou také vý-
let vlakem do pražského Muzea Kar-
la Zemana. Měli možnost animovat
si svůj film, což pro ně představova-
lo skvělý zážitek. Poslední táborový
týden má název Cesta kolem světa.
„Tento běh je určen i pro děti, které
by si rády vyzkoušely naše lekce,
které od září budeme nabízet v rám-
ci klubu Po Škole. Caparti se mohou
těšit také na jízdu na koni,“ doplnila
Bosáková. Petra FRÝDLOVÁ

Fotografie nám můžete posílat do konce prázdnin 
Spousta fotografií už doputovala do
soutěže NN o nejoriginálnější letní
snímek. Vtipné fotky ze své dovolené
či z prázdnin nám na adresu redakce

(Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, redakce@nasenovi-
ny.net) můžete posílat až do 31. srp-
na. Tři, které se budou hodnotící ko-
misi v čele s Josefem Kozákem líbit
nejvíc, oceníme - letní taškou,výpra-
vnou fotografickou knihou Slavné
zahrady a parky Středočeského kra-
je či cestovním hrnkem. 

První z dnes otištěných fotek nám
poslala Romana Burdová z Litně.
Opatřila ji popiskem: Ta ochutnávka
vína ve sklípku mě nějak zmohla...
Autorem snímku s názvem Dobři-
chovické říční lázně je Petr Kaplan z
Dobřichovic. Hana Jandalová z Běl-
če svou fotku pojmenovala Tak pane
Hanák, ještě jedno pivo!             (mif)

NA VÝLETĚ. Děti z Hlásku na výletě v tvrzi Dřevčice. Foto ARCHIV

Děti z Hlásku byly ve tvrzi, teď je čeká cesta kolem světa
MALÍ TÁBORNÍCI SE VYPRAVILI DO MUZEA KARLA ZEMANA, DOPOLEDNE STRÁVILI VE SPOLEČNOSTI JUDISTŮ
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Kapelám to šlapalo jako za časů Elvise
DO ŘEVNICKÉHO LESNÍHO DIVADLA SE Z MÁLKOVA PŘESTĚHOVALA PŘEHLÍDKA KAPEL HRAJÍCÍCH ROCK’N’ROLL

Řevnické Lesní divadlo ožilo 3. srp-
na ve večerních i nočních hodinách
hudbou a stylem 50. let minulého
století. Prostor mezi kmeny se napl-
nil načesanými kouhouty věčně mla-
dých a neklidných  chlapců, krásný-
mi ženami v dobových »pomádo-
vých« šatech Hot rody, ale přede-

vším nesmrtelným rocknrollem. Ko-
nala se tu totiž akce s názvem Rock-
abilly rumble 2013. Byl to již 5. roč-
ník - ty předešlé hostil ranč Málkov.
Kvůli lepší dostupnosti a rozletu pří-
tomných se letošní ročník přesunul k
nám, do »Lesňáku«. Potetované ruce
rozeznívaly tóny pro hudbu této do-

by charakteristického kontrabasu a
vystajlované hlavy zpívaly do auten-
tických mikrofonů až se hory zelena-
ly. Kdo měl zájem, mohl se nechat
ostříhat či jen učísnout ve stylu veče-
ra. Za  pochvalnou zmínku rozhodně
stojí taneční vystoupení dua ve stylu
boogie woogie, jakož i hvězdná pří-

tomnost vystupujích kapel, kterým
to šlapalo jako za časů božského El-
vise...         Helena PELikáNoVá, 

Jakub kADEřábEk, řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino Liteň v srpnu nehraje.

KINO ŘEVNICE
Z důvodu komplikací s výběrovým říze-
ním na dodavatele digitální technolo-
gie bude kino nadále uzavřeno i v srp-
nu a září. (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
21. 8. 19.00 WEST SIDE STORY
25. 8. 16.00 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
28. 8. 19.00 CHICAGO
1. 9. 16.00 VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ,
HRNEČKU VAŘ

KINO MÍR BEROUN
19. 8. 19.00 TANGO LIBRE
20. 8. - 21. 8. 19.00 R.I.P.D.-URNA:
ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ
22. 8. 19.00 PĚNA DNÍ
23. 8.- 24. 8. 18.30 NEŘÍZENÉ STŘELY
23. 8. - 27. 8. 15.30 LETADLA 3D
25. 8. - 28. 8. 17.30 (St-Čt 20.00) RED 2
25. 8. - 28. 8. 20.00 (St-Čt 17.30)
LÍBÁNKY

LETNÍ KINO BEROUN
19. 8. 21.00 SKYFALL
20. 8. 21.00 MUŽI V NADĚJI
21. 8. 21.00 MACHŘI 2
22. 8. 21.00 REVIVAL

KINO RADOTÍN
20. 8. 17.30 PŘED PŮLNOCÍ
20. 8. 20.00 Ú N O S
21. 8. a 24. 8. 17.30 (So 20.00) WOLVE-
RINE 3D
21. 8. 20.00 TANGO LIBRE
22. 8. - 23. 8. 17.30 ŠMOULOVÉ 2 3D
22. 8. 20.00 VIOLET A DAISY
23. 8. a 28. 8. 20.00 (St 17.30)
JASMÍNINY SLZY
24. 8. 17.30 ŠMOULOVÉ 2 (2D)
27. 8. 17.30 JÁ, PADOUCH 2
27. 8. 20.00 ČERNÁ VDOVA
28. 8. 20.00 LIBERACE!
29. 8. 17.30 JAKO MALÍ KLUCI
29. 8. 20.00 PŘED PŮLNOCÍ
30. 8. 17.30 WOLVERINE
30. 8. 20.00 DRSŇAČKY
31. 8. 17.30 ŠMOULOVÉ 2
31. 8. 20.00 OSAMĚLÝ JEZDEC
3. 9. 19.00 ITALSKÝ KLÍČ

Dixieland se tentokrát hrál na louce u lávky
Dobřichovice - Oblíbený dixielandový festival se druhou srpnovou sobotu
konal v Dobřichovicích. Na louku u dobřichovické lávky pro pěší se akce
přestěhovala z Řevnic, kde se před jedenácti lety konala poprvé. Na podiu se
střídal jeden soubor za druhým: Senior Dixieland, Louisovi sirotci, Junior
Dixieland ZUŠ z Mariánských Lázní, J. J. Jazzmann & Martina Bártová,
Originál Indigo, Přelet M. S., Steamboat Stompers & Eva Emingerová,
BrassBand... Mluveným slovem přehlídku dixielandových kapel doprovázel
trumpetista a showman Petr Hasman. Návštěvníky kromě senátora Jiřího
Oberfalzera, pod jehož záštitou se akce konala, pozdravil i bývalý starosta
Řevnic Miroslav Cvanciger, který stál u jejího zrodu, a starosta Dobřichovic
Michael Pánek. Festival se v Dobřichovicích konal podruhé - loňská premi-
éra se odbývala na náměstí před místním zámkem. (pef)

Tipy NN
* Literárně hudební večer se jako
součást festivalu Musica Viva koná
20. 8. v zámku Dobřichovice. Na
stejném místě se 22. 8. uskuteční
Malá renesanční noc a 26. 8. Barok-
ní slavnosti. Všechny pořady začí-
nají od 19.30 hodin. (vlc)
* Dětské představení Michal k sní-
dani přijede zahrát Michal Nesvad-
ba do letního kina v Berouně 24. 8.
od 15.00. (vš)
* DJ Nextrem a DJ Xception z Řev-
nic povedou 24. 8. od 21.00 diskoté-
ku v Clubu Kino Černošice.         (vš)
* Výstava skupiny Rastr bude od
27. 8. přístupná v zámku Dobřicho-
vice. Volné sdružení čtyř umělců,
malíři Miloš Englberth, Jindřich Há-
jek, Jakub Kándl a fotograf Jiří
Macht, které si říká Rastr, se zabývá
fenoménem závěsného obrazu. (vlc)
* Skupiny Snow Job, Excelence a
Kolektivní halucinace hrají 30. 8. od
19.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Výstava fotografií Václava Havla
s názvem Prezident je v ZUŠ Řevni-
ce a v místní kavárně Modrý dome-
ček instalována do 30. 8.            (šah)
* Vinařské slavnosti se konají 31.
8. v areálu zámku Dobřichovice. Od
11.00 mohou návštěvníci ochutná-
vat víno a diskutovat s vinaři. Hrát
jim budou kapely Medicimbal, Se-
nior Band, Třehusk a Cluaran, vy-
stoupí i šermíři z Alotria. U kostela
budou pro malé návštěvníky připra-
veny pohádky, rukodělné dílny i hry.
Po vyhlášení Vinaře roku 2013 za-
hraje od 19.00 romská kapela Bitu-
men Beat a od 23.00 Timudej. (vlc)
* Hudební maraton vás čeká 31. 8.
v černošickém Clubu Kino. Od
14.00 zahrají Blank Out, Secret of
Darkness, Švédská trojka, Lokomo-
tiva Planet a další kapely. O půlnoci
naváže noční diskotéka.                (vš)
* Countra kapela Pohodáři zahraje
31. 8. od 19.00 v zahradní restauraci
hotelu Grand Řevnice.                  (ah)
* Výstava fotografií Karlštejnsko z
balonu je do 5. 9. k vidění v Pivova-
ru MMX Lety.    Vladimír GlASER

JAKO V DOBÁCH ELVISE. Křepčící účastníci akce Rockabilly rumble 2013 v řevnickém Lesním divadle.     Foto Tomáš PeTerka

