
Karlštejn – Hrad Karlštejn byl po
40 letech znovu kulisou divadelní-
ho představení Noc na Karlštejně.
V den letního slunovratu ho tu se-
hrál soubor složený z poberoun-
ských ochotníků i profesionálů.
Výtěžek - 60.000 Kč - putoval na
obnovu historických památek po-
ničených povodněmi.
„Je to naprosto skvělé, pořád nemů-
žu uvěřit tomu, že se Noc na Karlš-
tejně zase hraje na Karlštejně,“
kroutil hlavou bývalý zdejší starosta
Miroslav Ureš, který v muzikálu
představuje jednoho z manů. „Vzpo-
mínám, jak jsem tady v 70. letech ve
stejné hře hrál zbrojnoše a později
toto představení s dalšími hasiči »hlí-
dal«,“ dodal.
Benefiční představení slavného mu-
zikálu se povedlo. Hlediště bylo pl-
né (kapacitu hlediště se podařilo vy-
prodat během šesti dnů!), herci hráli
s nadšením a velkou chutí, počasí
bylo přímo luxusní. „Takhle už jsme

se dlouho nebavili, moc děkujeme
za nádherný večer,“ říkal při odcho-
du Zadnotřebaňan Jiří Petříš.
Také od ostatních diváků byla slyšet
slova chvály a uznání. Což potěšilo
nejen herce, ale samozřejmě i reži-
séra Miloslava Frýdla. „To, že jsme
tady dnes hráli a přispěli na dobrou
věc, je zásluha vás všech,“ děkoval
po představení souboru i nadšeným
divákům. A za celý soubor vzpome-
nul na Vladimíra Čecha, který si
dlouho přál zahrát si císaře přímo na
Karlštejně, ale bohužel osud mu to
nedopřál. Role Karla IV. se tedy ten-
tokrát zhostil ministr zemědělství
Petr Bendl, díky jehož iniciativě se
toto představení uskutečnilo. 
Kromě Bendla si na hradě zahráli
profesionálové Pavel Vítek, Jan Ro-
sák i Jan Matěj Rak. A spolu s nimi
Pavla Švédová, Karel Král, Petr Ří-
ha, Monika Vaňková, Jiří Oberfal-
zer, Ondřej Nováček, Jiří Cicvárek a
Jan Kuklík. (Dokončení na straně 2)

Všechny nás zasáhla
smutná zpráva, že ve
středu 19. června ráno
zemřel starosta Zadní
Třebaně, pan Stani-
slav Balíček. Zanedlou-
ho měl oslavit čtyřicáté
narozeniny. Života si
moc neužil, pro někoho
je hodně krátký…
Nejhorší ale je, že neo-
dešel jen starosta naší
obce. Odešel také man-
žel a táta dvou malých
kluků. Budou to bez něj
mít moc těžké. Vyjadřu-

jeme jim upřímnou sou-
strast a přejeme hodně
sil. I my cítíme smutek,
bolest a zármutek.
Pane starosto, dotace
na kanalizaci je Vaše
zásluha. My budeme
pokračovat ve Vaší prá-
ci a tento projekt do-
končíme. Slibujeme, že
uděláme vše pro to,
aby obecní úřad nadá-
le fungoval. (Viz str. 9)

Lucie PALIČKOVÁ
a zastupitelé obce

Zadní Třebaň
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Zámecký areál v Litni, kte-
rý prochází rozsáhlou re-
konstrukcí, navštívilo v
poslední době několik
zajímavých osobností kul-
turního života. V rámci
hostování na Pražském ja-
ru se přijel do Litně podí-
vat slavný americký herec
John Malkovich. (Na sním-
ku před portréty operní
pěvkyně Jarmily Novotné.)
Jako milovník přírody i
zahradničení herec ocenil
krásu zámeckého parku,

který prošel revitalizací,
prohlédl si kdysi reprezen-
tativní prostory zámku
spojené s rodem Daubků a
Jarmilou Novotnou, zau-
jaly ho obrovské pivovar-
ské sklepy i řada míst jako
stvořených pro divadelní
představení či filmování.
Na závěr návštěvy zasadil
v zámeckém parku dub,
který bude jeho návštěvu
připomínat.       Text a foto 

Dita HRADECKÁ,
Dobřichovice

CÍSAŘSKÝ PÁR NA HRADĚ. Karel IV. (Petr Bendl) a císařovna Alžběta
(Monika Vaňková) čekají na svůj výstup v karlštejnském představení muzi-
kálu Noc na Karlštejně.  Foto NN M. FRÝDL

Noc se vrátila na hrad.
Po čtyřiceti letech!

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ »VYDĚLALO« ŠEDESÁT TISÍC

Pane starosto, budeme na Vás vzpomínat!

25. června 2013 - 13 (599) Cena výtisku 7 Kč

»Náčelník« Havel 
indiány opustil

Slavný herec John Malkovich navštívil Liteň Vodáka našli mrtvého
Černošice - Tělo mrtvého muže  vy-
dala 14. června v Černošicích řeka
Berounka. Takřka jistě se jedná o jed-
noho z vodáků, s  nimiž se 1. 6. v noci
zvrhl na rozbouřeném jezu v Hlásné
Třebani gumový člun. 
Mrtvého muže zachyceného o větve
stromu, který vyčnívá z vody, našel
brzy ráno jeden z obyvatel Černošic.
Přivolal strážníky, kteří pak zalarmo-
vali státní policii. Tělo z Berounky
vylovili policejní potápěči. „Jestli se
skutečně jedná o pohřešovaného mu-
že z člunu, potvrdí soudní pitva,“ sdě-
lila i.dnes berounská policejní mluvčí
Marcela Pučelíková. Poslední z troji-
ce vodáků je stále nezvěstný.      (mif)

Stanislav Balíček na
Staročeských májích.

Foto P. FRÝDLOVÁ
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Všichni jsme byli nadšeni, ovace nebraly konce

Dobřichovice - Dobřichovické
Centrum Ganesha hned v prvních
dnech povodní bleskově zareago-
valo na kritickou situaci. Jeho ma-
jitelka Martina Janoušová neče-
kala na nic, stáhla z věšáku pláš-
těnku, natáhla gumáky a šla žádat
okolní svět o pomoc pro zvířátka
postižená velkou vodou.
Jak to vlastně všechno začalo? 
První se k nám dostala zpráva  o za-
topených koních v Černošicích i o
dalších zvířatech bezprizorně běhají-
cích a vyděšených z toho, co se děje.
Zavolalali jsme Karlu Bouchalovi ze
Záchranné stanice Studánka u Ta-
chova a domluvili jsme se na spolu-
práci. Začali jsme na sebe nabalovat
další lidi, kteří jsou srdcaři, nebojí se
nastartovat auto a jít do terénu po-
máhat. Humanitární pomoc byla ve-
liká, ale nikdo nevymyslel, jak po-
moci farmářům, kteří neměli čím kr-
mit, protože jim seno a sláma upla-
valy. Zvířata, která se ocitla na ost-
růvcích v moři vody, bylo třeba do-
pravit do bezpečí. Útulek v Řepni-
cích volal o pomoc - ze 40 běžně
ubytovaných psů a koček jich najed-
nou bylo 100 a neměli ani granuli.
Tam jsme třeba vezli celý náklaďák
všeho potřebného. 
V Dobřichovicích byl hlavní sklad.
Máš představu, kolik potravin a
materiálu pro pomoc zvířátům lidé
za těch pár dní věnovali?
V Ganesha bylo místo setkání a úto-
čiště záchranného týmu. Zřídili jsme
tu hlavní sběrné místo materiální po-
moci pro postižené povodní. Třeba
v pondělí mi zatefonovala paní, že
veze konzervy vlakem z Prahy, kde
prý je ta Ganesha? Jela jsem pro ni
na nádraží, z paní se vyklubala 50 kg
vážící Zuzka, která přivezla 50 kg
těžký kufr plný konzerv. Zůstala dal-
ších 10 dní, pracovala 12 hodin den-
ně. Šestačtyřicetiletý Manny přes
den pracoval jako zedník, po práci
přijížděl k nám a rozvážel pomoc.
Stáňa organizovala logistiku, všech-
no absolvovala s malým miminkem
Oliverem. Byli tu obětaví a skvělí li-
di. A pomáhaly nám i děti ze ZŠ Do-
břichovice i jiných škol a školek. By-
lo to výchovné pro děti i dospělé.

Jak vše fungovalo prakticky?
Obvolávali jsme velké firmy, výrob-
ce potravy pro zvířata. Byli jsme
velmi úspěšní. Určitě i proto, že si
nás všimla Česká televize a začala o
nás dávat avizo na ČT24. Také k
nám vypravila auto narvané pomocí.

Přicházeli ale i lidé s pytlíkem su-
chého chleba či mrkve. Každý z nás
se snažil sehnat pomoc. Kdo mohl,
domlouval pekárny a tvrdý chléb i
rohlíky. Chléb jsme tu krájeli a suši-
li pro koníky. Největší radost měl
můj labrador, který stále kradl a po-

vodně pro něj byly dovolená all
inklusiv.
Víš, kolik toho všeho bylo? 
Nastřádali jsme materiálu na dvacet
velkých nákladních aut nebo aut s
přívěsem. Pomoc ale pořád ještě roz-
vážíme, i když sbírka byla 16. červ-
na ukončena.
Jak jsi povodňový čas prožívala?
Celou dobu  jsem byla v permanent-
ním stresu. Bála jsem se, mám-li
dost materiálu na nakládku, aby auta
nejela nevytížená. O pár hodin poz-
ději jsem zase nevěděla, kam mám
dávat zboží - bylo všude, kam jsem
se podívala. Byla to nesmírně pouč-
ná doba. V krizové situaci poznáš
chování lidí kolem sebe. Během ně-
kolika dnů jsme dokázali sestavit
krizový tým, vytvořila se parta, která
má zájem pracovat dál. Občanské
sdružení Láska ke zvířatům je místo,
kde se shromažďují lidé, kteří mají
stejnou myšlenku a vizi. Budeme
potěšeni, když se naše řady rozros-
tou - možná i někdo z vás si uvědo-
mí, že to je to, co mu v životě chybí.
Pomáhat druhému je krásné! Člověk
se dokáže bránit, má dar řeči. Zvíře
je bezbranné, bránit ho může zase
jen člověk. Helena PeLIKÁnOVÁ

Podle informací z kroniky městyse
Karlštejn se Noc na Karlštejně popr-
vé na nádvoří hradu hrála koncem
druhé světové války, v roce 1944. Od
té doby pak ještě několikrát, napos-
ledy v polovině 70. let minulého sto-
letí. Přibližně čtyřicet let tedy trvalo,
než se diváci znovu dočkali. Slavný
okamžik nastal 21. 6. 2013, kdy na
Karlštejně známá parta poberoun-
ských profesionálů i ochotníků sehrá-
la benefiční představení na podporu
památek zasažených povodněmi. 
Bylo to něco fantastického: vlahý
večer, zaplněné nádvoří, úžasná at-
mosféra, fascinující kulisa hradu
dočervena nasvícená jak karlštejn-
ské víno, výborné výkony herců. Jak
krásně do sebe vše zapadalo! Všich-
ni jsme byli nadšeni, ovace nebraly
konce, herci museli stále znovu a
znovu přidávat písně z muzikálu. Vů-
bec se nám nechtělo jít domů!
Díky všem a hlavně Mildovi Frýd-
lovi, který dal v roce 2006 (!) tento
fantastický soubor dohromady. Po

osmi letech úspěchů v celé republice
se tedy konečně představení hrálo
tam, kam patří: na Karlštejně. Viděli
jsme toto divadlo mnohokrát všude
možně, ale tady mělo tak obrovskou
atmosféru, že na to budeme dlouho

vzpomínat. Navíc se na památky vy-
bralo neuvěřitelných 60 000 korun!
Doufám a pevně věřím, že Noc na
Karlštejně uvidíme na nádvoří toho-
to slavného hradu ještě mnohokrát!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň 

