
Oslavila stovku, učí se německy
Černošice - Sté narozeniny oslavila zkraje srp-
na Hilda Honcová z Černošic. Kromě rodiny jí
gratulovali Sokolové, zástupci Červeného kří-
že, sousedé, středočeská radní i mnoho dalších.
Hilda Honcová je podle severu Středočeského
kraje stále velmi aktivní a činorodá. Jednou týdně
navštěvuje výuku německé konverzace, pravidel-
ně se schází s přáteli u kafíčka, zajímá se o dění
ve svém okolí. Ve svém bytě žije sama a je plně
soběstačná. (mif)

O příspěvek na pořízení nových,
ekologických kotlů v maximální vý-

ši 60.000 Kč mohou obyvatelé Stře-
dočeského kraje žádat od 8. září.
Dohodli se na tom hejtman Miloš
Petera a ministr životního prostředí
Richard Brabec. Na tzv. kotlíkové
dotace, jež jsou součástí programu
zlepšení kvality ovzduší ve středních
Čechách, dá každá ze jmenovaných
institucí 40 milionů. „Očekávám, že
o druhé kolo kotlíkových dotací bu-
de v kraji stejně velký zájem, jako
když jsme peníze na tentýž účel na-

bízeli před rokem,“ uvedl hejtman.  
O příspěvek na výměnu kotlů byl lo-
ni ve středních Čechách velký zájem
- podáno bylo 912 žádostí, dotace
byly vyčerpány po třech dnech od
vyhlášení výzvy. Podmínky letošní
podpory se neliší od dříve vyhláše-
ných výzev. Žadatelé si budou moci
za likvidaci starého kotle na tuhá pa-
liva s ručním přikládáním pořídit
účinný kotel na tuhá paliva s auto-
matickým přikládáním, zplyňovací
kotel nebo kotel na plynná paliva.
Žádosti se budou podávat osobně v
podatelně Krajského úřadu Středo-
českého kraje.       Miloslav frýdl
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Lety - „Prázdniny? Užívám si jich,
jak jen to jde. Ale také pracuji, sa-
mozřejmě!“ tvrdí známý moderátor,
obyvatel Letů Olda BURDA.
Do letní pohody se Olda podle vlast-
ních slov vpravil tím nejlepším mož-
ným způsobem - odjel s rodinou do
Chorvatska. „Tak, jako v loni, opět i
s pěti koly na střeše auta. Byli jsme
asi jediní s takovým nákladem,“
směje se a dodává, že si Jadran moc
užili. Čtrnáct dní pohody u moře prý
dokáže senzačně dobít baterky...
Do pražského rádia Regina, kde Ol-
da pracuje, si o prázdninách zve

kastelány hradů a zámků. Ve studiu
už si povídal či ještě do konce srpna
bude se správci Kynžvartu, Žleb,
Horšovského Týna, Hořovic nebo
Mníšku pod Brdy. Mimochodem, ka-
stelán Karlštejna Jaromír Kubů při-
jde na řadu 29. 8. 
Burda je nadšený rybář, takže si do-
káže najít čas i na výpravu k Be-
rounce. „Ryby jsou ale zatím lepší
než já. Chytám jen miminka, která
vracím řece a vzpomínám na to, kde
že jen ty loňské ryby jsou,“ krčí ra-
meny a stěžuje si, že se mu nedaří
provětrat kolo. „Řeším to in-line

bruslemi. Vezmu si je do vlaku a z
Hlavního nádraží dojedu kostky ne
kostky až do rádia v Karlíně.“ 
Akcí má Olda pořád spoustu. O ví-
kendech většinou hraje jako diskžo-
kej na svatbách. Zatrsat si s ním ale
můžete i na veřejných akcích - 15. 8.
v řevnické restauraci Republika, 29.
8. vpodvečer při loučení s prázdni-
nami na hřišti v Letech nebo 31. 8
dopoledne v karlštejnském kempu
na 2. ročníku běhu okolo Karlštejna.
„Na to se velmi těším, přesto, že z
běhů praktikuji jen dobíhání vlaku,“
tvrdí.  Petra FRÝDLOVá

VETCHÝ NA KURTECH. Do Křesla pro hosta na kurtech ve Svinařích usedl 8. 8. jeden z našich nej-
známějších (a podle většiny přítomných dam i nejlepších) herců Ondřej Vetchý. Během necelé hodinky
zodpověděl spoustu dotazů a vyfotil se se spoustou diváků.         text a foto Petr PROCHáZkA, Svinaře

Střední Čechy - Pokud se chystáte měnit starý kotel za nový, máte šanci
získat zajímavou dotaci. Ministerstvo životního prostředí a hejtmanství
mají pro Středočechy, kteří si hodlají pořídit ekologické topení, připra-
veno osmdesát milionů korun. 

Osmdesát milionů na výměnu kotlů
O TAKZVANOU KOTLÍKOVOU DOTACI MOHOU STŘEDOČEŠI ŽÁDAT OD 8. ZÁŘÍ

12. srpna 2014 - 16 (628) Cena výtisku 7 Kč

»Holky« v kiltech,
diváci řvali smíchy

Do Chorvatska jsme jeli s pěti koly na střeše

Zloději ukradli plastiku,
svědci si je při tom nahráli
Řevnice - Pozlacenou plastiku lidské hlavy uk-
radli 28. 7. z bývalého nádražního skladu v
Řevnicích, který slouží jako galerie, tři zloději.
Celou dobu si je na mobilní telefon natáčeli
náhodní svědci, kteří také zavolali policii.
„Okolo 19.15 jsme dostali hlášení, že  dva mladí-
ci a žena z budovy odnášejí pozlacenou plastiku,“
řekl velitel řevnických policistů Jiří Dlask. „Na
místo ihned vyjela hlídka, která dva muže (nar.
1978, 1984) i ženu (1984) zadržela a našla u nich
předmětné umělecké dílo v hodnotě 80.000 Kč.
Všichni se k vloupání doznali,“ dodal. Nahrávka
krádeže, kterou na mobil pořídili svědci, byla po-
skytnuta policii jako usvědčující důkaz.         (mif)

Mozarta si v »lese«
zahraje Donutil
Už podesáté se na konci srpna bu-
dou v Řevnicích konat Lesní Slav-
nosti Divadla (LSD). Kromě čtyř
her Dejvického divadla se můžete
těšit na výjimečné představení šité
přímo na míru řevnickému »Lesňá-
ku«: Moc Art aneb Amadeus v Brně.
Operní skeč v podání souboru Di-
vadla Husa na provázku LSD v ne-
děli 24. srpna ve 20.00 zahájí. V roli
Mozarta se představí Martin Donu-
til, syn slavného barda Národního
divadla v Praze. Další postavy zt-
vární Dalibor Buš, Tereza Marečko-
vá či autor hudby Miloš Štědroň.
(Program LSD viz strana 11)

Zdislava BRtnICká, Praha

NA BRUSLÍCH. Olda Burda jezdí na
bruslích i do práce.        Foto ARCHIV
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Potřebujete pomoci? Obraťte se na psychologa!
V NN BUDETE POČÍNAJE TÍMTO ČÍSLEM NACHÁZET NOVOU RUBRIKU: PSYCHOPORADNA PAVLA PAVLOVSKÉHO

Jubilejní desáté Slavnosti trubačů se
konaly 26. července v Hlásné Třeba-
ni. (Viz NN 15/14.) Dopadly dobře,
hlavně díky počasí, které nám letos
přálo. Asi jsme se hodně modlili...
Program zahájila historická hudba
Miritis. Po ní následoval souboj šer-
mířů ze skupiny Alotrium. Kluci i v
tom vedru na sebe navlékli vše mož-
né včetně brnění; je pozoruhodné,
jak v něm dovedou být rychlí a mršt-
ní. Zajímavé bylo vystoupení Dobří-
ka Tučka, jenž vyluzoval až mystic-
ké tóny na záhadné didgeridoo. 
Před patnáctou hodinou Karlštejnští
pozounéři ohlásili příchod rychtáře i
rychtářky a následně přijel na koni
císař  Karel IV. v doprovodu manžel-
ky Alžběty Pomořanské a arcibisku-
pa  Arnošta z Pardubic, jehož před-
stavitel Jiří Oberfalzer je pravidel-
ným a milým každoročním účastní-
kem slavností. Průvodu se zúčastnili
i naši přátelé z Karlštejna v krásných

dobových kostýmech. Moc děkuje-
me, že nás nenechali ve štychu,  jako
kastelán hradu Karlštejn Mirek Ku-
bů, který slíbil účast, ale nedorazil.
Císaře pozdravili všichni účinkující
a přidaly se i Holky v rozpuku, coby
skotští tanečníci v kiltech a dokonce
»naostro«. To byl ohlas, lidi přímo
řvali smíchy. Jsme rády, že vystou-
pení diváky pobavilo tak, jak jsme si
představovaly. I když musím přiznat,
že jsme měly trošku nahnáno. Slovo
císaře, arcibiskupa i rychtáře ukonči-
lo historickou část programu. 
První host Jaroslav Adamec připo-
mněl písničky Waldemara Matušky.
Bylo milé, jak diváci zpívali s ním.
Pak zahrála naše oblíbená kapela
Třehusk a následovala soutěž o nej-
lepšího zpěváka písně Hlásná Tře-
baň je krásná. Tak velkou účast jsme
snad ještě nezažili! Zpívalo sedm
soutěžících, jeden lepší než druhý.
Šermíři se připravovali až na posled-
ní chvíli na dvoře u starosty, ale je-
jich vystoupení nás opravdu pobavi-
lo. Když v textu zaznělo »...komáři

že koušou, to nám nevadí...« a pícha-
li meči a kopími do zpívajícího šer-
míře, brečeli jsme smíchy! Porota ve
složení Eva Pilarová, Karel Bláha a
Pavel Kotík to měla opravdu těžké.
Družstvo ze Zadní Třebaně bylo v
námořnickém, družstvo z Letů při-
plulo na loďce, zpíval i V.I.P. tým, v
němž byl starosta Vnislav Konvalin-
ka, senátor Jiří Oberfalzer a poslanec
Petr Bendl, Holky v rozpuku vystou-
pily coby národopisný súbor Cérky
rozpúčené. Jak to dopadlo? První
místo i obrovský dort získali nej-
mladší účastníci Alžběta Smejkalová
a Matěj Snopek, ostatní soutěžící
skončili na druhém místě. Dort rodi-
če vítězů rozdali účinkujícím i divá-
kům. Byl skvělý, děvčata Kandráčo-
va se opravdu vytáhla! 
Po skončení soutěže nastoupili další
hosté. Nejprve na kytaru zahrál Petr
Bendl několik krásných písniček,
jedna z nich byla i o naší Berounce.
Pak zazpívala Eva Pilarová, s níž
jsme si zavzpomínali na semaforské
období a zazpívali si její nejznáměj-

ší hity. Na slavnostech byla již po-
druhé, čehož si náramně vážíme. Ka-
rel Bláha se svým sametovým hla-
sem rozezněl náves nezapomenutel-
nými melodiemi. Bez něj bychom si
ani už slavnosti představit neuměli.
Příjemně strávený den završila kape-
la Sedláci. Tancovalo se a zpívalo až
do půlnoci. 
Poděkování patří novým nájemcům
restaurace Sokolovna, kteří bravurně
zvládli nával zájemců o jídlo i pití.
Velké díky starostovi Vnislavu Kon-
valinkovi - nejen, že vozí vše potřeb-
né, ale se svou paní vždy vybudují
úžasné zázemí pro účinkující. Díky
hasičům za propůjčení lednic, mra-
záků, lavic, stolů, stanů a díky i os-
tatním, kteří s akcí pomohli. Dá to
opravdu hodně práce! Jen se musím
zmínit, že nás mrzí neúčast Hlásno-
třebaňáků. Dali by se na prstech spo-
čítat. Doufám, že i ty příští slavnosti
budou tak úžasné,  jako ty letošní a
bude přeci jen více dobrovolníků a
hlavně diváků z naší krásné Hlásné.
Jitka ŠvECovÁ, Hlásná Třebaň