V domečku se »uhnízdí« fotky ptačí říše
Výstavu fotografií MVDr. Zdeňka Valeše a MVDr. Vladimíra Šoltyse Co kde
létá, aneb Pohled dalekohledem do ptačí říše hostí od začátku září do 6.
října kavárna Modrého domečku v Řevnicích. Vrcholem výstavy bude před-
náška o pozorování volně žijících ptáků v nejbližším okolí Řevnic, která se
uskuteční 26. 9. od 19.00 v kavárně Modrý domeček. Její praktickou částí
pak bude ornitologická vycházka v rámci Festivalu ptactva. Sraz je 28. září
v 8.00 na Palackého náměstí v Řevnicích.
Na říjen Modrý domeček chystá výstavu a prodej obrazů z 11. aukčního salo-
nu výtvarníků Konta Bariéry. Budete si moci zakoupit kvalitní obraz od zná-
mých českých výtvarníků za nízkou cenu a podpořit tím charitativní činnost
Konta Bariéry.         Šárka HaŠková, občanské sdružení náruč, Řevnice

V dobřichovickém Café Bar Bím se 9.srpna konala vernisáž výstavy několika
děl kontroverzního umělce Andyho Warhola.
Revoluční tvůrce, který v 60. letech minulého století bořil zavedené  mýty o
umění, byl jednou  z velkých ikon tzv. popartu. Do té doby nepříliš používaný
sítotisk povýšil na umělecký formát světové úrovně. Ve svém díle tento obje-
vitel několika hudebních talentů ovlivnil celou generaci podobně smýšlejících
jedinců, těžko ovšem říci, zda v pozitivním duchu... Jeho život se nesl na vlně
drog, mamonu a undergroundu. Jak lze obdivovat člověka, který se netají tou-
hou stát se automatem na občerstvení - hlavně nemít žádné city? Z mé stra-
ny těžko. I přes to, že mě jeho tvorba nijak pozitivně neoslovuje a autor sám
ještě méně, nelze mu upřít originalitu a průraznost, se kterou ne otevřel, ale
pro všechny doslova vyrazil bránu stávajících představ o formě umění. Jeho
velké obrazy mají spíše iritující a provokativní náboj, ale rozhodně se nedají
přehlédnout a nechat bez povšimnutí. 
V dobřichovické galerii můžete spatřit jeho světoznámou plechovku fazolí
Cambell, portrét Marylin Monroe, obličej Ingrid Bergmanové, Elizabet Tay-
lor, šokující detail mužského rozkroku v kalhotách Lewis, hlavu čínského
vůdce Maa a další  barevná díla Andyho Warhola.     Helena Pelikánová, 

karel GreGor, Řevnice 

»U Bímů« vystavují Warholovu plechovku
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Všeradův kurýr

Srpen vstoupil do druhé poloviny a
zatím je provázen příjemným letním
počasím. Věřím, že většina z vás si
užívá sluníčka a prázdninové poho-
dy, aby nabrala sil na další období. V
závěru srpna se budou ve Všeradi-
cích konat tradiční oslavy Bartolo-
mějského posvícení a pouti. Koloto-
če střelnice a další atrakce najdete ve
dnech 24. a 25. 8. na návsi. Na pou-
ťových zábavách v místní hospodě
zahraje v sobotu i v neděli od 20.00
skupina Gong, v pondělí 26. 8. od
9.00 na pěkné hraje  p. Jedlička a od
19.00 hodin Dynamic band. Přeji
všem příjemné prožití posledního
období prázdnin a ještě mnoho po-
hodových letních dnů.
Výstavba vodovodu a kanalizace po-
kračuje podle plánovaného harmo-
nogramu. Spolupráce s dodavatel-
skou společností funguje bez problé-
mů. Máme dokončeny první dvě eta-
py rozvodů v obci a pracuje se na

třetí. Uzávěra trasy třetí etapy od ob-
chodu směrem na Bykoš potrvá do
30. října. Čistírna odpadních vod již
dostává konečnou podobu, část je již
zastřešena a omítnuta, od 26. 8. se
započne s montáží technologie tak,
aby čistírna mohla být zprovozněna
do konce října. Dále se pracuje na
hlavní kanalizační stoce - ta má být
hotová do poloviny října. Od září se
začne budovat vodovodní přivaděč a
vodojem. Práce směřujeme k tomu,
abychom od počátku listopadu moh-
li zahájit zkušební provoz čistírny a
připojovat ty občany, ke kterým již
budou zavedeny přípojky.
K dnešnímu dni máme podepsáno
162 smluv na vybudování přípojek a
věřím, že do konce srpna podepíše-
me ještě přibližně 12 smluv. Musím
však občany požádat, aby začali pla-
tit, neboť máme zatím mnoho nepla-
tičů, což nás brzdí. Z vybraných pe-
něz totiž platíme projektové práce,

stavební povolení a vlastní přípojky.
Věřím, že všichni, kterých se to tý-
ká, začnou konat.

Vzhůru k volbám!
Již delší čas uvažuji o tom, jak zapo-
jit naše občany do práce v obecním
zastupitelstvu - vždyť již zhruba za
rok se budou odevzdávat kandidátní
listiny do komunálních voleb. Byť
se to někomu může zdát jako dosta-
tečně dlouhá doba, já jsem trochu ji-
ného názoru. Rok uteče jako voda a
nastane těžké shánění kandidátů;
právě tomu chci předejít. Je třeba si
uvědomit, že obec potřebuje do své-
ho vedení novou krev, která ji zase
posune o nějaký ten krok kupředu.
Proto žádám každého, komu není
lhostejný rozvoj Všeradic, aby se za-
myslel, zda právě on by nedokázal
svojí prací v zastupitelstvu pomoci
rozvoji obce. Upozorňuji však pří-
padné zájemce o tuto práci, že to ne-

ní nic jednoduchého - každý to bude
dělat na úkor svých zájmů a volného
času,. To by vás ovšem nemělo odra-
dit, vždyť to přeci děláme pro sebe a
své děti! Prosím, přemýšlejte o tom.
Když jsem začal agitovat do zastupi-
telstva obce, nemohu nezmínit blíží-
cí se volby do poslanecké sněmovny.
Za chvilku začne kolotoč předvoleb-
ních slibů a mazání medu kolem úst.
Celé spektrum stávajících parla-
mentních stran nám bude vykládat,
jak oni jsou ti praví a připravení vést
naši zemi k rozvoji a prosperitě. Já
říkám, že je to lež! Vždyť nám to již
předvedli v uplynulých třech letech,
kam jsou schopni zemi dovést. Těm-
to stranám nejde o prosperitu našeho
státu, ale o vlastní prospěch. Je třeba
dostat do poslaneckých lavic nové
tváře, které již něčeho dosáhly, za
kterými jsou vidět výsledky jejich
práce. Proto volte ANO2011!

Bohumil STIBaL, starosta obce

Pouť nabídne kolotoče i pěknou hodinku
STAROSTA VŠERADIC: „BLÍŽÍ SE VOLBY, OBEC POTŘEBUJE DO SVÉHO VEDENÍ NOVOU KREV...“

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 17/2013 (132)

OPRAVILI ROUBENKU. Oprava památkově chráněné roubené chalupy ve Vinařicích byla dokončena v minulých
dnech. Slavnostní zpřístupnění se chystá na říjen - návštěvníci budou moci zhlédnout fotogalerii z historie obce Vi-
nařice. Text a foto Petr PODUBECKÝ, starosta Vinařic

Kuchaři budou bojovat
o putovní pohár
Další ročník kulinářských slavností
se blíží! V sobotu 21. září se sjedou
do zámeckého dvora ve Všeradicích
profesionální mistři kuchařského
umění, aby zde předvedli své kuli-
nářské dovednosti v soutěži O pu-
tovní pohár M. D. Rettigové, letos
již posedmé. Každý rok vaří kuchaři
na konkrétní téma - tentokrát to bu-
de svíčková omáčka. Tak, jako kaž-
dý rok, budou pro návštěvníky při-
praveny i další dobroty, chybět ne-
bude ani prasátko na rožni. Ochut-
nat budete moci kvalitní víno, mí-
chané alkoholické i nealkoholické
nápoje a samozřejmě také všeradic-
ké pivo Všerad! Bohatý kulturní
program pro děti i dospělé vyvrcho-
lí křtem nové desky staropražské ka-
pely Třehusk Nikdy mně nezněly ty
všeradský zvony. Připraveny budou
rozličné soutěže pro malé i velké.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Setkání rodáků u příležitosti 300
let od morové události a 100. výročí
založení SDH Hodyně se koná 24.
8. od 13.00. Ve 13.30 bude uctěna
památka zesnulých u kapličky v Ho-
dyni, ve 14.30 začne prohlídka ha-
sičských fotek a techniky, v 15.30
slavnostní schůze rodáků i občanů.
O hudbu se postará p. Uzlík z Hořo-
vic. Kamila KaaSová
* Loučení s prázdninami se koná
30. 8. od 19.00 na hřišti V Habřin-
kách ve Velkém Chlumci. Na děti če-
kají soutěže i stezka odvahy. (mech)
* Cyklistický závod pro celou rodi-
nu Vižinský trotlík se pojede 31. 8.
Prezentace začíná ve 12.30 na hřišti
TJ Vižina, startuje se ve 13.00. (jaf)

Hned na tři výstavy zve návštěvníky
všeradická galerie M. D. Rettigové. 
Expozice obrazů známé výtvarnice
Věry Mačkové bude slavnostně za-
hájena 29. srpna v 17 hodin. Malíř-
ka má silný vztah k přírodě, kde
čerpá nejen motivy pro svá díla, ale
i energii a duševní sílu. Obrazy, kte-
ré potěší oko i duši, budou ve Vše-
radicích k vidění do 30. září.
Ještě o šest dnů déle můžete v gale-
rii M. D. Rettigové obdivovat díla
Jany a Petr Kellnerových. Prodejní
výstava jejich obrazů tu bude zahá-
jena 5. září v 18 hodin. Profesionál-
ní výtvarní umělci se věnují malbě,
kresbě i akvarelu. Ve svých pracech

zachycují českou krajinu, speciali-
zují se na motivy měst a obcí, ale
malují také figurální náměty. Jejich
díla jsou zastoupena ve státních a
soukromých sbírkách v tuzemsku i
zahraničí.
Do neděle 1. září je ve všeradické
galerii k vidění výstava rozměrných
obrazů výtvarnice Věry Müllerové s
názvem Ve větru. Autorka, která žije
a tvoří v Miroticích u Čimelic se
totiž ve své tvorbě inspiruje příro-
dou, rozevlátou travou, stromy…
Na snímku jsou návštěvníci všera-
dické galerie M. D. Rettigové.