Naplnili jsme dvacet nákladních aut!
DOBŘICHOVICKÉ CETRUM GANESHA ORGANIZOVALO PŘI ZÁPLAVÁCH POMOC PRO ZVÍŘATA POSTIŽENÁ VELKOU VODOU

NA HRADBÁCH. Většina protagonistů Noci na Karlštejně v závěrečné scéně
muzikálu na karlštejnských hradbách. Foto Jitka ŠVECOVÁ

POMOC PRO ZVÍŘATA. Jedno z aut naplněných krmením pro zvířata, jež se
o povodních shromažďovalo v Dobřichovicích.  Foto Martina JANOUŠOVÁ

Noc se vrátila na hrad
(Dokončení ze strany 1)
Obrovský křest ohněm prodělala
Hedvika Hájková, která se jako hof-
mistryně Ofka v muzikálu objevila
vůbec poprvé - a hned na Karlštej-
ně! Na poslední chvíli musela za-
skočit za svoji nemocnou maminku
Alenu Říhovou. Výjimečné předsta-
vení v kulisách »domovského« hra-
du si užili také šermíři z Okořské
gardy, pážata Sašenka a Eliška, me-
tači ohně, starostové okolních obcí
v rolích manů (byl mezi nimi i kři-
voklátský kastelán Luděk Frencl) či
početná skupina ženských. 
Den nato sehrál soubor další předs-
tavení v Berouně. V roli císaře se tu
předvedl herec Václav Vydra. Vévo-
dou bavorským byl Lumír Olšov-
ský, králem cyperským Petr Janča-
řík, kteří úžasně improvizovali. Ně-
kolik stovek diváků na zaplněném
náměstí J. Barranda se skvěle bavi-
lo.          Lucie PALIČKOVÁ, (mif)

Ze zadnotřebaňského Ostrova stou-
pá dým. To se stále ještě pálí hro-
mady naplaveného dřevěného odpa-
du, který tu zůstal po záplavách.
Pracuje se denně, ale zbývá toho
pořád mnoho. Červnová povodeň
byla podle místních chatařů v mno-
hém zákeřnější, než ta v roce 2002,
která Ostrov kompletně »vymetla«.
Ta letošní jej poničila a zaneřádila.
Jaké budou materiální škody, to se
zatím nedá přesně odhadnout. Sp-
rávce kempu říká, že od července,
na kdy mají nasmlouvané a zaplace-
né chatky, budou fungovat. Oblíbe-
ná hospoda Martina Kodeta by při-
bližně od půlky července také měla
být v provozu - pokud dostanou po-
volení, která jsou po povodni  pot-
řebná.         Helena PELIKÁNOVÁ

Foto Klára KŘÍŽOVÁ

Na Ostrově uklízejí škody, které napáchala velká voda
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Při záplavách šlo velmi často o život! 
„DESET LIDÍ JSME ODVÁŽELI DOSLOVA NA POSLEDNÍ CHVÍLI,“ TVRDÍ ŘEVNICKÝ HASIČ PAVEL VINTERA

OBAVA. Tenhle pocit začíná, když déšť trvá dlou-
ho a je intenzivní. Zvyšuje se se zvyšující se hla-
dinou v potoce, řece. Nesmí se změnit v paniku.
Snažím se předvídat, co bude dál, kde jsou slabá
místa v obraně, jestli je vše zabezpečené, co mohu
v případě pohromy obětovat, co ne, do jaké výšky
bude voda stoupat, jestli neprasknou nikde hráze
rybníka nebo přehrady. Co budu dělat, až vypnou
elektřinu a plyn?
ČEKÁNí. Při povodních je strašné. Čekáš, kdy
přestane pršet, kdy přestane voda stoupat, čekáš,
co ti uplave, co ti voda zničí, kdy zapnou elektric-
ký proud, plyn, čekáš na pojišťovnu, čekáš kolik ti
zaplatí a jestli vůbec něco zaplatí.
StAROStI. Co kam vystěhovat, co nechat na
místě, na jaký kopec odvézt auto, kde sehnat pí-
sek, zda ho bude dost. Po povodni zjišťuješ, jaké
jsou škody, jak je odstraníš, kde budeš zatím byd-
let, co bude dál? Jak dostaneš z domu nekonečné
blátíčko, jak vysoko otlučeš omítky, kam vyhodíš
poškozené věci, jak a čím se dostaneš do práce?
NAštVANOSt. Na povodňové turisty, kteří si tě
fotí, jak makáš. Nakopal bych jim. 
RADOSt. Lidi ti přišli pomoci, tenhle pocit je k

nezaplacení. Nejsi na to sám,
nejsi jim lhostejný a
není jim lhostejné, co
se ti stalo.
ÚLEVA. Déšť přestá-
vá, voda začíná klesat,
voda zmizela, voda ti to-
ho moc nezničila nebo se k tobě nedostala. Proud
ani plyn nevypnuli nebo je zase zapnuli. Pojišťo-
vák se přišel podívat na škody, pojišťovna je za-
platila (částečně). Povedlo se opravit dům, nastě-
hovat věci, které přežily bez úhony. Svítí sluníčko.
Užíváš si klidu a pomalu zapomínáš. Pak ale při-
jde další vytrvalý déšť nebo velká bouře a začíná
to znovu. Vystřízlivíš, orosíš se, uvědomíš si, co jsi
všechno ještě z nejrůznějších důvodů neudělal, i
když jsi to chtěl udělat. Začíná obava, pak přijde
na řadu čekání… Kolikrát ještě?

Miroslav BOUBERLE, Zadní třebaň

P. S.: Voda občas něco i přinese. Nám přinesla
krásná dvě koťata, stali jsme se jejich náhradními
rodiči. Přijali nás za vlastní. My je také.

P. P. S.: Děkuji všem, kteří nám pomáhali. Díky!

Řevnice – Na lodích odváželi lidi
ze zatopených domů i chat. Tahali
uvízlá auta, čerpali vodu ze skle-
pů, káceli podmáčené stromy. Při
nedávných povodních zasahovali
řevničtí profesionální hasiči u de-
sítek případů. „A občas jsme ještě
za to dostali vynadáno,“ konstatu-
je v rozhovoru velitel družstva Pa-
vel VINTERA.
Co všechno jste měli při červnových
záplavách v »popisu práce«?
Zásahů spojených s velkou vodou
bylo obrovské množství. Od začátku
jsme monitorovali Berounku, jezdili
likvidovat podmáčené stromy hrozí-
cí zřícením, tahat auta, jejichž řidiči
nerespektovali zákaz vjezdu a uvízli
v obřích kalužích, například na řev-
nické objížďce. Postupně přibývalo
těžších případů.
Který byl ten nejzávažnější?
Tři vodáci, se kterými se v noci 1.
června převrhl gumový člun na jezu
v Hlásné Třebani. Přes obrovské na-
sazení hasičů, policistů i záchranářů
přežil jen jeden. Nedávno se v Čer-
nošicích podařilo objevit tělo druhé-
ho z nich, třetí je stále nezvěstný.
Byly i další oběti?
V poberounském kraji naštěstí ne.
Ale v mnoha případech o život šlo.
Asi deset lidí jsme na člunu z chat či
domů v Černošicích a Všenorech od-
váželi doslova na poslední chvíli.
Některé jsme dokonce museli odnést

na zádech. Dalších asi dvacet evaku-
ací bylo o něco méně dramatických,
ale i v těchto případech jsme lidi už
odváželi po vodě.
Kde jste takto zasahovali nejčastěji?
Většina evakuovaných byla z Černo-
šic a ze všenorské chatové osady
Montana. Zasahovali jsme ale i v
Řevnicích za jezem, u mlýna. Pre-
ventivních evakuací bylo samozřej-
mě mnohem více – ty si ale organi-
zují příslušné obecní či městské
úřady spolu s »jejich« dobrovolnými
hasiči.
Spolupracují ti, kterým zachraňuje-
te život?
Jak kteří. Násilím jsme tentokrát –
narozdíl od povodní v roce 2002 –
vynášet  nikoho z bytu nemuseli. Ale
v některých případech nám dalo
hodně přesvědčování, aby šli lidé
ohrožení vodou s námi. Třeba pár
důchodců v Černošicích byl upozor-
něn několikrát, že je nejvyšší čas za-
plavený dům opustit. Samozřejmě
nešli nikam. Museli jsme je doslova
»ukecat«.
Starší lidé asi více lpějí na svých
domovech, je to tak?
Je. Senioři nechtějí ze svých domů či
bytů odcházet, ani když už voda op-
ravdu hrozí. Bojí se, že je někdo vy-

krade, navíc uvažují v duchu: Žiju
tady takových let, přežil jsem všech-
no možné, přežiju i tohle. Nepřemý-
šlí o tom, co budou dělat bez elek-
trické energie, ve tmě, v zimě, s kal-
nou a hučící vodou všude kolem
nich. Natož když budou akutně po-
třebovat doktora...
Co byste takovým lidem vzkázal? 
Když jsou vyzýváni k evakuaci, aby
šli. Stejně dříve či později budou
muset své příbytky opustit. Jenže
pak už pro ně budou muset jiní ris-
kovat zdraví nebo dokonce život –
budou je zachraňovat v noci, v sil-
ném proudu řeky, při špatné orienta-
ci, ve tmě... Je to zbytečné, když by
mohli odejít za sucha, za světla, mo-
hli by vklidu povypínat spotřebiče,
sbalit si věci, doklady, obstarat co
potřebují, zamknout...
Poučili se obyvatelé dolního Pobe-
rouní od minulé povodně?
Ano, někteří ano. Byli na velkou vo-
du více připraveni. Ale pořád je
spousta těch, kteří si myslí, že hasiči
povodeň zastaví. Myslí si, že když
přivezeme čerpadlo, bude v řece mé-
ně vody. A když to tak není, nadáva-
jí nám. 
Kde voda z vašeho pohledu řádila
nejvíc?