Řevnice - Naše noviny ve spolupráci s psycholo-
gem Pavlem PavlovskýM nabízejí čtená-
řům novou rubriku - psychologickou poradnu.
Pokud vás zajímají záhady lidské psychiky a
vztahů či pokud vás sužují nějaké starosti a trá-
pení, můžete posílat otázky na e-mail NN
(frydl@dobnet.cz), případně přímo na: psycho-
log.pp@gmail.com. Budete-li si to přát, vaše
dotazy budou zveřejňovány anonymně. Na
úvod Pavlovský objasňuje, co to vůbec je a co
obnáší psychoterapie.  (NN)
Odpovědět na tuto otázku poctivě a ve všech sou-
vislostech by vydalo na knihu. Zkusím to stručně.
Když se člověk rozhodne jít k psychologovi, ještě
to neznamená, že jde do psychoterapie. Ne každý
psycholog je zároveň psychoterapeut. Klasický
psycholog testuje osobnost, patologii, schopnosti,
inteligenci… a radí v různých oblastech – pracov-
ní, manželské atp. Tomu se říká poradenství. Je to
krátkodobá spolupráce zaměřená na konkrétní
problém, se kterým se na něj člověk obrátí. Aby se
psycholog mohl nazývat psychoterapeutem, musí
absolvovat náročný mnohaletý výcvik skládající
se ze sebezkušenosti, vlastní terapie a teorie dané-
ho směru. Psychoterapeut přitom nemusí být jen
psycholog, ale např. lékař, sociální pracovník, teo-
log... Psychoterapeut s pacienty pracuje dlouhodo-
bě (rok i déle), setkává se s nimi pravidelně něko-
likrát do měsíce, nejlépe každý týden. Roli psy-
choterapeuta přirovnávám k průvodci, který něja-
kou dobu putuje s pacienty krajinou jejich života,
jejich příběhu. Pomáhá jim lépe vidět, porozumět,
co se děje, proč se tak děje, překonat těžké úseky,
propasti a v neposlední řadě s nimi hledá směr,

jímž sami dále chtějí jít. Psychoterapie je krásný
obor, v němž se lidi, na rozdíl od běžných situací

života, setkávají pravdivě. To je obohacení i pro
psychoterapeuta.   Pavel Pavlovský, Řevnice

»Holky« v kiltech, diváci řvali smíchy
DESÁTÉ SLAVNOSTI TRUBAČŮ SE POVEDLY - HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ SE NEJSPÍŠ HODNĚ MODLILI...

UKÁZALY »PINDÍKY«. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku při svém »skotském« vystoupení.                    Foto ARCHIV

PRO VÍTĚZE. Starosta Hlásné Tře-
baně s dortem pro vítěze pěvecké
soutěže. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Řevnice, Berounka, Brdy... mne uchvacují dnes a denně
Řevnice - Psycholog a psycho-
terapeut Pavel Pavlovský
se v Řevnicích usadil před
dvěma lety. soukromou am-
bulanci provozuje v Herr-
mannově ulici. 
Kde jste se vzal v Řevnicích?
Původně jsem z Plzně, pak jsem
žil a pracoval v Praze. Do Po-
berouní jsme často s mojí ženou
jezdili na výlety a čerpali zde sí-
lu. Posledních několik let jsme
chtěli z chaosu města někam
ven, nejlépe právě směrem na
Beroun. Do Řevnic jsme se s ro-
dinou přistěhovali před dvěma
lety a téměř okamžitě cítili, že
tady chceme kořenit a být do-
ma. Za ty dva roky se o tom pře-
svědčuji stále znova. Řevnice,
Berounka, Brdy, Český kras...
mne uchvacují dnes a denně.  
Vidí to stejně i rodina?
Určitě, líbí se jim tady stejně ja-
ko mně.  Manželka začíná učit
angličtinu na ZŠ v Zadní Třeba-
ni, osmiletá dcera Ema chodí do
školy v Řevnicích, tříletý Adam
začne od září chodit do školky.

Jak jste se dostal k psycholo-
gii?
Oklikou. Vystudoval jsem různé
školy, vystřídal řadu zaměstná-
ní, nejvíce v oboru žurnalistiky.
Pro psychologii jsem se před 13
lety rozhodl se stejnou intenzi-

tou jako nedávno pro život v
Řevnicích. Psychologie je krás-
ný obor, ve kterém jdou stranou
všechny masky, které běžně
nosíme. Má práce spočívá v set-
káních s lidmi, kteří jsou sice v
aktuální životní krizi, to jim ale
zároveň umožňuje být pravdiví
k sobě samým a hledat nové
cesty, jak žít.
Na co se specializujete?
Na individuální psychoterapii,
psychologickou diagnostiku a
poradenství pro páry, rodiny i
dospívající. Kmenově působím
na psychiatrické klinice Ondře-
jov v Praze, která léčí převážně
pacienty se schizofrenií. V ně-
kolika firmách působím jako
lektor i firemní psycholog a ve-
du psychoterapeutický výcvik. 
Pomáhat od psychických pro-
blémů jiným je náročné. Jak
odpočíváte?
Volný čas trávím se svými dět-
mi, rodinou a kamarády. Rád
cestuji přírodou – pěšky, na kole
i po vodě. Mezi mé koníčky pat-
ří filosofie. (mif)

PSYCHOTERAPEUT. Pavel
Pavlovský.          Foto ARCHIV
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Zloději nikdy nespí a nikdy nemají dost!
LETOŠNÍ ČERVENCE BYL PRO ŘEVNICKÉ »STÁTNÍ« POLICISTY KLIDNĚJŠÍ, NEŽ TEN LOŇSKÝ

Tradiční letní soutěž Našich novin o nejoriginál-
nější fotku z dovolené či prázdnin pokračuje. Vtip-
né či nějak zajímavé snímky nám můžete posílat až
do 31. srpna na adresu redakce (Naše noviny, Tře-
baňská 96, 267 29 Zadní Třebaň), nebo mailem na

redakce@nasenoviny.net. Pro autory fotografií,
jež se budou hodnotící komisi v čele s Josefem Ko-
zákem líbit nejvíc, máme připravené ceny: Cyklo-
průvodce Dolní Berounka, průvodce a mapu Na
kole i pěšky po okolí Prahy, triko, lahev vína či

DVD se známým filmem. Dnes otiskujeme snímky,
které nám poslaly Lenka Mihalíková z Karlštejna
a Markéta Suková ze Zadní Třebaně. Ten první au-
torka nazvala Léto na Karlštejně je prostě nejlep-
ší!!!, druhý se jmenuje Pohoda v červeném.    (mif)

Řevnice - Pravidlo, či spíše před-
stava, že v létě je pácháno méně
trestných činů, než ve zbytku roku,
dávno neplatí. Tvrdí to vedoucí
Obvodního oddělení Policie ČR v
Řevnicích Jiří DLASK.
Prázdniny se přehouply do druhé
poloviny. Jaká byla jejich první část
z pohledu řevnických policistů? 
letošní červenec byl z našeho pohle-
du srovnatelný s ostatními měsíci v
roce. Představa, že o prázdninách
trestná činnost stagnuje a že policisté
mají »okurkovou sezonu«, je dávno
pryč! kladně hodnotíme skutečnost,
že jsme v červenci nezaznamenali
žádný vážný úraz, těžké zranění či
usmrcení osob. Nedocházelo ani k
žádným vážnějším případům narušo-
vání veřejného pořádku, nočního kli-
du či občanským neshodám. Červe-
nec lze tedy hodnotit pozitivně, léto
celkově je, co se policejní práce týče,
zatím standardní.
Přibylo letos v létě ve srovnání s mi-
nulými roky nějakého druhu trestné
činnosti, nebo je vše plus minus ja-
ko jindy? 
Zaznamenali jsme určitý pokles krá-
deží volně odložených jízdních kol,
naopak jsme zjistili více případů ří-
zení motorových vozidel pod vlivem
návykových látek či případů nelegál-
ního držení  psychotropních látek. Ve
srovnání s rokem 2013 trestné čin-
nosti ubylo - loni jsme evidovali v
červenci 72 přečinů, letos za stejné
období »pouze« jedenapadesát. Za

hlavní důvod poklesu trestné činnos-
ti ve služebním obvodu OOP Řevni-
ce považuji navýšení počtu policistů
v přímém výkonu služby, větší spo-
lupráci s kriminální policií a v nema-
lé míře i větší opatrností a pozornos-
tí spoluobčanů.
Řešili jste letos v létě nějaký neobvy-
klý či kuriozní případ? 
Zatím nejzajímavější případ je krá-
dež bronzové plastiky dívčí hlavy z
muzejní galerie v Řevnicích.Jednání
tří zlodějů lidé zaznamenali na mo-
bilní telefon a na linku 158 postupně
informovali policisty o jednání zlo-
dějů, jejich chování, popisu až do je-
jich zadržení. 
Na co si ve zbytku prázdnin mají
obyvatelé dolního Poberouní dávat
zvláště pozor? 
Pokud mohu doporučit, tak neodklá-
dejte osobní věci uvnitř aut. Jakákoli

věc položená na sedadlech je velkým
lákadlem pro zloděje,. Pokud holdu-
jete cyklistice, pak si dávejte dobrý
pozor, kam kolo odkládáte, jak si je
zabezpečujete a kdo se okolo něj po-
hybuje.
Co nevidět prázdniny skončí, začne
školní rok. Změní to nějak vaši prá-
ci, resp. druh trestné činnosti, kte-
rou budete řešit? 
Jak jsem již uvedl, prázdninové mě-
síce se nijak neliší od běžných dnů v
průběhu roku. Určitě ale ubude krá-
deží volně položeného majetku na
březích Berounky, ve stanových tá-
borech a jiných rekreačních zaříze-
ních, ubude také drobnějších případů
narušování veřejného pořádku a noč-
ního klidu. Naopak pravděpodobně
přibyde vloupání do motorových vo-
zidel a do rekreačních objektů.
Máte nějaké upozornění či varování

před začátkem školního roku a blíží-
cím se podzimem? 
Rád bych varoval před situací, která
by mohla nastat, ale do budoucnosti
bohužel nevidím. a tak jen v dobré
víře radím majitelům aut, zejména
houbařům, kteří parkují vozy u okra-
jových částí lesa, aby nic nenecháva-
li na viditelných místech uvnitř. Cyk-
listům doporučuji dávat si větší po-
zor na svá jízdní kola, dětem zase ať
jsou na konci prázdnin ostražité při
pohybu ve vozovce, a to jak při chů-
zi, tak při jízdě na kole. a na závěr
mám jedno všeobecné upozornění:
pachatelé majetkové trestné činnosti
nikdy nespí a nikdy nebudou mít do-
st. Pouze všímavost a spolupráce je
cestou ke snížení počtu krádeží a
zvýšení počtu zadržených pachatelů
trestných činů.       Miloslav FRÝDL

NA LOVU. Velkým koníčkem velitele policistů je rybaření. Tohoto metrové-
ho amura ulovil před dvěma roky nad řevnickým jezem. Foto ARCHIV