Text a foto
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Všeradická galerie láká hned na tři výstavy obrazů
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Dobřichovičan hrál divadlo před diváky z padesáti sedmi zemí

Řevnice - Novou ředitelkou Základní školy v
Řevnicích je od 1. srpna Mgr. Pavlína SEID-
lEroVá. Ta zvítězila ve výběrovém řízení a
vystřídala tak Mgr. Štěpánku rajchlovou.
Seidlerová má s učením mnohaleté zkušenosti, v
dobřichovické škole působí už 18 let, v poslední
době zastávala funkci zástupkyně ředitele. 
Funkce ředitelky řevnické školy jste se ujala
před pár dny. Co už jste stihla?
Zatím pronikám do problematiky, zjišťuji, jak to
tady chodí, seznamuji se se zaměstnanci. Vytvoři-
la jsem pracovní úvazky, pracuji na rozvrzích.
Musím konstatovat, že se všechno rodí obtížněji,
než normálně, hlavně proto, že se zatím se zdej-
ším prostředím i lidmi okolo stále seznamuji.
A jaká je s nimi spolupráce?
Setkala jsem se v naprosté většině se vstřícností a
zájmem o společnou věc. Je vidět, že učitelé chtě-
jí dál pokračovat a věnovat se dětem. I já bych rá-
da, aby si škola udržela kvalitu, které v minulosti
dosáhla. Za to bych, samozřejmě, chtěla poděko-
vat i bývalé ředitelce Mgr. Rajchlové.
dívala jsem se na webové stránky školy, ještě
nedávno nebyly aktualizované...
Proces převzetí byl zdlouhavý. Za zdržení se om-
louvám a děkuji za trpělivost. Teď už jsou webo-
vé stránky zprovozněné a fungují, postupně na
nich budou přibývat aktuální informace a v sou-
vislosti s vývojem měnit svou tvář.
Jaká je vlastně kapacita školy?
V současné době je to 460 dětí, což znamená, že
celá kapacita je naplněná. Do konce srpna by nám

MŠMT mělo schválit její navýšení o 48 míst.
Hodně se mluvilo o tom, zda budou do září hoto-
vé dvě třídy v budově městského úřadu. Budou?
Tyto dvě třídy jsou hotové, zařízené. Budou zde
umístěné třídy 3. B a 3. C. V budově I. stupně zů-

stane jedna volná třída, která může fungovat jako
jazyková učebna a po vyučování ji po celý školní
rok bude využívat i družina.
Kolik učitelů ze školy nakonec odešlo a kolik by-
lo přijato nových?
Odešlo pět učitelů, z toho jedna učitelka šla do dů-
chodu a jedna se stala ředitelkou v Zadní Třebani,
další získala místo poblíž svého bydliště. Byli při-
jati noví pedagogové do vedení školy. Jinak počí-
tám téměř se všemi, které přijala bývalá ředitelka.
Chystáte ve škole nějaké zásadní změny?
Chci se nejdřív seznámit s chodem školy i se za-
městnanci. Žádné převratné změny tedy zatím ne-
chystám; ráda bych udržela tradiční a obvyklé ak-
ce, jako je akademie nebo předávání výročních
cen. Také projektové dny mají smysl - ráda bych
probrala s učiteli, jakým tématům by se chtěli v
průběhu roku věnovat. Co ale musíme především
vytvořit, je nový Školní vzdělávací program.
Jak to bude s družinou a jídelnou?
Družina bude fungovat jako dřív, vychovatelky
mají propracovaný systém bezpečného přebírání a
převádění dětí mezi školou a jídelnou, teď do něj
zapracujeme i budovu městského úřadu. Co se tý-
ká jídelny, v poslední době ke dvěma novým kon-
vektomatům přibyla i nově instalovaná vzducho-
technika. Podle finančních možností budeme pro-
voz kuchyně dál modernizovat. Rozsah její čin-
nosti zůstává stejný. Domnívám se, že mnoho řev-
nických strávníků se už těší, až jim naše kuchařky
zase začnou vařit.                    lucie PAlIČKoVá

Žádné převratné změny nechystám!
ŘÍKÁ V ROZHOVORU NOVÁ ŘEDITELKA ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PAVLÍNA SEIDLEROVÁ

ŘEDITELKA. Nová ředitelka řevnické školy Pav-
lína Seidlerová. Foto NN l. PAlIČKOVÁ

Divadelní soubor Řevnice letos
slaví 90. výročí svého založení.
Historii řevnických ochotníků
zmapoval jejich dlouholetý aktivní
člen František ŠEDIVÝ.          (NN)

Bylo to někdy v létě 1917, kdy se ně-
kolik nadšenců českého divadla za-
stavilo na malé mýtince v řevnickém
lese. Již třetím rokem zuřila válka.

Smutných zpráv o mrtvých  či těžce
raněných bylo tolik, že lidí se zmoc-
ňovalo nejen zoufalství, ale i touha
žít v jiném světě. A bylo to právě di-
vadlo, které je přenášelo do říše snů,
do světa pohádek. V létě toho roku
podnikatel Václav Čekan se svými
přáteli uvedením hry Medvěd a víla
na primitivně upravené lesní scéně
»pokládá základní kámen« k ochot-

nickému divadlu v Řevnicích. Od té
doby uplynulo pomalu 100 let. Řev-
nické ochotnické divadlo proděláva-
lo někdy  bouřlivý rozkvět, jindy za-
se nečekaný pád. Tak, jak život šel.
Lesní divadlo získávalo pozvolna
důstojnou podobu. Vždyť se na něm
hrály hry, které sahaly nejen k lid-
skému srdci, ale udržovaly pocit ná-
rodního vědomí. 
V roce 1923 byl oficiálně založen
divadelní spolek pod názvem Jed-
nota divadelních ochotníků v Řevni-
cích, který si soubor podržel až do
dob rozkladu v 50. letech minulého
století. Jeho činnost byla zahájena
Jiráskovou hrou M. D. Rettigová v
tehdy existujícím sále hotelu Grand.
Doba po první světové válce dýcha-
la vůni svobody a pocitu češství. Ta-
kový byl i repertoár řevnického di-
vadla. Jiráskova Lucerna, Vrchlické-
ho Noc na Karlštejně, Stroupežnic-
kého Naši furianti, Tylův Strakonic-
ký dudák, Čapkova Bílá nemoc, Ze
života hmyzu, Maryša bratří Mrští-
ků, Medkova Jížní hlídka atd. V zi-
mě se zkoušelo i hrálo v některém
řevnickém sále, po požáru hotelu
Grand převážně v sále kina. Hlavní

činnost však směřovala k Lesnímu
divadlu. Za ta léta se vystřídaly na
»prknech« nejméně čtyři generace.
(Pokračování) 

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Jako vedoucí delegát Světového esperantského
svazu pro ČR jsem navrhl do doprovodného pro-
gramu červencového Světového esperantského
kongresu v Reykjavíku hru podle Karla Čapka s
názvem R. U. R. – terura sonĝo (R. U. R. – hroz-
ný sen). Divadelní kus, který sestává z dialogu
Karla Čapka s přítelem o vznikajícím dramatu,
prokládaný obrazy z R. U. R., nastudoval svitav-
ský studentský soubor DoMa. Návrh byl přijat,
divadlo se připravovalo na představení, ale pak
přišla rána: Představitel přítele Karla Čapka,
zkušený žirovnický ochotník Max Kašparů, zkola-
boval se srdcem, a z projektu odstoupil. Hledalo
se, kdo bude dělat partnera netolickému ochotní-
kovi Janu Řepovi, který hraje Karla Čapka. Pod-

mínkou bylo, že se musí rychle naučit text v espe-
rantu a poslušně zahrát roli podle přísných poky-
nů režisérky Radky Obloukové. Protože se nako-
nec nikdo nenašel, souhlasil jsem se záskokem já.
Nikdy jsem sice netoužil vstoupit na prkna, která
znamenají svět, ale na kongres už jsem byl přihlá-
šen a navíc jsem cítil morální povinnost, aby se
mnou navržené divadlo odehrálo. Kromě toho
jsem vydal ve svém nakladatelství esperantskou
verzi R. U. R. v knižní podobě.
A tak jsem se stal asi prvním hercem, možná na
celém světě, který své první veřejné představení
úspěšně odehrál  v rozlehlé kongresové hale před
mezinárodním publikem čítajícím více než 1000
diváků. Petr CHRdle, dobřichovice

Základní kámen položil podnikatel Václav Čekan
DIVADELNÍ SOUBOR ŘEVNICE LETOS SLAVÍ DEVADESÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

NA SCÉNĚ. Autor článku v divadel-
ní hře Naši furianti zinscenované v
roce 1947.                    Foto ARCHIV

PREMIÉRA. Petr Chrdle (vlevo) ve hře R.U.R. -
hrozný sen.      Foto ARCHIV

Mateřská a základní škola Hlásek s.r.o.
Přijme šikovného školníka nebo školnici s řidičským průkazem, který

by se staral o chod a opravy budov, dovoz dětí a rozvoz obědů. Plat by
se odvíjel od počtu odpracovaných hodin, upřednostňujeme fakturaci.