Nejvíc postižené byly asi Mokropsy
a Černošice, hlavně chatařské kolo-
nie u vody. A Řevnice, oblast kolem
objížďky i kolem kempu, zejména
Růžová ulice. Tam jsme vodu odčer-
pávali třikrát a pokaždé se vrátila.
Ještě zhruba čtrnáct dní po povod-
ních jí tam bylo 40 - 50 centimetrů.
Ve srovnání s tím, co se dělo před
jedenácti lety, byla ale ta letošní po-
vodeň mírná. Na to, jaký šel zpočát-
ku z Berounky a vody vůbec strach,
to dopadlo ještě relativně dobře.
Mluvím samozřejmě o Poberouní,
na Mělnicku či kolem Ústí nad La-
bem to bylo jinak.
Takže vlastně – pohoda...?
Tak to zase ne. Mákli jsme si pořád-
ně, a samozřejmě - nejen my. Na
pomoc dorazili hasiči z Moravsko-
slezského kraje, z Železné Rudy,
Kroměříže, Chodové Plané, Staré
Břeclavi... S obrovsky výkonným
čerpadlem nám pomáhali hasiči z
Hradce Králové. Skvěle pracovala
většina místních sborů dobrovol-
ných hasičů. Bez nich bychom po-
dobné situace vůbec zvládat nemoh-
li. Zasluhují  obrovskou pochvalu za
nasazení a obrovské množství práce,
kterou při povodních odvedli.

Miloslav FRýdl

Povodňovým turistům bych nakopal
»POVODŇOVÉ« POCITY ZADNOTŘEBAŇANA, JENŽ BYDLÍ NA BŘEHU POTOKA

VŠUDE VODA. Hasiči při čerpání vody v řevnické Růžové ulici. Foto Petr JEŘÁBEK

PLAVÁČCI. Koťat, která při úklidu kabin po velké
vodě našli zadnotřebaňští fotbalisté, se ujal Miro-
slav Bouberle.  Foto ARCHIV

VELITEL. Velitel družstva řevnic-
kých profesionálních hasičů Pavel
Vintera. Foto NN M. FRÝDL

VYMYSLETE JMÉNA! Koťata, jež M. Bou-

berlemu přinesla velká voda, ještě nemají

jména. Pošlete nám (redakce@nasenovi-

ny.net), jak by se podle vás mohla jmeno-

vat. Vítězné návrhy odměníme!
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Náčelník Havel »své« indiány opustil
MODRÝ DOMEČEK A ZUŠ ŘEVNICE CHYSTAJÍ DALŠÍ Z ŘADY TRADIČNÍCH FOTOSALONŮ

řevnice - ve čtvrtek 4. července v
18 hodin bude v řevnickém Mod-
rém domečku zahájen další z tra-
dičních fotosalonů. Letos se koná s
podporou fotografky a novinářky
Kláry Křížové, jež o sobě říká, že
je jednou nohou zadnotřebaňská.
Prestižní výstava, která je pojata
jako pocta václavu Havlovi, objíž-
dí republiku i svět; nyní tedy zaví-
tá do našeho kraje. Jedním z auto-
rů fotografií je zaměstnanec ČTK
Michal KruMPHanzL.
Můžete nám výstavu představit?
Expozice je složena z prací 24 čes-
kých fotografů, kteří uplynulých více
než 20 let pracovali jako fotorepor-
téři ČTK. Někteří z nich zůstávají v
agentuře i dnes, další působí v jiných
médiích nebo změnili profesi. Sním-
ky zachycují období 1988-2011.
Kterých snímků si nejvíc považujete?
Nemůžu říci, které fotografie si nej-
více považuji. Každá má pro mě jiný
význam. Ale k jedné fotografii vám
povím  příběh, který vyšel i v knize,
jež v souvislosti s výstavou vyjde.
Při návštěvě indiánů z kmene Waimi-
ry Atroari v amazonském pralese
jsem byl svědkem tamního tradiční-
ho klání. Indiánský náčelník vyzval

Václava Havla, aby si spolu zastříle-
li z luku do bambusového kmene. Při
prvním pokusu se panu prezidentovi
nepodařilo šíp ani vystřelit. Náčelní-
kovi samozřejmě ano, ale minul. Po-
druhé byl už Havel o poznání úspěš-
nější, náčelník zase netrefil. Poslední
výstřely byly překvapující - Václav
Havel zasáhl cíl přesně, zatímco ná-
čelníkova střela mířila opět mimo.
Podle dávné tradice se tak stal prezi-
dent náčelníkem. Při odjezdu delega-

ce však byli indiáni zmateni, že je
novopečený náčelník opouští. Situa-
ci údajně řešila i brazilská vláda. 
Václav Havel je pro mnohé ikona. I
pro vás?
Václav Havel byl pro mě jako foto-
grafa člověk, kterého někdy bylo
těžké fotografovat, protože nikdy
nepózoval, byl nepředvídatelný. Na
druhou stranu také nikdy naší práci
nebojkotoval. Díky tomu mohly ob-
čas vzniknout neobvyklé fotografie.

Jinak to byl člověk, kterého jsem si
vážil, rád se s ním setkával. Ne ve
všem jsem s ním ale souhlasil.
Máte nějaký fotografický sen?
Nemám. Tato práce je pro mě zají-
mavá právě v tom, že nikdy nevím,
co se přesně bude dít a nechávám se
překvapit nastalou situací. Ne vždy
je to překvapení příjemné, ale to už k
tomu patří.  Helena PELIKánová

Kina v okolí
KINO LITEŇ
28. 6. 18.00 DON CHICHOT
2. 7. 18.00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ

KINO ŘEVNICE
Kino je od začátku června na 1 až 2
měsíce uzavřeno z důvodu digitalizace.

KINO CLUB ČERNOŠICE
2. 7. 20.00 HAIR
4. 7. a 9. 7. 20.00 DOUBLE TROUBLE -
POŘÁDNEJ PRŮŠVIH

KINO MÍR BEROUN
24. 6. - 25. 6. 17.30 UNIVERZITA PRO
PŘÍŠERKY 3D
24. 6. a 26. 6. 20.00 (St 18.30) MUŽ Z
OCELI
25. 6. 20.00 SLAMĚNÝ VDOVEC
27. 6. - 30. 6. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
28. 6. - 29. 6. 17.30 (So 20.00) TRANS
27. 6. - 30. 6. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 2D
2. 7. - 3. 7. 19.00 PRINCEZNA
4. 7. - 7. 7. 19.00 OSAMĚLÝ JEZDEC
5. 7. 17.00 JÁ, PADOUCH 2 3D
6. 7. 17.00 JÁ, PADOUCH 2 2D

LETNÍ KINO BEROUN
1. 7. 21.30 AVATAR
2. 7. 21.30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ
3. 7. 21.30 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
4. 7. 21.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE
5. 7. 21.30 MUŽI V ČERNÉM 3
6. 7. 21.30 VE STÍNU
7. 7. 21.30 CROODSOVI
8. 7. 21.30 TENKRÁT NA ZÁPADĚ

KINO RADOTÍN
25. 6. 17.30 PAŘÍŽ - MANHATTAN
25. 6. 20.00 JEN BŮH ODPOUŠTÍ
26. 6. 17.30 NEMAJÍ POKOJ SVÉVOLNÍCI
26. 6. 20.00 TRANS
27. 6. 17.00 SLAMĚNÝ VDOVEC
27. 6. 19.00 PÁNI MAJÍ RADŠI
BLONDÝNKY
27. 6. 20.45 NĚKDO TO RÁD HORKÉ
28. 6. 17.30 NEUVĚŘITELNÁ DOBRO-
DRUŽSTVÍ TEDA STONESE 3D
28. 6. 20.00 PO ZÁNIKU ZEMĚ
29. 6. 17.30 SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
29. 6. 20.00 BABOVŘESKY
2. 7. 19.00 ID: A-RF
3. 7. a 4. 7. 17.30 UNIVERZITA PRO
PŘÍŠERKY 3D
3. 7. 20.00 PRINCEZNA
4. 7. 20.00 SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D

Na Portu dorazí Křesťan, Daněk i Hlas
Řevnice - Festival Porta se nezadrži-
telně blíží. Koná se ve dnech 28. -
30. 6. 2013 v řevnickém Lesním di-
vadle. Příznivci folku a country se
mají na co těšit.
Finále Porty se v Řevnicích koná už
pošesté, celkově je letošní ročník 47.
Kromě soutěžních kapel, které pos-
toupily z oblastních kol, přijedou i
známí interpreti: Vlasta Redl, Robert
Křesťan (na snímku), Marsyas, Wa-
bi Daněk, Ivan Hlas, COP, Yellow
Sisters, Šárka Rezková nebo duo
Kieslowski. Mimo to vás čeká také
překvapení finálového večera - Ho-
dina hvězd, v níž si společně zazpí-
vají významní hosté. Všechny infor-
mace najdete na www.porta-festi-
val.cz a také na facebooku. (lup)

Foto Dáša BorovSKá

Tipy NN
* Houslový koncert Barbory Kolá-
řové, dlouholeté primášky dětské li-
dové muziky Notičky, a jejích hostů
se koná 27. 6. od 18.00 v řevnickém
Zámečku. Lenka KoLářová
* Hru V levé poledne na nečisto
zahraje 27. 6. od 20.00 na nádvoří
zámku Dobřichovice Divadlo
V.O.S.A. z Vestce. (vlc)
* varhanní koncert hostí 29. 6. od
18.00 kostel v Karlíku. Účinkují Pa-
vel Šmolík a Jaroslav Šaroun.    (vlc)
*  Trumpetista Laco Deczi  zahraje
29. 6. od 20.00 v zámku Dobřicho-
vice. Jako host vystoupí řevnický hu-
debník Jan Kořínek s kapelou Groo-
vekeeper. Vstupné 220 Kč.         (šoš)
* Skupina Lokomotiva Planet za-
hraje 29. 6. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* výstava o historii a současnosti
»podbrdské keramiky« je v kostelí-
ku sv. Máří Magdalény na Skalce u
Mníšku pod Brdy přístupná do 30.
6. denně od 13 do 17.00. (mab)
* Slavnostní vernisáží začne 4. 7.
od 19.00 v zámku Dobřichovice vý-
stava fotografií Ivy Mašínové. Ex-
pozici nazvanou Stopy světla si mů-
žete prohlédnout do 9. 8. - denně od
10 do 22.00. (vlc)
* Komedii Bordel na ministerstvu
uvede 5. a 6. 7. od 20.30 na nádvoří
zámku Dobřichovice místní divadel-
ní společnost. (vlc)
* Diskotéka v karibském stylu Ha-
vana párty se koná 6. 7. od 21.00 v
Clubu Kino Černošice. Čekají vás
také míchané nápoje z kubánských
rumů. (vš)
* Divadelní komedii Zajíc v pytli v
nastudování Divadla Boski z Prahy
můžete na nádvoří zámku Dobřicho-
vice vidět 7. 7. od  20.30.            (vlc)
* výstava řevnických výtvarníků N.
Říhové, Z. Kotěrové, M. Trnkové, F.
Plzáka, M. Straky a J. Trnky se koná
v bývalé galerii (budova Bening) u
Zámečku Řevnice. (toh)

Písně a árie z oper klasiků 16.-20.
století přednesla 9. 6. v sále klášte-
ra na Skalce americká sopranistka
Lynn Eustis. Zpěvačka nadchla pos-
luchače temperamentem, bravurou i
lehkostí. Skvělým doprovazečem jí
byl kytarista Tomáš Hanzlíček, jenž
se představil i jako sólový hráč. V
dílech J. Dowlanda, A. Caldary, G.
Giordaniho, F. Schuberta aj. zazně-
la angličtina, italština, francouzšti-
na a němčina, v závěrečné kantiléně
H. Villa-Lobose i portugalština... 
Koncert se uskutečnil v rámci kul-
turního festivalu Americké jaro,
jehož posláním je šířit dobré jméno
USA prostřednictvím hudby a mlu-
veného slova. Pořadatelem festivalu
je Mezinárodní společnost Antonína
Dvořáka. Dobrovolné vstupné bylo
věnováno na opravu areálu Skalka.

