
Poberouní - Vlna přívalových deš-
ťů, která se 21. 7. přehnala Stře-
dočeským krajem, narušila provoz
aut i vlaků. Problémy byly i na
hlavní »berounské« trati.

Desítky výjezdů zaznamenali stře-
dočeští hasiči kvůli pondělním pří-
valovým dešťům.Většinou se jedna-
lo o polámané větve a vytopené skle-
py. Větší problém nastal na trati me-

zi Zadní Třebaní a Karlštejnem.
Kvůli pádu stromu a vyvrácenému
sloupu trakčního vedení byl až do
24. 7. zaveden jednokolejný provoz.
Vlaky nabíraly zpoždění, některé
musely být dokonce odřeknuty.
Hasiči ve Středočeském kraji zasa-
hovali od pondělního odpoledne do
úterního rána přibližně na sto mís-
tech. Ve většině případů pomáhali
čerpat vodu ze zatopených prostor a
odstraňovali popadané stromy i vět-
ve ze silnic. Nejvíce výjezdů bylo v
našem kraji - na území okresů Praha-
západ a Beroun. 
„Večer 21. 7. jsme byli spolu s »do-
bráky« z Dobřichovic vysláni k čer-
pání vody ze zatopeného sklepa
rodinného domu v Mořině,“ sdělil
řevnický profesionální hasič Pavel

Vintera s tím, že po prudkém dešti
voda ve sklepě vystoupala až do
metrové výšky. Na silnici do Černo-
šic tentýž den  Řevničtí spolu s SDH
Mokropsy likvidovali olej, který
unikl z auta zaparkovaného před ro-
dinným domem. „Ropnou skvrnu,
která se vinou lijáku zvětšila na asi
30 x 4 metry, jsem »odřízli« od deš-
ťové kanalizace a pomocí sorbentu ji
zlikvidovali,“ popsal Vintera.
Potíže velká voda způsobila i jinde.
V Žebráku silný déšť zaplavil dvě
chaty. V potoce, kterým se k nim ři-
diči snažili projet, uvázla dvě auta -
jedno z nich hasiči vytáhli pomocí
jeřábu hned, druhé muselo počkat,
až voda opadne. V Praze byl kvůli
lijákům uzavřen Zlíchovský tunel...

Petra FRÝDLOVÁ, (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Dobřichovičtí chtějí divadlo - strana 3
* Do Svinař dorazí Vetchý - strana 4
* Nadšenci obnovují bunkr  - strana 7

Hlásná Třebaň - Pilarka. Tak ji
všichni znají a tak ji mají rádi.
Slavná zpěvačka Eva PILAROVÁ
byla hlavní »hvězdou« Slavností
trubačů, které se 26. července ko-
naly v Hlásné Třebani.
Jak trávíte léto? Odpočíváte, nebo
pracujete?
Léta si užívám podle svých představ
– pendluju mezi Prahou, chalupou a
koncertními vystoupeními. Přesně
tak mi to vyhovuje – představa, že
jsem někde u moře, povaluju se,
opaluju, mne děsí. Nejlíp je mi přes-
ně tak, jak to mám teď.
A když už tedy máte možnost odpo-

čívat, jste raději na své chalupě, ne-
bo cestujete? 
Já odpočinek moc neznám. Nic ne-
dělat vydržím nanejvýš den, víc ne.
Hned si něco najdu – chodím s foťá-
kem, připravuju si výstavu, učím se
texty. Nejlépe právě na chalupě, kte-
rou mám na Českolipsku. Teď si
tam právě chystám vánoční koncert,
dělám si bodový scénář, vylepšuju,
co se ještě vylepšit dá… 
Sjezdila jste doslova celý svět. Kde
to máte nejraději, kam se opravdu
ráda vracíte? 
Doma jsem v pražském Břevnově.
(Dokončení na straně 9) (mif)

Svinaře - Koně, který spadl do po-
toka mezi Svinařemi a Zadní Tře-
baní a nemohl se postavit, vyjeli v
polovině července zachránit řev-
ničtí profesionální a svinařští dob-
rovolní hasiči.
„Naši jednotku musela k zemědělské
usedlosti, u níž byl kůň v úzkém ko-
rytě potoka uvězněn, navést spojka,“
sdělil, řevnický profesionál Pavel
Vintera. „Po dohodě s majitelkou ko-
ně bylo rozhodnuto, že vyprošťování

vzhledem k neklidnému chování zví-
řete začne až po příjezdu veterinářky
a podání zklidňujících prostředků,“
dodal. V místě zásahu byl upraven
terén a na přilehlé louce postaven
jeřáb. „Při přípravě veterinářky k zá-
kroku se kůň prudkými pohyby sám
dostal mimo koryto potoka a násled-
ným tažením za ohlávku se postavil
na nohy,“ doplnil Vintera s tím, že
zásah uzavřela veterinární kontrola
zdravotního stavu koně. (mif)

TRUBAČI V HLÁSNÉ. Jubilejní desáté Slavnosti trubačů se konaly 26. července v Hlásné Třebani. (Viz strana 4) Foto NN M. FRÝDL

PILARKA. Eva Pilarová v Hlásné
Třebani.    Foto Petra FRÝDLOVÁ 

Přívalové deště vážně zkomplikovaly dopravu
NA TRATI MEZI ZADNÍ TŘEBANÍ A KARLŠTEJNEM SE JEZDILO PO JEDNÉ KOLEJI, VLAKY MĚLY ZPOŽDĚNÍ

29. července 2014 - 15 (627) Cena výtisku 7 Kč

Aneta Langerová na pouti

Eva Pilarová: Nic nedělat vydržím nanejvýš den!

Kůň uvízl v potoce, zachránit ho vyjeli hasiči

Mexičané v Řevnicích
ukázali obřadní tanec
Řevnice - Aztécký toltécký tanec se
tančil na náměstí v Řevnicích 22. a
24. července. Nevšední »představe-
ní« uspořádala Lesní školka ZeMě.
Početná skupina mladých lidí se
spoustou dětí tu podle instrukcí Tec-
ciztemoka a Yaopiltzin z rodu Aztéků
Chichimeků předváděla obřadní Ta-
nec vzdání díků za náš život.
Bylo to citlivé, působivé a chytlavé.
Tecciztemok dával pokyny a za zvu-
ku bubnu i dalších indiánských po-
můcek se tančilo. Jedna ze zaklada-
telek školky Kateřina Kotková vy-
světlila, kde se Mexičané v Řevncích
vzali. (Dokončení na straně 9) (pef)
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Kdo letos dostane Cenu NN? Rozhodnout můžete i vy
NOMINOVÁNO JE ZATÍM DEVATENÁCT KANDIDÁTŮ, NA DALŠÍ NÁVRHY ČEKÁME

Zatímco se náměstí F. X. Svobody v
Mníšku pod Brdy zvolna zaplňovalo
stánky, od kostela sv. Václava vyšlo
na Skalku procesí v čele s farářem
Janem Dlouhým. Tradiční poutní
písně v podání souboru staré hudby
Ritornello přitahují místní i přespol-
ní poutníky - nejinak tomu bylo také
tentokrát, v sobotu 19. července. 
Po slavnostní mši v barokním areálu
Skalka nad Mníškem pod Brdy za-
hrála návštěvníkům rodinná farní
kapela Familion. V kostelíku sv. Ma-
ří Magdalény se uskutečnila verni-
sáž výstavy obrazů  Evy Hernández,
známé pod uměleckým jménem  Eva
Ova. Křehkou krásu jejích jemných
obrazů umocnila hra na harfu mladé
harfenistky Dominiky Ťukové. 
Na pódiu před kostelíkem pak pok-
račoval kulturní program pěveckým 
vystoupením Miroslavy Časarové.
Za doprovodu klavíristky Magdy
Šírkové rozezněla podmanivý sop-
rán v písních světových i českých
klasiků i známých operních árií.
Nadšené publikum odměnila přídav-
kem z Lehárovy operety Giuditta. 
Odpoledne na Skalce zakončilo čtení
z Bible a pobožnost u kapliček kří-
žové cesty, jejichž oprava v nedávné
době započala. 
Na náměstí F. X. Svobody zahájila
kulturní program temperamentní
česko-kubánská skupina Mezcla Or-
questa. Její vystoupení, stejně jako
koncert kapely The Tap Tap, mělo
velký úspěch. Řady diváků zhoustly
před vystoupením Anety Langerové
- a Aneta diváky nezklamala!   
Skvělým závěrem odpoledního kon-
certního bloku pak bylo více než ho-
dinové vystoupení Václava Neckáře
se skupinou Bacily. Jako Čaroděj
Dobroděj očaroval Vašek zaplněné
náměstí svým kouzelným hlasem.

Divákům, kteří se nechtěli rozloučit,
ještě několik písní přidal včetně ma-
gické Půlnoční. 
Nedělní dopolední představení pro
děti ve farní zahradě zahrálo pražské 
divadlo Elf. Adaptaci staré francouz-
ské pohádky Kocour v botách oceni-
li diváci všeho věku. Ve stínu velké-
ho ořešáku se jich sešlo na sto dvacet
- dobrovolným vstupným  přispěli na 
další etapu rekonstrukce  komunitní-
ho centra OÁZA. 
Zakončením kulturního programu
Skalecké pouti byl  koncert duchov-
ní hudby v kostele sv. Václava. Díla
klasiků přednesli sopranistka Danie-
la Demuthová, houslový virtuos Ale-
xander Shonert a varhaník Vladimír
Jelínek. Zpestřením programu byla
varhanní improvizace na témata vy-
braná samotnými posluchači. 
Miloš NAVRÁTIL, Mníšek p/ Brdy

Poberouní – Naše noviny jako každoročně vy-
hlašují Cenu Našich novin – Cenu Arnošta Tuč-
ka. Určena je tomu, kdo se nejvíce v daném ro-
ce zasloužil o rozvoj společenského a kulturní-
ho dění v dolním Poberouní či na Podbrdsku.
Kandidáty na prestižní cenu mohou navrhovat ne-
jen členové redakční rady a laureáti z let minu-
lých, ale i všichni čtenáři nezávislého poberoun-
ského občasníku. Stačí, když jméno »svého« kan-
didáta zašlou na adresu redakce@nasenoviny.net
(případně dopisem na  Naše noviny, Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň) a stručně odůvodní, proč si
právě tento člověk zaslouží ocenění. Z autorů čte-
nářských návrhů vylosujeme jednoho, který získá
od redakce dárkový balíček a 2.000 Kč od hlavní-
ho partnera akce, firmy K&V Elektro.
Cena NN je udělována od roku 1999, jako první ji
obdrželi neúnavní ochotníci manželé Křivánkovi
ze Řevnic. Více o minulých ročnících si můžete
přečíst na speciálních stránkách http://cnn.naseno-
viny.net. Josef KOZÁK