Klub Hlásek/jesličky Klub Hlásek 
Přijmeme do svých řad:

* Paní učitelku MŠ nebo dětskou zdravotní sestru do našich jesliček. 
Počty dětí se zvyšují a my chceme dětem dopřát ještě více péče. 

* Lektorku či lektora pro dětské tanečky 

V případě zájmu se hlaste na tel. čísle 724  903 405
(Markéta Bosáková - zástupkyně ředitele)
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V loňské sezoně se karlštejnští fot-
balisté úspěšně vypořádali s rolí no-
váčka okresního přeboru a přede-
vším díky podařenému jaru dokázali
soutěž udržet. Do nadcházejícího
ročníku mistrovských soutěží vstu-
puje tým z podhradí s cílem vylepšit
loňské jedenácté místo a poprat se o
silný střed tabulky.
Složení mužstva se téměř nezměni-
lo. Odešel pouze záložník Jan Kubí-
ček, na jeho pozici se nám však po-
dařilo získat k hostování Josefa Ryse
z Unionu Beroun. Po zdravotních
problémech se navíc vrátili zkušení
Roman Zbudil a Pavel Tomášek. V
přípravě jsme bohužel přišli o útoč-
níka Michala Šamana, kterého zra-
nění kolene vyřadilo minimálně do
půlky podzimu. 
Trenér Martin Autrata bude opět sta-

vět na zkušených hráčích, které do-
plní draví mladíci. Osu týmu by měli
tvořit Petr Houška, Jiří Kučera a gól-
man Tomáš Císař. V ofenzivě bude-
me znovu spoléhat na Erika Klusá-
ka, loni našeho nejlepšího střelce.
Zdravou konkurencí by měl být pře-
tlak záložníků, důležité však nako-

nec bude, v jaké sestavě se mužstvo
bude na zápasy scházet. Tým v čele
s kapitánem Houškou navíc patří
díky svému poměrně nízkému věko-
vému průměru k těm mladším v sou-
těži, což by měla být jeho výhoda.
(Dokončení na straně 8)

Michal ŠAMAN, TJ Karlštejn

Co se bude dít...
* Hity ze slavného muzikálu Noc
na Karlštejně zazpívají 22. 8. od
20.00 na nádvoří hradu Karlštejn
popové hvězdy Vojtěch Dyk, Matěj
Ruppert, Ondřej Ruml, Tereza Čer-
nochová aj. Doprovodí je Český ná-
rodní symfonický orchestr.        (pef)
* Na Festiválku, který se koná 24.
8. v restauraci Na nádraží Karlštejn,
zahrají od 20.00 Kapičky.      (mam)
* Jazzové SGB Trio Praha zahraje
31. 8. od 19.00 v restauraci U Bílé
paní Karlštejn. Na 14. i 27. 9. se
tamtéž od 19.00 chystá vystoupení
Old Fashion Tria. (mam)
* Hradozámecká noc s progra-
mem, nočními prohlídkami i s pro-
mítáním filmu Noc na Karlštejně se
koná 31. srpna a 1. září na hradě
Karlštejně.                Jaromír KUBŮ
* Čtvrtá karlštejnská můří noc se
uskuteční 6. září. Podrobnosti na
www.ceskykras.nature.cz.

Irena JANČAŘÍKOVÁ
* 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)

Ve školce se těší
na nový »přírůstek«
Karlštejnská školka si užívá posled-
ních dnů letního volna. Děti jsou
ještě na prázdninách, mateřinka je
prázdná. Velký úklid po povodních
se uskutečnil hned v červnu; nyní ve
školce udržujeme jen »normální po-
řádek« - větráme, utíráme prach,
zaléváme květiny, vyřizujeme poš-
tu... Naplno vše začne poslední srp-
nový týden, kdy už se budou připra-
vovat třídy, nástěnky a hlavně znač-
ky pro nově nastupující děti. Hned
na září máme naplánované divadýl-
ko, výlety - dokud nám to počasí do-
volí, opět začneme jezdit do Solné
jeskyně v Berouně. Tam jezdíme
pravidelně každé jaro i podzim, dě-
tem, které touto ozdravnou kůrou
procházejí, to velmi pomáhá. 
Naše dlouholetá, výborně vařící ku-
chařka Jaruška odešla do důchodu,
a tak se všichni těšíme na nový »pří-
růstek« do našeho malého kolekti-
vu. I když na Jarušku budeme moc
a moc vzpomínat. Hezký zbytek léta!

Hana HRABÁKOVÁ, Karlštejn

»Orloj« vyhrává O Zuzano i Hádej, Matyldo...

Na oslavy přijedou
spřátelené sbory
Oslavy 115. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Karlštejně
se budou konat 7. září v areálu zb-
rojnice. Na malou slavnost byly po-
zvány spřátelené sbory okrsku Liteň
a okresu Praha-západ. Na dopoled-
ne chystáme den otevřených dveří
pro místní i zájemce z okolí s výsta-
vou fotografií i dokumentů. Odpo-
ledne se uskuteční posezení se členy
okolních sborů, na kterém budeme
diskutovat, jak pokračovat dál. Ne-
bude chybět malé občerstvení. Na
prosincové výroční valné hromadě
pak oceníme naše členy za práci v
našem hasičském sboru. 

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       9/2013 (17)                

SPOUŠŤ V KEMPU. Ledva se poda-
řilo karlštejnský kemp uklidit po
červnových povodních a znovu se
zaplnil návštěvníky, přihnala se 4.
srpna bouřka doprovázená lijákem a
vichřicí. Schovaní pod pergolou
jsme sledovali, jak kempem lítají vět-
ve ze stromů, slunečníky, stany... Po
hodině se situace uklidnila, přijeli
karlštejnští hasiči, pořezali stromy a
všichni jsme se dali do úklidu...  Dě-
kuji všem za pomoc. Text a foto

Radka VČELIČKOVÁ, Karlštejn

KARLŠTEJNSKÁ ZVONKOHRA. V Karlštejně mají novou turistickou atrak-
ci - zvonkohru. Každou čtvrthodinu od 10 do 18.00 bimbne, v každou celou
odbimbá tolikrát, kolik je právě hodin a navíc zahraje písničku. „Je jich na
výběr mnoho, každou hodinu hraje jiná, třeba O Zuzano, nebo Hádej, Ma-
tyldo,“ říká nadšená obyvatelka Karlštejna Lenka Mihalíková. Na zvonkohře
je deset zvonů, některé z nich mají i svá jména. „Rádi bychom poděkovali
majitelům Domu hodin za Zvonkohru, která je srdci i uchu lahodící a zpří-
jemňuje nám každodenní bytí v Karlštejně. Přejeme vlastníkovi »karlštejn-
ského orloje« Daliboru Motejlkovi, aby stejně jako nám dělal radost i všem
obyvatelům a návštěvníkům městyste,“ napsali na adresu Karlštejnského zp-
ravodaje Nina Klestilová a Lenka i Mirek Mihalíkovi. (pef)      Foto ARCHIV

Plány fotbalistů? Střed tabulky
NOVÝ ROČNÍK OKRESNÍHO PŘEBORU ROZEHRAJÍ KARLŠTEJNŠTÍ 24. SRPNA

Karlštejnský zpravodaj
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Hrad Pražané nedobyli, zato obec byla totálně vypleněna
OSUDY OBCE KOPÍRUJÍ SLAVNÉ ČASY I DNY ÚPADKU HRADU KARLŠTEJNA

Během letní přípravy jsme sehráli
šest přátelských zápasů. Prověřila
nás dvě mužstva z vyšší soutěže - ut-
kání s Hýskovem i pražským Chodo-
vem jsme sice prohráli, cennou zku-
šeností však pro nás bylo seznámení
s kvalitou krajských soutěží. Doká-
zali jsme porazit Kazín i Dolní Bře-
žany. Ve slušném tempu se odehrálo
utkání se Všeradicemi (2:0), posled-
ním soupeřem byl pražský tým z Vy-
sočan TJ Praga.
Úspěšní bychom chtěli být i v pohá-
ru České Pošty, který zahájíme 2.
okresním kolem 11. září. První mist-
rovský zápas nás čeká 24. srpna na
hřišti nováčka ze Všeradic, který
nám jistě bude chtít oplatit porážku z

přípravy. Šlágr podzimní části na-
bídne 10. kolo, ve kterém v derby
přivítáme Ostrovan Zadní Třebaň.
Kromě již výše zmíněných cílů by-
chom také rádi viděli na domácích
utkáních více fanoušků. V loňské se-
zoně jsme patřili v návštěvnosti bo-
hužel k těm horším celkům, věříme
však, že letos si na zápasy Karlštejna
diváci cestu najdou a pomohou nám
k vylepšení loňského umístění.