Text a foto Jarmila BALKOVÁ, 
Mníšek pod Brdy

STŘELEC HAVEL. Bývalý prezident s indiány. Foto Michal KRUMPHANZL

Děti hrály výborně
Závěrečný koncert houslí a flétniček
se konal 14. 6. v řevnické Základní
umělecké škole. Vystoupily na něm
děti ze tříd učitelky Němečkové a
Bydžovské. „Přišlo hodně diváků,
všechny děti hrály nádherně, některé
i na oba nástroje,“ řekla jedna z ma-
minek Romana Sokolová.           (lup)

Foto Romana SOKOLOVÁ

Americká zpěvačka nadchla publikum
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Všeradův kurýr

Známý bavič, moderátor, publicista a podnikatel Petr
Novotný byl hostem Zámeckého večera, který se ve vše-
radické galerii M. D. Rettigové konal 20. června.
Novotný, velký propagátor vaření a sběratel receptů, se

před časem »proslavil« bungee jumping skokem. Vyp-
rávěl o něm tak sugestivně, že se návštěvníkům tajil
dech. Prý se chtěl odlišit od ostatních a udělat něco, na
co se nedá zapomenout. Povedlo se - jeho zážitek mu
připomíná 55 stehů na hlavě! Novotný vyprávěl i o zá-
vodu Rallye Dakar, kterého se zúřastnil coby navigátor,
nebo o své cestovce, se kterou vozí turisty na dobro-
družné výpravy po Evropě, do Ameriky či na velbloudí
safari do Tuniska. Nyní chystá výpravu do Thajska a
přechod džunglí na slonech. Zajímavý večer Petr No-
votný zakončil motlitbou Dej mi radost ze života od
Thomase Morea. Při jejím přednesu by návštěvníci sly-
šeli špendlík, kdyby spadl...
Ani tentokrát se večer neobešel bez soutěže. Nejlepší
makové buchty přinesl Jiří Ječný ze Všeradic - byly
opravdu skvělé!
Další zámecký večer se bude konat až 18. října od 19.00
hodin. Hostem moderátora Petra Jančaříka bude sympa-
tický herec, nejnovější představitel císaře v poberoun-
ském muzikálu Noc na Karlštejně Václav Vydra.

Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

»Skokan« Novotný vozí lidi na safari
NEJLEPŠÍ MAKOVÉ BUCHTY NA ZÁMECKÝ VEČER PŘINESL JIŘÍ JEČNÝ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 13/2013 (128)

UMĚLCI TVOŘILI. Deset dnů tvo-
řili výtvarníci ze sedmi zemí Evropy
na 8. ročníku mezinárodního malíř-
ského sympozia ve Všeradicích díla
inspirovaná podbrdskou krajinou.
Prezentace jejich prací byla v gale-
rii M. D. Rettigové zahájena 22. 6.
vernisáží, na které vystoupila oper-
ní pěvkyně Gabriela Jelínková.
Starosta obce Bohumil Stibal podě-
koval výtvarníkům, kteří se plenéru
zúčastnili - jejich zásluhou se vše-
radická sbírka moderního umění,
jež čítá na stovku obrazů, opět roz-
rostla. Výstava letošních prací je
přístupná do 31. 8.  Text a foto

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Začínají prázdniny, hlídejte
si nudící se mládež!
Máme za sebou první polovinu roku 2013. Na ve-
řejném zasedání jsme uplynulý půlrok zrekapitu-
lovali - úkoly, které jsme si předsevzali, se nám
daří plnit. Největší investice, kterou je výstavba
vodovodu a kanalizace, pokračuje podle schvále-
ného harmonogramu. Chci požádat občany o tr-
pělivost a shovívavost s prašností i dopravními
omezeními, jimž se nelze vyhnout. Do 7. 7. bude
uzavřen úsek silnice od křižovatky na Nesvačily
k novému parkovišti u Zámeckého dvora, od 8. 7.
do 11. 8. bude mimo provoz úsek od stejné křižo-
vatky až k prodejně Jednota.
Dne 11. června navštívila naši obec hodnotitel-
ská komise soutěže Vesnice roku. O tom, jak jsme
dopadli, vás budeme informovat příště. 
Co nevidět začne období prázdnin a dovolených.
Věnujte zvýšenou pozornost činnosti mládeže,
která bude mít spoustu volného času a bude se
snažit ubít nudu. Doufám, že svoje aktivity nebu-
de směřovat k ničení práce druhých, tak, jako se
to občas stávalo v předchozích letech. 
Přeji všem příjemné prázdniny i pohodové poča-
sí!                 Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Z podbrdského kraje

PŘEBORNÍCI. Skvělého úspěchu dosáhli fotbalisté Všeradic - v sezoně 2012/13 zvítězili v okresním přeboru star-
ších žáků. Z 24 zápasů jich vyhráli 22 při skóre 143:16. V přední řadě jsou zleva: Martin Šebek, Tomáš Krtek,
Josef Vejvoda, Jan Vejvoda, v zadní řadě zleva: David Vejvoda, Richard Klimt, David Pešek, vedoucí družstva
Pavel Mičunek, Martin Kácha, Radek Zima, Šimon Jelínek, Vojtěch Nejedlý, Vladimír Kincl ml., Michal Vostarek,
Jiří Procházka a trenér Vladimír Kincl. Mirka SUCHÁ, Všeradice Foto ARCHIV

* Oslavy Všeradovy země se konaly
22. 6. ve Vinařicích. Nevážnou sou-
těž družstev obcí vyhráli domácí
před Všeradicemi a Podbrdy. „Sta-
rosta Podbrd Pavel Ševčík podal ne-
oprávněný protest, takže musel sou-
těžícím zaplatit sud piva,“ uvedl sta-
rosta Všeradic Bohumil Stibal. Pre-
miéru si na oslavách odbyl historic-
ký pivobus všeradického pivovaru
Všerad.   Text a foto NN M. FRÝDL
* Výstava obrazů malířky Ireny Tre-
filové bude ve všeradické galerii M.
D. Rettigové zahájena 27. 6. v 17.00
a potrvá do 28. 7. (syš)
* Na hudebním festivalu Rockfield
28. - 30.6. v Borku u Suchomast za-
hrají kapely The Grand Astoria, Ex-
Files, Cuprum, Špuntkvaně aj. Vý-
těžek bude věnován klientům soci-
álního ústavu Koniklec v Suchomas-
tech.       Kristina CHMELÍKOVÁ
* Rozhledna na Studeném vrchu v
Brdech je otevřena o sobotách, ne-
dělích i svátcích od 10 do 17.00. (ak)



Naše noviny 13/13 VÍCE, OD ČTENÁŘŮ, Strana 6

Senioři viděli premiéru hry Rok s broučky
DĚTI Z DOBŘICHOVICKÉ ŠKOLKY PŘEDVEDLY PÁSMO PÍSNIČEK, BÁSNIČEK I TANEČKŮ

O Taneční šou skupiny Proměny
jsem se dozvěděla náhodou. Protože
je ale její členkou moje sestřenice,
přidala jsem se k dalším obyvatelům
Řevnic, z velké části hrdým rodičům
tanečníků, a vyrazila směr Liďák. 
Příjemná atmosféra, smích pobíhají-
cích dětí a přátelskost organizátorů u
mě automaticky vyvolává úsměv na
tváři a čím dál větší zvědavost, co
bude dál. Hlavní vedoucí Proměn je
už pět let charismatická Iva Zrostlí-
ková. Skupina se člení do tří podsku-
pin, rozdělených podle věku: malí,
střední a velcí. Dále by se tato parta
určitě neobešla bez Lenky Zrostlíko-
vé (choreografie tanců), Honzy
Martínka (choreografie a hudba),
Dagmar Renertové (baletní choreo-

grafie) a »babičky« Věry Hrubé, kte-
rá se stará o pomoc a hlavně o nej-
různější dobroty.
Všichni jsme konečně usazeni a Ta-
neční šou začíná. Hned na začátku je
nám oznámeno, že vybrané peníze
poputují k paní Pokorné, mamince
tanečnice Lucinky. Jejich rodina by-
la postižena letošními povodněmi. I
když paní Pokornou neznám, když
propukla v pláč, chtělo se mi brečet
taky. Jsem ráda, že lidé jako Iva Zro-
stlíková ještě nevymizeli. Vzájemná
podpora sousedů a kamarádů v situ-
acích jako je tato, je velice důležitá.

Celá chvíle je emotivní a asi je dob-
ře, že nejmenší děti vzápětí zahajují
program vystoupením Mažoretek.
Následuje možná příliš nesmělý ta-
nec středních Proměn s názvem
Danze. Další vystoupení bylo balet-
ní - Labutě.  Baletem jsem mile pře-
kvapena a tleskám, co nejhlasitěji to
jde. To, že mé dětství pravděpodob-
ně nebylo kompletní, je potvrzeno
tancem malých Proměn Šíleně smut-
ná princezna (aneb Ruku nahoru,
kdo chtěl být v dětství princeznou).
Sál zaplní kupou malých princezen a
princů. Skladba s názvem Fat boy

slim plná stepu a poté i ukázka irské-
ho stepu mě zaujala nejvíce. To nej-
lepší je však stále ještě přede mnou,
nastupuje totiž banda malých šmou-
lů. Při tanci na šmoulí písničku si to
vyloženě užívají. Dojatá, rozněžně-
ná a ohromená opravdu nečekám už
nic, co by mě překvapilo. V takto
bezbranném rozpoložení mě však již
podruhé za tento den ohromila Iva
Zrostlíková převlečená za batole. Na
závěr si ještě u písničky od Sinatry
zavzpomínám, jaké to bylo chodit do
tanečních a být nervózní z toho klu-
ka, který se mnou tančil a vždycky
se tak pěkně usmíval. 

Domů jsem šla - se závistí
Najednou je Taneční šou u konce, a
já kráčím domů se závistí. Závidím,
a to hlavně těm nejstarším, co pořád
ještě tančí a sdílí spolu spoustu zážit-
ků a přátelství. Zároveň jsem ohro-
mená, co všechno se mohou děti v
takové malé skupině naučit. V nepo-
slední řadě mě velice potěšila zpráva
od paní Pokorné, která po Taneční
šou zavolala a s radostí oznámila, že
bylo vybráno 6830 Kč. Doufám, že
vzájemná solidarita neodteče tak
rychle jako voda, která potíže způso-
bila. Rodiny, jako je ta Lucinky Po-
korné, čeká spousta práce při rekon-
strukci a opětovném budování jejich
domovů. Děkuji skupině za krásný
zážitek a přeji mnoho štěstí do bu-
doucna. Michala WeINGARtOVÁ,

šumperk

Program uzavře bitva
Historické souboje i rekonstrukce
bitvy budou k vidění 5. července
před zámkem v Mníšku pod Brdy i v
jeho zahradě. Začínáme v 11.00, za-
čátek bitvy je stanoven na 18.00. 
Těšit se můžete na vystoupení něko-
lika skupin historického šermu i ta-
neční vystoupení. Připraveny budou
ukázky řemesel, vaření piva, vojen-
ský tábor z 30ti-leté války, střelba z
kanonu a cvičení mušketýrů. Součá-
stí programu bude také sokolník, lu-
kostřelba a dobové tržiště.
Celodenní vstupné je 150 Kč, 130
Kč pro děti do výšky meče. 
Večerní bitvy se účastní 130 účinku-
jících a bude provázena slovem mo-
derátora Standy Berkovce.
Jana DIGRINOVÁ, Mníšek p/Brdy

Radotínu zazpívají
Vojtek, Rak i Janů
Benefiční multižánrový koncert se
uskuteční 25. června od 19 hodin na
náměstí Petra a Pavla v Radotíně.
Na velklolepé akci, jejíž výtěžek bu-
de použit na odstranění škod způso-
bených v Radotíně nedávnými po-
vodněmi, bez nároku na honorář vy-
stoupí třeba Roman Vojtek, Jan Ka-
lousek, Jan Matěj Rak, Petra Janů,
Josef Klíma či Jiří Helekal. Moderu-
jí Markéta Mátlová a Ladislav Vonz.
Při nepřízni počasí bude koncert
přesunut do radotínské sokolovny.