Lupič majiteli chaty
vybudoval schodiště
Jiří Dlask vedl Obvodní oddělení
policie (OOP) Řevnice již od roku
1994 do konce roku 1999. Následu-
jících sedm let pracoval pro zahra-
niční firmu v Rumunsku. Jako ve-
doucí OOP Řevnice znovu nastou-
pil v říjnu 2008.
který případ mu nejvíc utkvěl v pa-
měti? „Šest hodin jsem hlídal zem-
řelého člověka, jenž skočil pod vlak
na železničním mostě mezi Všenory
a Mokropsy,“ popisuje. „Celou do-
bu měl posmrtné záchvěvy a nako-
nec jsem zjistil, že se jedná skoro o
kamaráda. Hrozné!“
Na některé případy ale prý vzpomí-
ná rád. Třeba na ten, který se stal v
dobách jeho začátků pod velením
kapitána kafky: „starý zloděj, který
vykrádal chaty, si nechal zavolat ná-
čelníka a na smrtelné posteli se do-
znal ke všem vloupáním, která kdy
v Řevnicích a okolí spáchal.“ a ná-
sledující příhodu dává často k dob-
rému: „Pachatel vloupání do chaty
jejímu majiteli po dobu, kdy v chatě
přespával, zbudoval podle projektu
a z materiálu, který nalezl, schodiš-
tě do podkroví. Majiteli navíc ne-
chal na místě omluvný dopis.“ (mif)

VELITEL. Jiří Dlask na oficiálním
policejním snímku.     Foto ARCHIV

Soutěž o nejoriginálnější fotografii pokračuje až do konce srpna
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Les ovládli styloví rockeři a motorky
V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE SE KONAL ŠESTÝ ROČNÍK ROCK’N’ROLLOVÉHO A ROCKABILLY FESTIVALU
Cvakající kontrabas, stylově obleče-
ní rockeři, pin-up girls, motorky,
hot-rody… no prostě rockabilly jak
má být. To byla první srpnová sobo-
ta v Lesním divadle v Řevnicích. Sd-
ružení Rockabilly CZ zde pořádalo
již šestý ročník hudebního festivalu
Rockabilly CZ Rumble.
Letos zahrálo šest českých a dvě za-

hraniční kapely, které během dne
představily průřez tohoto hudebního
žánru od klasiky rock´n´rollu 50. let,
přes svižné country až po současnou
podobu rockabilly. Diváky bavila tu-
zemská uskupení Mordors Gang,
Slapdash Rockabilly, The Moonshi-
ne Howlers, Twisted Rod, Vicky’s

Killers Band, The MayHems a DJ
Gargoil, z Německa dorazily skupi-
ny The Tin Cans a The Railbones, z
Ruska Boogie-Woogie & Shag.
Přibližně půltisícovka návštěvníků
nejen z Česka, ale také z Polska, Ně-
mecka, Švýcarska a Rakouska moh-
la kromě hudebních vystoupení zh-

lédnout také ukázku tanců Boogie –
Woogie & Shag v podání dua Boogi-
cats, obdivovat motocykly a auta, či
doplnit šatník o některé stylové
kousky od Mr. Creepa nebo Lucky
Hazzard. Celé odpoledne a večer se
nesl ve velmi přátelské atmosféře, o
čemž svědčí i spousta dětí, které se
festivalu zúčastnily spolu s rodiči. 
Program byl ukončen v půl dvanácté
večer a pak ještě dlouho do pozdních
nočních hodin se akusticky jamova-
lo u jednoho ze stánků.
Pořadatelé z Rockabilly CZ děkují
všem sponzorům i partnerům akce. 

Zuzana ŽiDLiCKÁ, Praha

Kina v okolí
KINO LITEŇ
15. 8. 19.00 NĚŽNÉ VLNY
22. 8. 19.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

KINO ŘEVNICE
13. 8. 20.00 PARÁDNĚ POKECAL
15. 8. 20.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTE-
RÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
16. 8. 16.00 TŘI BRATŘI
16. 8. 20.00 CHLAPECTVÍ
20. 8. 20.00 BORGMAN
22. 8. 20.00 STRÁŽCI GALAXIE
23. 8. 16.00 ŽELVY NINJA
23. 8. 20.00 IDA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
11. - 12. 8. 19.00 DÍRA U HANUŠOVIC
13. 8. - 14. 8. 19.00 LOVE SONG
15. 8. - 20. 8. 18.30 (Út-St 16.30) TŘI
BRATŘI
19.-21. 8. 19.00 (Čt 20.00) CHLAPECTVÍ
22. 8. - 23. 8. 17.30 ŽELVY NINJA 3D
22. 8. 20.00 MAGICKÝ HLAS REBELKY
23. 8. - 24. 8. 20.00 V OKU TORNÁDA
24. 8. 17.30 ŽELVY NINJA 2D

LETNÍ KINO BEROUN
11. 8. 21.00 STRÁŽCI GALAXIE
12. 8. - 13. 8. 21.00 V OKU TORNÁDA
14. 8. 21.00 TŘI BRATŘI
15. 8. 21.00 CASABLANCA
16. 8. - 17. 8. 21.00 LUCY
18. 8. 21.00 ZORAN, MŮJ SYNOVEC
IDIOT
19. 8. - 20. 8. 21.00 EXPENDABLES 3
23. 8. 15.00 MICHALOVI MAZLÍČCI -
hra M.Nesvadby

KINO RADOTÍN
12. 8. 17.30 HERCULES 3D
12. 8. 20.00 OSTŘE SLEDOVANÉ
VLAKY
13. 8. 17.30 ZEJTRA NAPOŘÁD
13. 8. a 16. 8. 20.00 V OKU TORNÁDA
14. 8., 16. 8., 19. 8., 26. 8. 17.30 TŘI
BRATŘI
14. 8. 20.00 DÍRA U HANUŠOVIC
15. 8., 20. 8., 22. 8. 17.30 STRÁŽCI
GALAXIE 3D
15. 8. 20.00 LUCY
19. 8. 20.00 2001: VESMÍRNÁ ODY-
SEA
20. 8. 20.00 EXPENDABLES 3
21. 8. 17.30 PARÁDNĚ POKECAL
21. 8., 23. 8., 27. 8. 20.00 KOUZLO
MĚSÍČNÍHO SVITU
22. 8. a 26. 8. 20.00 CHLAPECTVÍ
23. 8. 17.30 STRÁŽCI GALAXIE
26. 6. 20.00 VŠECHNY CESTY VEDOU
DO HROBU

Hasiči budou slavit na Hasofestu
U TŘEBAŇSKÉHO JEZU POTEČE 16. 8. VÍC PIVA NEŽ VODY 

První místo si z Grazu přivezli SKETY
Řevnice - Prestižní mezinárodní soutěž, která se konala v Rakousku, vyhrál 
vokální soubor SKETY. Jeho členkou je Alice Bauer, manažerem její part-
ner Lukáš Prchal, oba ještě nedávno obyvatelé Řevnic.
Vokální sextet SKETY reprezentoval Českou republiku na prestižní mezi-
národní soutěži Vokal Total, kterou již čtrnáct let hostí rakouský Graz. „V
kategorii »jazz« se mladým zpěvákům podařilo získat 1. místo,“ sdělil Pr-
chal. „V konkurenci mnoha vokálních skupin z celého světa tak dokázali, že
cesta, kterou nastoupili, má správný směr,“ dodal.
Soubor SKETY je složený z šesti jazzmanů. Vystupoval například při pře-
dávání Českých Lvů a Cen Anděl, v našem kraji na řevnickém festivalu
BioBlues či v černošickém Clubu Kino. Budete jej moci slyšet také v nové
filmové pohádce Jana Svěráka Tři bratři. (mif)

Tipy NN
* Festival vážné hudby Musica Vi-
va pořádaný souborem Ludus musi-
cus se v areálu zámku Dobřichovice
uskuteční od 11. do 23. srpna.    (ak)
* Hrátky za muzejními vrátky se
konají 13. 8. od 10.00 a 12.45 v
Geoparku Barrandien Beroun. Děti
si zastřílejí kuší, vytvoří si vlastní
náramek... Patrik PAŘÍZEK
* Fotky, které na své výpravě do Ti-
betu pořídila Marie Tučková Bělo-
hlávková z Bílého Kamene, budou k
vidění 13. 8. v čajovně Cherubín
Řevnice. Reportáž z Tibetu si pře-
čtete v přístím čísle NN. (mat)
* Pomalovat židli či kámen a užít si
příjemného odpoledne můžete na ak-
ci Muzejní židlení, která se koná 15.
8. od 13.00 v Geoparku Barrandien
Beroun. (pap)
* Setkání s hercem Jaroslavem
Duškem pořádá 15. 8. od 17.00 řev-
nická čajovna Cherubín. Vstupné
300 Kč, nutná rezervace.            (jac)
* Michal Prokop, Jan Hrubý, Lu-
boš Andršt, Ty syčáci, Kieslowski,
Iva Pazderková a Ukulala, Rudo-
vous, Bezobratři, Petr Linhart a dal-
ší vystoupí 16. 8. od 13.00 v Berou-
ně u řeky na festivalu Závodí.  (pan)
* Country kapela PoHoDáŘi hraje
v zahradní restauraci hotelu Grand
Řevnice 16. 8. od 19.00.               (ah)
* Sochy, které byly vytvořeny na le-
tošním 6. ročníku sympozia Cesta
mramoru, jež se od 20. 7. konalo v
Dobřichovicích, budou slavnostně
odhaleny a představeny 17. 8. od
15.00 pod dobřichovickou lávkou
pro pěší.  Umělecká díla se napřes-
rok stanou součástí sochořadí mezi
Dobřichovicemi a Karlíkem.      (ak)
* Dechovka Berouňačka koncertu-
je 17. 8. od 16.00 na náměstí J. Bar-
randa v Berouně. (ceb)
* Dasha a Jan Smigmator vystoupí
v Koncertu Klubu Evergeen 21. 8.
od 19.30 na nádvoří zámku Dobři-
chovice. Vstupné 200 Kč. (kas)
* Markéta Zdeňková kvartet, The
Priester Sisters a Alishi & Mišmaš
vystoupí 23. 8. od 17.00 na hudeb-
bím minifestu, který hostí Barokní
areál Skalka.   Tereza STŘEDOVÁ
* 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)

Jarmark, kejklíři, pohádky, klauni,
houpačky, muzika hlasitá i zádumči-
vá, ranní mše v kostele. To vše nás
čeká opět po roce 16. a 17. srpna,
kdy se v Černošicích koná vyhlášená
Mariánská pouť. Před kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie je připraven
bohatý kulturní program. Na letošní
pouť přijalo pozvání několik hudeb-
ních či tanečních skupin: Pěvecký
sbor Mifun, taneční soubor Pramí-
nek, Black Notes a Dech band,
country skupina Balzám či staro-
pražská kapela Třehusk. Těšit se

můžete i na šermířskou partu Ne-
vers. O sobotním podvečeru bude
pódium patřit svéráznému zpěváko-
vi, muzikantovi i skladateli  Xavieru
Baumaxovi a skupině Vobezdud. Na
pouťové večerní zábavě to s vámi
zase rozjede Hwězdná pěchota. V
neděli vás bude bavit hned několik
kapel i mistr světa v ovládání bičem
Pavel Votápek. Mariánskou pouť
zakončí  koncert Černošické komor-
ní filharmonie, která provede vio-
loncellový a flétnový koncert Jaros-
lava Pelikána i Korunovační mši C

dur Wolfganga Amadea Mozarta.
Pouť bývá veselá a  barevná, proto ji
mají rády hlavně děti. Pro ně se bu-
dou hrát tři pohádky - tentokrát při-
jede Cirkus Žebřík i Divadlo na Ko-
lečku, chybět samozřejmě nebude
kolotoč ani cukrová vata. Další at-
rakce na caparty budou čekat v Par-
ku Berounka. Tradiční výstava o his-
torii Černošic, která bude oba pou-
ťové dny přístupná v komunitním
centru MaNa, je věnována 100. vý-
ročí od vypuknutí 1. světové války.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

POHODA V LESE. Návštěvníci rock’n’rollového festivalu si v Lesním diva-
dle jakspatří »zatrsali«. Foto Zuzana ŽIDLICkÁ

Příznivci letního počasí, obdivova-
telé hasičské techniky, hudební nad-
šenci malí i velcí, ti všichni se nemo-
hou dočkat dalšího Hasofestu. Sbor
dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň
jím 16. srpna u jezu na Berounce os-
laví 110. výročí svého založení. Ne-
jen proto bude osmý ročník hasič-
sko-hudebního festivalu ještě lepší,
než kdy před tím. 
Mnoho zábavy pro děti připravuje-
me se střediskem volného času Do-
meček Hořovice. Práci zásahové
jednotky s profesionální technikou i
požár zdolaný mladými hasiči uvidí-

te v propracovaných osvětových
ukázkách. Hudební program odstar-
tuje Tak akorát ve 14.00. Dále usly-
šíte Čutací merunu, Rosie a Nástroj
snahy. Na jubileum přijede zahrát
proslulá kladenská skupina Kapišto.
Samozřejmostí je pro nás oblíbený
Odečet plynu. Noční oblohu prozáří
po setmění oslnivý ohňostroj. Večer
uzavře ve velkém stylu rock’n’rollu
kapela Slapdash Rockabilly. Přijďte
za námi k dolnímu jezu na řece Be-
rounce v Hlásné Třebani, kde 16. 8.
poteče více piva než vody! 