První kandidáti Ceny NN 2014 
BARCHÁNEK Josef, Černošice - za pomoc při
rozvoji a propagaci regionální kultury, pořádání
hudebních festivalů
BLAŽENÍN Pavel, Černošice - za organizaci
kulturního a veřejného dění v Černošicích, za po-
moc s akcemi v regionu
FIALOVÁ Jana, Vižina – za práci pro svoji obec,
za organizování kulturních i sportovních akcí, za
spolupráci s NN
KÁRNÍK Jiří, Lety – za dlouholeté vedení fotba-
lového klubu FK Lety, který pod jeho vedením le-

tos vybojoval postup do druhé nejvyšší krajské
soutěže a který se stará o desítky dětí z celého
regionu
KLIMENT Miloslav, Liteň - za snahu o kulturní
povznesení Litně, za organizování sportovního ži-
vota a práci s dětmi tamtéž
KOLÁŘOVÁ Helena, Karlštejn - za organizo-
vání kulturního života v Karlštejně, za dlouholetou
práci pro Karlštejnské kulturní sdružení
KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnický

Sokol, za podporu regionální kultury i sportu, spo-
lupráci s NN
KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za dlou-
holetou všestrannou práci pro Dobřichovice, účast
v místním kulturním dění i zásluhu na kvetoucí
spolupráci se zahraničními partnerskými městy
KRBEC Stanislav, Řevnice – za dlouhodobou
práci s malými fotbalisty v celém regionu
LÁTALOVI Marcela a Ivan, Černošice – za
dlouholeté vedení folklorního souboru Pramínek,
za snahu o zachování kulturního dědictví a účast
na kulturním životě v regionu
LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň – za enormní
snahu o záchranu liteňského zámku a zachování
odkazu operní pěvkyně Jarmily Novotné
PÁNEK Michael, Dobřichovice – za dlouhodobě
osvícené vedení Dobřichovic, které se staly »kul-
turní metropolí« dolního Poberouní
PROCHÁZKA Petr,  Svinaře - za dlouholetou
práci pro obec i Sokol, za pořádání akcí
SEDLÁČKOVÁ Lucie, Lážovice – za práci ne-
jen pro svoji obec, pořádání akcí pro děti i dospě-
lé, za aktivní práci pro ochotnické divadlo 
STIBAL Bohumil, Všeradice - za snahu o povz-
nesení a rozvoj Všeradic i celého Podbrdska
SUCHÁ Mirka, Všeradice - za organizování kul-
turních i sportovních akci v obci, za aktivní účast
na akcích regionálních, spolupráci s NN
TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za všestrannou
práci pro obec, děti, centrum Leťánek i region
VANŽUROVÁ Alena, Lety - za intenzivní práci
pro Lety a místní Kynologický klub
ZROSTLÍKOVÁ Ivana, Řevnice - za práci s
dětmi a mládeží v taneční skupině Proměny

Diváky uhranula Langerová s Neckářem
TRADIČNÍ SKALECKOU POUŤ ZAHÁJILO PROCESÍ POUTNÍKŮ KE KOSTELÍKU V BRDSKÝCH LESÍCH

ANETA NEZKLAMALA. Jedním z vrcholů programu Skalecké pouti bylo vy-
stoupení Anety Langerové. Foto Miloš Navrátil

ZA NOVOTNOU. Ivana Leidlová spolu se svým
manželem oživují odkaz operní pěvkyně Jarmily
Novotné spjaté s Litní.           Foto NN M. FrÝDl

U rybníka padl rekord
Ve sváteční neděli 20. 7. se sešla více
než pětistovka diváků na Pouťové
neckyádě, která je tradiční součástí
Skalecké poutě. Devět plavidel bráz-
dilo vody Zadního rybníka, a že se
bylo na co koukat! La Perla s korzá-
ry, Mníšecké panny nebo Magdalén-
ská ponorka sklidily úspěch největší.
Rozdávaly se i ceny - vyhrály všech-
ny posádky a všechny dostaly krásné
ceny. Diváci mohli vyšplhat na osmi-
metrovou lezeckou stěnu, zkusit
aquazorbing, zahrát si petang nebo
se prostě jen vykoupat, což mnozí v
tropickém horku i udělali. Hrála
kapela Eldorádo, zazpíval básník z
kapely Bůhví, Martin Hrubý, který
akci moderoval. V námořnickém
tričku dorazilo 68 účastníků, čímž
jsme o 16 triček vylepšili rekord...
Miloš Navrátil, Mníšek p/ Brdy
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Dobřichovičtí si stavějí vlastní divadlo
PETR KAPLAN: „BUDE-LI NÁM PŘÁT ŠTĚSTÍ, PRO VEŘEJNOST OTEVŘEME  NA PODZIM 2015!“

Tradiční letní soutěž Našich novin o nejoriginál-
nější fotku z dovolené či prázdnin zvolna nabírá
obrátky. O vtipné či nějak zajímavé snímky se s
námi zatím podělilo deset čtenářů; vy ostatní ty
své můžete posílat až do 31. srpna na adresu re-
dakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní

Třebaň) či mailem (redakce@nasenoviny.net).
Pro autory fotografií, které se budou hodnotící ko-
misi v čele s Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme
připravené ceny: Cykloprůvodce Dolní Berounka,
průvodce a mapu Na kole i pěšky po okolí Prahy,
triko či lahev vína. Dnes otiskujeme snímek, který

nám poslala Michaela Macourková z Řevnic. Po-
řídil ho Pavel Pospíšil na Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech a nazval V Saint Tro-
pez, nebo v Karlových Varech??? 
Autorkou druhé fotografie s názvem Chorvatská
vlna je Romana Burdová z Litně. (mif)

Dobřichovice - Zlaté časy zažívá
ochotnické divadlo v Dobřichovi-
cích. »Dédéeska« (neboli Dobři-
chovická divadelní společnost -
DDS) vznikla sice poměrně nedáv-
no, v roce 2008, ale aktivitou větši-
nu zavedených amatérských sou-
borů předčí. Nejen, že uvádí jednu
hru za druhou - už v příštím roce
by se měla dočkat vlastní kamenné
scény. O dobřichovickém divadel-
ním »svatostánku« jsme se bavili s
hospodářem DDS, nadšeným
ochotníkem Petrem KaPlaNem.
Kde se vzal nápad, myšlenka vybu-
dovat v Dobřichovicích divadlo?
Původní nápad na stavbu divadla, či
alespoň divadelního sálu nosím v
hlavě už přibližně deset let. Aktivněji
jsem se mu začal věnovat právě po
vzniku Dobřichovické divadelní spo-
lečnosti - v první řadě jsem hledal
vhodný objekt či pozemek na jeho
realizaci. Postupem času se vytříbil
též názor na velikost i funkčnost sá-
lu, jeho zázemí a hlavně na jeho účel
a využití. V posledním roce se poda-
řilo dohodnout, že vhodnou lokalitou
se jeví baráčnická rychta. Její pře-
stavbou a úpravou vznikne potřebný
víceúčelový kulturně společenský
prostor pro divadlo, koncerty a jiné
kulturní akce.
V jakém stádiu je idea nyní?
V současné době je vypracován pro-

jekt přestavby a je podána žádost o
dotaci z Regionálního operačního

programu. Před časem jsme oficiálně
položili základní kamínek divadla.
Jak tedy bude víceúčelový kulturně
společnský prostor  konkrétně vypa-
dat, jaká bude jeho kapacita, kde ho
diváci najdou...?
Na projekt byla vybrána architekto-
nická kancelář  Pavel Hnilička archi-
tekti, s. r. o. Kapacita sálu má být při-
bližně sto dvacet diváků, součástí
areálu bude kromě sálu  i společen-
ská místnost a klubovny. Baráčnická
rychta a budoucí divadelní prostor se
nachází v centru Dobřichovic, zhru-
ba v půli cesty mezi městským úřa-
dem a Sálem dr. Fürsta.
Na kolik zřízení dobřichovického di-
vadla vyjde a z jakých peněz bude

přestavba rychty financována?
Předpokládaná částka na přestavbu
baráčnické rychty by měla dosáhnout
částky přibližně patnáct milionů ko-
run. K tomu bude ještě třeba započí-
tat též technické vybavení sálu a zá-
zemí pro účinkující i diváky. Větší
část by měla být hrazena, jak už jsem
uvedl, z dotace ROP.
Kdy počítáte, že by se mohlo v dob-
řichovickém divadle začít hrát?
Pokud nám bude štěstí přát a město
Dobřichovice ještě letos obdrží dota-
ci, věřím, že na podzim 2015 by-
chom nový víceúčelový kulturně
společenský prostor - baráčnickou
rychtu - slavnostně otevřeli pro ve-
řejnost. miloslav FRÝDl

TAM TO BUDE. Základní kamínek k dobřichovickému divadlu byl položen v polovině června. Petr Kaplan ukazuje, kde
by měl budoucí kulturně společenský »svatostánek« už za rok stát. Foto NN M. FRÝDL

TAK TO BUDE. Pohled na jižní průčelí budoucího divadla v Dobřichovi-
cích. Reprofoto ARCHIV Petra Kaplana

Do soutěže dorazili četníci ze »Saint Tropez« i Chorvatská vlna
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Trubači slavili v Hlásné, už podesáté
SOUTĚŽ VE ZPĚVU PÍSNĚ HLÁSNÁ TŘEBAŇ JE KRÁSNÁ VYHRÁL DOMÁCÍ MATĚJ SNOPEK

Hlásná Třebaň - Jubilejní desáté
Slavnosti trubačů se konaly uply-
nulou sobotu 26. července v Hlás-
né Třebani. Dopadly skvěle.
Počasí oproti mnohým předchozím
rokům Hlásnotřebaňským přálo.
Program na zdejší návsi zahájilo
vystoupení historické hudby Miriti,
kterou vystřídali šermíři z černošic-
ké skupiny Alotrium a »trubadůr«
Dobřík Tuček, který zahrál na aus-
tralský domorodý nástroj didgeri-
doo. Karlštejnští pozounéři nejprve
ohlásili příchod rychtáře Vnislava
Konvalinky s chotí a posléze i pří-
jezd samotného císaře Karla IV. Ten
na náves dorazil v čele průvodu na
koni, doprovázeli jej nejen manželka
Alžběta Pomořanská, ale také arci-
biskup Arnošt z Pardubic a výprava
ze sousedního Karlštejna. Vladaře
pozdravili všichni účinkující, přidaly
se k nim i místní Holky v rozpuku,
které se ovšem pro tuto příležitost
přejmenovaly na Lords of the Dance
of Rozpuk...
Po skončení historického programu
zazpíval Jaromír Adamec za dopro-
vodu početného publika hity Walde-
mara Matušky. Pak zahrála staro-
pražská kapela Třehusk, která také
doprovázela tradiční soutěž ve zpěvu
písně Hlásná Třebaň je krásná. Sedm
soutěžících jednotlivců či družstev

se přednesu písničky ujalo po svém a
podalo mnohdy velmi osobitý vý-
kon. Porota ve složení Eva Pilarová,
Karel Bláha a Pavel Kotík neměla
lehký úkol. O prvenství se nakonec
podělily děti - Matěj Snopek a Alž-
běta Smejkalová - na druhém místě
skončili všichni ostatní. Po skončení
soutěže zahrál na kytaru Petr Bendl,
zazpívali Karel Bláha i okouzlující
Eva Pilarová, na úplný konec zahrá-
li Sedláci. Petra FRÝDLOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
1. 8. 19.00 NEUVĚŘITELNĚ HLASITĚ
& NESMÍRNĚ BLÍZKO 
8. 8. 19.00 LEGO: BATMAN