Dana RADOVÁ, Radotín

Proměny pomohly vytopené rodině
NA JEJICH TANEČNÍ ŠOU SE V ŘEVNICKÉM LIĎÁKU PRO RODINU POKORNÝCH VYBRALO PŘESNĚ 6 830 KORUN

ŠOU. Řevnické Proměny při své Taneční šou. Foto ARCHIV

Festival Všechny chutě světa se
konal 15. června v Dobřichovicích.
Akci u místního zámku navštívilo
přes tři tisíce příznivců dobrého jídla
a pití. 
„Návštěvnost festivalu předčila naše
očekávání. Je vidět, že lidé se zají-
mají o zahraniční kulturu, kterou
nejlépe dokresluje právě kuchyně.
Zejména stánky s ochutnávkami tra-
dičních exotických pokrmů byly po
celý den v obležení,“ uvedl organi-
zátor festivalu Štefan Oršoš. 
Prostředí dobřichovického zámku
vytvořilo pro festival  příjemnou at-
mosféru, návštěvníci mohli pikniko-
vat přímo na břehu řeky Berounky,
děti se bavily u divadelních předsta-
vení, dospělí pak u hudební produk-
ce představující žánry z nejrůzněj-

ších koutů světa. „S vedením města
jsme se již dohodli na druhém roční-
ku, který rozšíříme o další dopro-
vodný program a představení kuli-
nářských specialit méně známých
světových kuchyní. Věřím, že se náš
festival zařadí mezi přední české ga-
stronomické projekty,“ plánuje
Oršoš.   
Na festivalu Všechny chutě světa
bylo možné ochutnat mexické speci-
ality, francouzské palačinky, korej-
ské kimči, japonské sushi, indickou
masalu, ale i čerstvé těstoviny či
speciality z konopí. Nechybělo ani
koření, káva, doutníky, italské či
asijské produkty. Raritou byl stánek
se smaženým hmyzem, opunciové
pivo či brazilské pao. 

Jan RAšKA, Radotín

Speciality světových kuchyní přišly ochutnat tři tisíce lidí
U DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU SE KONAL PRVNÍ ROČNÍK GASTRONOMICKÉHO FESTIVALU

V neděli 9. 6. zažili obyva-
telé Domova seniorů v
Dobřichovicích premiéru
divadelního představení
Rok s broučky/A Year
With Bee(a)tles. Děti z
divadelního kroužku SVČ
Všenory  nám opět před-
vedly, jak jsou nadané a co
všechno dovedou. Jednot-
livá roční období byla pro-
kládána tancem, vystoupe-
ní bylo podbarveno sklad-
bami skupin Beetles a
Hradišťan. Nechyběly ani
světelné efekty lampiček a
mobilů. Program v podání

malých divadelníků byl
nápaditý a roztomilý.
Nedlouho před tím k nám
zavítaly děti z Mateřské
školy Dobřichovice. Děv-
čata v sukních a zástěr-
kách, chlapci v bílých trič-
kách. Pásmu písniček a
básniček, jež babičkám a
dědečkům předvedli,  ne-
chyběl humor ani roztomi-
lost. Kromě jiných taneč-
ků jsme viděli i mazurku.
Na závěr děti rozdaly sr-
díčka, která samy vyrábě-
ly. Martina KÁLALOVÁ,

DS Dobřichovice

DOBROTY V DOBŘICHOVICÍCH. Na dobřichovickém festivalu jídla bylo
možné ochutnat všelijaké dobroty.                                   Foto Štefan ORŠOŠ

MAZURKA. Děti z dobřichovické školky seniorům před-
vedly, jak tančí mazurku.      Foto Martina KÁLALOVÁ
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Stejně jako další obce a města u Be-
rounky zasáhla i Karlštejn ve dnech
2. - 4. června povodeň.
Velká voda zůstala v záplavové části
městyse a poškodila především ko-
merční a společenské objekty jako
jsou autokemp, centrální parkoviště
a sportovní areál TJ Karlštejn.
Voda se naštěstí nepřelila přímo do
obydlí, u několika domů se voda do-
stala na dvorek a u řady domů spod-
ní voda prosákla do sklepů.
Povodňová komise sledovala vývoj
a předpověď od ČHMÚ a včasnými
zásahy se podařilo částečně elimino-

vat škody. Uskutečnily se dvě eva-
kuační akce. Nejprve v sobotu 1.
června v autokempu, kde se konalo
velké setkání příznivců motorových
tříkolek. Část odjela mimo Karlštejn
a část se ubytovala v sokolovně. Rá-
no byl kemp plný vody.
Další větší evakuace byla zorganizo-
vána před kulminací vody v pondělí
3. června. Byly kompletně vyklizeny
mateřská škola i zbrojnice  hasičů a
byli vystěhováni obyvatelé domů v
oblasti před nádražím i několik uby-
tovaných v areálu TJ. Velmi nám po-
mohlo, že ostatní Karlštejňáci velmi

rychle poskytli ubytování - jmenovi-
tě p. Strmisko, pí Smrčková, TJ So-
kol Karlštejn, Hotel Koruna, Hotel
Karlštejn a rodinní příslušníci i přá-
telé evakuovaných.
Velké poděkování patří jednotce
Sboru dobrovolných hasičů Karlš-
tejn za jejich práci při ochraně zdra-
ví, majetku, evakuacích a vyklízení
objektů. Dále také pracovníkům úřa-
du městyse a hlavně spoustě dobro-
volníků, kteří pomáhali při evakua-
cích, pytlování písku apod. 

Pavel Staněk, 
člen povodňové komise, karlštejn

Kemp po záplavách
otevřou 1. července
V pátek 31. května se do karlštejn-
ského kempu sjeli majitelé motoro-
vých tříkolek, kteří tu měli na víkend
naplánovaný druhý sraz. Moc si ho
neužili - hned v sobotu 1. 6. večer
jsme společně s karlštejnskými hasi-
či náš kemp museli evakuovat. Bě-
hem pondělí 3. 6. nás voda převezla
a vystoupala do přibližně dvoumet-
rové výšky! V současné době uklízí-
me, děláme terénní úpravy, rekonst-
ruujeme chatky. Znovu otevřít chce-
me 1. 7. Děkuji všem, kdo pomohli,
i těm, kteří říkají, co by se mělo a co
nemělo... Radka VčELičkOVÁ,

správkyně kempu, karlštejn

Kapičky slaví třicet let
Letos v listopadu to bude již 30 let, co v
Restauraci na Areálu v Karlštejně vznikla
country kapela Kapičky. Ve třiceti letech
jsou již dospělé, zkušené hudební těleso,
které si umí užívat života. Za celou dobu
existence Kapiček jste se s nimi mohli pot-
kávat na country bálech, koncertech, festi-
valech, svatbách či oslavách narozenin.
Nelze zapomenout ani na společné dovole-
né plné úžasných zážitků. 
Kapelou za ta léta prošlo přes 30 muzi-
kantů. Někteří vydrželi jen krátkou dobu,
jiní spoustu let. V současné době hrají Ka-
pičky ve složení: banjo - Slávek Michek,
mandolína - Josef Mottl, housle – Ivan
Nesler, basa – Miloš Chroust a kapelníkem
je zakládající člen Vráťa Smrž, který ovlá-
dá kytaru i luzný zpěv.
Přijďte si Kapičky poslechnout na někte-
rou z jejich akcí, např. 5. 7. do Hospůdky
v Budňanech nebo na Festiválek 24. 8. do
Restaurace na nádraží. Hlavně ale přijďte
na velkolepou oslavu 16. 11. do karlštejn-
ské sokolovny. Sejdou se zde všichni, kteří
měli a mají s Kapičkami společný kus ži-
vota. Pozvání přijali i Mirek Paleček, blu-
egrassová kapela Abalone a spousta dal-
ších.        Martina MOTTLOVÁ, karlštejn

Umísťovací výstava koček spojená s
charitativním Kočičím jarmarkem ve
prospěch útulkových koček se ko-
nala 1. a 2. 6. v krásných prostorách
karlštejnského Muzea betlémů. Výs-
tavě, která měla být prvním pokusem
o proniknutí do problematiky bezpri-
zorních, opuštěných i odložených ko-
ček mimo Prahu, předcházely dlou-

ho dopředu přípravné práce. Podíle-
la se na nich dvě sdružení: Chlupáči
v nouzi, o. s. a Občanské sdružení na
ochranu zvířat Podbrdsko. Přizváno
bylo občanské sdružení Uměním na
pomoc zvířatům.
V sobotu 1. 6. bylo vše připraveno,
kočky byly veterinárně prohlédnuty
a ubytovány v klecích. Sdružení

Chlupáči v nouzi dorazilo s 10 ko-
čičkami, o. s. na ochranu zvířat Pod-
brdsko jich přivezlo 14. Během dne
se podařilo umístit dvě - nový domov
našla drobná mourinka Libiška a
nádherný osmikilový kocour Kned-
lík. Smůla se nám ale nevyhnula: bo-
jácná černá Betynka prchla z nedo-
vřené klece. V areálu Muzea betlémů
už bydlí 6 plachých kočiček, tak snad
i Bety najde mezi nimi místo. 
V neděli pršelo a hrozily povodně.
Návštěvníků dorazilo méně. Přesto
se nám podařilo umístit další kočič-
ku - Micku Klatovskou.
Myslíme si, že se společná akce »ko-
čičích« lidí povedla. Rádi bychom
poděkovali všem, kteří se na ní podí-
leli. Novým majitelům našich koči-
ček děkujeme, že se jich ujali! 