Martin Tuček, Zadní Třebaň

U kostela zazpívá Xavier Baumaxa i »pěchota«
TRADIČNÍ MARIÁNSKOU POUŤ SI ČERNOŠIČTÍ LETOS UŽIJÍ 16. a 17. SRPNA
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Všeradův kurýr

V sobotu 9. 8. se uskutečnil v krás-
ném mysliveckém areálu Višňovka u
Vinařic festival dechové hudby na-
zvaný Křídlovky ve Višňovce. Tak
velká akce se ještě ve Vinařicích,
druhé nejmenší obci na Berounsku,
v níž žije necelých sto obyvatel, ne-
konala - však by z ní také mnozí po-
řadatelé jistě měli obavy. Myslím
ale, že dopadla nadmíru dobře. 
Festival pod širým nebem provázelo
příjemné počasí, což byla jedna z
podmínek zdaru akce. Ve třináct ho-
din program zahájila krojovaná ka-
pela Sedmihorka z Křenov u Hor-
šovského Týna a hned v úvodu na-

vodila atmosféru příjemně strávené-
ho odpoledne. Dále zahrála dechov-
ka plzeňské konzervatoře 12 Plzeň,
kterou vede Řevničan Jindřich Ko-
lář. Přibližně v polovině programu
přivítali diváci nadšeným  potleskem
nejstarší jihočeskou dechovku Ba-
bouci. Po ní přišla na řadu téměř do-
mácí kapela Třehusk se svými staro-
pražskými kuplety. Tentokrát ovšem
hrála nejen je - jejím vzácným hos-
tem byl nestor dechové hudby Josef
Zíma. S Třehuskem zazpíval písnič-
ku Josefa Poncara  Přes dvě vesnice,
v níž se právě o Vinařicích zpívá.
Pan Zíma poté bavil diváky další

půlhodinku velmi známými písnič-
kami, vyprávěním a vzpomínáním.
Moravští muzikanti, kteří do našeho
kraje přijeli ze vzdálené Rudy nad
Moravou, uvedli spoustu skladeb
moravských skladatelů - diváci si
nejednu z jejich písniček zazpívali s
nimi. Závěr sobotního odpoledne a
večera obstarala dámská kapela Já-
rinky se zpěvákem Jiřím Škvárou. S
touto kapelou se zaplnil parket Viš-
ňovky - tančilo se a zpívalo až do
konce. Ještě jednou děkuji sponzo-
rům, MS Ostříž a vinařickým obča-
nům za skvělou organizaci akce i
Miloslavu Frýdlovi,  který připravil

celý program a velmi profesionálně
se zhostil role moderátora.
Ohlasy vystupujících i diváků byly
velmi kladné, místy až nadšené. Tak
zase příště...!   Petr PODUBeCKÝ,

starosta Vinařic

Vinařice hostily premiérový festival dechovek
V MYSLIVECKÉM AREÁLU STOVKÁM DIVÁKŮ VYHRÁVALI BABOUCI ČI JÁRINKY, ZAZPÍVAL JOSEF ZÍMA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 16/2014 (157)

BABOUCI VE VIŠŇOVCE. Nadšené ovace návštěvníků premiérového vinařického festivalu Křídlovky ve
Višňovce sklidilo vystoupení nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Foto NN M. FRÝDL

Kandidátky byly odevzdány
Úterý 5. 8. bylo posledním dnem pro odevz-
dání kandidátních listin do zastupitelstev
obcí. Vpředvečer jsem si raději četl volební
zákon, abych věděl, jaký bude postup, po-
kud nebude odevzdán předepsaný počet
kandidátních listin. V odpoledních hodinách
závěrečného dne jsem setřel pot z čela - z
naší obce je předáno osm platných kandi-
dátních listin. Pravda, není to mnoho, když
nových zastupitelů má být sedm. Na druhou
stranu, jsou to podle mého názoru všichni
kvalitní kandidáti a bude těžké jednoho z
nich nezvolit - práce by se jistě našla pro
všechny. Zde jsou jména osmi statečných,
kteří chtějí vést Všeradice příští čtyři roky k
dalšímu rozvoji: JUDr. Jana Brodinová, To-
máš Červený, Mgr. Jan Jícha, Jakub Kácha,
Ing. Petra Kratochvílová, Martin Kunc, Ro-
man Špalek a Lukáš Tesařík. Přesto, že se
jedná převážně o politické nováčky, všichni
mají dost praktických i životních zkušenos-
tí a chuti starat se o blaho veřejné. Já se ve
zbytku funkčního období budu snažit při-
pravit jim co nejlepší startovací čáru a po-
kud budou mít zájem, v letech příštích jim
budu nápomocen radou či skutkem. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Mladí vižinští hasiči přemohli tříhlavou saň
Na pátek 1. 8. se velmi těšili mladí
hasiči z Vižiny - čekala je výprava

za drakem. Dostali dopis, že se v
jeskyni nad Vižinou usídlil drak,

který bere vesničanům majetek a
ukrývá poklad. Proto si sbalili spa-
cáky i baterky a vydali se za dobro-
družstvím. U lesa 21 dětí a několik
dospěláků přivítal kouzelný skřítek,
u něhož museli splnit tři úkoly. Pak
byli pasováni na bojovníky a mohlo
se vyrazit. Cesta byla značena dračí-
mi stopami, bylo zapotřebí překonat
bažinu, svázat protivníka plochou
spojkou a tesařským uzlem, slézat po
laně nad propastí a nasbírat šišky, ji-
miž bojovníci tříhlavou saň, z níž
šel strach, nakonec přemohli. V dra-
čí sluji děti objevily poklad, o který
se spravedlivě rozdělily. Následova-
lo občerstvení u ohně a pro odvážné
bojovníky nocleh pod širým nebem. 
Akce se vydařila, bude na co vzpo-
mínat. Veliké poděkování patří Ireně
Randákové a jejímu manželovi za
skvělou organizaci. 

Jana FIALOVá, Vižina

Z podbrdského kraje
* Tradiční všeradická Bartoloměj-
ská pouť se letos, jako každý rok,
bude slavit tři dny. V sobotu 23. 8.
na taneční zábavě v hospodě Na
Růžku od 20.00 zahraje kapela
Gong, v neděli 24. 8. se na stejném
místě od 18.00 koná diskotéka. Pon-
dělní pěkná hodinka Na Růžku začí-
ná v 9.00, od 19.00 hraje kapela Dy-
namic band. Pro děti budou o víken-
du přiraveny pouťové atrakce. (bos)
* VIII. ročník kuchařských slavno-
stí se bude konat 20. 9. od 11.00 v
Zámeckém dvoře Všeradice. Prog-
ram nabídne zábavu pro všechny vě-
kové kategorie. Diváci se mohou tě-
šit na několik kapel, vystoupení šer-
mířů, divadelní představení i ku-
chařskou soutěž. Zlatým hřebem
dne, který bude moderovat známá
herečka Markéta Hrubešová, bude
vystoupení úspěšné kapely Lucie
revival. Veronika ČerVená
* Třiadvacet závodníků z celé
České republiky se zúčastnilo soutě-
že rádiem řízených modelů větroňů,
která se konala na bývalém země-
dělském letišti mezi Skřiplí a Neu-
mětely. Mezi účastníky byly i repre-
zentanti, kteří na červencovém mist-
rovstí světa ve slovenském Martině
získali zlaté medaile v soutěži druž-
stev. Prvenství v podbrdském závo-
dě si vybojoval Martin Rajšner z
Králova Dvora.          (evd)

VÍTAL JE SKŘÍTEK. Vižinské děti, které putovaly za drakem, přivítal na za-
čátku cesty kouzelný skřítek.         Foto Jana FIALOVÁ 
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Mysleli jsme, že se odsud nedostaneme
NA SVATOU ANNU, 26. ČERVENCE, UPLYNULO STO LET OD ZAČÁTKU VELKÉ VÁLKY

Rychlá trestná výprava proti Srbsku se změnila ve
vleklou, čtyřletou Velkou válku. A nebyla to žád-
ná kabaretní legrace, jak se většina současníků
odkojených Haškovým Švejkem domnívá. Bylo
to neustálé strádání v bahnitých zákopech, v zimě
či vedru a o hladu. Mimo zákopy číhaly technické
novinky na zabíjení, kulomety či šrapnely vybu-
chující ještě před dopadem, takže se nebylo mož-
no před nimi skrýt. A největší »vymoženost« mo-
derní války - bojové plyny, které se za vojáky dos-
taly i do těch nejlepších úkrytů a skrze nejmoder-
něší filtry plynových masek. 
Celkem narukovalo do zákopů Velké války 65 mi-
lionů mužů, 8,5 mil. se jich nikdy domů nevrátilo
a 21 mil. bylo zraněno. Češi bojovali na všech
frontách a na všech stranách, na ruské a italské
frontě dokonce proti sobě. Nejsem povolán - a ni-
kdo z nás - dělat soudce, zda měli dodržet přísahu
a zemřít hlady v zajetí, nebo volit cestu zrady, kte-
rá se později ukázala být cestou výhodnou. Nově
vzniklá republika se sice holedbala demokracií a
svobodou slova, ale proti »těm špatným« účastní-
kům Velké války vydala šest tzv. zákonů na ochra-
nu republiky. Pod trestem vysokých pokut a věze-
ní se nesměli spolčovat a vzpomínat. Zatímco le-
giím stavěl stát pomníky, pomníčky padlým v ob-
cích museli z větší části financovat pozůstalí sa-
mi. Paradoxem je, že jeden z prvorepublikových
generálů a pozdější náčelník štábu Ludvík Krejčí
obdržel v rakouské uniformě před zajetím několik
vysokých rakouských vyznamenání za statečnost
včetně nejvyššího Signum laudis - Znamení slávy.
Syn tatíčka Masaryka Jan vydržel v rakouské uni-
formě do konce války. Sloužil u koní, podle svých
slov celou válku nevystřelil, dosáhl hodnost poru-
číka a byl oceněn stříbrnou medailí 2. stupně za
chrabrost. Ale jak jsem psal - nejsem povolán sou-
dit. Čeští vojáci se vyznamenali na
všech frontách, zvláště pak na italské
při bitvách na řece Soča a koncem
války na řece Piavě. Zde drželi frontu i poté, kdy
se maďarské pluky sbalily a odjely domů. 
Čas smazal rozdíly a dnes můžeme vzpomenout
všech našich dědů a pradědů. Nejen oněch 150 ti-
síc, kteří se z války nevrátili a jejichž jména čteme
na vesnických pomníčcích, nejen oněch 210 tisíc,
kteří jako invalidé byli vyřazeni z plnohodnotné-
ho života, ale všech - téměř jednoho milionu Če-
chů, vojáků Velké války.
Jednou z velkých bitev Velké války byla tzv. 11.
bitva na řece Soča. Rakouské vojsko, složené z
velké části z mladých českých pěšáků a zralých

zeměbranců, zde za obrovských ztrát zastavilo ná-
por italské armády. Zatímco se u nás o jejich hr-
dinství nesmělo mluvit, v současném Slovinsku se
o jejich hroby starají místní obyvatelé. Přikládám
výpisky z deníku mého dědy Josefa Kozáka, ze-
měbrance pražského 8. pluku, který na řece Soča
také byl a jako jeden z mála bitvu přežil.