Na aktuální soupisce 
A-mužstva Karlštejna jsou:
Brankáři: Tomáš Císař, Daniel Tro-
jan, Miroslav Cajthaml
Obránci: Petr Houška, Martin Čer-
vený, Marek Fiala, Ondřej Cajthaml,
Jan  Hrabal, Jiří Kučera, Jan Brandejs
Záložníci: Šimon Zajíc, Ladislav
Lopušan, Josef Rys, Roman Váňa,
Daniel Novotný, Roman Zbudil, Pa-
vel Kučera, Lukáš Horčic

Útočníci: Michal Šaman, Erik Klu-
sák, Pavel Tomášek, Jan Lopušan,
Petr Králík
Trenéři: Martin Autrata, Miroslav Cajt-
haml      Michal ŠAMAN, Karlštejn

Fotbalisté chtějí hrát ve středu tabulky
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

PŘÍPRAVA. Fotbalisté karlštejnského A-mužstva v jednom z letních příp-
ravných zápasů. Foto Michal ŠAMAN

Léto je v plném proudu, děti jsou na
prázdninách s rodiči, nebo jsou u ba-
bičky či na táborech. Dnes není pro-
blém umístit na táboře i dítě před-
školního věku. Kdysi dávno jsem také
jezdila coby praktikantka, později od-
dílová vedoucí na tzv. »pionýrské« tá-
bory. Jezdila jsem na trempské tábory
se skautským zaměřením na říčku Ja-
vornici, kde jsme si tábor společně
vybudovali od základů. Stavěli jsme
stany, základnu a kuchyni, kde jsme si
celou dobu i sami vařili. Pro vodu
jsme chodili do studánky a myli sebe i
nádobí  v potoce. A učili jsme děti, jak
žít v přírodě.
Pak jsem jezdila na tzv. ROHácké
(podnikové) tábory, kde jsme měli
veškerý komfort až pod nos. Jezdila

jsem celá léta na poslední turnus do
Rakovic (tehdy trvaly tábory tři nedě-
le). Pravidelně jsme prostřední týden
trávili s
nejstar-
šími od-
díly na řece Otavě. My dospělí na
kanoích, děti na malých člunech.
Proto se také oddíl nejstarších kluků
každoročně jmenoval Vodáci a dívky
byly Otavanky. Každý oddíl si vymýš-
lel název, pokřik a vlajku. Vzpomínám
na jedno léto, kdy jsem vedla oddíl
10– 11letých holčiček, a těm se líbil
název Myšáci. Na vlajku si namalova-
ly krásnou Myšandu s červenou mašlí
a pokřik zněl: My jsme malí Myšáci,
máme rádi legraci! Pokřiky děti víta-
ly na ranních nástupech každý den.

Myšáci, Táborníci, Pavouci, Beruš-
ky… Ale jen do doby, než se v táboře
jednoho dne objevila delegace Zá-

vodního
v ý b o r u
R O H .

Několik obtloustlých, plešatých, upo-
cených pánů a jedna soudružka s tuž-
kou a notesem, která zapisovala veš-
keré chyby. Názvy oddílů se delegaci
zdály málo ideologické a radili nám
je změnit. Všichni vedoucí jsme tam
stáli s hlavami dolů… Nejstarší děti si
své Vodáky a Otavanky obhájily, malé
Berušky taky; o to větší změna čekala
ty prostřední. Myšáci neprošli. Nako-
nec mi bylo doporučeno, že nejlépe by
znělo Oddíl Marušky Kudeříkové.
Tááááááák!!! Vysvětlujte malým dě-

tem, že se jejich oddíl do teď jmeno-
val Myšáci a od teď se budou jmeno-
vat Oddíl Marušky Kudeříkové! Už si
nepamatuju, co jsem jim řekla, co
jsme ztvárnili na vlajku, ani jaký byl
náš pokřik. Ale utkvěl mi pokřik oddí-
lu kamaráda Jožky, který své dosa-
vadní Táborníky přejmenoval na Che
Guevaryho děti. Dodnes slyším, jak ti
malí kluci řvali: Táborem náš pokřik
letí, my jsme Che Guevaryho děti!  O
co to mají dnešní děti i vedoucí krás-
nější…
Možná je to přiznání hloupé, ale věří-
te, že jsem já, tehdy studentka beroun-
ského gymnázia, vůbec netušila, kdo
to byl Che Guevara? Jestli jsme to
probírali, tak jsem asi chyběla…
Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Táborem náš pokřik letí, my jsme Che Guevaryho děti...!

V minulém čísle Karlštejnského zp-
ravodaje jsem se rozepsala o diva-
delní hře Noc na Karlštejně. Teď
snad čtenáře potěším sepsáním o his-
torii obce. 
Budňany byly stavěny společně s
hradem jako bydliště mistrů hutě ka-
menické, dělníků a nádeníků. Pů-
vodně to byly srubové stavby - Bú-
dy, Boudy a od 18. stol. Budňany.
Osudy obce úzce souvisejí s osudem
hradu a kopírují jeho časy slavné i
dny úpadku. Až po vládě Marie Te-
rezie se život v obci začíná vzdalo-
vat ponurému osudu hradu.  
Po dokončení prací na hradě v roce
1357 se většina řemeslníků odstěho-
vala za dalšími pracemi do Prahy a
domy obývali služebníci, čeledíni
atd. Po smrti Václava IV., po mar-
ném půlročním obléhání hradu kališ-

nickými Pražany, nebyl sice hrad do-
byt, ale obec byla totálně vypleněna
a zničena. Doslova shořela. To bylo
v roce 1422. Po čtyřech letech byly
Búdy opět postaveny. V roce 1430
vzkvétala řemesla. Jsou zmínky o
kováři, uhlíři, řezníkovi, krejčím i
drobných hospodářstvích a dílnič-
kách. V roce 1439 však vzkvétající
podhradí znovu lehlo popelem,  vi-
nou požáru u ševce. Další úpadek
nastal ke konci třicetileté války v ro-
ce 1648, kdy Švédové zničili téměř
celý hrad a vyplenili obec. 
Ta se ale po válce opět brzy vzmo-
hla. Občané měli různé výsady - zce-
la bezvýznamné poplatky za pozem-
ky platil symbolicky jediný člověk.
Robota byla jen jeden den v roce, o
žních. Zato měli lidé tyto povinnosti:
- poslové po karlštejnském panství 

- úklid na hradě 
- úprava cest 
- nadhánění zvěře při lovech 
- obstarávání paliva 
Za vlády  Marie Terezie se lidem  v
podhradí vedlo celkem dobře. Obec
se rozšiřovala i do okolí. V té době
byla před farou vztyčena socha sv.
Šebastiána od Matyáše Brauna. 
V roce 1794 byla obec rakouským
císařem a českým králem Františ-
kem II.  povýšena na městys s prá-
vem konat tři výroční trhy, užívat
název Budňany a mít v obecním zna-
ku lva. 
V roce 1837 byla postavena nová
škola. První katalog založený v roce
1807 učitelem Ferninandem Bořic-
kým je začátkem souvislých zázna-
mů o životě  školy, tehdy ještě jako
školy farní. Tu navštěvovaly děti z

Budňan, Karlštejna, Poučníka, Klu-
čic, Krupné, Hlásné Třebaně, Mořin-
ky, Mořiny a Dolního Roblína. Počet
žáků byl značný - vyučovalo se ale v
jediné třídě. Protože každoročně dětí
přibývalo a stará škola už nevyhovo-
lala, byla v roce 1837 postavena ško-
la nová. Měla dvě velké třídy, byt
pro řídícího a učitele i učitelského
praktikanta. Vybavení bylo moderní. 
Na desce umístěné nad vchodem do
školy je uvedeno: »V těchto se doz-
vídá síních pilné robě Bohu čím
povinno, bratřím, vlasti, sobě.« Tu-
ristům dá dost práce nápis přečíst,
protože je psán tehdejším pravopi-
sem, kde se užívá místo v »w« a mís-
to i »j«. 
Příště vás seznámím se zaměstnáním
obyvatel a s hospodami.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

KARLŠTEJNSKÉ (LETNÍ) POSTŘEHY

Rozlosování mistráků
A-celku TJ Karlštejn
24. 8. 17:00 Všeradice – Karlštejn
31. 8. 17:00 Karlštejn – Komárov
7. 9. 17:00 Stašov – Karlštejn
14. 9. 17:00 Karlštejn – Neumětely
22. 9. 16:30 Trubín – Karlštejn
28. 9. 10:15 Karlštejn – Osek
5. 10. 16:00 Tlustice – Karlštejn
12. 10. 16:00 Karlštejn – Chlumec
19. 10. 15:30 Praskolesy – Karlštejn
26. 10. 14:30 Karlštejn – Z. Třebaň
2. 11. 14:00 Nižbor – Karlštejn
10. 11. 14:00 Loděnice B – Karlštejn
16. 11. 13:30 Karlštejn – U. Beroun