KINO ŘEVNICE
30. 7. 20.00 ZEJTRA NAPOŘÁD
1. 8. 20.00 OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
2. 8. 16.00 LETADLA 2
2. 8. 20.00 BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
6. 8. 20.00 VŠIVÁCI
8. 8. 20.00 MAGICKÝ HLAS REBELKY
9. 8. 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
9. 8. 20.00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
Od 28. 7. do 31. 7. kino nehraje.
1.-3. 8. 18.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
4. 8. - 6. 8. 19.00 ZEJTRA NAPOŘÁD
7. 8. - 8. 8. 19.00 KOUZLO MĚSÍČNÍ-
HO SVITU
9. 8. - 10. 8. 18.30 LETADLA 2: HASIČI
A ZÁCHRANÁŘI
11. - 12. 8. 19.00 DÍRA U HANUŠOVIC
13. 8. - 14. 8. 19.00 LOVE SONG

LETNÍ KINO BEROUN
29. 7. 21.30 TRANSFORMERS: ZÁNIK
30. 7. 21.30 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
31. 7. 21.30 KOYAANISQATSI
1. 8. 21.30 LÁSKY ČAS
2. 8. 21.30 SEX, DROGY A DANĚ
3. 8. 21.30 REVIVAL
4. 8. 21.00 OČISTA: ANARCHIE
5. 8. 21.00 HERKULES
6. 8. 21.00 GRACE, KNĚŽNA
MONACKÁ
7. 8. 21.00 PŘÍBĚH KMOTRA
8. 8. - 9. 8. 21.00 PARÁDNĚ POKECAL
10. - 11. 8. 21.00 STRÁŽCI GALAXIE

KINO RADOTÍN
Od 20. 7. do 4. 8. kino nehraje.
5. 8. 17.30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH
5. 8. 20.00 DÍRA U HANUŠOVIC
6. 8., 8. 8., 9. 8. 17.30 LETADLA 2:
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 3D
6. 8. a 9. 8. 20.00 ZEJTRA NAPOŘÁD
7. 8. a 12. 8. 17.30 HERCULES 3D
7. 8. 20.00 PARÁDNĚ POKECAL
8. 8. 20.00 LUCY
12. 8. 20.00 OSTŘE SLEDOVANÉ
VLAKY

»Lesňákem« bude dunět rock’n’roll
Šestý ročník letního hudebního festivalu Rockabilly CZ Rumble hostí 2. srp-
na od 14.00 do 23.00 hodin Lesní divadlo v Řevnicích. Během dne vystoupí
šest českých kapel a dvě kapely německé - těšit se můžete na rock’n’roll od
50. let minulého století do současnosti. Program zpestří tanečním vystoupe-
ní duo Boogiecats s ukázkou stylových rock´n´rollových tanců 50. let, jako je
Boogie Woogie & Shag, chybět nebude DJ Gargoil. 
V areálu »lesňáku« budou stánky s hudbou, stylovou módou a doplňky i vel-
ký výběr občerstvení. Návštěvníci se budou moci nechat stylově ostříhat a
učesat. Stejně jako loni se těšíme na dobové motocykly a automobily, který-
mi přijíždějí někteří návštěvníci, a které si můžete prohlédnout v areálu. 
Rockabilly CZ Rumble není pouze hudebním festivalem, ale i setkáním lidí
stejného zaměření a životního stylu. Ať jde o hudbu, módu nebo dopravní
prostředky. Pokud chcete vidět ohrnuté džíny, načesané kohouty, pin-upky,
motorky, americký auta či frajery v kloboucích, neměli byste 2. srpna v řev-
nickém Lesním divadle chybět. Vstupné je 250 Kč, děti do patnácti let nepla-
tí nic. Martina MOttLOVÁ, Karlštejn

Noc na Karlštejně
Původní muzikál na motivy Jaroslava Vrchlického

Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Pavel VÍtek, Jan ROSÁk, Lumír OLŠOVSkÝ, 
Petr JANČAŘÍk, Petr BeNDL, karel kRÁL, Petr ŘÍHA, Pavla ŠVÉDOVÁ, Monika

VAŇkOVÁ, Jan Matěj RAk, Alena ŘÍHOVÁ, Jiří CiCVÁRek, Ondřej NOVÁČek, Jiří
VitOUŠ, Jan kUNA; šermíři, metači ohně, sbor manů, ženské, kůň, koza...

KŘIVOKLÁT, hrad: 1. a 2. 8. od 20.00 hodin
(Předprodej vstupenek: www.krivoklat.cz, rezervace@krivoklat.cz)

MNÍŠEK p/B, zámek: 8. a 9. 8. od 20.00 hodin
(Předprodej vstupenek: www.zamek-mnisek.cz, mnisek@stc.npu.cz)

Tipy NN
* Koncert Doležalova kvarteta z dí-
la J. Brahmse a F. Schuberta se koná
29. 7. od 18.00 ve velkém sále zám-
ku Dobřichovice. (ak)
* Komorní orchestr přednese sk-
ladby T. Albinoniho, C. Debussyho,
E. Griega 30. 7. od 20.00 na nádvo-
ří dobřichovického zámku.          (ak) 
* Figury z pálené hlíny vystavuje
do 31. 7. v Galerii Mokropeská kap-
lička keramička Anna Musilová.
Komentované prohlídky se konají
každou středu od 18 hodin.        (am)
* Věra Nerušilová zazpívá 3. 8. od
16.00 na náměstí Joachima Barran-
da v Berouně. O týden později, 10.
8., bude na stejném místě od 16.00
koncertovat Jiří Štědroň. Vstupné na
obě akce je dobrovolné. (pš)
* Kapely The Mole`s Swing Orche-
stra, Dixieland Band Zdice, Old
Stars Liberec, Oldtimers Jazz Band,
Jazz Bluffers a Steamboat Stompers
zahrají na akci Dixieland 2014, jež
se koná 9. 8. od 14.00 do 22.00 pod
lípou u zámku Dobřichovice.     (ak)
* Smyčcové Duo Eco Evy a Pavly
Franců koncertuje 9. 8. od 18.00 v
kostele sv. Martina a sv. Prokopa v
Karlíku. Zazní Dvořákův Slovanský
tanec č. 2, Andante a Moderato pro
housle od Bohuslava Martinů i ja-
ponské melodie. (vlc)
* Výstava fotografií LIFE je v rám-
ci Řevnického Fotosalonu do konce
září k vidění v sále ZUŠ Řevnice.
Druhá část expozice snímků L. Si-
tenského, G. Urbánka, M. Slámy, K.
Dudákové a N. Hofmanové je insta-
lována v Modrém domečku.     (šah)
* Výstava Tak nám zabili Ferdinan-
da, která má připomenout 100. výro-
čí vypuknutí 1. světové války, je v
Muzeu Českého krasu Beroun k vi-
dění do 28. 10.                              (pap)

SOUTĚŽ. Místní Holky v rozpuku se pěvecké soutěže zúčastnily pod názvem
Národopisný soubor Cérky rozpúčené. Foto NN M. FRÝDL

Do křesla usedne Douda, Vetchý i Havelka
Klub přátel zdravého rozumu, který provozuje klub na svinařských teniso-
vých kurtech, zve na další setkání se zajímavými hosty. V pátek 1. 8. od 19.00
usedne do Křesla pro hosta protidrogový odborník, vedoucí psycholog Stře-
diska prevence a léčby drogových závislostí Drop in Ivan Douda. Dozvíte se,
jak poznat začínající závislost na droze, co vlastně je a co není závislost. Set-
kání je vhodné pro mladistvé i pro jejich rodiče a prarodiče. Po besedě se
bude v případě zájmu promítat dokumentární film Heleny Třeštíkové Katka,
který propad do drogové závislosti ukazuje.
V pátek 8. 8. od 19.00 usedne do Křesla pro hosta jedna z nejvýraznějších
osobností současné české herecké scény Ondřej Vetchý. „Na pozvání do Svi-
nař reagoval Ondra velice pozitivně a ihned je přijal,“ uvedl správce kurtu
Zdenek Patočka. „Budeme doufat, že Ondry pracovní vytížení náš program
nezkříží,“ dodal. Prázdninová setkání ukončí 13. 8. od 19.00 frontman sku-
piny Melody Makers Ondřej Havelka. I s ním si můžete povídat o tom, co vás
zajímá. Ondřej s sebou vezme i své pověstné ukulele. 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Všeradův kurýr

Jsem rád, že se nacházejí lidé, kte-
rým není osud Všeradic lhostejný,
kteří mají praktické zkušenosti a
chtějí něco pro naši obec vykonat.
Již první přihlášení do nového zastu-
pitelstva mě potěšili a budu opravdu
upřímně rád, pokud se tito noví kan-
didáti stanou členy našeho zastupi-
telstva. Jako úplně první se přihlásil
Martin Kunc, následován v těsném
závěsu Tomášem Červeným a Luká-
šem Tesaříkem. První ženou mezi
novými kandidáty je Ing. Petra Kra-
tochvílová. Všichni výše jmenovaní
jsou dlouholetými občany naší obce,

v předcházejících obdobích vždy by-
li ochotni přiložit ruku k dílu a podí-
let se na veřejném životě obce. Po-
kud se dostanou do nového zastupi-
telstva, bude to jistě dobrá volba,
která pomůže rozvoji naší obce. Ze
starých harcovníků kandiduje JUDr.
Jana Brodinová, Roman Špalek a
Ing. Václav Sedláček. 

Připomínky hlaste nyní
Čas kvapí jako o závod a z prázdnin
zbývá polovic. Začnou chladná rána,
neboť již byla svatá Anna. Nám však
zbývá ještě mnoho práce ke zdárné-

mu dokončení vodovodního a kana-
lizačního řadu. Dodělávky, které
najdeme na celém díle, přesto že se
mnohde jedná jen o kosmetické
úpravy, musíme urychleně začít od-
straňovat, tak abychom v září mohli
provést celkovou kolaudaci. Jsem
přesvědčen, že se vše stihne a akci
zdárně dokončíme. Prosím občany,
kteří mají nějaké připomínky k pro-
váděnému dílu, aby o nich pokud
možno co nejdříve informovali kte-
réhokoliv člena obecního zastupitel-
stva. Tak bude moci být zjednána ná-
prava v co nejkratší době, právě ny-

ní, při dokončovacích pracích. Vaše
moudra, která případně přijdou až po
kolaudaci, jsou málo platná a oprav-
du se budou špatně řešit.