…Kanonáda tam střílela celý den a házela »gás-
granáty« tak, že jsme mysleli, že se tam odsud ani
nedostaneme. Večer v 8 hodin jsme dělali riscuk

(ústup) z Humarje - celá divize. A
kanonáda a trény celou noc, takže
jsem nemohli ani projít po cestě. Po

tý cestě bylo pobitejch koní, vozů a automobilů. 
… Takovou hrůzu jsem ještě nazažil za celou
válku. Takovou strašnou kanonádu a těch mrtvých
jako dříví a ten nářek raněných, ty vrchy to bylo
všechno v jednom kouři a ohni, praskot jako když
je největší bouřka.
... Od 30. až do 3. září Taliáni stříleli z těžkých
baterií ve dne v noci od Gorice až dolů k Terstu.
My jsme dosud v rezervu na jednom kopci. S mi-
náží to máme špatný. Ráno v 5 hodin nám přive-
zou traktýři (soumaři) kafe a s tím musíme vydr-
žet do večera do 7 hodin. V 7 hodin nám přivezou

mináž a kafe, a to je studený tak, že to není k jídlu.
… Ráno 15. (září) jsme měli »maršberait« (bojo-
vý poplach), šli jsme do švarmlinie (rojnice) frš-
térkovat (posílit) 1. komp. (kompanie = rota) 15.
(září) Taliáni šturmovali a sebrali nám 3. komp a
2 cuky (zug = četa) od 1. komp. To byla velká
kanonáda, měli jsme moc raněných, náš regiment
jest celý rozbitý.
... 16. ráno ve 4 hodiny naši Taliány zahnali zpát-
ky do starých štelunků (postavení). My jsme byli
15. večer s raněnými na sanitě anštaldu (ošetřov-
na), přišli jsme ráno v 6 hodin ke kumpanii. Jíst
jsme neměli nic. Ráno 15. v 6 hodin jsme dostali
kafe a celý den nic a 16. zase nic. Dostali jsme půl
druhý veky chleba na celou komp a kousek salá-
mu. Ráno v 7 hodin jsem zažil druhou hrůzu Ta-
liánskou. To padali mezi nás granáty a miny jako
kroupy. Obrlajtnant Vodrážka od 1. komp byl
zabitý, Sajdl šikovatel od 2. komp také.
... 16. večer jsme šli s raněnýma, zpátky jsme
zůstali do rána v jednom baráku přes noc. Ráno
jsme šli ke kumpanii.
... 17. ráno jsme byli stažený za frontu 1. batl. (ba-
talion = prapor). Tam nás dali dohromady, z celý-
ho batl. nás zbyla 1 komp asi 150 mužů. (Prapor
měl cca tisíc mužů.) Josef KOZÁK

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova se-
niorů Anna VRANÁ. Minule refe-
rovala o životě v Etiopii, kam se s
rodinou přestěhovali.                 (NN)

Dny ubíhaly v Habeši právě tak, ja-
ko kdekoli jinde, zvláštní však bylo
to, že se rychle stmívalo. Ani jsme se
nenadáli a dříve, než jsme stačili na-
koupit zboží v krámě, padla tma.
Zprvu jsem zkoušela vydat se do
města sama s dítětem na kočárku,
byla to sedačka, bez peřinek, bez
boudy. Hned jsme se ale vraceli zpět:
způsobili jsme hotovou senzaci. Za
námi běžel houf mládeže a dětí, kaž-
dý si byl chtěl povozit tynnyš lidž
(malé dítě),  případně si je osahat. V
Etiopii maminky nosily děti  zabale-
né v šátku a přivázané k tělu.  Po této
zkušenosti jsem se už  raději držela
doma, podle okolností buď v domě,
nebo na zahradě. Jeník nás dovezl,
kam bylo třeba, do obchodu, nebo ke
známým. Sblížili jsme se s milou pa-
ní  Mílou T., její manžel pracoval na

obchodním oddělení. Krásně zpívala
a hrála na harmoniku. Znala spoustu
písniček  a dobře  jsme si spolu rozu-
měly, měla jsem vždycky radost z je-
jí návštěvy.
Ve městě mohl člověk potkat stádo
krav či ovcí s pasákem, nebo i kara-
vanu velbloudů, to všechno bylo
normální. Kolem jezdila auta a taxí-
ky, jezdily tenkrát vlevo, mezi tím
se proplétali lidé, nebylo vzácností
vidět někoho sedět či ležet na chod-
níku. Ale něco nevídaného bylo pot-
kat ve městě bílou maminku, která
veze děcko na kočárku... 

Poláci, Norové, Němci...
Kromě Jana byli na jeho pracovišti
ještě tři lidé z Československa. Jinak
tam byli Poláci, Norové, Němci, Ja-
nův nejbližší nadřízený byl pan Ap-
peadu z Ghany,  společnost  odborní-
ků z různých zemí Afriky, Ethiopci,
Rusové. Krátce po našem příchodu
do Addis se konal velký společenský
večer  v Africa Hallu  a očekávalo se,
že každý přispěje do buffetu nějakou
specialitou,  která je typická pro jeho

kraj. Já jsem upekla mísu koláčů a
musím říct, že šly na odbyt. Stolov-
níky překvapila maková nádivka,
nevěděli, co to je. Jen pan Nippan z
Norska věděl, co má na talíři, asi že
v Norsku také pečou makové mouč-
níky. Kromě makových koláčů jsem
dělala ještě koláče s tvarohovou a
povidlovou nádivkou. Švestková po-
vidla jsem vyrobila ze sušených šve-
stek. Droždí bylo k dostání sušené,
drobenku jsem udělala máslovou a
nešetřila ořechy ani rozinkami.
Asi po čtyřech měsících dostal Jan
pozvání k návštěvě  Keni a Ugandy.
Byla to krátká služební cesta; asi po
týdnu se vrátil domů. Nedlouho po
návratu ho ukrutně rozbolelo břicho.
V nemocnici mu řekli, že je to zánět
slepého střeva, že to spraví operace a
už si ho tam nechali. Nemocnice by-
la blízko našeho domu a pracovali
tam ruští lékaři. Operace byla prove-
dena jen s místním umrtvením, vše
dobře dopadlo a za pár týdnů byl za-
se v pořádku. Správný název nemoc-
nice byl Dedžazmač Balča memorial
hospitál. Chodila jsem tam na pravi-

delné měsíční kontroly - čekali jsme
další přírůstek do rodiny. Čekárna
byla plná Ethiopek, jen já jediná
»ferenží« mezi nimi. Sestřička z or-
dinace byla statná žena, paní doktor-
ka byla krásná, štíhlá mladice, zuby
měla jako perly a na druhém řezáku
vlevo nahoře měla zlatou korunku;
myslím, že to bylo spíš pro okrasu.
Vypadala, jako by pocházela odně-
kud  z Kazachstánu….

Zůstala jsem u manžela
Měla jsem tedy o zábavu postaráno;
každý měsíc návštěva milé paní dok-
torky, která mě vždycky potěšila
zjištěním,  že je všechno na nejlepší
cestě. Ptala se mne, zda zůstanu v
Addis Ababě, nebo zda se vrátím do
Československa. Řekla jsem, že
jsem se rozhodla zůstat. Také naši
čeští přátelé se ptali, jak se rozhod-
neme, jestli radši neodjedu domů.
Tenkrát jsem byla přesvědčená, že
udělám lépe, když zůstanu u svého
muže. A ukázalo se, že jsem nepo-
chybila. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

VELKÁ VÁLKA

Ve městě mohl člověk potkat stádo krav či ovcí
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 23)

VPŘED. Na dobové pohlednici je zachycena útočící rakouská infanterie. Reprofoto ARCHIV
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V poslední době se setkávám často s
tím, že jsou občané Litně a okolí
mylně informováni o činnosti naší
obecně prospěšné společnosti Ateli-
er Svatopluk. Proto bych rád uvedl
některé informace na pravou míru.
V roce 2011 jsme i přes odpor a
osobní zájmy některých velmi ma-
jetných a ekonomicky vzdělaných
zastupitelů městyse prosadili bezú-
platný převod areálu bývalého uči-
liště do vlastnictví Litně. Městys zís-
kal majetek v odhadní ceně 17 000
000 Kč, dnešní tržní hodnota je od-
hadována asi na 36 000 000 Kč. Tím
bylo zajištěno místo pro centrum
služeb – praktického i dětského léka-
ře, jídelnu, ubytovnu, mateřské cent-

rum Tilia, dočasný azyl pro psy a za-
tím další dvě fungující řemeslnické
provozovny. Pokud bych se tehdy
nepokusil přesvědčit starostu a část
zastupitelstva, bylo by učiliště uza-
vřeno, zůstalo by bez života, bez sp-
rávy a dnes by vypadalo zřejmě po-
dobně, jako areál HOBEX v Berou-
ně - vše zničené, budovy plné feťáků
a bezdomovců. I proto mě překvapu-
je, že se dnes dokonce stejní zastupi-
telé nejen znovu uchází o zvolení do
zastupitelstva obce na čelních mís-
tech kandidátky, ale ještě se jim na-
jednou budovy učiliště hodí do jejich
volebního programu, aniž by na je-
jich získání měli zásluhu a jakoukoli
povědomost o provozu, dispozičních

možnostech, podmínkách i požadav-
cích úřadů či smluvních vztazích. 
Nezisková společnost Atelier Svato-
pluk, o.p.s. byla založena městysem
Liteň jednak ke správě areálu býva-
lého učiliště, jednak proto, že na ně-
které dotace městys dle podmínek
vyhlášených zadavateli prostě nedo-
sáhne. Po téměř třech letech fungo-
vání se můžeme pochlubit tím, že
městys již druhý rok nepřispívá ani
korunou na provoz areálu. Je pravda,
že mnoho věcí, které jsme na začát-
ku plánovali, se nepodařilo prosadit.
I přes neustálou snahu se nám nepo-
vedlo získat finanční podporu na sta-
vební úpravy vnitřních prostor bu-
dov na domov důchodců, nebo na

dům s pečovatelskou službou. Neus-
pěli jsme ani při žádostech o dotaci
na vybudování sociálního podniku.
Za odbornou pomoc při zpracování
žádostí a různé odborné konzultace
pořádané hodnotiteli žádostí jsme
utratili z rozpočtu společnosti nemá-
lo peněz. Zdá se, že mají možnost
uspět jen vyvolení. Proto jsme se
museli o finanční podporu obrátit
jinam. Pro provoz a údržbu areálu,
podporu kulturních akcí, sportov-
ních aktivit i pro podporu turistické-
ho ruchu a marketingu jsme ve spo-
lupráci s Úřadem práce v Příbrami
vytvořili dvě chráněná pracovní mís-
ta pro osoby se zdravotním postiže-
ním. (Dokončení na straně 8) 

Mladé zpěvačky budou v Litni
studovat s Dagmar Peckovou
Ještě než mezzosopranistka Dagmar Pecková vzdá
spolu s dalšími umělci poctu Jarmile Novotné při
galakoncertu, který se v liteňském zámku odehraje
30. srpna, bude zde mít od 15. do 20. srpna na sta-
rost pěvecký dorost. Šest vybraných adeptek profe-
sionálního zpěvu bude s Peckovou a klavíristou Mi-
roslavem Sekerou do hloubky studovat zvolený pís-
ňový a operní repertoár. Mistrovský kurz je součás-
tí letošního Festivalu Jarmily Novotné a koná se v
místě, které bylo domovem této světoznámé pěvky-
ně. Podle Peckové nejde o to měnit nebo napravo-
vat během několika dní pěveckou techniku. „Chci
mladým zpěvačkám pomoci s interpretací, výrazem
a třeba i správnou výslovností u německých textů,“
uvedla. Samozřejmě má co říci i k jevištní a kon-
certní praxi. Pro účastnice mistrovských kurzů,
mezi nimiž je i studentka z Norska, jsou připraveny
přednášky a exkurze po liteňském zámku i okolí.
Vítáni jsou další zájemci, kteří se mohou hodin
Peckové účastnit jako přihlížející. Veřejnost bude
mít možnost slyšet výsledky mistrovského kurzu na
koncertu, který se v liteňské Čechovně uskuteční
20. 8. od 18.00. Další informace jsou na www.za-
mekliten.cz. dita HRadEcKá, Zámek Liteň, o.s.