Karlštejnská devítka
má start i cíl v kempu
Velký běžecký závod nazvaný Karlš-
tejnská devítka určený všem věko-
vým kategoriím se v Karlštejně
uskuteční 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.
Startovné je 10 Kč pro mládež, 50
Kč pro dospělé. Oddíly a jednotlivci
mohou zasílat písemné přihlášky na
e-mail: jastana@volny.cz nejpozdě-
ji den předem do 20.00 hodin. Při-
hlásit se je ale možné i v den závo-
du u prezence.
Vyhlášení výsledků se uskuteční po
doběhu poslední kategorie, první tři
závodníci každé kategorie se mohou
těšit na diplom i medaili. V cíli bu-
dou účastníky od 12.00 do 15.00 ba-
vit kejklíř Petr Theimer a staropraž-
ská kapela Třehusk, k dispozici bu-
de občerstvení. Informace poskytne
Stanislav Krtek na telefonu: 603 194
175.      Eva DRBALOVÁ, Karlštejn
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Zavřete most! žádají obyvatelé Třebaně
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kdo by chtěl pod petici proti želez-
nému mostu připojit svůj podpis,
může napsat e-mail na adresu Lydie-
Slavkovova@seznam.cz.
„O petici víme a jsme rádi, že se lidé
dali dohromady, aby upozornili na
to, co se jim nelíbí,“ tvrdí starostka
Zadní Třebaně Lucie Paličková.
„Sami jsme také sepsali stížnosti na
MěÚ v Berouně i na krajský úřad.
Uděláme vše pro to, aby most hlu-
kem neobtěžoval naše lidi,“ dodává.
Podle starostky se o výstavbě provi-
zorního mostu obecní úřad dozvěděl

dva dny před tím, než do vsi přijeli
vojáci. „Bylo to v nouzovém režimu,
tudíž nemuselo být žádné povolení
ani se obec nemohla vyjádřit,“ vys-

větluje Paličková. „Se zprovozně-
ním jsme souhlasili s podmínkou, že
do měsíce bude vyřešena hlučnost a
vyčištěn potok v okolí stavby. Most

je povolen do předčasného užívání
na tři měsíce, pak se uvidí. Čím víc
lidí bude na krajský úřad psát a stě-
žovat si, tím lépe - alespoň nezapo-
mene na to, že by měl co nejdřív po-
stavit nový most. Zatím se jen vym-
louvají, že na něj nejsou peníze,“
uzavírá starostka Zadní Třebaně Lu-
cie Paličková.   Petra FrÝDLová

Bude mníšecký buk
Stromem roku?
Vzrostlý buk z barokního areálu
Skalka nominovalo město Mníšek
pod Brdy do ankety Strom roku 2013.
Strom je vysoký 23 m, koruna je širo-
ká 22 m, obvod kmene je 383 cm. Je-
ho stáří je odhadováno na 230 let.
Odborná porota vybrala Skalecký
buk mezi 12 finalistů. 
Majestátní buk vzhlíží do mníšeckého
údolí z úpatí Skalky. Naši předkové
jej vysadili někdy v letech 1760 -
1780. Přežil nesmírnou zátěž, kterou
přinášelo v 50. letech 20. století pod-
dolování areálu těžbou železné rudy. 
Proč byste měli strom podpořit? Jed-
nak proto, že je krásný a podporu si
zaslouží. A zadruhé proto, že každý
hlas přináší drobný  příspěvek, který
půjde na výsadbu a ochranu stromů v
místě, kde finalista roste. Stačí poslat
»déemesku«ve tvaru DMS STROM1
na číslo 87 777 nebo podepsat arch.  
Do finále soutěže se dostal i jiný
strom z našeho kraje: sto deset let
starý buk u ZŠ na Wagnerově náměs-
tí v Berouně.     Miloš NaVRÁTiL, 

Mníšek pod Brdy

Z našeho kraje 
* Nová lékařská služba první po-
moci funguje v budově Domu s pe-
čovatelskou službou, ulice U Včely
na Zbraslavi. Telefon: 257 257 557,
ordinační hodiny: po - pá 18 - 22, so
- ne, svátky 9 - 22.00. (min)
* Hrátky za muzejními vrátky pořá-
dá Muzeum Českého krasu Beroun
31. 8. od 9.00 do 17.00 Děti si zahra-
jí kuličky, kostky, karty, petanque,
zkusí roztočit káču, tlouct špačky, st-
refí medvěda míčkem či křižáckého
válečníka kuší. Také mohou navštívit
expozice muzea.   Patrik PAŘÍZEk
* Benátská noc v Zadní Třebani,
která byla naplánována na 31. srpna,
se konat nebude. (lup)
* Padaná jablka vykupují od 19. 8.
v areálu KOVO SDS Kuchař. Sbě-
rači dostanou 2 Kč za 1 kg odevzda-
ných jablek. (lup)
* výzva k podání nabídky v poptáv-
kovém řízení na přístavbu budovy
ZŠ a MŠ v Zadní Třebani platí do 6.
9. Potřebné doklady jsou k dispozici
na obecním úřadu. (lup)
* vI. Spanilá jízda svinařských
mopeďáků se bude konat v sobotu 7.
září. Lucie BoXANová
* vižinští mladí hasiči na konci
července trénovali střelbu ze vzdu-
chovky, hráli hry s vodou, schladili
se ve vedru v bazénu, opekli si buř-
ty a při noční hře vyzkoušeli svoji
odvahu. Bylo to zábavné, dobro-
družné a poučné. (jaf)
* Jakýkoliv, i starší, ratanový náby-
tek shání řevnické o. s Náruč, které
poskytuje sociální služby a vytváří
pracovní příležitosti lidem s mentál-
ním postižením a duševním onemoc-
něním. Nábytek použije do relaxační
zóny, kde budou zaměstnanci odpo-
čívat a čerpat energii do další práce.
Dále bychom uvítali ledničky, pokud
možno s co nejmenším mrazákem.
Můžete nás kontaktovat na: gabrie-
la@os-naruc.cz, tel.: 722 633 078. 
Gabriela CyrNErová, Řevnice

* Dvaatřicetkrát vyjížděli řevničtí
profesionální hasiči od 3. 8. do 10. 8.
k odstraňování stromů sražených
bouřkami a silným větrem. Jednalo
se o stromy padlé přes silnice, na
domy, chaty, ploty a do elektrického
vedení. K některým událostem bylo
nutné povolat odborné firmy. Řev-
ničtí spolupracovali i s dobrovolný-
mi hasiči obcí, kteří také likvidovali
desítky popadaných stromů.      (pav)
* Peněženku s 15.000 Kč, doklady a
platebními kartami ztratil 10. 8.
dopoledne v ulici K Černé Skále v
obci Rovina nebo na pozemku domu
v téže ulici její majitel.                (hek)
* Úhlovou brusku v hodnotě nece-
lých 1.000 Kč ukradl 10. 8. neznámý
zloděj ze sklepa rodinného domu v
Zadní Třebani. (hek)
* Dva měděné okapové svody v
délce 10 metrů zmizely z částečně
oploceného pozemku rodinného do-
mu v Hlásné Třebani. Majitel B. S.
má škodu 10. 000 Kč. (hek)

Dům s pekařstvím
hořel v Černošicích
Černošice - Tři zraněné musela v
souvislosti s požárem domu v Čer-
nošicích - vrážské ulici ošetřovat
řevnická záchranná služba. 
Požár bytu v domě,  v jehož přízemí
je pekařství, 13. srpna likvidovaly
hasičské sbory z Řevnic, Radotína,
Mokropsů i Dobřichovic. „Museli
jsme zasahovat v dýchací technice a
nasadit přetlakový ventilátor - dům
byl silně zakouřen,“ uvedl řevnický
profesionální hasič Pavel Vintera a
dodal, že záchranáři ošetřili tři lehce
zraněné obyvatele domu. (mif)

PŘÍLIŠ HLUČNÝ. Proti provizornímu mostu podepisují někteří obyvatelé
Zadní Třebaně petici. Vadí jim, že je příliš hlučný.  Foto Petra FRÝDLOVÁ

V Dobřichovicích
dopíjeli 320 litrů vína
(Dokončení ze strany 1)
„Někde tyto nedopité kvalitní vzorky
vylévají, ale my ne. U nás se pod hes-
lem Přece to nevylejem! dopíjí,“ do-
dal Pánek. Několik desítek »dopíječů«
se snažilo, seč jim síly stačily, mnozí
vydrželi až do ranních hodin. Do půl-
noci jim k tomu hrála i hudba - pak
její produkci přerušili strážci pořád-
ku. Přestože se zpočátku zdálo, že
vína neubývá, ten, kdo dorazil pozdě-
ji, už o ty nejlepší značky přišel. „Při-
jeli jsme přibližně v půl jedné - po di-
vadle, které jsme ten den hráli na Kři-
voklátě,“ uvedl jeden z návštěvníků
akce Karel Král z Dobřichovic. „Moc
kvalitní vzorky už na nás nezbyly. Vše
bylo moc sladké...“ (pef)

Sedlácké a řemeslné trhy pořádá 31.
srpna na Ostrově v Zadní Třebani
místní sdružení Salto. Od 14 do 17.00
bude k mání rozličné zboží převážně
domácí výroby. Připraven je také
program pro děti a v »momentálním
hostinci« U Mandlu můžete ochut-
nat pivo z nového třebaňského pivo-
varu Bobr, kávu, palačinky, koláče... 
Co je to ten momentální hostinec?
Po dvou letech pořádání Sedláckých
a řemeslných trhů jsme přemýšleli,
co se lidem líbí. Vedle dětských dí-
len Šikovného sedláčka návštěvníci
přicházeli na kávu, koláč a popoví-
dat si se známými. Právě vytvoření

takového místa pro setkání bylo na-
ším cílem od začátku. Teď je máme
v podobě momentálního hostince,
třebaňské obdoby ve světě zavede-
ného »pop-ap restaurantu«, neboli
dočasné restaurace. U Mandlu se
jmenuje proto, že trhy se obvykle
konají v okolí domečku na plácku
vedle Společenského domu, kde
kdysi býval mandl. 
V hostinci si můžete posedět vždy v
době konání trhů. Teď, 31. srpna,
tedy výjimečně na Ostrově, 21. 9. a
19. 10. právě na plácku u bývalého
mandlu.    Blanka Hovorková,