Bohumil STIBAL, 
starosta Všeradic

Kandidáti do voleb už se hlásí, první byl Martin Kunc
VŠERADICKÝ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ŘÁD BUDE ZKOLAUDOVÁN V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 15/2014 (156)

UŽ SE TO BLÍŽÍ. Dělníci při výstavbě kanalizačního řadu ve Všeradicích. Kolaudace je naplánována na
září. Foto Bohumil STIBAL

Bílou královnu najdete
na všeradické návsi

Karlštejnsko se i
letos proměnilo v
rozehranou ša-
chovou partii. Za-
pojen do ní je ta-
ké všeradický Zá-
mecký dvůr, ne-
boť jednu z tak-
řka třiceti figur -
bílou královnu -
najdete právě ve
Všeradicích. Sta-
čí si vyzvednout
hrací kartu s map-
kou umístění fi-
gur. V jejich blíz-

kosti pak najdete místa, kde až do konce září
můžete sbírat razítka a vyhrát jednu z cen.
Ve Všeradicích získáte razítko v Galerii M.
D. Rettigové. Veřejné losování se uskuteční
5. října na Slavnostech ořechů a vína v Oře-
chu. Karlštejnské šachy jsou největší a nej-
těžší na světě! Každá figura měří 2,24 až
2,91 metru a váží přibližně 1,5 tuny.        (pš)

Foto NN M. FRÝDL

Křídlovky ve Višňovce - setkání dechovek ve Vinařicích

Vinařice - Višňovka, sobota 9. srpna 2014
13.00 – Slavnostní zahájení
13.05: SEDMIHORKA
- krojovaná chodská dechovka z Domažlic
14.30: 12 PLZEŇ
- dechovka plzeňské konzervatoře
16.00: BABOUCI
- nejstarší jihočeská dechovka
17.10: TŘEHUSK
- staropražská kapela + čestný host Josef ZÍMA
18.35: MORAVŠTÍ MUZIKANTI
- moravská kapela z Rudy n/Moravou 
20.00: JÁRINKY 
- taneční zábava s dámskou dechovkou 
a zpěvákem Jiřím Škvárou

Vstupné 100 Kč, děti zdarma

Z podbrdského kraje
* Turnaj v malé kopané se koná 2.
srpna na hřišti u potoka v Hatích.
Prezentace družstev začne v 7.30,
samotná fotbalová klání v 9.00.
Hraje se systémem 5+1, startovné
na tým činí 600 Kč. Po skončení tur-
naje bude vyhrávat skupina Vysoká
čela. (mif)
* Na návštěvu Všeradic přijel se-
nátor Miroslav Krejča, který společ-
ně se zdejším starostou Bohumilem
Stibalem podnikl na jaře letošního
roku výpravu do českých vesnic v
Rumunsku. Senátor přivezl vybave-
ní pro zimní sporty (lyže, boty, bo-
by) a různé hry pro školu v obci Ei-
bentál obývané krajany. Díky jemu a
jeho přátelům si tak budou moci
zdejší děti pořádně užít zimních ra-
dovánek. (bos)
* Sté narozeniny oslavila obyvatel-
ka Hostomic, zdejší rodačka Zdenka
Slánská. Oslavy trvaly skoro týden -
jubilantce popřál hostomický staros-
ta Vít Šťáhlavský, zástupci místních
spolků, zazpívaly děti z pěveckého
kroužku. (zmh)
* Turistickou vizitku, na níž je vy-
obrazena vyhlídka na brdském vr-
cholu Plešivec, vydalo Muzeum Vý-
topna Zdice. K dostání bude od 10.
8. přímo v muzeu či prostřednictvím
internetových stránek www.saxi.cz.
Pořídit si zde můžete i vizitku mu-
zea a Vraní Skály u Svaté.          (rař)
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Jak Ignát Herrmann psal, tak žil, jak žil, tak také psal...
PŘED STO ŠEDESÁTI LETY SE NARODIL ZNÁMÝ SPISOVATEL IGNÁT HERRMANN, KTERÝ JE POCHOVÁN V ŘEVNICÍCH

Na indiány si hrály tři desítky dětí, které se zúča-
stnily příměstského tábora v hlásnotřebaňské
škole a školce Hlásek. Děti si vyprávěly o indiá-
nech, vyráběly indiánské oblečení i pomůcky, po-
stavily tee-pee. Navštívil je Dobřík Tuček, který
jim představil nástroj didgeridoo. Užily si jízdu
na lodičkách v Karlštejně. Pěší túru za koníky ús-
pěšně zvládli i jesličkoví caparti. Dětem přálo po-
časí, a tak si užívaly »přímořské« teploty, den na
táboře zakončovaly koupáním v bazénu se slanou
vodou - jako u moře. Vrcholem týdne bylo bubno-
vání s bubeníky. Další týden se nesl pod názvem
Cesta kolem světa, nyní mají v Hlásku Pohádkový
svět s výletem na zámek v Mníšku pod Brdy. Více
na www.skolyhlasek.cz. 

Text a foto Petra FRÝdLOVÁ

Na tábor vyrazily skautské oddíly z
Řevnic a Dobřichovic. Stejně jako
jiné roky se tábořilo na louce nedale-
ko Lhotky u Radnic na Rokycansku.
Během víkendu nám s budováním
tábora pomohli rodiče, a tak stavby
rychle přibývaly. Za víkend jsme po-
stavili stany, tee-pee, latrýny, ku-
chyň a jídelnu. Začátkem týdne jsme
už sami postavili přehradu, stožár,
upravili táborový kruh a dodělali
plno dalších drobností. Ve středu byl
tábor dokončen, a tak jsme ve čtvr-
tek vyrazili na výlet. Šli jsme z tábo-
ra po proudu Radnického potoka k
nedaleké Berounce. U řeky jsme se
koupali, opalovali, jezdili na raftech
a hlavně odpočívali. V pátek násle-
doval další výlet, tentokrát na Bab-
skou skálu, během kterého jsme sbí-
rali lesní plody a hráli šiškovku. V
sobotu na tábor přijeli mladší členo-
vé skautského střediska a začal běž-
ný táborový program. Téma celotá-
borové hry bylo Škola čar a kouzel.
Hlavním úkolem kolejí bylo vyhrát
školní pohár. Během jednotlivých

etap museli studenti, kouzelníci,
prokázat zdatnost v létání, vytvořit si
kouzelnický hábit a maskota koleje,
vystopovat a zneškodnit trolla, zv-
ládnout základy přeměňování, najít a
vykopat kámen Mudrců, poznat pří-
rodniny a vyrobit z nich lektvary…
Některé večery byly pro studenty
připraveny noblesní hostiny a rauty.
Největší úspěch měl slavnostní kou-
zelnický ples, na kterém nechybělo
předtančení a živá hudba v podání
starších kouzelníků - profesorů. Na
plese si skvěle zatancovali mladí
kouzelníci i celý profesorský sbor.
Samozřejmě nechyběl ani večerní
program u ohně, noční hry, hlídky,
slibový oheň a sportovní aktivity.
Hodně času jsme věnovali skautské
tématice, plnění odborek, odbornos-
tí, zkoušek a jiných zdatností. Tábor
měl dohromady 62 účastníků - dětí i
vedoucích. Počasí bylo trochu pro-
měnlivé, ale většinou bylo hezky a
program se vydařil. Hezké prázdni-
ny a v září v oddíle na viděnou!

Šimon MaRtineC, Řevnice

„Pane, kdyby snad náhodou napadlo
někoho zabývati se ve vašem listě
mými narozeninami, račte jej prostě
shoditi ze schodů. Náklad s tím spo-
jený uhradím milerád z vlastní kap-
sy.“ Tak se před 100 roky zabezpečo-
val Ignát Herrmann u redaktora Zla-
té Prahy, aby se v ní neobjevilo nic k
jeho šedesátinám, neboť byl nad tak
marnotratné zbytečnosti povýšen.
Samozřejmě, tenkrát se toho o něm
objevilo v časopisech i novinách
dost. Bylo proč.
Jubilant se narodil 12. srpna 1854,
jako třinácté dítě v rodině králové-
hradeckého advokátního písaře. Vze-
přel se rodičům, na reálku že ho nik-
do nedostane, raději se půjde učit do
Prahy kupcem. Ani když ho starší

bratr uvedl do pražské společnosti
žurnalistů a spisovatelů, Ignát se od
kupeckého pultu ne a ne hnout. Až za
nějaký čas poté, kdy cestoval po ven-
kově se vzorky zboží, vypomáhal jako
advokátní písař, účetní příručí a
administrativní úředník. Když došlo i
na novinařinu, začal nejprve jako
referent ze soudní síně. Lepší průpra-
vu aby pohledal. Než začal koketovat
také s literaturou, přispíval do neděl-
ní humoristické přílohy Národních
listů a do Švandy dudáka - poutníka
humoristického, kterého sám založil
a vydával. Byl oblíben jak v Praze,
tak na venkově jako dobrý společník,
který nezkazil žádnou legraci. Když
mu došla řeč, sáhl po kytaře a zpíval,
až drnčela okna. Vystupoval rovněž

jako herec, sólista na křídlovku a byl
svérázným kolegou v redakci.
Jak Ignát Herrmann psal, tak žil, jak
žil, tak psal. Díky tomu je podle jeho
knih natočeno několik filmů. Dovedl
mistrně zachytit a interpretovat ty-
pický pouliční vtip a městský dialog,
ve figurkových drobnokresbách pro-
kázal, jak dobře zná vyděděnce z ok-
raje lidské společnosti, se smyslem
pro ironii zachytil i podsvětí, praž-
skou chudinu a přičinlivé měšťáčky
zahleděné do lenivé perspektivy
svých živností.... 
Zemřel 8. července 1935, bez měsíce
jednaosmdesátiletý. V Řevnicích, kde
je také pochován. Zastavte se někdy
u jeho hrobu, zaslouží si to...

Rudolf KAdEřÁbEK, beroun

Skauti absolvovali Školu čar a kouzel
ŠEST DESÍTEK SKAUTŮ Z ŘEVNIC I DOBŘICHOVIC TÁBOŘILO POBLÍŽ LHOTKY U RADNIC NA ROKYCANSKU

Tři neděle na táboře Zálesák
tráví právě v těchto dnech děti z
Litně i okolí.
Během letošního tábora, který
tradičně vyrostl na potoce Ja-
vornice u Zvíkovce, jsme se
přesunuli do 14. století, do doby
římského císaře a českého krále
Karla IV. Děti jako pážata z čes-
kých šlechtických rodů jsou ve

službách vladaře, stojí po jeho
boku v boji i při slavnostech, a
usilují o získání rytířského řádu.
Počasí nám prvních čtrnáct dní
přálo, užívali jsme si hry na lou-
ce i v lese, prozkoumávali potok
a chystali se na delší výlet. Hla-
dy netrpíme, královské kuchtič-
ky nám připravují každý den
hody, pod nimiž praskají stoly.