Dana JaVůRkOVÁ, karlštejn

Nový domov našly Libiška i Knedlík, Betynka prchla
V KARLŠTEJNSKÉM MUZEU BETLÉMŮ SE USKUTEČNILA PRVNÍ UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA OPUŠTĚNÝCH KOČEK

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...       7/2013 (15)                

POD VODOU. Centrální parkoviště v Karlštejně zaplavila v neděli 2. června voda z řeky.   Foto NN M. FRÝDL

Domy voda nezalila, škodila jinde
EVAKUOVÁNA MUSELA BÝT ŠKOLKA, HASIČSKÁ ZBROJNICE, KEMP I DOMY U NÁDRAŽÍ

Karlštejnský zpravodaj

KOČKY V KARLŠTEJNĚ. Na karlštejnské výstavě byly k vidění kočky různých druhů.      Foto Romana TREŠLOVÁ
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Hasiči hlídali divadlo, za »výdělek« si koupili stejnokroje
KARLŠTEJNSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LETOS OSLAVÍ STÉ PATNÁCTÉ NAROZENINY - 4)

Začátkem června se děti z karlštejn-
ské školky vydaly na týdenní pobyt
do Šlovic. Přijížděli jsme tam a lilo
jako z konve. Ubytovali jsme se a šli
se projít k Berounce.
„Půjdeme se koupat…?“ ptali se ti,
co už zde byli vloni. Šli jsme se po-
dívat k jezu, kde jsme se opravdu
před rokem koupali a hráli si v kem-
pu. Traktory právě odvážely karava-
ny do bezpečí, protože Berounka se
zvedala. Lávka u Čechova mlýna už
byla zároveň s vodou…
My máme pláštěnky a gumáky a
déšť dětem nevadí.
Další den vyrážíme do mecháčkové-
ho lesa, který je na skále a voda se
tam nedrží ani když prší. Počasí se
umoudřuje a chvílemi si sundáváme 
i pláštěnky.
Mezitím v Karlštejně evakuují škol-
ku, Berounka se zvedá. Rodiče mi
volají a informují o průběhu akce. Je
mi smutno, těžko a bezmocně…
Tady pozorujeme řeku z vyhlídky na
skále. Tam, co dříve tekla krásně
modrá řeka, překlenuta skryjským
jezem, všude tam, kde jsme si vloni
hráli a koupali se, všude se rozlévá
hnědá, ošklivá a hrozivě vypadající
voda. Celé údolí je pod vodou…
Další ráno se probouzíme do krásné-
ho dne bez deště. Odhazujeme pláš-

těnky, gumovky a vyrážíme s baťůž-
ky a jídlem na tůru. Další den také.
Ve středu už od rána svítí sluníčko,
odhazujeme mikiny, tepláky a oblé-
káme kraťasy a sukýnky. Konečně
můžeme na trampolínu, na písek, na
průlezky a do hradu. Konečně si po-
hrajeme! Sluníčko pálí tak, že k ve-
čeru si bereme plavky a jdeme do

bazénu. Děti se na to tolik těšily!
Žádný z kluků nepotřebuje rukávky,
plavou a skáčou úplně skvěle. Stejně
tak i dvě holčičky. Poslední den trá-
víme opět celý v okolních lesích.
Hry, soutěže, piknik…
Každý večer si  čteme pohádku na
pokračování, rozdáváme pohledy,
které rodiče dětem posílají. Děti si

kreslí prožité zážitky do svých blo-
ků. Všichni…. až na jednu holčičku.
Ta se rozhodla pocity vyjádřit přímo
na zeď. Obraz »metr na metr« zdobí
pokojík v rekreačním středisku…
Poslední noc. Ráno uklízíme, balíme
a vracíme se k rodičům. Já se jedu
podívat, jak to vypadá v naší škol-
ce… Hana HRABÁKOVÁ, 

MŠ Karlštejn

Co se bude dít...
* Poslední zvonění aneb 2. ročník
Klauniády se uskuteční 28. 6. od
16.00 na dětském hřišti za úřadem
městyse. Místní hasiči předvedou po-
žární techniku na vodě, děti se bu-
dou moci svézt na koni. Od 17.00
začne představení Liduščina divad-
la. Vstup 50 Kč.     Eva KNOPOVÁ
* Showorchestra Fortissimo z Ho-
landska bude 30. 6. koncertovat od
15.00 na nádvoří hradu. Vstup vol-
ný. Jaromír KUBŮ
* Výstava kostýmů a rekvizit z fil-
mu Noc na Karlštejně je do 30. 9. k
vidění v konírně hradu Karlštejna.
Vstupenka stojí 150/75 Kč, rodinná
400 Kč. Po předložení vstupenky z
prohlídky hradu 120/60 Kč, rodinná
310 Kč. (pef)

Děti si kreslily zážitky do svých bloků
CAPARTI Z KARLŠTEJNSKÉ ŠKOLKY PROŽILI ZAČÁTEK ČERVNA VE ŠLOVICÍCH, U BEROUNKY

NA VÝLETĚ. Karlštejnští předškoláci během svého týdenního pobytu v oko-
lí Šlovic. Foto Hana HRABÁKOVÁ 

Blíží se léto, děti se chystají na prázd-
niny. Někdo jede k babičce, někdo k
moři. Jedna holčička se pochlubila,
že pojedou do Holandska a mně se
rázem vybavil příběh, na který nelze
zapomenout. Psal se rok 1992
Listopad, smutný a ponurý měsíc.
Po otevření hranic jsme se vrhli na
poznávací zájezdy. Vypravili jsme se
do Belgie a Holandska. Účastníky
zájezdu tvořily vesměs učitelky, pro-
stě parta holek, které jezdíme všude,
sem tam nějaký manžel.
Do Waterloo, k Napoleonovu pa-
mátníku, jsme přijeli brzy, pokladny
byly ještě zavřené. Ale znáte to, čes-
ké učitelky vymyslí i nemožné:  Pro-
dereme se živým plotem! Na parko-
višti měli už řidiči rozložený kem-

pinkový stolek, na něm bombu s
dvouvařičem, aluminiové kastrůlky
a ohřívali nám párky. Idylka! 
Užívali jsme si krás Západu, navští-
vili bruselské Atomium i Minievropu,
v Holandsku
Naarden i
Amsterodam.
Na lavičkách v parcích každý tehdy
otevíral paštiky či olejovky, přikuso-
val k nim předvčerejší chléb. 
Cestou zpět jsme se zastavili u ben-
zinky. „Máte 20 minut na vyvenče-
ní,“ halekal řidič.  Vyřítili jsme se k
nápisu WC - a ejhle! Jedna jediná
kabinka a před námi celý autobus ze
Znojma, taky skoro samé ženské. To
nemůžeme stihnout! 
Tehdy se to stalo!

Jedna kolegyně, rozhlížejíc se do
dáli, zamávala na ostatní a volala:
„Děvčata, za tou cestičkou je kuku-
řičné pole,“ ukazovala do tmy a ve-
lela: „Jdeme do pole, jako když jsme

jezdívali do
Východního
Německa.“

Rozeběhla se k cestičce, skok a -
cestička nebyla cestička, dokonce
ani pravý holandský kanál, ale jaká-
si nevzhledná hustá stoka!
Učitelka tam zahučela až po rame-
na. Ošklivá tekutina vystříkla široko
daleko. I ty nejrychleji rozeběhnuté
učitelky brzdily a křičely: „Stůjte!
Není to cesta! Je to potok! Chudák
paní Jana, zachraňte ji někdo!“ 
Jana se mezitím vyškrábala na břeh.

Byl na ni žalostný pohled. Vysoukala
se z nacucaného kabátku, sundala si
kozačky a vylévala z nich bláto.
Všichni na ni zírali, ti bystřejší vyta-
hovali z mošniček dobrou vodu a
opatrně ji oplachovali. Ti, kdo měli
vody víc, jí vyplachovali kozačky,
kabelku, zimníček…. Pak přišli řidi-
či a kanystrem ji polévali celou.
Osazenstvo autobusu snášelo oble-
čení, všichni nabízeli nějaké svršky. 
Zmáčená Jana se převlékala, teklo z
ní bláto a slzy zoufalství.
V autobuse pak zavládlo veselí. Jana
byla v suchu a její nálada, podpoře-
na několika kořalkami, (co učitelka,
to jiný druh), nám dávala možnost
pořádně si skok znovu verbálně užít. 

Hana HRABÁKOVÁ, Karlštejn

Učitelka se rozeběhla, skok a - cestička nebyla cestička...!

Sbor doborovolných hasičů Karlš-
tejn byl založen před 115 lety - 1.
5. 1898. Otiskujeme čtvrtý díl hod-
nocení tohoto období, jak ho vidí
současní členové dobrovolného ha-
sičského sboru v Karlštejně.
V roce 1946 se na hradě hrají před-
stavení hry Noc na Karlštejně, při
nichž drží hasiči služby - nejprve
zdarma, později za odměnu. Za přís-
pěvek od  pořadatelů  si pořizují  cvi-
čební i vycházkové stejnokroje a vý-
zbroj i výstroj. Ve vedení sboru stří-
dá Matěje Slepičku v předsedávání
František Rejfíř, jednatelem je zvo-
len Alois Bouček, hospodářem Fran-
tišek Krejčí. Hasiči organizují soutě-
že v požárním sportu, pořádají kul-
turní i společenské akce, pomáhají
při budování vybavenosti obce. 
V roce 1951 jsou sloučeny obce
Poučník a Budňany s osadami Krup-
ná i Klučice a jsou ustanoveny dvě
jednotky požární ochrany Karlštejn I

a Karlštejn II. Předsedou jednotky
Karlštejn I se stal František Rejfíř,
jehož vystřídal Antonín Melichar, po

něm následoval Václav Dezort a Jo-
sef Bartoš. Dále byl předsedou Jan
Háhn, po něm Josef Čvančara a nyní

Jiří Mrkáček. Velitelem jednotky se
stal Josef Mengr, po něm Jiří Pospí-
šil, krátký čas tuto funkci zastával
Robert Žára a v současné době Josef
Čvančara. V roce 1956 je sboru při-
dělen vůz Praga RH 16, následuje
Fenomen, Tatra 805, Trambus Š 706,
Tatra 815, Ifa a Volkswagen traspor-
ter. Sbor má k dispozici požární stří-
kačku PPS 8, tři PPS 12, tři ponorná
čerpadla, centrálu, dvě motorové pi-
ly a motorový člun (raft).  
V roce 1968 jsou sloučeny hasičské
sbory do základní organizace Svazu
požární ochrany Karlštejn. V roce
1990 se konal sjezd Požární ochrany
v Ostravě, který přinesl podstatné
změny v naší činnosti. Název se mě-
ní na Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. V roce 1991 se znovu za-
čaly utvářet okrsky sborů dobrovol-
ných hasičů, náš sbor byl zařazen do
okrsku č. 4 Liteň. (Pokračování)

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

RYCHLE! Karlštejnské hasičky v plném nasazení.        Foto Jiří MRKÁČEK
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Školáci radili zasahujícím profesionálům
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE SE KONALO TAKTICKÉ CVIČENÍ ŘEVNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ

V pondělí  17. června se ve škole v
Zadní Třebani konalo taktické cviče-
ní jednotek hasičského záchranného
sboru. Škola byla »jako« ohrožena
plynem unikajícím z kotelny. 
Po vyhlášení poplachu děti z celé
školy i školky a zaměstnanci urych-
leně a ukázněně opustili prostory
budovy. Mezitím dorazili hasiči ze
Řevnic a začali hledat unikající plyn.
Při prohledání školy vyprostili »zra-
něného« žáka, kterého k ošetření od-
vezla sanitka řevnických záchranářů.
Takto akci popsal velitel zásahu,
řevnický profesionální hasič Pavel
Vintera: „V 9:00 nám byl nahlášen
únik plynu v kotelně ZŠ a MŠ Zadní
Třebaň.Na místo vyjely dva hasičské
zásahové automobily a vůz záchran-
né služby z Řevnic. Děti a personál
byly evakuovány před příjezdem jed-
notky, při jejich počítání však bylo
zjištěno, že jeden žák a školnice chy-
bí. Hasiči vypnuli energie a v dýcha-
cí technice hledali chybějící osoby.
Po nalezení žáka mu byla poskytnu-
ta předlékařská pomoc, byl vynesen

z budovy a předán záchrance. Sou-
časně další hasiči vybavení dýchací
technikou a přístrojem na měření
plynu kotelnu prozkoumali. Po ukon-
čení cvičení následovala ukázka
techniky zásahových vozidel.“
Školáci se stali přímými svědky, jak
v podobných případech ohrožení vy-
padá zásah hasičských jednotek a
první pomoci. Děti si po akci pro-
hlédly výbavu hasičského vozu i sa-

nitky a vyslechly si zajímavou  před-
nášku odborníků.
Musím naše žáky velmi pochválit,
protože se chovali velmi profesio-
nálně, nikdo nezmatkoval, situaci ře-
šili s přehledem. Ozývaly se i rady
profesionálům.  Bodejť by ne - větši-
na z našich školáčků prochází výcvi-
kem u dobrovolných hasičů v Zadní
či Hlásné Třebani. Přáli bychom si,
aby takovéto akce byly vždy jen cvi-

čením neohrožujícím životy a maje-
tek. Pavlína NEPRAŠOVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích konají 6. 7. Na malém náměstí
u zámku je  můžete navštívit od 8 do
12.00. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Pokud si vážíte svého starosty za
jeho práci pro obec, můžete ho na-
vrhnout do soutěže Starosta roku
2013. Vítěz získá pro svou obec pré-
mii 250 000 Kč. Uzávěrka nominací
je 12. 7. Více na www.erasvet.cz/sta-
rostaroku.     (pef)
* Závadná je podle odborníků po po-
vodni voda v Berounce. Koupání a
konzumaci ulovených ryb nedoporu-
čují ani lékaři. Voda vyplavila žum-
py, ze zatopených domů vytekly che-
mikálie, barvy... V Zadní Třebani pod
nádražím např. místnímu obyvateli
unikla asfaltová penetrace, jež konta-
minovala okolní pozemky. (help)
* Sbírka kol pro Afriku pokračuje.
Opotřebovaná jízdní kola mohou lidé
odevzdávat u kapličky v Jarově nebo
v Cyklo-Pointu v berounské Havlíč-
kově ulici. Kdo chce darovat kolo,
může zavolat na tel.:  602 876 697
nebo přijít na sběrné místo.           (pš)
* Tři dny po sobě zasahovala řev-
nická záchranka u havárií motorkářů
v okolí Řevnic. Ve čtvrtek 13. 6. v
kopci u Dobřichovic, 14. 6. u Hlásné
Třebaně a v sobotu 15. 6. na silnici z
Řevnic do Mníšku. Všichni motorká-
ři byli převezeni se středně těžkým
zraněním do nemocnic.               (bob)
* Okno vozu Mercedes-Benz stojící-
ho na polní cestě mezi Hlásnou Tře-
baní a Mořinou rozbil 17. 6. nezná-
mý darebák. Přeřezal bezpečnostní
pásy, odšrouboval přední kožené se-
dačky, vymontoval panel s navigací.
Škoda převyšuje 70.000 Kč.      (hak)
* Dámské jízdní kolo zajištěné lan-
kem ukradl 21. 6. neznámý zloděj z
volně přístupného přístěnku na par-
cele v Hlásné Třebani. Majitelka P.
M. má škodu 15.100 Kč.             (hak)

Historický úspěch
vižinských hasičů

Před dvěma lety byla na popud ně-
kterých maminek obnovena aktivní
činnost dobrovolných hasičů a byli
založeni mladí hasiči. Pomohli nám
sbory z okolních vesnic - Podbrd,
Drahlovic i Osova. V roce 2011 se tu
konala okresní soutěž Plamen, kde si
vižinští mladí hasiči poprvé vyzkou-
šeli útok. Obsadili poslední místo.
Po dvou letech pilného trénování a
práce mnoha lidí, kteří se dětem ve
svém volném čase nezištně věnují, se
dostavil úspěch: mladí hasiči z
Vižiny skončili na závodech v Hořo-
vicích v silné konkurenci družstev z
celého okresu čtvrtí. V útoku uběhli
svůj rekordní čas 29,94 s. 
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Část lokální trati Zadní Třebaň - Lochovice byla v polovině června rekon-
struována. „Pět set metrů starých dřevěných pražců jsme vyměnili za beto-
nové. Zkvalitní se tak i jízda pro cestující,“ sdělil Svetoslav Gamrat z firmy,
která koleje ve Třebani opravovala. Lokální trať tak byla od 10. června do
19. uzavřena, mezi Zadní Třebaní a Litní jezdil místo lokálky autobus. (pef)

Foto NN M. FRÝDL

MŮŽEME ZPÁTKY. »Evakuované« děti se vracejí po zásahu hasičů zpět do
zadnotřebaňské školy a školky. Foto NN. M FRÝDL

Poslední sbohem
Vlasy

Na polštář lehly si znavené
po těžkém dni plném strachu

bolestí jsou celé zkřivené
dřív plné lesku, teď prachu.

Na polštář lehly si schoulené
čekaly na další snění

věděly, že jsou moc raněné
doufaly, že se to změní.

Na polštář lehly si smířené
život jim už nedal šanci

odešly a teď jsou spálené
na nebi vyzvou Tě k tanci.

Milovanému manželovi a tatínkovi pa-
nu Stanislavu Balíčkovi poslední sbo-
hem. Kateřina, Stanislav, Antonín

Herečka, zpěvačka, tanečnice i tex-
tařka Jana VACULÍKOVÁ, která
žije ve Svinařích, pokřtila v minu-
lých dnech první autorské album
Návraty. Čtrnáct skladeb inspiro-
vaných zpěvaččiným životem vzni-
kalo spontánně v průběhu několi-
ka let. Pod většinou z nich je inter-
pretka i autorsky podepsána.
Co bylo impulsem k vydání alba?
Na myšlenku vydat písničky mě při-
vedli přátelé a fandové. K albu sa-
motnému mě pak musel doslova
dokopat můj manžel. Já jako pohodl-
ný býk bych se k tomu nikdy neod-
hodlala.
Jak skládáš? Kde bereš nápady?

Je to různé - něco zažiju, něco uvi-
dím, uslyším nějaké slovo nebo slov-
ní spojení a napadne mě text nebo
alespoň téma. To pak musím rychle
zaznamenat. Nosím papírky s texty
po kapsách a různě se k nim vracím,
až vznikne celý text. A většinou mě s
texty napadá i melodie.
Pocházíš ze Bzence, Moravan je i tvůj
muž. Kde jste se vzali ve Svinařích?
Ve Svinařích jsem se ocitla po sedmi
letech života v Praze. Oba s manže-
lem jsme toužili po venkově. Ne-
chtěli jsme vychovávat děti v Praze a
ochudit je tak o to krásné, co jsme
zažívali v dětství my dva.

Lucie BOxANOVÁ, Svinaře

Místo vlaků jezdily po kolejích bagry

K desce mě musel dokopat můj manžel!
HEREČKA A ZPĚVAČKA JANA VACULÍKOVÁ ŽIJÍCÍ VE SVINAŘÍCH VYDALA PRVNÍ ALBUM

Jana Vaculíková při jednom z vys-
toupení. Foto NN M. FRÝDL

SBOHEM. Několik desítek obyvatel
Zadní Třebaně se přišlo se Stanisla-
vem Balíčkem rozloučit 23. 6. na mí-
stní Ostrov.        Foto NN M. FRÝDL
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2013

Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo (13/13) je 
poslední, které mají předplacené.

Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 
si ho znovu objednat. NN do prosince 2013 vyjdou 13x, výtisk

stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. 
Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musejí připočíst poštovné

12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, 
že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.  

Předplatné vybírají: 
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240) 
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300,
variabilní symbol 142613. 

Nezapomeňte uvést doručovací adresu.
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David Haňkovský se stal přeborníkem okresu
V KROUŽKU STOLNÍHO TENISU ZŠ ŘEVNICE ZBÝVAJÍ PRO PŘÍŠTÍ ROK POSLEDNÍ ČTYŘI VOLNÁ MÍSTA

Mistrovství republiky v národní há-
zené se zúčastnili dorostenci Řevnic.
Turnaj pro nás začal velice dobře -
po zodpovědném výkonu jsme pora-
zili Starou Ves nad Ondřejicí  22:21.
Ve  druhém zápase jsme narazili na
pro nás nepříjemného soupeře Dra-
ken Brno. Prohra 13:22 neodpovídá
dění na hřišti - když se nám přestala
dařit střelba, pustili jsme zápas k čer-
tu! Jejich hra nám opravdu nesedí.
Dalším soupeřem nám byl tým do-
mácího Baníku Most, s ním jsme po-
slední dva souboje prohráli. Tento-
krát jsme po výborném výkonu zví-
tězili 20:19. Následoval duel s poz-
dějším vítězem Sokolem Tymákov.
Prohra  18:27 neodpovídá poměru sil
na hřišti. Hezký zápas, ale jeho vy-
rovnanost  jsme udrželi jen poločas -
pak jsme fyzicky a střelecky odpad-
li. V posledním zápase jsme prohráli
v přímém souboji o třetí místo  s Kr-
čínem 14:26. Stejná zkušenost: na
vítězství jsme měli, ale fyzička a
zkušenosti chyběly. „Do příštího ro-
ku se polepšíme!“ slibovali kluci.
Celkově tedy čtvrté místo a brambo-
rové medaile. 
Celý mistrovský turnaj jsme odehrá-

li v této sestavě: chytal velice dobře
Lukáš Martin, v poli se snažili Holý
Petr (dostal se i do útočné formace  a
proti Drakenu Brno  se podepsal do
střelecké listiny dvěma zásahy,  Der-
co Martin, Bíl Adam, Jandus Pavel,
Vojtěch Šnajberk,  (Pavel s Vojtou si
moc nezahráli, ale na hřiště se dosta-

li,) Kraus Vojtěch (v útoku si zahrál
o něco více  a zaznamenal tři branky,
z toho v zápase proti Staré Vsi tu
nejdůležitější - 22., vítěznou), Mi-
chal Jelínek (24 branek), Jan Štech
(také 24 branek - trochu zklamání)  a
Petr Veselý (34 branek). Od minulé-
ho roku je to zlepšení, tak uvidíme,

jak budeme válet v příští sezoně.
Lukáš Martin zasáhl do pořadí bran-
kářů, Petr Holý do pořadí obránců a
Petr Veselý do pořadí nejlepších
střelců - bohužel bez pozic nejvyš-
ších. Petr HOLÝ, Řevnice