Chystáme stezky do Karlštejna i k jeskyním...
JAN HAVELKA: PŘEVOD BÝVALÉHO UČILIŠTĚ JSME PROSADILI PŘES ODPOR NĚKTERÝCH ZASTUPITELŮ!

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      8/2014 (33)                

NA STEZCE. Naučnou stezku Liteň, o jejíž vybudování se zasadila obecně prospěšná společnost Ate-
lier Svatopluk, využívá  i místní základní škola. Foto Jan HAVELKA

Již popáté vám nabízíme názory obyvatel Lit-
ně i přidružených obcí, kteří se prostřednic-
tvím Liteňské ankety vyjadřují k tomu, co by
se podle nich mělo změnit, vylepšit atd.

Zdeněk MOUREČEK, zastupitel:
Půjdete volit? Je to pro vás důležité? 
Ano.
Proč jste si vybral Liteň k bydlení? 
Šlo o kompromis mezi našimi představami o po-
loze i dopravní dostupnosti bydliště a finančními
možnostmi v době pořizování bydlení. Trochu
jsme předpokládali, že by se podobně jako na
jiných tratích v okolí Prahy mohla dopravní ob-
služnost Litně zlepšit.
Myslíte si, že je Liteň něčím výjimečná?
Jan Čáka v knížce Podbrdskem od městečka k
městečku cituje z dopisu Josefa Mánesa přítelky-
ni: ,,Jsem nyní v Litni... Místo, v němž žiji, nemá
významnějšího půvabu, je však středem, kolem
kterého je v kruhu malých vzdáleností nesčíslně
mnoho krásných krajin. Ve větších vzdálenos-

tech, asi tak hodinu cesty, viděl jsem krajiny pře-
kvapující krásy...“ Mně nezbývá než s malířem
souhlasit. Z železničního hlediska je Liteň výji-
mečná úvraťovým uspořádáním nádraží.
Jak si představujete, že by měli zastupitelé a sta-
rosta obce pracovat?
Starosta by měl být v podstatě ředitelem obce a
současně schopným lobbistou ve prospěch obec-
ních zájmů. Je důležité, aby si na obecním úřadě
vytvořil spolehlivý a výkonný tým pracovníků.
Činnost zastupitelů si vzhledem k tomu, že pro
svoji činnost mají pouze omezený časový pros-
tor, představuji jako jakousi dozorčí radu. Jejich
funkcí je dávat starostovi podněty a schvalovat
jeho kroky. Přičemž starosta musí zastupitelům
včas předávat podklady pro jejich rozhodování.  I
když někdy je osobní diskuze nenahraditelná,
mnoho otázek je možné řešit např. po e-mailu.
Chtěl byste dělat starostu?
Ne, nemíním opouštět současné zaměstnání.
Upřednostňujete starostu starousedlíka, nebo
nově přistěhovalého?

Nemyslím si, že to, zda žije člověk v obci od na-
rození či je přistěhovalý, stejně jako třeba, zda je
katolík či ateista, bílý či Rom... je nějakým spe-
ciálním předpokladem pro to být starostou. Pod-
statné je, aby měl pro práci starosty schopnosti a
práci se po zvolení plně věnoval.
Kterou oblast považujete za nejdůležitější? 
Především dopravu - častější  intervaly jízd lo-
kálky v ranní a odpolední špičce - a výstavbu ka-
nalizace a čističky odpadních vod. Uvítal bych i
cyklostezku. 

Iveta SLádKOvá, liteňská rodačka žijící v
Bělči, aktivní členka sdružení Tilia Liteň:
Půjdete volit? Je to pro vás důležité?
Ano.
Proč jste si vybrala Běleč k bydlení?
Zdědila jsem zde po babičce dům a pozemek.
Jak si představujete, že by měli zastupitelé a sta-
rosta obce pracovat?
Nebát se nových a modernějších metod vedení
úřadu městyse. (Dokončení na straně 8) 

LiteňskéOKÉNKO

Starosta by měl být ředitelem obce a schopným lobbistou
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Táborový klub Zálesák Liteň pracu-
je s dětmi a pořádá pro ně tábory již
43 let. Po celoroční činnosti a práci,
kdy oddíloví vedoucí učí děti zále-
sáckým dovednostem, hrají nejrůz-
nější hry a jezdí na výlety, se také o
letošních letních prázdninách usku-
tečnil třítýdenní stanový tábor v údo-
lí potoka Javornice u obce Zvíkovec.
Tábora, který se konal od 13. čer-
vence do 2. srpna, se zúčastnilo 64
dětí. Hrály si na rytířské rody ze 14.
století a družiny Karla IV. Během tá-
bora se děti učily nejrůznějším zále-
sáckým dovednostem, jako je napří-
klad sekání a řezání dříví, uzlování,
orientace v přírodě a její poznávání.
Závodily i ve škrábání brambor, v
ošetřování zraněného kamaráda, ne-
bo v úklidu stanů. Každé dítě si sa-
mo po jídle musí umýt ešus nebo
misku a při službě v kuchyni, v níž
se družiny po šesti dnech střídají, za-
jistit i doplňování dřeva do kuchyně,
teplou vodu a vše, co je zapotřebí.
Učí se tak zodpovědnosti a povin-
nostem.
Na začátku tábora děti nastoupily ja-
ko pážata a po získání stužek za zá-
sluhy je Karel IV. pasoval na rytíře.
Nálada v táboře byla dobrá, nevznik-

ly žádné mimořádné situace, které
bychom museli řešit. Vyhnuly se
nám i silné bouřky a přívalové deště
a děti si opět mohly odvézt spoustu
hezkých zážitků a poznatků. 

Jelikož jsme nezisková organizace,
chtěl bych poděkovat všem sponzo-
rům a podporovatelům, kteří nám
poskytli finanční podporu na obnovu
zastaralého materiálu. Jmenovitě

městysi Liteň, městysi Karlštejn a
společnosti KPMG. Poděkování pat-
ří i rodičům, vedoucím a táborové-
mu personálu za jejich obětavost a
čas, který věnovali ze své vlastní do-
volené, aby mohli zajistit hladký
průběh tábora. Pokud vás T. K. Zále-
sák Liteň zaujal, můžete od února
vaše děti na tábor přihlásit, nebo mo-
hou navštěvovat kroužek, který plá-
nujeme nadcházející školní rok opět
v liteňské hasičárně. Více informací
a fotek zveřejníme na webových st-
ránkách www.tkzalesakliten.cz 

Jiří HRÁcH, Zálesák, liteň

Chtěla byste dělat starostku?
Ne.
Upřednostňujete starostu starou-
sedlíka, nebo nově přistěhovalého?
Nezáleží mi na tom, odkud je, ale
jaký je.
Co považujete za nejdůležitější úkol
nového vedení obce?
Myslet i na přilehlé obce (Běleč) z
hlediska rozvoje a vzhledu. 
Kterou oblast považujete za nejdů-
ležitější?
Efektivnější hospodaření obce s vol-
nými kapacitami a prostory, větší
využívání dotací ke zvelebení obce.
Jste ochotna se zapojit, popřípadě
pomoci obci?
Ano.
Co byste v naší obci vylepšila?
Oprava klubovny i hřiště pro děti v
Bělči, prořezání stromů a křoví oko-
lo silnice v Bělči, lepší komunikace
a spolupráce mezi spoluobčany.

Věra SVOBOdOVÁ, bývalá zdra-
votní sestřička, donedávna velmi
aktivní členka Sokola:
Půjdete volit, je to pro vás důležité?

Ano.
Proč jste si vybrala Liteň k bydlení?
Liteň je můj původní domov - i ro-
diště.
Myslíte si, že je Liteň něčím výji-
mečná? 
Osobnostmi, které zde působily -
Svatopluk Čech, Jarmila Novotná,
Ženíšek, J. Mánes...
Chtěla byste dělat starostku?
Ne.
Co považujete za nejdůležitější úkol
nového vedení obce?
Kanalizaci, společenský život, sport
(např. obnovení Sokola) a turistika.
Kterou oblast považujete za nejdů-
ležitější?
Doprava, výstavba kanalizace a
ČOV, cyklostezka a vzhled hřbitova.
Jste ochotna se zapojit, popřípadě
pomoci obci?
Ano, poradenstvím, co se týká histo-
rie obce.
Co byste v naší obci vylepšila?
Na liteňském nádraží chybí na čelní
budově nápis Liteň. Již se mi 2x sta-
lo, že se lidé v motoráku ptají, co je
to za stanici, aby vystoupili správně.

Císař Karel IV. pasoval děti na rytíře
PŘES ŠEST DESÍTEK CAPARTŮ Z LITNĚ I OKOLÍ PROŽILO TŘI TÝDNY V ÚDOLÍ POTOKA JAVORNICE

Od začátku roku nacházíte v »okénku« novou rubriku: Pohledy do
liteňské historie. Osmadvacetiletý obyvatel městyse, sazeč a dobrovol-
ný hasič lukáš MÜNZBERGER vás prostřednictvím své sbírky sta-
rých pohlednic seznamuje se zajímavými záběry litně.

Starosta by měl být ředitelem...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Nyní pracujeme za pomoci našich zaměstnanců
na dokončení úprav zeleně a zpevněných ploch v
parku u sochy Sv. Čecha, tak, aby mohl být vyu-
žíván k odpočinku místními občany i turisty.  Z
činnosti společnosti vzniká rozsáhlá textová do-
kumentace a fotodokumentace, jež je průběžně
publikována ve specializovaných galeriích na in-
ternetu, přístupných na stránkách městyse Liteň
(www.liten.cz) v rubrice na hlavní liště nahoře:
MĚSTYS LITEŇ/ATELIER SVATOPLUK, o.p.s.
Připravujeme doplnění kontaktů na všechny služ-
by v areálu bývalého učiliště do rubriky SLUŽBY
na stejných stránkách.
Náš první úspěšný dotační projekt pro podporu
cestovního ruchu byl Naučná stezka Liteň. Stez-
ka, kterou jsme mimochodem úspěšně prezento-
vali i v pořadu České televize Toulavá kamera,

přinesla městysi nebývalý nárůst zájmu turistů a
cykloturistů z celé republiky, jak jsme zazname-
nali i na návštěvnosti naší turistické ubytovny. Li-
teň se stává, především pro polohu mezi Karlštej-
nem a Koněpruskými jeskyněmi, oblíbeným cí-
lem výletníků. V budoucnu chystáme značené
stezky mezi Litní a Karlštejnem kolem golfového
hřiště na jedné straně a Koněpruskými jeskyněmi,
přes les, na straně druhé. Také bychom se rádi po-
kusili o vybudování značené stezky ze Zadní Tře-
baně, přes Liteň a její napojení na stávající nauč-
nou stezkou vedoucí do Všeradic.
Na vybudování naučné stezky Liteň jsme získali
ve spolupráci s o. s. Region Karlštejnsko dotaci
přes 960 000 Kč. Tím jsme více než třikrát vrátili
obci Liteň finance investované do naší neziskové
společnosti za účelem podpory zahájení provozu

areálu služeb. Každá námi získaná dotace má
závazné podmínky, které je nutné dodržet, i když
by se to vymykalo zdravému rozumu. Jinak samo-
zřejmě hrozí, že bychom byli donuceni dotaci vrá-
tit. Bohužel, i když to někteří spoluobčané nemo-
hou pochopit, není možné, aby zařízení – přede-
vším lavičky - nahrazovaly scházející vybavení
vlakových zastávek, nebo aby dětská hřiště byla
umístěna uvnitř obcí. I tak si hřiště rodiče s dětmi
brzy našli, a vzhledem k tomu, že jsou mimo do-
sah vandalů vracejících se v noci v podnapilém
stavu ze sobotních diskoték, zatím přežívají bez
větší újmy. Naši naučnou stezku využívá pro škol-
ní výlety i místní základní škola. Srdečně vás zve-
me k prohlídce naučné stezky i k návštěvě Muzea
Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné v Litni.  