SALTo o. s., Zadní Třebaň

Sedlácké trhy budou 31. 8.
V HOSTINCI U MANDLU SI MŮŽETE PORUČIT PIVO BOBR

Řev a smích musel být slyšet až do Dobřichovic
V sobotu 17. srpna se za krásného počasí u dolního jezu v Hlásné Třebani
konal hasičsko-hudební festival Hasofest. Pro děti byl připraven bohatý
program plný her a soutěží, pro nejmenší caparty byl k dispozici skákací
hrad a bazén plný míčků. Střílení lukem i skluzavka byly stále v obležení,
stejně jako soutěž v nošení vajíčka na lžíci. Velká legrace byla u soutěže v
házení sudem. Zajímavá byla ukázka našich »Plamínků« - ošetření zraně-
ného a umělé dýchání. K záchraně tonoucího se nahrnuli snad všichni ná-
vštěvníci. Hasiči  a záchranáři měli co dělat, aby si »vybojovali« místo na
akci. Odhánět lidi museli i při hašení hořícího auta. Abychom netrpěli hla-
dem nebo žízní, byla k mání pečená kýta, grilované masíčko, klobásy, her-
melín, koláčky, štrůdl, samozřejmě pivo, víno, limonády... Hezkou podíva-
nou představovalo vypouštění lampionů štěstí, obloha byla rázem plná
světýlek! Poslechnout jsme si mohli kapely Space Cripple Bastards, Woca-
ties, Bek Ofis, Lighmotif a Odečet plynu. Pod pódiem bylo narváno,  všich-
ni se nějak pohybovali, kroutili, tancovali...  Řev a smích se linul přes řeku
do dalekého okolí, myslím, že nás bylo slyšet až v Dobřichovicích.
Všem, kteří se podíleli na této akci, děkuji - náramně jsme se pobavili.

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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STŘEDOVĚKÝ DEN
7. září, zámek Dobřichovice

***

11.00 - Dobřichovická Alotria
X. ročník festivalu historického šermu 

tance a divadla

21.3O - Noc na Karlštejně
Poberounský muzikál - v hlavních rolích 
Pavel Vítek, Jan Rosák, Lumír Olšovský, 
Petr Jančařík, Jan Matěj Rak, Petr Bendl, 

Monika Vaňková, Pavla Švédová,
Karel Král, Petr Říha, Alena Říhová...

Šermíři, metači ohně, koně, koza...

Předprodej vstupenek MěÚ Dobřichovice:
724 339 732, kultura@dobrichovice.cz
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Lety - Výjimečné setkání se usku-
tečnilo 3. 8. na zahradě letovského
samuraje, učitele bojových umění
a sebeobrany Tomáše Pelicha. Na
sluncem zalitou terasu usedl Roy
Littlesun - Malé slunce. Nositel od-
kazu indiánského kmene Hoppi
nám předal část učení, které nabí-
zí celému světu na svých cestách. 
Autor knihy Revoluce jednoho srdce
- která se zabývá transformací člově-
ka zevnitř pomocí živé stravy - jíma-
vě vypověděl vlastní příběh vidění
světa i nabídku cesty, kterou sám
prošel. Setkání s Royem ve mně za-
nechalo hluboký otisk. Bylo mi nes-
mírným potěšením hřát se v jeho
blízkosti  a  být součástí jeho obřadu.
Tomáš Pelich popsal okolnosti set-
kání.            Helena PELIKÁNOVÁ

Pořádali jsme u nás doma setkání s
přáteli. Vrátil se mi kamarád z jede-
nadvacetidenního přechodu na prá-
nickou stravu a chtěli jsme se sezná-
mit s jeho zkušenostmi. Pár dní
předtím jsem potkal Roye Littlesuna
– šamana z Jávy, který dostal učení
od stařešinů z indiánského kmene
Hoppiů. Protože Royovo učení úzce
souvisí se stravováním, pozval jsem
ho na naši »pránickou« schůzku. 
Roy přijel do Prahy vykonat obřad
na vrchol prostředního oblouku Kar-
lova mostu. Spolu s přáteli jsme měli
tu čest být u toho a rádi jsme mu
pomohli vykonat rituál s modlitbami,
tancem a kouřením šamanské dýmky.
Roy mluvil o tom, že Praha je pro ša-
many místem, kde je snadné přechá-
zet mezi světy. Je to práh. 
Tento obřad byl posledním ze tří,
které při své návštěvě v ČR vykonal.
První se odehrál na lodi sv. Anežka
při noční projížďce po Vltavě. Ve tmě
jsme zastavili loď pod Vyšehradskou
skálou a Roy vykonal krátký obřad,
při kterém se poklonil duchu kněžny
Libuše. Potom následovala procház-

ka po Vyšehradě. Doporučuji tato
místa navštívit v nočních hodinách,
kdy tu nejsou turisté. Naplno se pro-
jeví jejich síla. 
Velmi si vážím obřadu, který Roy Lit-
tlesun vykonal u nás, v Letech. Ode-
hrál se u nás na zahradě, v malé
stavbičce v šintoistickém stylu, kte-
rou využívám k meditacím. Při obřa-
du Roy vzýval duchy sv. Václava a
Karla IV., neboť - jak říkal - Lety leží

na velmi silné energetické dráze me-
zi Pražským hradem a Karlštejnem.
Jako třetího oslovil ducha Mijamota
Musashiho, nejslavnějšího šermíře
Japonska. Roy si totiž všiml, že mám
malou sošku tohoto významného
válečníka a dal ji spolu s ostatními
rituálními předměty na oltář. Velice
mě tím potěšil. Možná to bylo i tím,
že k nám přijel právě z Japonska,
kde přednášel své učení, které nazý-

vá Revoluce jednoho srdce. Stařeši-
na indiánského kmene Hoppi jmé-
nem Tito Roye vyzval: „Zatřes mra-
veništěm a řekni světu pravdu o zá-
konu stvořitele.“ A tak Roy tentokrát
třásl mraveništěm v Letech.
Do Česka přijede Roy znovu v říjnu.
Pokusíme se zorganizovat další set-
kání, při kterém by mohl prezentovat
podrobněji své učení. Slibně se rýsu-
je spolupráce s řevnickou čajovnou
Cherubín, kde by se mohla konat
jeho příští přednáška. 
Dostal jsem od Roye malou hliněnou
nádobku, kterou vyrobil z červené jí-
lovité hlíny sebrané u pramene nad
Mníškem pod Brdy. Je v ní malý ot-
vor, do kterého mám nasbírat co nej-
více modliteb. S touto relikvií poté
bude pracovat při šamanských obřa-
dech v ČR. Pokud by měli čtenáři zá-
jem připojit se tímto způsobem k je-
ho práci, mohou mě kontaktovat na
tel.: 603 201 778. Rád poskytnu i zá-
znam jeho letovské přednášky. 

Stačí odběhnout od televize

Dříve, když chtěl člověk dostat učení
od Mistra, musel nastoupit velmi
dlouhou a namáhavou cestu. Tito
duchovní učitelé žili v ústraní a li-
dem se často vyhýbali, stranili se po-
litických i světských záležitostí. Stát
se žákem takových mistrů, kteří za
námi dnes jezdí takřka až do našich
domovů, dříve znamenalo obětovat
takové cestě celý svůj život. K tomu,
abychom se dnes nechali poučit od
duchovních mistrů, stačí na chvíli si
poodběhnout od televize. Naléha-
vost, s níž tito učitelé jakoby na po-
slední chvíli rozdávají své vědění, by
nás měla varovat. Měla by nás při-
mět alespoň trochu zpomalit své tu-
risticko-spotřebitelské pobíhání a
zamyslet se nad tím, co nám přišli
říct. Protože je vřava sebezničení
stále hlasitější, zesiluje i potřeba
naslouchat!     Tomáš PELICH, Lety

Šaman v Letech třásl mraveništěm
UČITEL BOJOVÝCH UMĚNÍ TOMÁŠ PELICH POZVAL K DOMÁCÍMU OBŘADU ROYE LITTLESUNA Z JÁVY

MALÉ SLUNCE. Šaman Roy Littlesun a samuraj Tomáš Pelich při setkání
v Letech. Foto Lucie PELICHOVÁ

Začátkem června letovské kynology
vyděsila povodeň - nápadně se podo-
bala záplavám z roku 2002, největ-
ším, které jsme zažili. Nakonec se
Berounka naštěstí zastavila pár desí-
tek centimetrů pod korunou protipo-
vodňové hráze, která nás ochránila.
Všechno jsme usušili a díky pomoci
brigádníků jsme velmi brzy znovu

zahájili kurzy pro štěňátka. Část po-
škozeného oplocení se nám snad
podaří spravit do konce prázdnin. 
Téměř celý červenec panovala ext-
rémní vedra, takže jsme si tentokrát
dovolenou užili a pěkně jsme se i se
psy ohřáli. Vyrazili jsme tradičně na
dvoutýdenní letní výcvikový tábor,
kde jsme uspořádali také zkoušky z

výkonu. Právě z důvodů veder byla
účast na zkouškách slabá. Co se dá
dělat - počasí holt nenaplánujete!
Začátkem srpna přerušily extrémní
vedra extrémní bouřky a vichřice -
živly se letos opravdu předvádějí.
Polámalo nám to stromy na cvičáku,
čeká nás spoustu práce s úklidem.
Zato trávu nebylo přes léto nutné
sekat, protože žádná nevyrostla. A
ta, co vyrosta, je vypálená, doufáme,
že se po deštích vzpamatuje. 
Prázdniny se rychle krátí. Než se na-
dějeme, bude tu září a s ním přijdou
»stará« i nová štěňata do kurzů. Ze
štěňátek, která byla před prázdnina-
mi malá, vyrostli určitě pěkní hala-
mové. Všem nám ale ty štěněčí hry
už scházely, a tak se na první zářijo-
vou neděli, kdy kurzy začínají, moc
těšíme. 
V září nás čekají kromě kurzů pro
štěňata i zkoušky z výkonu a 6. roč-
ník obranářského závodu, který jsme
po loňských zkušenostech se sně-
hem přesunuli z konce října na ko-
nec září. Podzimní sezona bude pok-
račovat zkouškami z výkonu podle
IPO v říjnu a podle Národního zku-
šebního řádu v listopadu. Jen dou-
fám, že nám zkoušky nepřekazí
předčasné volby do Parlamentu! 