V sobotu 19. 7. nás navštívila
šermýřská skupina Burdýři a
předvedla nám hezké, vtipné
představení. Děti si pak zbraně i
výstroj mohly také vyzkoušet,
což se líbilo nejen chlapcům, ale
i děvčatům. Z tábora se jeho
účastníci vrátí první srpnový ví-
kend.        Jiří HRÁCH, Liteň, 

t. č. tábor Zálesák, Zvíkovec

VLAJKA VZHŮRU (PO)LETÍ. Skauti při slavnostním ranním nástupu, který
byl spojen se vztyčováním vlajky. Foto Šimon MARTINEC

PÁŽATA. Účastníci letošního tábora Zálesák na potoce Javornice. Foto Jiří HRÁCH

Pážata usilují o získání rytířského řádu
DĚTI Z LITNĚ I OKOLÍ SI V TĚCHTO DNECH UŽÍVAJÍ NA TÁBOŘE

SLAVNÝ SPISOVATEL. Ignát Herr-
mann. Foto ARCHIV

V Hlásku měli indiánský týden
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Karlštejn – Nového »šéfa« má Výzkumná sta-
nice vinařská (VSV) v Karlštejně. Doslova
před pár dny byl jejím řízením pověřen šesta-
třicetiletý Zdeněk BENEŠ.
odkud a s čím do Karlštejna přicházíte?
Pocházím z Kralup nad Vltavou, kde máme malé
rodinné vinařství. Jinak jsem pracoval ve vinař-
ském středisku České zemědělské univerzity
Mělník. 
v jakém jste našel karlštejnskou stanici stavu?
Stav bych označil jako slibně započatou restruk-
turalizaci, která ovšem ještě zdaleka není dokon-
čena a potýká se s mnoha problémy. Byla poříze-
na nová sklepní technologie, která splňuje pod-
mínky moderního provozu, nakoupeny mechani-
zační prostředky na údržbu vinic, provozní budo-
vy se dočkaly stavebních úprav. Největším pro-
blémem je nedostatek kvalifikovaných pracov-
ních sil, nutnost obnovy přestárlých vinohradů,
dokoupení mechanizačních prostředků pro obdě-

lávání vinic, úprava sklepní technologie pro pro-
voz stanice atd. Je potřeba také zapracovat na
marketingu prodeje vín. 
váš předchůdce obnovil produkci legendárního
vína Eliška, zavedl výrobu sektu, plánoval ožive-
ní nefunkčních vinic. Hodláte na jeho práci na-
vázat, nebo máte jiné představy?
Mé představy se od představ mého předchůdce
výrazněji neliší, pouze mám reálnější přístup k je-
jich uskutečnění. Pan Chocholatý měl velké plá-
ny, které chtěl uskutečňovat, aniž by k tomu měl
materiálové a finanční zázemí. 
Bude se karlštejnská stanice otevírat veřejnosti?
Stanice už veřejnosti otevřená je. Konají se tu pro-
hlídky vinohradů a sklepní technologie pro odbor-
nou i laickou veřejnost spojené s degustacemi mí-
stních vín. Rád bych na tuto tradici navázal a sna-
žil se o její rozšíření. 
Blíží se čas sklizně, jaká bude letos úroda na
karlštejnských vinicích?

Úroda by po posledních třech hubených letech
měla být lepší, ovšem zdaleka ne dobrá. Co se
kvantity týče očekávám úrodu spíše mírně pod-
průměrnou. Posuzovat kvalitu sklizně je ještě pří-
liš brzy, ale pevně doufám - a vše tomu zatím na-
svědčuje -, že bude lepší než v minulých letech.
Jaké konkrétní druhy či značky vína jsou v aktu-
ální nabídce karlštejnské stanice a na co se pří-
padně můžeme těšit po letošní sklizni? 
Nabídka vín je z důvodu posledních tří nepřízni-
vých ročníků značně omezená. V nabídce máme
směsná známková vína Eliška bílá, červená a rů-
žová, Královské bílé, z odrůdových vín pak Syl-
vánské zelené, Modrý portugal a Rulandské bílé.
Doplňkovým sortimentem je sekt a vínovice. 
Jestliže nám počasí bude přát, mohou se zákazní-
ci z ročníku 2014 těšit na zajímavá odrůdová vína
Modrý portugal, Ryzlink, Sylvánské, Kerner, Ru-
landské bílé a modré, Svatovavřinecké, Tramín. 

Miloslav FRÝDL

V Muzeu betlémů budou
k mání opuštěné kočky
Umísťovací výstava opuštěných koček se
bude konat 23. a 24. srpna od 10 do 17.00 v
karlštejnském Muzeu betlémů. 
Letní termín je pro výstavu, která se koná již
počtvrté, novinkou; rozhodli jsme se pro něj
proto, že stále přijímáme opuštěná či osiře-
lá koťata a musíme je umísťovat do nových
domovů, a to co nejdříve, dokud jsou malá,
roztomilá a zájemci je více chtějí. Všechny
útulkové kočky v naší péči jsou očkované,
odčervené, dospělá zvířata jsou kastrovaná.
Jsou veterinárně vyšetřené a osvědčení o
jejich zdravotním stavu je potvrzeno v očko-
vacím průkazu. Před zahájením výstavy je
navíc přítomen veterinární lékař a kočky
jsou jím znovu prohlédnuty. Kdo si tedy od
nás vezme kočku, bude mít jistotu, že je zd-
ravá, očkovaná a eventuálně i kastrovaná.
Součástí výstavy, na níž je vstupné dobrovol-
né, bude také charitativní kočičí jarmark.
Zakoupením některého z nabízených výrob-
ků podpoříte kočky v útulcích - výtěžek z jar-
marku bude totiž použit na veterinární péči
a krmivo.    Dana JavůRKová, 

o. s. Podbrdsko, Praha

Díky aktivitám skupiny milovníků
vojenské historie možná ožije jeden
z objektů lehkého opevnění vz. 37
tzv. Pražské čáry, který byl postaven
v Karlštejně na obranu proti hitle-
rovskému Německu. 
Skupina nadšenců by ráda na vlastní
náklady obnovila do původní podo-
by objekt lehkého opevnění vz. 37,
který se nachází při silnici mezi karl-
štejnským parkovištěm a mostem. A
nejen to - chtěla by zde provozovat
muzeum. Tito znalci vojenské histo-
rie sdružení do obecně prospěšné
společnosti Králická pevnostní ob-
last připravují ve spolupráci s měs-
tysem Karlštejn (s nímž uzavřeli
smlouvu o využití objektu) uvedení
bunkru do stavu, v jakém bylo naše

opevnění v září 1938 připraveno k
obraně. A to včetně výzbroje, výstro-
je a dalších dobových exponátů.
Karlštejn je naprosto unikátní tím, že
se na jeho katastrálním území nachá-
zejí hned dvě pevnostní stavby, které
měly stejný úkol: chránit České ze-
mě před napadením. Tyto stavby na
sebe hledí přes propast času hlubo-
kou 572 let - jde o hrad Karlštejn
(dokončen v roce 1365) a objekt leh-
kého opevnění dokončený v roce
1937. Novější z těchto objektů
(bunkr čís./typ: B-7/12/A-160Z) byl
dosud opuštěn a zapomenut. Pode-
psala se na něm především německá
okupace, kdy byl z obavy před čes-
kým povstáním vyplněn kameny a
zabetonován.   (Dokončení na straně 8)

Milovníci vojenské historie se pustili do obnovy bunkru

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     8/2014 (29)                

VE VINICI. Zdeněk Beneš, který byl pověřen řízením karlštejnské vinařské stanice.        Foto NN M. FRÝDL

VZOR 37. Současná podoba objektu lehkého opevnění vz. 37 mezi karlštejn-
ským parkovištěm a mostem. Foto Petr ŠTEMBERK

Můžeme se těšit na Ryzlink, Kerner, Tramín...
ŘÍZENÍM VÝZKUMNÉ STANICE VINAŘSKÉ V KARLŠTEJNĚ BYL POVĚŘEN ZDENĚK BENEŠ Z KRALUP 

Karlštejnský zpravodaj
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A prvně v životě  jsem odhodila
na veřejnosti podprdu...

Nadšenci obnovují bunkr
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Všude tam, kde linie opevnění pro-
bíhala územím s převahou českého
obyvatelstva, byly objekty odstřele-
ny. Ale tam, kde by odstřelem byly
ohroženy okolní stavby, byly objek-
ty »pouze« zabetonovány, a tím zne-
hodnoceny.
V dalších desítkách let z betonu opr-
šely původní barvy a byla odstraně-

na kamenná rovnanina před čelní
stěnou a hliněný (zatravněný) zához,
který byl u objektu dokumentován v
kompletním stavu ještě okolo roku
2005. Nyní je samotná stavba v neu-
těšeném stavu a příliš nesluší okolí.
Aby bylo možno využít bunkr pro
muzejní účely, bude nutné provést
celkovou rekonstrukci objektu, pře-

devším pak odstranit německou be-
tonovou zazdívku a uvést interiér do
stavu, v jakém byl při mobilizaci v
září 1938. Všechny tyto náročné re-
konstrukční práce by měly probíhat
v tomto a příštím roce a vyvrcholit
zpřístupněním objektu. 
Doufejme, že se dobrá věc podaří a
bude možné zprostředkovat širší
veřejnosti část odkazu našich dědů a
pradědů a připomenout si jejich od-
hodlání k obraně naší republiky v
pohnutých dnech Mnichovské krize.