Jan HaVElKa, atelier Svatopluk, o.p.s.

Takto vypadaly sady Svatopluka Čecha a proslulá lípa v roce 1925. Poh-
lednici zaslal do Mnichova Hradiště K. Pučálka dne 18. července 1925.        

Lukáš MÜNZBERGER

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE. V závěru tábora Zálesák byly děti samotným císa-
řem Karlem IV. pasovány na rytíře. Foto ARCHIV

Co se bude dít
* Příměstský tábor Cirkusová dob-
rodružství pořádá od 25. do 29. srp-
na Domeček Liteň. Na programu
jsou výpravy za zvířátky, výuka cir-
kusových triků a dovedností, taneč-
ní kreace, stavba šapitó, výroba kos-
týmů a žonglérských pomůcek i ce-
lodenní párty. Cena 1500 Kč, info
na telefonu: 723 787 633.

Eva KNOPOVÁ
* Koncert skupiny Brutus se koná
5. 9. od 21.00 v areálu bývalého uči-
liště v Litni.              Jan HaVElKa

Chystáme stezky do Karlštejna i ke Koněpruským jeskyním
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Pohledy do liteňské historie
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Měli bychom si zvolit kultivované lidi! 
O MÍSTO V ZASTUPITELSTVU ZADNÍ TŘEBANĚ SE BUDE UCHÁZET I UČITELKA HUDBY IVANA BARÁČKOVÁ 
Zadní Třebaň - Jednou z nových
tváří, jež se ve volbách hodlají
ucházet o místo v zastupitelstvu
Zadní Třebaně, je učitelka hudby
Ivana BARÁČKOVÁ. Maminka
dvou chlapců zpívala ve Státní ope-
ře, nyní je lektorkou ve školkách
po okolí.
Zpíváš nádherně, kde jsi zpěv vystu-
dovala? 
Na plzeňské konzervatoři. Při studiu
jsem působila jako externistka ve
sboru Státní opery Praha. Poté jsem
se účastnila několika zahraničních
představení - Mozartovy Kouzelné
flétny v Lisabonu či kantáty na stře-
dověké motivy Carmina Burana, s níž

jsme jezdili po Evropě. Po dokončení
studia na konzervatoři jsem se roz-
hodla pokračovat v jiném oboru. Nej-
dříve jsem vystudovala VOŠ sociálně
právní a po jejím dokončení jsem
pracovala jako lektor primární pre-
vence patologických jevů na ZŠ. Zá-
roveň jsem studova obor pedagogika
a sociální práce na Univerzitě Karlo-
vě. Během studia na UK jsem se zú-
častnila několika zahraničních stáží v
Německu a pracovala v organizaci
pro podporu lidí se zrakovým posti-
žením TyfloCentrum Praha. Při stu-
diu se mi také narodil první syn a k
promoci už jsem běžela v radostném
očekávání syna druhého. 

Věnuješ se zpěvu i nadále? 
V současné době pracuji jako lektor-
ka hudebních a tanečních kurzů pro
děti z mateřských škol, účastním se
letních táborů jako zdravotník a pe-
čuji o dva syny. Volný čas věnuji fo-
tografii, snažím se doučit angličtinu a
čtu. Ráda se učím novým věcem, mám
ráda společnost a lidi kolem sebe. 
Jaké máš plány do budoucna ? 
V budoucnu bych ráda našla zajíma-
vou práci, která by se mi stala koníč-
kem. Chtěla bych se podílet na pros-
peritě a spokojenosti občanů naší ob-
ce a pokračovat ve studiu magister-
ského oboru na vysoké škole. 
Jaké bychom si podle tebe měli v říj- nových  volbách zvolit zastupitele?

Především si myslím, že by to měli
být slušní kultivovaní lidé, kterým
jde o to pracovat v zájmu obce tak,
aby ji posouvali vpřed. Pozornost je
třeba věnovat jak dětem a lidem v
produktivním věku, tak potřebám se-
niorů. Měli by se snažit naplno vyu-
žívat dotačních nebo nadačních fon-
dů. Lidé by měli být pravidelně infor-
mováni o tom, co se v obci plánuje, a
o jaké dotační programy obec žádá.
Zvoleni by měli být lidé, kteří mezi
sebou dobře komunikují, neznají slo-
vo »to nejde«, nebojí se učit novým
věcem a řešení problémů je pro ně
výzvou. Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Na farmářských trzích si můžete
nakoupit 16. 8. od 8 do 12.00 pod lí-
pou u zámku v Dobřichovicích.  (vlc)
* Poslední letošní šanci vidět pů-
vodní muzikál Postřižiny, který na
jednu scénu svedl prefesionály i
ochotníky z dolního Poberouní, má-
te 15. a 16. 8. Soubor je oba dny od
19.30 uvede přímo v místě, kde se
děj díla B. Hrabala odehrává - v pi-
vovaru Nymburk. Vstupenky seže-
nete na: nymburk@ postriziny.cz a
tel.: 325 517 204. (mif)
* Umísťovací výstava opuštěných
koček se koná 23. a 24. 8 od 10 do
17.00 v Muzeu betlémů Karlštejn.
Součástí výstavy, na níž je vstupné
dobrovolné, bude charitativní kočičí
jarmark.   Dana JAVůRKOVÁ
* Svézt se výletní lodí po Berounce
můžete až do konce srpna v Karlš-
tejně. Lodě odplouvají z místního
kempu denně v 10.20, 11.20, 12.20
a 13.20 hodin. (mif)
* Veřejné osvětlení se bude  obno-
vovat v Zadní Třebani - stávajících
115 lamp bude nahrazeno ledkový-
mi svítidly. Firma, která výměnu za-
jistí, bude po dobu 11 let veřejné os-
větlení spravovat, dělat servis a pla-
tit energie. To vše za 145 tisíc korun
+ DPH ročně. Výměna musí být ho-
tova do 1. září 2014. (pef)
* Požár škodovky likvidovali na
konci července společně hasiči z
Řevnic a Litně. „Ohněm byl zasažen
motorový prostor až k palubní desce
vozu,“ uvedl řevnický profesionál
Pavel Vintera s tím, že hasiči zasa-
hovali v dýchací technice. Majiteli
vznikla škoda 15.000 Kč.           (mif)
* Otevřít zabouchnuté dveře bytu v
Dobřichovicích, v němž byl puštěný
sporák, vyjížděli profesionální hasi-
či z Řevnic 30. 7. Zámek otevřeli
pomocí speciálního nářadí. (pav)

Dávejte si pozor na klamavé praktiky!
Chtěla bych obyvatele Dobřichovic informovat o klamavých praktikách fir-
my AMT Praha. Zástupce firmy mne kontaktoval, že mám 5 let pevnou tele-
fonní linku a že jsem zlatý zákazník - abych prý se dostavila do hotelu Slán-
ka Černošice, kde dostanu kazetu vín za poskytovatele elektronických infor-
mací. Dotazovala jsem se na O2, kde mám smlouvu od roku 1990, a zjisti-
la, že mám ve smluvě zákaz markteingových služeb. O2 uvedla, že se spo-
lečností, jež mne kontatovala, žádnou smlouvu nemá. Český telekomunikač-
ní úřad mi sdělil, že lze vyhotovit výpis, kdo mi volal, a O2 lze udělit poku-
tu, že nebyl dodržen zákaz komerce. Žena z AMT Praha, když zjistila, že hle-
dám jejich firmu na internetu, řekla: „Aha, vy si nás hledáte, tak zavolám,
až si nás najdete.“ Už nezavolala...        Milena koLářoVá, Dobřichovice

Lupiči daleko neujeli
Řevnice - Škoda Fabia převážející
zásilky pro Českou spořitelnu by-
la vykradena 1. 8. na parkovišti u
nákupního střediska v Řevnicích.
Z firemního auta zmizely tři hliníko-
vé  přepravní  obaly. „Zjistili jsme, že
přibližně v době krádeže neznámý
mladík, který obědval v nedalekém
Lidovém domě přijal telefonát, hned
zaplatil a restauraci narychlo opus-
til,“ řekl velitel řevnických policistů
Jiří Dlask. „Krátce nato nad Řevni-
cemi havarovalo auto, jehož řidič
odpovídal muži z »Liďáku«. Od vo-
zu utekl směrem k Halounům další
mladík, který nesl tři hliníkové kuf-
ry,“ dodal s tím, že řidič se po opa-
kovaném výslechu přiznal a uvedl i
jméno spolupachatele. „Případ řeší
kriminálka,“ uzavřel Dlask.      (mif)

U nádraží zloději ukradli značky ze dvou aut
Zadní Třebaň - »Espézetky« ze dvou aut zaparkovaných u nádraží v
Zadní Třebani byly ukradeny na sklonku července.
„O přední i zadní registrační značku přišla 30. 7. poblíž zadnotřebaňského
nádraží vozidla Honda CR-V (2AS7366) i Škoda Octavia 1,9 TDI
(3T84717),“ uvedla velitelka karlštejnských policistů Hedvika Šmídová.
Dodala, že oběma majitelům byla způsobena škoda ve výši 400 Kč.      (mif)

Letovský »kruhák« bude hotov o měsíc dřív

Třebaň dostala dotaci
na zateplení školy
Minulý týden jsme obdrželi skvělou
zprávu: podařilo se nám získat dota-
ci 1, 7 milionu korun na zateplení bu-
dovy zadnotřebaňské základní a ma-
teřské školy. Nyní musíme zpracovat
projekt na tuto akci a připravit výbě-
rové řízení na dodavatele, začít tak
budeme moci nejdříve za půl roku. 
Výstavba kanalizace v obci se blíží,
kolem 20. 8. budeme předávat stave-
niště firmě, která bude akci realizo-
vat. Harmonogram prací i další in-
formace budou k dispozici na Obec-
ním úřadě. V polovině srpna začne
také výměna veřejného osvětlení v
obci - vyměněny budou všechny stá-
vající lampy za ledkové. 
Termín stavby nového mostu přes Bě-
lečský potok zatím stále neznáme. Po-
dle informací krajského úřadu se
most začne stavět ještě letos, pravdě-
podobně v září nebo říjnu. Až budeme
mít bližší informace, obratem vám je
sdělíme. Přeju vám hezké léto! 

Lucie PALIčkoVá, 
starostka Zadní Třebaně

Tak – a už jsou svoji! Kdo? Pavla Švédová, dlouholetá
redaktorka Našich novin, členka kapely Třehusk, a
Ondra Nováček, muzikant a zapálený ochotník. Tyto
dvě známé osobnosti Poberouní spojily svůj život v so-
botu 2. srpna v krásném prostředí zahrady zámku Leon-
týn nedaleko Křivoklátu. A protože oba novomanželé ve
svatební den účinkovali v divadelním muzikálu Noc na
Karlštejně, který se hrál právě na nádvoří hradu Křivo-
klát, vystrojili jim divadelní kolegové při děkovačce
ještě »druhou neoficiální« svatbu. Kastelán Luděk
Frencl jim navíc slavnostně předal klíč od brány »své-
ho« hradu. Věříme, že si novomanželé svatební víkend
užili, stejně jako si budou užívat další dny. Pavlo a
Ondro, gratulujeme a přejeme krásný a šťastný společ-
ný život!     Lucie PALIČKOVÁ za redakční radu NN

Foto NN M. FRÝDL

Pavlo, Ondro, přejeme krásný společný život!