Povídání o našich aktivitách, zážit-
cích, reportáže z akcí i fotky najdete
na webu www.kklety.cz a na Face-
booku.   Alena VANŽUROVÁ,

Kynologický Klub Lety

Těšíme se na zahájení kurzů, štěněčí hry už nám scházely
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ ABSOLVOVALI LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR, TEĎ CHYSTAJÍ OBRANÁŘSKÝ ZÁVOD

V LÁZNI. Labrador Dusty si ve vel-
kých vedrech vodní lázeň jaksepatří
užil.         Foto Alena VANŽUROVÁ
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Letovské áčko posílil hráč Bohemians!
ODDÍL KOPANÉ FK LETY SE ROZROSTL O DVĚ NOVÁ MLÁDEŽNICKÁ DRUŽSTVA, NÁBOR STÁLE POKRAČUJE
Fotbalový oddíl FK Lety vstupuje do
nové sezony posílen o dva nové mlá-
dežnické týmy! Kromě již zaběhlých
celků starších dorostenců U19, star-
ších žáků U15, starší U10 a mladší
přípravky U8 jsme se rozrostli o tým
mladších žáků U12 a fotbalové ško-
ličky (4 - 6 roků). To svědčí o nes-
mírné obětavosti a zapálení dobro-
volných trenérů i funkcionářů - zas-

louží obdiv a poděkování! Když se
ale podíváme na trávníky či nahléd-
neme do českých klubů, najdeme zde
méně dětí hrajících fotbal, než dříve.
Přitom je stále určitě mnoho dětí,
které by chtěly sportovat a patřit do
nějakého klubu, i rodičů, kteří by
chtěli toto svým dětem umožnit a po-
skytnout jim novou životní výzvu,
zábavu i smysluplné trávení volného

času. Vezměte svého malého fotbali-
stu a zúčastněte se náboru FK Lety!
V kádru A-týmu nastalo několik
změn. Přišli Pavel Korbelář z diviz-
ního SK Úvaly, Josef Baubín z Bo-
hemians 1905, ze studia v Nizozemí
se vrátil Jan Nádr. Naopak odešli:
René Philipp a Jan Císař - návrat po
hostování do Všenorského SK, Lu-
káš Rada - hostování ve Všenorském

SK, Jakub Janouš - studium v USA. 
V přípravných zápasech si letovské
áčko dvakrát s chutí zastřílelo:
Lety - Slivenec 8:1 
Branky: Kalivoda 3, Kolman 2,
Jakub Janouš, Frolík, Janich 
FK Lety - Zadní Třebaň 5:0 
Branky: Kustoš, Kolman, Janich,
Kratochvíl, Turek 

Jiří KÁRNÍK, FK Lety

Řevničtí šachisté triumfovali na krajských přeborech
KATEGORII DO ŠESTNÁCTI LET VYHRÁL VOJTĚCH JANDL, JAN HAVELKA BYL DRUHÝ,  TŘETÍ JIŘÍ VRECION
V posledních turnajích sezony 2012
-2013 zaznamenali mladí řevničtí ša-
chisté významné úspěchy. Dvě naše
družstva se zúčastnila Mistrovství
ČR družstev starších žáků v rapid ša-
chu v Seči. Startovalo zde 53 šesti-
členných týmů, mezi nimiž nechyběl
nikdo z nejlepších. Celek ŠK Řevni-
ce A hrající v sestavě Jan Havelka,

Jiří Vrecion, Vojtěch Jandl, Dominik
Civín, Jiří Havelka a Josefina Králo-
vá obsadil v nejtěžší konkurenci 11.
místo a potvrdil tak příslušnost k
české špičce. Výsledek družstva A
nebyl neočekávaný - bylo nasazeno
se startovním číslem 13. Menší am-
bice mělo řevnické béčko, které bylo
nasazeno s číslem 35, ale po výbor-
ném výkonu skončilo na 18. místě.
ŠK Řevnice B hrály v sestavě Jana
Pokorná, Adam Hanzlík, Jan Sklen-
ka, František Havelka, Matěj Viš-
ňa,Vojtěch Paukert a Jan Karpecki.
Mistrem republiky se staly Polabiny
(Pardubice) před Vlašimí a Liber-
cem. Mistrovství ČR se hrálo v rám-
ci dvoudenního festivalu Šachové
Zaječice, v jehož rámci se konaly i
další turnaje. Akce se zúčastnilo přes
600 šachistů, jen řevnická výprava
měla 24 členů!
V Mladé Boleslavi se hrál dvouden-
ní krajský přebor mládeže jednotliv-

ců za účasti 140 dětí, jež se kvalifi-
kovaly z regionálních kol. Na prog-
ramu byly turnaje ve věkových kate-
goriích do 10, 12, 14 a 16 let. Kromě

krajských titulů byla ve hře i postu-
pová místa na podzimní Mistrovství
Čech. Jedenáctičlenná řevnická výp-
rava měla dost vysoké ambice, ale
výsledek předčil veškerá očekávání.
Krajské tituly pro Řevnice získali
Vojtěch Jandl (H16) i Dominik Civín

(H14), stříbro přivezli Jan Havelka
(H16) i František Havelka (H12) a
bronz Jiří Vrecion (H16) i Jan Sk-
lenka (H14). Ze dvanácti chlapec-

kých medailí tak Řevnice získaly
rovnou polovinu, což se v historii
krajských přeborů žádnému klubu
nepodařilo. Kromě medailistů ještě
Josef Starýchfojtů (H16) i Jiří Ha-
velka (H14) postoupili na Mistrov-
ství Čech. Jan PAUKERT, Řevnice
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Dobřichovice v přípravém utkání přestřílely třebaňský Ostrovan 6:3Fotbalový podzim začíná
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Jince  24. 8. 17:00
Dobřichovice - FK Lety 1. 9. 17:00
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Tochovice - Dobřichovice 24. 8. 17:00
Dobřichovice - Lety 1. 9. 17:00
OZT, okresní přebor
Stašov - OZT  24. 8. 17:00
OZT - Neumětely  31. 8. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Všeradice - Karlštejn 24. 8. 17:00 
Karlštejn - Komárov 31. 8. 17:00
VŠERADICE, okresní přebor
Všeradice -  Karlštejn 24. 8. 17:00  
Beroun B  - Všeradice 1.9. 17:00 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Drahelčice 24. 8. 17:00 
Kazín - Řevnice 31. 8. 17:00
FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Stašov B - Liteň 25. 8. 10.15
Liteň - Tetín B 31. 8. 14.00 

Svoboda: Přežil jsem!
(Dokončení ze strany 1)
Na začátku listopadu jsem pozván k
závodu na Floridu, do Panama City.
Tam je limit přihlášek 4000 startují-
cích - vyprodán byl za 6 minut od
otevření on-line registrace. 
Jak se jinak máš, rekordmane? 
Díky za optání, mám se fajn. Snažím
se příliš neunavovat tréninkem,
abych náhodou nebyl při závodě tře-
ba zpocený, a nebo proboha rych-
lý...  Helena PELIKáNová

V přátelském utkání, které se hrálo
13. 8., přehrál Sokol Dobřichovice
Ostrovan Zadní Třebaň 6:3. Góly
domácích stříleli  Smiovský (2), Pl-
zák (2), Mistoler a Větrovec, za hos-
ty korigovali Jambor (2) a Palička.
Dobřichovice, jež budují nové muž-
stvo, měly sice v úvodu mírně na-
vrch a ujaly se vedení, ale chybova-
ly v rozehrávce a umožnily hostům
do poločasu vyrovnat. Otevřená hra
Třebaňských po změně stran domá-
cím vyhovovala. Během deseti mi-
nut se trefili čtyřikrát a bylo rozhod-
nuto. „Čtyři góly jsme soupeři více-
méně darovali,“ uvedl hrající trenér
Ostrovanu Jan Palička. V dalším
přípravném utkání prohrála Zadní
Třebaň s Nižborem dokonce 0:8!
(oma, mif) Foto NN M. FRÝDL

VÍTĚZOVÉ. Stupně vítězů v kategorii H16: zleva Jiří Vrecion (3.), Vojtěch
Jandl (1.) a Jan Havelka (2.), všichni ŠK Řevnice.         Foto Jan PAUKERT

POHÁR ZÍSKALY JINCE. Velmi kvalitní fotbalový turnaj v malé kopané o
Brdský pohár se hrál 10. srpna v Litni. Ze třinácti účastníků prokázali nej-
lepší formu hráči Jinců, na druhém místě skončil celek SK Tetín, třetí Raben
Hořovice. Text a foto Miloslav KLIMENT, Liteň