Petr ŠTeMberK, Mělník

Prázdniny jsou v plném proudu,
všichni někam jezdí. Vzpomněla
jsem si na léto před téměř třiceti le-
ty, kdy jsme s manželem vyrazili ško-
dověnkou do Jugoslávie.
Konečně jsme dostali (protekčně)
devizový příslib na určitý počet  dní
a k tomu pokyny, co smíme a hlavně,
co nesmíme. Dostali jsme taky šeky,
jež se na konkrétních hranicích mě-
nily za peníze. Přesně tolik, kolik
stál nocleh v kempu a jen trochu na-
víc, aby zbylo na benzín.  Předem se
počítalo s tím,
že si jídlo po-
vezeme s se-
bou. Peněz tak akorát na živoření.
Tak to tehdy chodilo…
Manžel sehnal nějaké západní mar-
ky, ale naše známé na hranicích cel-
níci vyhmátli a poslali je domů, tak
jsme je zbaběle nechali doma.
Doma jsme museli nechat i naše je-
diné dítě, aby byla záruka, že se z
dovolené vrátíme. Byla jsem předvo-
lána zaměstnavatelem k přísnému
pohovoru, proč jedeme do kapitalis-
tické Jugoslávie, když máme doma
Lipno, a musela jsem slíbit podpi-
sem, že se tam s nikým nebudu bavit
a nevyzradím žádné státní tajemství.
V den D jsme odpoledne vyjeli  a na-
těšení ujížděli směr Bratislava, kde
jsme v autě přenocovali na parko-
višti. Ráno jsme vyplnili celní pro-
hlášení a blížili se k hranicím. Co
čert nechtěl, soudruh se samopalem
po nás chtěl potvrzení o odevzdání
vojenské knížky. Nechápali jsme, ne-
měli jsme. Nejprve nás poslal vyřídit
si to zpět do Berouna, ale pak se mu
nás asi zželelo a prozradil nám, že se
to dá vyjednat přes Vojenskou sprá-
vu v Bratislavě. Tam už před námi
stála fronta stejných zoufalců.
Bylo nám sděleno, že musíme zavo-
lat někomu domů, aby manželovu
vojenskou knížku šel odevzdat na be-

rounskou správu. Pokyny rodičům v
Berouně jsme předávali prostředni-
ctvím telefonní budky v parku. Pro-
blém nastal s dálnopisem. Beroun
nechtěl potvrzení poslat, dokud si jej
Bratislava nevyžádá, Bratislava tr-
vala na tom, ať se stará Beroun. Na-
konec se Beroun umoudřil, potvrzení
zaslal a my jsme mohli po čtyřhodi-
novém zpoždění pokračovat v cestě.
Na hranicích mezi Maďarskem a Ju-
goslávií  seděl nějaký strejda, v klidu
pokuřoval, mávl rukou a byli jsme

odbaveni. Byli
jsme ve vysně-
né Jugošce!

Večer jsme opět přespali v autě. Rá-
no jsme se probudili na jakési cestě
pod cedulí NP Plitvická jezera. (Teď
tam vede tříproudová dálnice). Kou-
pili jsme si vstupenku za hříšné pení-
ze a dvě noci jsme pak museli spát
mimo kemp, protože jsme vyčerpali
příděl peněz na dva dny. Ale byl to
zážitek. Vinnetouovy vodopády, jes-
kyně, kde se natáčel Poklad na Stří-
brném jezeře… 
Po čase se před námi objevilo vytou-
žené  moře. Našli jsme kemp, posta-
vili malé áčko a podle auta objevili
dvoje Čechoslováky. Oboje se vrace-
li odevzdat vojenskou knížku – jedni
do Rokycan, druzí do Prahy. Jaké
jsme my měli štěstí, že nám poradili
variantu dálnopis…
Prožili jsme tehdy nádherných 14
dní o konzervách a berounském tvr-
dém chlebu, ale vůbec nám to neva-
dilo. Měli jsme mnoho krásných zá-
žitků. Kousek od nás se na dece po-
valoval Milan Broum z Olympiku  s
manželkou a dvěma malými holčič-
kami a byl děsně sympatický. Viděli
jsme Mostar s původním mostem se-
bevrahů a Dubrovník. 
A prvně v životě jsem na veřejnosti
drze odhodila podprdu…
Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Každý občan Karlštejna může obdi-
vovat a kochat se pohledem na osá-
zené květináče rozmístěné po obci.
Je to práce paní Evy Jůnové, která
se o ně stará a snaží se, aby každý
květináč byl jiný. Květiny obec nic
nestojí, protože sází, co kdo dá. Vla-
stně se na výsadbě podílejí i občané
Karlštejna...
Zatímco jedni sází, na druhé straně
jsou tací, kteří ničí. Květináče pře-
vrhnou, květiny vytrhají a mají ra-
dost, že ničí práci někoho jiného.
Jsem přesvědčená, že oni vandalové
ještě žádnou pořádnou práci neudě-
lali. Chce se mi napsat: „Kdo tu kyt-
ku vytrhne, tomu ruka upadne - a
když ne hned, tak časem ano!“ 
Občané, chcete mít přece obec hez-
kou, dívejte se pozorně kolem sebe!
Vandalové totiž řádí i na hřbitově.
Text a foto Marie RAMPASOVÁ,

Karlštejn

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

Vandalové ničí květiny i květináče

PO OBNOVĚ. Takto by měl bunkr vypadat po rekonstrukci. Obnoveny bu-
dou i maskovací nátěry. Reprofoto Petr ŠTEMBERK

Významné jubileum Františka
Šrámka z Karlštejna

Dne 30. července 2014 oslaví své 80. narozeniny náš kamarád
František Šrámek z Karlštejna.

Kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí, žádný pláč a žádné stesky,
vždyť je přece život hezký. Kdo se dívá kolem sebe, vidí lidi,

kytky, nebe, toho tedy těší svět, nechť je s námi do sta let! 
Touto gratulací jsem právě vystihla našeho Františka. Vidí kolem

sebe lidi a každému pomáhá, jak může. Úžasný kamarád, stále
úsměv ve tvářích. Kdo cokoli potřebuje, Fanda hned vyhoví.

Vzpomínám si na jednu příhodu. Měla jsem nové boty, ale pod-
patky jsem pěkně huntovala. Fanda říkal, přines mi je a já ti

podpatečky okovám tak, že ti vydrží až do smrti. A měl pravdu.
Boty jsem prošlapala, ale podpatečky zůstaly jako nové. Zažili
jsme s ním spoustu skvělých chvil jak při zpívání trampských
písniček, tak při různých akcích, na což se fakt nedá zapome-
nout. Vždy umí každého uklidnit, povzbudit, je s ním opravdu

velká legrace. Jak se panečku stará o areál a hřiště v Karlštejně,
to by nám kdekdo mohl závidět. Přejeme k jeho významnému

jubileu vše nejlepší, hodně sil a zdraví, ať je tento skvělý člověk
s námi ještě mnoho let, právě aspoň do té stovky.

Kamarádky a kamarádi z Karlštejna a z Hlásné Třebaně

Karlštejnské aktuality
* Druhý ročník běhu Karlštejnská
devítka se bude konat 31. 8. V areá-
lu místního kempu počínaje 10.00
odstartují závody dospělých, doro-
steneckých i dětských kategorií, v
poledne pak začne sportovní a kul-
turní odpoledne pro celou rodinu.
Info na: 603 194 175.                  (mif)
* Velmi dobře vybavené pánské
horské kolo zn. Corratec ukradl na
parkovišti za hotelem Karlštejn jistý
M. N. Zloděj na kole, které bylo ve
stojanu uzamčeno lankovým zám-
kem, odjel do Prahy, kde ho prodal
v restauraci a peníze utratil. Majiteli
způsobil škodu ve výši 14.000 ko-
run. Hedvika ŠMÍDOVÁ
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Máme zájem pracovat pro Třebaň!
V ZADNÍ TŘEBANI LIDÉ SE ZÁJMEM O SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ SESTAVILI HNED DVĚ KANDIDÁTKY
Zadní Třebaň - Volby do zastupi-
telstev obcí se blíží, prezident vy-
psal jejich termín na 10. a 11. října.
Také v Zadní Třebani se formují
skupiny lidí, které budou v komu-
nálních volbách kandidovat.

V Zadní Třebani je početná skupina
lidí, která má zájem o společenské a
veřejné dění, což hodlá dokázat svou
kandidaturou v podzimních volbách.
V této skupině se jich sešlo tolik, že
byly vytvořeny hned dvě kandidátky.
Na nich se objeví tato jména:
Markéta Simanová, Miroslav Hejlek
(nyní místostarosta), Jiří Petříš, Miro-
slav Hejlek (nyní zastupitel), Petra
Frýdlová, Kamil Jaroš, Robert Neu-
bauer, Lucie Paličková, Helena Peli-
kánová, Jan Krúpa, Patrik Hochmal,

Milena Pawlicová, Romana Šindlářo-
vá, Ivana Baráčková, Martin Šmaus,
Eliška Exnerová, Pavla Blechová
Robin Přívora.
Jednu kandidátku s názvem Sdružení
nezávislých kandidátů Třebaně pove-
de Markéta Simanová, druhou s ná-
zvem Společně pro Třebaň Miroslav
Hejlek (místostarosta). Obě kandidát-
ky mají stejné cíle a společné body v
programu komunálních voleb. Pro
další volební období je nejdůležitěj-
ším činem dokončení kanalizace a ta-

ké výstavba vodovodu. Pokud dosta-
nou někteří z kandidátů vaši důvěru,
budou se dále snažit zajistit bezpeč-
nější cestu do Řevnic, zmodernizovat
budovu školy i Společenského domu
a zrenovovat hřiště u školy. Rádi by
také v Zadní Třebani zachovali kul-
turní tradice.
Zda se jim něco z toho podaří, záleží
také na vás!         Petra FRÝDLOVá

Z našeho kraje 
* Dodávka elektřiny bude přerušena
31. 7. od 7.30 do 15.30 a 12. 8. od
7.30 do 14.30 v Řevnicích. Proud ne-
půjde v oblasti ulic Bezručova, E.
Krásnohorské, K. Světlé, K. Čapka,
Pod Selcem, Raisova a Selecká. (pef)
* Od 1. 8. do cca 14. 9. bude pracov-
ník společnosti Aquaconsult Jaroslav
Machek provádět v Dobřichovicích
půlroční odečty vodoměrů.         (pef)
* Kurz první pomoci s lektorkou
Martinou Eliášovou se koná  2. 8. od
9.00 U Kafků v Letech.  V ceně kur-
zu 650 Kč je i praktický nácvik re-
suscitace. (pef)
* Elektrický proud nepůjde 6. 8. od
7.30 do 17.00 v Černošicích v ulicích
Alešova, Arbesova, Bezručova, B.
Němcové, Havlíčkova, Husova, Ji-
ráskova, Mánesova, Nerudova, Sme-
tanova, Sv. Čecha, Kollárova, Maja-
kovského a Olbrachtova.             (pef)
* Dovolenou čerpají pracovnice OÚ
Lety. Z tohoto důvodu je úřad do 8.
srpna uzavřen. (bt)
* Ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost v Dobřichovicích je za-
se v provozu. Po náhlém úmrtí L.
Bartošové pokračuje v provozování
pediatrické praxe v její ordinaci
MUDr. Vladislava Krausová. (mař)
* Z důvodů rekonstrukce budovy
čp. 160 na návsi byl obecní úřad Lety
provizorně přesunut do vedlejšího
domu čp. 21. Než rekonstrukce skon-
čí, nebude v provozu pevná linka -
dovolat se je možné na mobilní číslo
602 134 889. (bt)
* Nánosy, které zůstaly po loňské
povodni v Berounce, začalo v mís-
tech pod jezem v Hlásné Třebani tě-
žit a odvážet Povodí Vltavy.      (pef)
* Projekt na stavbu nového mostu
přes Bělečský potok v Zadní Třeba-
ni ve směru na Liteň a Svinaře při-
pravil Středočeský kraj. Práce mají
začít v srpnu.   (pef)
* Peněženku z domu v Hlásné Tře-
bani ukradl 17. 7. neznámý zloděj. Vy-
užil toho, že majitel nezamyká bran-
ku na pozemek ani dům, vnikl do
pokoje a ze zásuvky vzal peněženku
s doklady, hotovostí i platebními kar-
tami. Škoda je 3.100 Kč. (heš)