KRUHÁK BUDE DŘÍV. Výrazný náskok má zatím výstavba kruhového ob-
jezdu v Letech. „Doprava na novou část okružní křižovatky v Letech bude
převedena v pondělí 18. 8. Tím bude zároveň zahájena 2. etapy stavby,“
sdělil Jakub Vyhnálek, který zajišťuje technický dozor investora. »Kruhák«
by měl být podle nejnovějších informací dokončen do poloviny září, což je
přibližně o měsíc dříve, než bylo původně plánováno. (mif)

Foto Barbora TesAřoVá

SE SYNEM. Ivana Baráčková s jed-
ním ze svých synů.       Foto ARCHIV
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Soukromá výuka hudby
u vás doma - pro děti i dospělé

Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ
KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka probíhá 

zábavnou a individuální formou.

INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec.
E-MAIL: radostnahudba@seznam.cz

TEL.Č.: 602 646 628

RUgfrtqfgl<""¥ƒogm"Op‡šgm"rqf"Dtf{"""""vgnghqp<"53:"7;2"483 

KONCERT NA ¥èOMW"X"OPë̅MW"RQF"DTF[ 

29. 8. 

  

urgekƒn  guest  

Lenny 

!

29. 8.  

Od  

19:00 hod.  
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Fotbalový podzim odstartovaly Lety
DOBŘICHOVICE POVEDE DO BOJŮ V OKRESNÍM PŘEBORU NOVÝ TRENÉR LUDĚK PECHAR

Lety, Dobřichovice - Zápasem fot-
balistů FK Lety na hřišti Lhoty za-
čal minulou neděli fotbalový pod-
zim i pro mužstva našeho kraje.
Lhota - FK Lety 3:0
Letovští si ve Lhotě odbyli premiéru
v krajské 1. A třídě, kam letos na jaře
postoupili. Zaplatili ale nováčkovs-
kou daň - zatímco domácí své šance
proměňovali, Lety nikoliv. O výs-
ledku rozhodla penalta v poslední
minutě 1. poločasu, z níž skóroval
bývalý ligový hráč Mikolanda. 
Před ostrým startem krajské soutěže
sehráli letovští fotbalisté, jejichž se-
stavu v létě rozšířili Jaroslav Nejepsa
z Vonoklas a Petr Cipra ze Sparty
Krč, několik přípravných zápasů.
Nová Ves p. Pl. - FK Lety 2:2
Branky: Turek, Štěrba 
Slivenec - FK Lety 0:4 
Branky: vlastní, Paleta, Kolman,
Jablonský 
Zeleneč - FK Lety 2:2 
Branky: Jakub Janouš, Turek 

Dobřichovice naopak na jaře z kraj-
ské 1. B třídy sestoupily; v sobotu
23. 8. je čeká první zápas v okres-
ním přeboru Prahy-západ. Dosavad-
ní trenér Vašut, který odvedl v Dobři-
chovicích dobrou práci, i když se mu
»kraj« už zachránit nepodařilo, ode-
šel trénovat Zbraslav hrající praž-
skou I. A třídu. Výbor oddílu kopané
proto jednal s několika kvalifikova-

nými trenéry, všichni však měli ne-
přiměřené finanční požadavky. Dob-
řichovické áčko tudíž bude trenovat
jeho dlouholetý zkušený hráč, čtyřia-
čtyřicetiletý Luděk Pechar. V prvním
přípravném utkání pod jeho vedením
áčko změřilo 10. 8. síly s Ostrova-
nem Zadní Třebaň a vyhrálo 2:1. Za
domácí stříleli Mistoler a Lopata, za
hosty Jambor.         (jik, oma)

Kanec putoval po Brdech a ochutnával zdejší pivo
CYKLISTÉ OD BEROUNKY URAZILI BĚHEM DVOU DNŮ PŘES STO PADESÁT KILOMETRŮ

UŽ ZAČALI. Podzimní mistrovskou sezonu jako první v našem kraji roze-
hráli fotbalisté Letů. Foto Jiří KÁRNÍK

Na výlet do Brd se vydal K. A. N. E.
C. neboli Klub amaterských neregi-
strovaných elitních cyklistů z Pobe-
rouní. Zakládající člen klubu Michal
Klimt, řečený Muchal, naplánoval na
první srpnový víkend cyklovýpravu
z Dobřichovic do Rožmitálu pod
Třemšínem. Čekalo na nás přes 150
km rozložených do dvou dnů a brd-
ských hvozdů. Abychom si trasu jak-
sepatří vychutnali a zažili nejen přes
pedály kol na lesních cestách, nemi-
nuly nás zážitky zasahující doslova
všech pět smyslů. První delší zastáv-
ka byla ve vyhlášené cukrárně paní
Frajerové v Hostomicích - výborné
minidortíky ocenily nejen děti. V mí-
stním pivovaru jsme také ochutnali
pivo Fabián, které zde vaří.
V očekávání zaslouženého oběda
jsme pokračovali do Jinců. Zde jsme
nesměli zapomenout ochutnat Vilé-
ma – pivo, které v parném dnu dopl-
nilo sportovcům náležité vitamíny a
elán před následným stoupáním v
kopcovitém lesním terénu.
Kromě kopců a lesů s miliony borů-
vek jsme navštívili nebo minuli vod-
ní dílo Pilská, několik hřišť a koupa-
liště v Rožmitálu, Padrťské rybníky a
jiné vodní plochy. Projeli jsme Skoři-
cí i Nepomukem. Zajímavou zastáv-
kou, kterou můžeme doporučit, byl
vodní hamr v Dobřívě. Jak se moder-
ně říká »interaktivně« jsme byli vta-

ženi do 16. století, kdy se zde začala
těžit a zpracovávat železná ruda.
Hamr je stále živý, dokonce má své-
ho vodníka a hamerníka. Voda i na-
dále oživuje a roztáčí důmyslné stro-
je s ohromnou silou, která ve spojení
s ohněm přetváří železný šrot v prak-
tické nástroje. Hamr sice už neprodu-
kuje tisíc lopat denně z materiálu do-
vezeného na vozech tažených koňmi
jako kdysi, ale byl přetvořen v muze-
um, ve kterém návštěvníci cestují
staletími, vnímají sílu i zkrocení vo-
dy, ohně a vzduchu při práci hamer-
níků. Mohou si zkusit přestřihnout
prut železa lehce jako list papíru ne-
bo s pomocí vykovat hřebík. Odchá-
zeli jsme zaujati výkladem i praktic-
kou ukázkou - příjemné zastavení
cestou domů s nohama v pedálech.
Cesta dále ubíhala velmi rychle. Mi-
nuli jsme hořovický zámek, zastavili
se v Lochovicích i  u hrobu Šemíka v
Neumětelích. Dále jsme mířili kolem
Všeradic a jejich Všerada zpět na
Zadní Třebaň s pivem Bobr a Lety,
kde pro změnu vaří MMX. To už ale
nebylo tolik času, abychom se všude
zastavovali. Vy si ale čas udělat mů-
žete: v sobotu 16. 8. se tyto a další
malé pivovary sejdou v Jincích, tak
si třeba naplánujte výlet. Určitě to
bude stát zato...
Závěrem je třeba ocenit výkony nej-
menších účastníků: sedmileté Elišky

a devítiletého Adama. Též musí být
vyzdvižena odvaha a pevná vůle tety
Stáni, která peloton uzavírala. Byla

jistotou, že se výprava vrátí bez ztrá-
ty některého z opozdilců v pořádku
domů.  Barbora TESAŘOVÁ, Lety
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Kdy a kde hrají 
FK LETY, krajská I. A třída
17. 8. 14 17:00 FK Lety – Velvary
23. 8. 17:00 Hradištko - FK Lety
31. 8. 17:00 Zavidov - FK Lety
7. 9. 17:00 FK Lety - Cerhovice
13. 9. 17:00 Tuchlovice - FK Lety
21. 9. 16:30 FK Lety - Jílové
27. 9. 16:30 Všenorský SK - FK Lety
5. 10. 16:00 FK Lety - Votice
11. 10. 16:00 Černolice - FK Lety
19. 10. 15:30 FK Lety – Nespeky
26. 10. 14:00 Poříčí - FK Lety
2. 11. 14:00 FK Lety – Slaný
8. 11. 14:00 Hvozdnice – FK Lety
16. 11. 13:30 FK Lety – Benešov B

DOBŘICHOVICE, okresní přebor
23. 8. 17:00 Dobřichovice - Hostivice
30. 8. 17:00 Psáry - Dobřichovice
6. 9. 17:00 Dobřichovice - Libčice
13. 9. 17:00 Úhonice - Dobřichovice
20. 9. 16:30 Dobřichovice - Měchenice
27. 9. 16:30 Dobřichovice - Jílové B 
4.10. 16:00 Čísovice - Dobřichovice
11. 10. 16:00 Dobřichovice - Tuchoměřice
18.10. 15:30 Štěchovice - Dobřichovice
25.10. 14:30 Dobřichovice - Choteč
1. 11. 14:00 Dobříč - Dobřichovice
8. 11. 14:00 Dobřichovice - Vestec
15.11. 13:30 Holubice - Dobřichovice

První zápasy Ostrovanu
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
24. 8. 17:00 Loděnice B - OZT
30. 8. 17:00 OZT - Drozdov

Bojovali s ostatními i sami se sebou

Mistrovství ČR ve 24hodinovém cyk-
listickém závodě MTB se na konci
července v Berouně zúčastnil řevický
klub BRCYKL. Loni si sice Řevničtí
řekli Už nikdy více!, ale letos do to-
ho šli znovu. Tým ve složení Klára
Macourková, Milan Bělohlávek, To-
máš Indra a Marek Kučera skončil v
závodě smíšených družstev těsně pod
stupni vítězů, na 4. místě. 
Závod začíná 200metrovým během
okolo pódia ke kolům, a pak už se
závodníci vydávají na trať. Jeden
okruh je dlouhý něco přes 15 km.
Přesně ve 12.00 bylo odstartováno a
po 40 minutách byly první závodníci
v cíli úvodního kola. Za chvíli dojel i
Marek a na první pohled bylo vidět,
že měl karambol. Co se ti stalo? „Ty
kráso, dvakrát jsem to vyložil, ale
nebojte, hned jsem naskočil a jel
dál!“ Když jsem všechny viděla v ne-
děli po závodě, skoro každý měl ně-
jakou odřeninu. A když jsem pak zh-
lédla video z tratě, bála bych se zá-

vod jet ve dne, natož v noci, kdy se
přihnala bouřka a průtrž mračen, jež
unaveným závodníkům ještě »naloži-
la«. Nejen, že promokli na kost, ale
trať se změnila v jedno velké bahno.
Bikeři bojovali s ostatními i sami se
sebou. Není proto divu, že se v noci
kempem ozývalo přemlouvání: Pro-
símtě, jeď! - Nejedu! - Jeď aspoň
ještě jedno kolo, třeba to veď a z
kopce už můžeš jet. Ostatním se taky
nechce a třeba to vzdají... Klára vy-
právěla, jak v noci v lese v kopci na
Zdejcinu dojela jednoho bikera a on,
aniž by se ohlédl řekl: „Klidně mě
předjeď!“ „To je dobrý!“ odpovědě-
la. Když slyšel, že ho dojela holka,
jen zabručel, že už se na to může rov-
nou vy..., a tak ho předjela.  
Klobouk dolů před všemi, kteří se to-
hoto »dobrodružství« zúčastnili, i
před pořadateli, kteří závod skvěle
připravili. A prý už nikdy více...
Text a foto Hana MACOURKOVÁ,

Řevnice