Dejte si pozor na zloděje v Dobřichovicích!
Ve čtvrtek 17. 7. ve 22.30 vzbudily mou pozornost rány a bouchání. Před do-
mem pod stromem zastavil bílý tranzit SPZ: 3AT 45.7 (nelze uvést celé čís-
lo). Policie Řevnice ho v 0.30 hod. našla  zaparkované na parkovišti u nád-
raží s tím, že muž v autě neměl řidičák a v sdělil, že v autě bydlí. Řidič tran-
zitu měl odjet do Prahy vlakem. Druhý den se zjistilo, že se sousedům za ro-
hem ztratila z prázdné rozestavěné stavby vrtačka. Zloděj prolezl sklepním
okénkem a odnesl jen značkové nářadí, ostatní tam nechal. V tranzitu prý
jezdí 3 osoby: 2 tipují, 3. čeká na telefon v dodávce, do jaké ulice má najet.
V noci zde auto objíždí a hledá šanci na lup. Nám již ukradli horní měděné
pásky z plotu,  z 5 polí, na každém přišroubované 5 šrouby. Měla jsem za to,
že zase rvou měděný plech, který tam zbyl. Šla jsem se řidiče zeptat, zda jede
k nám, řekl, že neví do jaké ulice veze zboží, že čeká na telefon, pán mu za-
volá. A to se tady nesmí stát? Můžete tu stát, ale jsou tu zloději, tak volám
policii. Výsledek jsem uvedla výše. Je třeba odtud zloděje alespoň vytěsnit!
V pátek 25. 7. zase zvonil agent společnosti Prospea - kontroluje prý distri-
buci letáků Peny, Lidl a Tesco. Prokázal se průkazkou bez IČ. Ani na webu
nemá Prospea IČ, přes které je dohledatelná na obchodním a živnostenském
rejstříku. Každý podnikatel musí na webu uvádět informace, které mu urču-
je § 13a obchodního zákoníku, tzn. také IČ. Je to přestupek, za který je
možné uložit pokutu až 50.000 Kč.          Milena KOLÁřOVÁ, Dobřichovice

Přijďte se pochlubit
na Balíčkovu vařečku
Zadní Třebaň - Nestačí vám, že vaše
kuchařské umění obdivují jen vaši
blízcí? Pak máte jedinečnou příleži-
tost pochlubit se svým umem na ku-
linářské soutěži Třebaňská Balíčko-
va vařečka, která se uskuteční 20. 9.
od 14.00 ve Společenském domě v
Zadní Třebani. 
Organizátory akce jsou Sdružení ne-
závislých kandidátů Třebaně a Sd-
ružení nezávislých kandidátů Spo-
lečně pro Třebaň, jejichž členové bu-
dou kandidovat v podzimních komu-
nálních volbách. Navazují tak na dvě
klání amatérských kuchařů, u jejichž
zrodu stál předčasně zesnulý staros-
ta Zadní Třebaně Stanislav Balíček.
Přihlásit do soutěže se může každý,
je jedno, zda se přijdete prezentovat
teplým či studeným pokrmem, nebo
zda budete chtít porotu i příchozí
ohromit sladkou či slanou lahůdkou.
Zájemci mohou přihlášky posílat do
5. 9. na adresu jirkapetris@sez-
nam.cz. Nezapomeňte napsat, s ja-
kým pokrmem budete soutěžit, aby
mohly být pro vaši prezentaci při-
praveny co nejlepší podmínky. Večer
po soutěži se pak bude konat taneč-
ní zábava. (Mák)

V Letech stavějí kruhák, řidiče brzdí kolony

Hrozně dlouho jsem nesměl jezdit na Západ, takže jsem
snila o tom, že se jednou podívám do Ameriky, New
Yorku, Kalifornie, na Havaj, do Austrálie. Po roce 1989
jsem si postupně všechno splnila. Trochu jsem se bála,
že se realita bude lišit od toho, co jsem si vysnila, ale
bylo to ještě lepší. New York předčil všechna má očeká-
vání, stejně jako Havaj, moc se mi líbilo i v Kanadě. Vy
jste se ale ptal, kam se ráda vracím. V Čechách určitě na
chalupu, na Moravě do svého rodného Brna. Mám tam
pořád maminku, takže tam jezdím opravdu hodně často.
Na nějakém snímku jsem vás zahlédl doslova v obklí-
čení trpaslíků. sbíráte je? 
Mám jich už sedmdesát! Kdysi, už je to strašně dávno, v
první polovině 60. let, jsem dostala prvního od paní
Vrbové. Přivezla mi ho z tehdejšího západního Německa
a byl zvláštní tím, že hrál na kontrabas. Stejně jako můj
první muž, který shodou náhod právě do západního Ně-
mecka zdrhnul. Začala jsem mu říkat Pilar. Mým zná-

mým se to líbilo a začali mi vozit další exempláře. Kaž-
dý, kdo jel na návštěvu za Pilarkou, přivezl trpaslíka.
Časem jsem si na to zvykla a sem tam už si nějakého za-
jímavého v cizině pořídím i sama.
Na slavnostech trubačů jste letos byla už podruhé. Na
co v souvislosti s Hlásnou Třebaní ráda vzpomínáte?
V první řadě na tu známou písničku Ivana Mládka. Byla
jsem velmi poctěna, když mne poprvé před čtyřmi roky
pozvali, abych byla porotkyní v soutěži o jejího nejlep-
šího interpreta. Dokonce jsem si do hlavy nacpala i text,
abych písničku mohla v případě potřeby zazpívat...
A nikdy také nezapomenu na příhodu, kterou jsem tady
prožila. Když jsem přijela do Hlásné Třebaně poprvé a
ptala se po šatně, dostala jsem od manželů Konvalinko-
vých klíče od jejich domu s tím, ať si posloužím. Sjez-
dila jsem celý svět, ale tohle se mi nestalo nikde. Úžas-
né. Mimochodem, s Konvalinkovými jsme se sblížili a
občas se stýkáme... Miloslav FRÝDL

Eva Pilarová: Nic nedělat vydržím nanejvýš den
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

První etapa výstavby kruhového objezdu na hlavní silnici z Řevnic do Pra-
hy začala v Letech. Provoz je řízen semafory a zvláště v dopravních špič-
kách se tu tvoří velké kolony. Práce by měly být dokončeny do 15. října.
„Prosím všechny řidiče, aby se pokud možno naší obci vyhnuli,“ vzkazuje
starostka Letů Barbora Tesařová. (mif) Foto Barbora TesařOVÁ

Indiáni v Řevnicích...
(Dokončení ze strany 1)
„Táta Tecciztemok, máma Yaopilt-
zin a děti Tzintzuni, Ollin a Ketzal-
tonal jsou naši dlouholetí přátelé z
mexického rodu Aztéků-Chichime-
ků. Přijíždějí s námi  sdílet staré
tradice jejich země a společně zno-
vu objevovat naše vlastní kořeny,“
uvedla Kotková s tím, že Mexičané,
letos přijeli již popáté. „Děti jsou
pro ně medicínou a semínky, které
je třeba chránit,“ dodala spoluza-
kladatelka lesní školky a komunitní
školy ZeMě Míša Formanová. 
Od 11. do 13. 8. plánují druhý ko-
munitní pobyt pro rodiny s názvem
Indiánská letní škola ZeMě, právě
s Temoccem a jeho rodinou. „Spo-
lečně nahlédneme do her, písní a
rituálů mexických indiánů a na op-
látku jim ukážeme ty naše. Budeme
poznávat přírodu, hrát si, tvořit a
vyrábět,“ dodala Formanová. 

Text a foto Petra FRÝDLOVÁ
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výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz

Msr je čočka, tedž pivo a tóta opice...
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 22)

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova se-
niorů Anna VRANÁ. Minule refe-
rovala o stěhování do Etiopie. (NN)

Georgina Johanes byla mladá žena,
vdova a měla dvě dcery. Doporučil
nám ji šofér z vyslanectví, pan Ah-
med. Georgina byla malá, štíhlá, mě-
la spoustu krásných, černých vlasů.
Od hlavy až k patě byla oblečená v
černém; držela smutek po svém
předchozím pánovi, který zemřel
před nedávnem. Byl to syn císaře
Haile Selasie.  Georgina v jeho rodi-
ně sloužila jako chůva k dítěti. Po
smrti princově nechtěla už v té rodi-
ně déle působit a hledala si práci jin-
de; měli jsme štěstí, že jsme ji získa-
li pro sebe. Říkala, že princ zemřel
na jaterní chorobu, měl nařízenou di-
etu, ale nedodržoval ji, služebníci
mu nosili, co si poručil, a tím si ubli-
žoval, až nakonec zemřel. Všichni tři
noví členové naší rodiny měli potvr-

zení od lékaře, že jsou zdraví a že
netrpí žádnou nemocí. Georgina mě-
la staršího bratra, který se v mládí o
ni staral místo jejích rodičů a dopřál
jí školu i vychování v klášteře u jep-
tišek. Uměla francouzsky i italsky a
záhy jsme si vytvořily naše vlastní
»esperanto« a byly schopné spolu
mluvit o čemkoli.  Řekla mi, že mám
hodně slabé vlasy a že mi je vylepší.
Radila mi, abych si je před umytím
namastila máslem, zabalila hlavu do
pleny a nechala tak přes celý den.
Ráno po umytí budou vlasy jako no-
vé. Neposlechla jsem ji, protože
jsem si řekla, že moje vlasy budou
stejné, i když si je budu mazat más-
lem, zatímco ona měla vlasy tak
krásné, že ani máslo jim nemohlo
ublížit. Jednou mi pomohla, když mě
bolelo v krku:  kloktání nepomáhalo
a už jsem se chystala navštívit léka-
ře. Georgina  mi uvařila čaj z pepře a
bylo po bolesti. Zpočátku to byla bo-
lest, jako kdybych spolkla šavličku
broušenou, ale bolest pomalu slábla

až se ztratila. Pro případ, že by ně-
kdo chtěl vyzkoušet: hrstka černého
celého pepře se dá do menšího hrn-
ku, zalije vodou a nechá přejít va-
rem. Hotový čaj, palčivý jako ut-
rejch, se pije teplý; vydrží to jen sil-
né nátury !
Georgina měla na starosti pořádek v
domě, praní a žehlení prádla. Uklíze-
ní spočívalo v tom, že vyběhla před
dům a zavolala: „Ante Gonderre !“ a
když přiběhl, otřeli spolu nábytek,
zametli a vyleštili podlahu. K tomu
sloužily vlněné, černé hadry, které se
kupovaly na Merkatu. Na ně si
stoupli bosýma nohama  a  tančili a
klouzali se  po zemi, až se leskla ja-
ko zrcadlo. Já jsem zatím vařila oběd
podle Kuchařky ze SZN. Bylo to
snadné, protože všechno se dostalo v
obchodě, jen mák bylo nutné koupit
v lékárně. Ptali se nás, na co ho po-
třebujeme a když jsme řekli, že na
koláč, divili se, ale prodali nám, ko-
lik bylo třeba. Později  nás napadlo,
že mák asi považovali za drogu. 

Georgina se zajímala o to, co vařím
a k lecčemu mívala výhrady. Když
byla doba postní, nevzala do úst
mléko, maso, vejce , sýr ani tvaroh.
Jedla tamější chleba – indžeru a za-
píjela čajem. Chutnal jí náš brambo-
rák s česnekem a naučila se ho při-
pravovat. Polívku neuznávala, tu do-
morodci nevařili. Brala ji jako mrhá-
ní časem, zatímco já ji považovala
za nedílnou součást oběda
Většina amharských slov působí
zvukomalebně a dobře se pamatují.
Třeba: ánd, hulet, sóst, arat, amst,
sdst, sabat, smnt, arba, zeteň -  to
jsou číslice  od jedné do deseti.
Dabu -  chleba, votat – mléko,  burro
– máslo, sga – maso, unkolal – vej-
ce, msr – čočka, šunkurt – cibule,
ababa Goma – květák,  voha – voda,
tedž – pivo. Tedž bet – hospoda,  ta-
már bet – škola,  úša – pes,  dimet –
kočka, ajt – myš, faras – kůň,  dóro –
slepice,  tukur – černý, ferenž – bílý,
tóta – opice... (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Školník a řidič
pro Školy HLÁSEK

Rádi bychom do svých
řad přijali pana školníka 

na částečný úvazek.
Hledáme kutila, který

bude samostatný a pečli-
vý. Jeho náplní práce

bude správa dvou budov
MŠ a ZŠ HLÁSEK, dovoz obědů a svoz dětí.

Podmínkou je chuť do práce, vlastní auto 
(do budoucna budeme mít firemní) a čistý

trestní rejstřík. Pracovní doba je od 7:00 do
13:00, svoz nepravidelně odpoledne. 

Pokud máte o tuto pozici zájem, rádi se 
s Vámi sejdeme. Nástup od 18. 8. 2014.

V případě zájmu nás kontaktujte na:

777 568 562



Strana 11, REKLAMA Naše noviny 15/14

 

telefon: 318 590 261 

 

CONCERTINO 

2O14  

29. 8. 
 

V 19:00 HOD. 

  

guest  

Lenny 

!
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Turnaj v malé kopané vyhrála Piraňa
DRUHÉ MÍSTO VE SVINAŘÍCH OBSADIL ŽABÍ HLEN, DOMÁCÍ UHÁJILI BRONZOVOU PŘÍČKU

Tradiční turnaj v malé kopané zahájil v sobotu 26.
července poránu Svatoanenskou pouť ve Svina-
řích. V lítých bojích se na hřišti v Nádynku utkala
tři mužstva systémem každý s každým na dvě ko-
la. První příčku nakonec získalo družstvo Piraňa z
Litně, druhý byl Žabí hlen také z Litně. Domácí
Svinaře uhájily bronzovou pozici.
Odpoledne pak patřilo svinařským seniorům, kteří

se sešli na kus řeči na jiném sportovišti - kurtech
Sokola. K poslechu i ke zpěvu jim hrála dechovka,
točilo se pivo, podával guláš, tlačenka i dortíky.

Pouť uzavřela na kurtech večerní taneční zábava,
kterou narušila, ale nepřekazila bouřka s pořádnou
dešťovou nadílkou. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Soupeři se nechtělo z Prahy, na Ostrově schytal »čtyřku«
FOTBALOVÁ STARÁ GARDA ZADNÍ TŘEBANĚ SKONČILA V PŘEBORU TŘETÍ, TEĎ SE CHYSTÁ DO NĚMECKA

NA TURNAJI. Přestože se tradičního pouťového turnaje ve Svinařích zúčastnila pouze tři mužstva, o
líté boje nebyla nouze. Foto lucie BoxAnová

Jarní část Přeboru starých gard Spor-
tovního Klubu Rekreační Kopané v
Praze uzavřeli »staří pánové« Ostro-
vanu Zadní Třebaň. Jak se jim vedlo?

OZT – SG TROBICO 7:1
Branky: P. Procházka 3, R. Pazde-
ra 2, Janis, Fučík
Soupeř přijel nekompletní, proto SG
OZT vyztužila řady soupeře J. Palič-
kou a L. Martínkem - ten jako jediný
také za hosty skóroval. Ostrovan měl
celý zápas pod kontrolou a soupeři
nic nedovolil.

SG Ruzyně – SG OZT 1:2 
Branky: Soukup, Procházka
Důležité vítězství na krásném hřišti
SG Ruzyně těsně za proslulou vězni-
cí. Domácí vedli po chybě hostující
obrany 1:0, ale Ostrovan postupně
vyrovnal hru a ve II. poločase otočil
výsledek brankami Soukupa a P. Pro-
cházky, který předtím »zazdil« něko-
lik šancí.

OZT – OSTAŠ 3:2
Branky: Janis, vlastní, Procházka
SG OZT tentokrát půjčila soupeři J.

Paličku a T. Břížďalu. Domácím se
střelecky dařilo, Janis byl u tří gólů:
jeden vstřelil, jeden si po jeho takřka
hokejovém forčekingu dali hosté
sami a třetí branka byla do vlastní
branky, když změnil směr centrova-
ného míče. Zbývající branku Třebaň-
ských vsítil Petr Procházka. 

OZT – Nejistá sezóna 4:1
Branky: Frydrich, Janis, P. Pro-
cházka, Bouberle (z penalty)
Soupeř byl velkým zklamáním, ne-
chtěl cestovat za hranice velké Prahy.
Stálo velké úsilí přimět ho, aby dojel
na Ostrov a zápas odehrál.  

ODRA KENT – SG OZT 7:5
Branky: Koštialik, Bouberle (z pe-
nalty), posily z domácího celku (3)
Na tento zápas si udělalo čas jen 7
hráčů SG OZT. Korektní soupeř nám
dva své borce půjčil. Zápas byl vy-
rovnaný, v I. poločase nic nenasvěd-
čovalo, že se po přestávce strhne pře-
střelka. Hned po přestávce si domácí
vytvořili náskok 6:2, když využili
chyb v obranné hře hostí. Ti se přeci
jen ke konci zápasu zmátořili a vý-

sledek zmírnili. Před zápasem správ-
ce místního pohostinství slíbil za vs-
třelený gól steak. Proto jsem se  opět
přihlásil na penaltu a korigoval z ní
výsledek na konečných 5:7. Steak se
však kvůli přenosu zápasu z mistrov-
ství světa ve fotbale nakonec neko-
nal. Výsledek už neměl vliv na umís-
tění SG OZT - v přeboru starých gard
obsadila »pohárovou« třetí příčku za
vítězným Újezdem nad Černými Le-
sy a druhým Hotelem Ostaš.
V sobotu 9. 8. sehrají třebaňští »staří
pánové« zápas na hřišti něměckého
klubu SG Ploessberg.

Miroslav BOUBERLE, 
Zadní Třebaň

Konečná tabulka přeboru 
starých gard 2013 - 2014
1. SG ÚJEZD 47:19 32 
2. HOTEL OSTAŠ 78:39 31 
3. OSTROVAN 46:35 24 
4. ODRA KENT 42:46 19 
5. NEJISTÁ SEZÓNA 50:52 17 
6. SG RUZYNĚ 36:50 16  
7. SG JUNIOR 31:49 13 
8. FC TROBICO 23:63 10
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Cíl byl v Křivoklátě...
Šest svinařských mopeďáků vyrazilo
na akci rakovnických kamarádů.
Start jízdy Křivoklátskem byl v Roz-
tokách. Hned první kopec na Velkou
Bukovou oddělil stroje v dobré kon-
dici; některým úplně došel dech. Na
Bukové je pěkná rozhledna a z její
výše byl zajímavý pohled na barev-
ného hada mopedů funícího do kop-
ce. Přes Všetaty a Pavlíkov jsme vlít-
li na Husovo náměstí v Rakovníku,
kde nás čekal odpočinek. Po dva-
nácté se kolona mopedů vydala na
další štreku. Projeli jsme bývalou to-
várnou, kde se mopedy vyráběly, a
přes Lubnou, Krakov, Rousínov zdo-
lávali další kilometry. Cíl byl v Kři-
voklátě, v muzeu motorek JAWA a
ČZ. Po vyhodnocení jsme se vydali
zpět do Svinař. Počasí výborné, ces-
ta taky, zaplať pánbůh za další dob-
rý den. vladimír roZToČil, Svinaře

Dobřichovičtí fotbalisté už se
chystají na okresní přebor
Dobřichovičtí fotbalisté zahájili přípravu na nový
soutěžní ročník okresního přeboru Prahy-západ v
úterý 29. července. Trénovat budou zatím dvakrát
týdně a dále dle požadavků nového trenéra, o je-
hož příchodu se v těchto dnech jedná. Součástí
přípravy bude i sehrání několika přátelských zá-
pasů s týmy Karlštejna, Kunratic, Zbraslavi a
pravděpodobně i Mníšku po Brdy. Mužstvo mo-
mentálně zůstává téměř beze změn a jeho cílem
by měl být pokus o návrat do krajské I.B třídy.
Moudřejší však budeme teprve po prvních mist-
rovských zápasech, až si otestujeme současnou
výkonnostní úroveň okresního přeboru.

Miloslav oMáČKA, Dobřichovice

Řevničtí tenisté postoupili na mistrovství republiky
Obrovského úspěchu se podařilo do-
sáhnout týmu mladších žáků Sport-
clubu Řevnice - Tereze Dejnožkové,
Elišce Exnerové, Davidovi Královi,
Michaelovi Schierovi, Davidovi
Haňkovskému, Marku Novákovi a
Matěji Šolcovi. Pod trenérským ve-
dením Michala Mottla, Petra Otra-
dovského a Pavla Schiera postoupili
jako nejlepší Středočeši  na Mistrov-
ství ČR družstev do Zlína. Řevničtí
nastoupili v plném nasazení proti vy-
losovanému týmu TK Olymp Praha.
Přestože mladí tenisté po velkém a
těžkém boji nedokázali prohru od-
vrátit, přivezli si alespoň ze Zlína
mnoho zážitků a zkušeností. Konec-
konců - není přece důležité vyhrát,
ale zúčastnit se. A to se povedlo...

Text a foto Eliška ExnErová, 
Zadní Třebaň