Ve Svinařích si můžete
zahrát tenis i volejbal
Díky velkému úsilí TJ Sokol Svinaře
a posléze přiklepnuté dotaci nám
před časem v obci vyrostlo nové ví-
ceúčelové hřiště s umělým povr-
chem. Přijďte si zahrát kopanou, te-
nis nebo volejbal - vše je naprosto
zdarma! Ten, kdo nemá rád umělý
tartan, může využít vedlejší hřiště s
novou antukou (50 Kč/hod). Spor-
tovní chvíle vám zpříjemní přihlehlý
klubík, kde si můžete dát pivo, limo
a pochutiny jako utopenec nebo na-
kládaný hermelín. Otevřeno je kaž-
dý den od 13 do 24 hodin, na kurty
si můžete jít zahrát kdykoliv po do-
mluvě ve svinařském konzumu, nebo
na telefonním čísle Martina Zímy
731601705.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Dorostenci medaile získali, bramborové 
ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI SE V MOSTĚ ZÚČASTNILI MISTROVSTVÍ REPUBLIKY, SKONČILI ČTVRTÍ

NA MISTROVSTVÍ. Řevničtí házenkářští dorostenci na mistrovství republiky v
Mostě vybojovali čtvrté místo. Foto ARCHIV

Devatenáctý ročník jednoho z nej-
větších cyklistických vytrvalostních
závodů v České republice »24 hodin
Těžká pohoda«  se letos jel ve Vesci
u Liberce. Závod je současně i  Mist-
rovstvím ČR. Řevnický cyklistický
klub BRCYKL se závodu zúčastnil v
kategorii čtyřčlenných smíšených
družstev. Jeho barvy hájili Klára
Macourková, Tomáš Indra, Jakub
Šnajberk a Martin Zemánek. Závod
začínal tradičně v pravé poledne;
skvěle jej rozeběhl a rozjel Tomáš
Indra.  Závodníci BRCYKLU během
24 hodin zvládli ujet 368 km, což
bylo 32 okruhů (při převýšení jedno-
ho okruhu asi 340 m) a nakonec se
umístili na skvělém 6. místě! 
A jak závod, ve kterém Řevničtí změ-
řili síly s profesionály, prožila členka
týmu Klára Macourková? „Závod
byl opravdu náročný, velmi těžký te-
rén spolu s brody, náročnými bahni-
tými sjezdy a kamenitými výjezdy.
Největší krize na nás přišla v noci,
kdy se vám opravdu nechce do tmy
lesa, bahna a zimy. Když vám pře-

stane svítit světlo a píchnete, je to o
to horší. Ale za svítání se vše obrací
k lepšímu a ani byste neřekli, že až
do poslední chvíle budete sprintovat
do cíle. Zasloužená odměna ale při-
chází tehdy, když s celým týmem pro-

jíždíte poslední zatáčkou a protínáte
cíl za potlesku diváků. Řeknete si už
nikdy více, ale stejně víte, že pojede-
te znovu.“
Klára si z Vesce kromě zážitků odne-
sla na památku také fotku, na které

je s biatlonistkou Gabrielou Souka-
lovou. O týden později, v sobotu 15.
6., pak na závodu horských kol Giro
Pičín, jenž je součástí seriálu Brd-
man Adventure, vybojovala 2. místo.

Hana MACOURKOVÁ, Řevnice

Již šest let se scházejí každý čtvrtek děti druhé až
deváté třídy ZŠ Řevnice v místním Liďáku na
kroužku stolního tenisu. Hrají ve třech skupinách
od začátečníků po závodní hráče. Ještě nikdy se tu
ale nesešla tak dobrá patra jako letos.
Tomu také odpovídají výsledky. Děvčata se v le-
tošním roce probojovala na 4. místo v okresním
přeboru v Rudné a chlapci porážejí okresní
»hvězdy« v bodovaných turnajích. Ty se konají
vždy v neděli a obětaví rodiče tu s nimi tráví celé
dny. Moc jim za to děkuji, bez jejich podpory by to
nešlo. Turnajů se pravidelně zúčastňují Terka
Fialová, Veronika Drechslerová, Eliška a Béďa
Exnerovi, Pepa Blecha a David Haňkovský. Ob-
čas se na turnaji objeví i Filip Uriánek, David
Košťálik a Vojta Klemperer.
Nejvýraznějšího úspěchu letos dosáhl v kategorii

nejmladších žáků David Haňkovský, který se stal
okresním přeborníkem. To jsme v řevnické škole
ještě neměli! A právě ti nejlepší si ochotně zahra-
jí i se začátečníky. David Haňkovský, Terka Fialo-
vá a Veronika Drechslerová pravidelně pomáhají
trenérce Evě Řezníčkové jako asistenti při trénin-
cích začátečníků. Malé druháčky to velice baví a
dělají pokroky. Všechny letošní děti už se přihlá-
sily na ping-pong v příštím roce. Zbývají proto
pouze 4 volná místa po studentech, kteří naši ško-
lu opouštějí. Zájemci ze 3. a 4. tříd se mohou na
uvolněná místa přihlásit na e-mailu erezn@sez-
nam.cz. Začneme v září, opět to bude čtvrtek a no-
ví zájemci budou hrát od 16.00 hodin.
Všem svým svěřencům, všem dětem a pedagogům
přeji slunečné prázdniny. Na shledanou v září.

Eva ŘEzníčKOVÁ, Řevnice

Řevničtí cyklisté se na »republice« poměřili s profesionály
BRDSKÝ CYKLISTICKÝ KLUB BRCYKL VYBOJOVAL VE DVACETIČTYŘHODINOVÉM ZÁVODĚ ŠESTÉ MÍSTO

BRCYKL. Řevnický cyklistický klub Brcykl na závodě ve Vesci u Liberce a jeho členka Klára Macourková s biatlo-
nistkou Gabrielou Soukalovou. Foto Hana MACOURKOVÁ

PŘEBORNÍK. Přeborník okresu ve stolním tenisu
David Haňkovský.      Foto Tomáš HAŇKOVSKÝ
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Povedlo se: Ostrovan vydřel postup!
ŘEVNICE SE ŠTĚSTÍM VE TŘETÍ TŘÍDĚ ZŮSTALY, DOBŘICHOVICE V KRAJSKÉM PŘEBORU KONČÍ

Fotbalisté Karlštejna loni vyhráli III.
třídu a po několika letech postoupili
do okresního přeboru. Před novým
ročníkem se změnil kádr. Odešel Pat-
rik Donev, kvůli zranění jsme se mu-
seli obejít bez nejlepšího střelce up-
lynulé sezony Pavla Tomáška. Nao-
pak se po 8 letech vrátil Michal Ša-
man, přišli Daniel Novotný z Unio-
nu Praha a Marek Fiala z Meziboří. 
Cílem pro nás, nováčka okresního

přeboru, bylo vyhnout se sestupo-
vým pozicím a přizpůsobit se rych-
lejší, důraznější i přesnější hře. Úvod
soutěže nám nevyšel. Nejprve jsme
sice doma remizovali s Chlumcem,
pak však přišla série porážek. Mnoh-
dy jsme nebyli horším týmem, ale
potýkali jsme se s koncovkou. Po 8.
kole, kdy jsme byli poslední s pou-
hými dvěma body, byl po domácí
prohře s vedoucími Zdicemi 1:2 od-
volán trenér Jiří Čech. Na jeho místo
nastoupil Martin Autrata, asistentem
byl jmenován Miroslav Cajthaml.
Změna se ukázala jako pozitivní. V
následujícím kole jsme hráli na hřiš-
ti předposledního Újezdu. Domácí
sice po půli vedli, ale my jsme vy-
rovnali a v nastavení rozhodli o vý-
hře 2:1 a prvním tříbodovém zisku v
okrese. V dalším kole jsme doma na
sněhové pokrývce porazili béčko
Berouna a připsali si první domácí
vítězství. V posledním podzimním
zápase jsme přivezli tři body za vý-
hru 3:2 na hřišti posledních Podluh.
Po velmi slušném závěru soutěže (v
posledních 5 zápasech jsme prohráli
jen jednou) jsme přezimovali s 12
body na jedenácté příčce. 
Během zimní přestávky jsme získali
dvě posily z Prahy: útočníka Erika
Klusáka a záložníka Romana Zbudi-
la. V přípravě se nám moc nedařilo,
dokázali jsme porazit jen Tetín. Dů-

ležité však bylo, aby se tým sehrál a
byl úspěšný v mistrácích. První jarní
zápas ve Stašově byl smolný - šli
jsme brzy do vedení, soupeř ale v na-
stavení vyrovnal. Naplno jsme doká-
zali bodovat až ve dvou odložených
utkáních. Vítězství v Chlumci 2:1 a
nečekaná výhra 1:0 doma nad Ose-
kem nás přiblížila do klidných vod.
Body však sbírali i soupeři pod ná-
mi. Rozhodující bylo deváté jarní
kolo, kdy jsme doma hostili Újezd,
souseda v tabulce. Soupeři jsme ne-
dali šanci - 5:1. Týden nato byla na-
ším soupeřem rezerva Berouna, další
tým bojující o záchranu. Domácí po-
sílení o hráče krajského áčka i ligové
dorostence nás smetli 7:1. 
Dvě kola před koncem se rozhodlo o
tom, že sestoupí Újezd a Podluhy. I

přes jistotu záchrany jsme překvapi-
vě vyhráli i v Tlustici 2:1. Kvůli po-
vodním jsme poslední zápas s
Podluhami sehráli v Litni. Hosté od
začátku vedli, ale my v závěru otoči-
li výsledek a rozloučili se se sezonou
vítězstvím 2:1.
Díky dobré jarní části, ve které jsme
získali 20 bodů,  jsme nakonec obsa-
dili jedenácté místo se ziskem 32 bo-
dů. Hlavní cíl, tedy záchranu v sou-
těži, jsme dokázali splnit. Naší slabi-
nou byla ofenziva - nastříleli jsme jen
29 branek. Nejlepším střelcem byl
Erik Klusák se šesti trefami. Děkuje-
me všem, kteří nás celý rok podpo-
rovali. Přípravu na příští sezonu zač-
neme v červenci, a rádi bychom příš-
tí rok letošní umístění vylepšili.

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Poberouní - Jarní fotbalové boje definitivně
skončily. Třebaňští si po dvou letech vybojova-
li účast v okresním přeboru, naopak Dobřicho-
vice v krajském přeboru končí. Závěr sezony se
nepovedl Řevnicím ani Letům.

Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - FK Čáslav B 1:3
Nevydařené jaro uzavřeli Dobřichovičtí domácí
porážkou. Díky výborným výkonům, které podá-
vali na podzim, jim patří v konečné tabulce 6. příč-
ka. Protože je opustil hlavní sponzor, v příštím
ročníku už nebudou hrát v nejvyšší středočeské
soutěži - krajském přeboru, ale o dvě »patra« níže,
v 1. B třídě.           (mif)

FK Lety, krajská I. B třída
FK Lety - Rožmitál 1:4
Branka: Rada 
Bezkrevný výkon plný chyb znamenal čtvrtou po-
rážku s Rožmitálem v řadě. Ve 3. minutě udělal
chybu v rozehrávce Rosenkranz a hosté šli do
vedení. Po další chybě Sochackého, který místo
odkopu volil nepovedenou kličku, hosté v16. mi-
nutě  zvýšili. Ve 27. minutě byl v pokutovém úze-
mí faulován Císař a z penalty snížil Rada. V 36.
minutě podcenila defenziva Letů křižný pas a hos-
té opět zvýšili na rozdíl dvou branek - 1:3. Po pře-
stávce se na hřišti odehrál ze strany domácích fes-
tival zahozených šancí. Hosté se na útočnou polo-
vinu dostávali sporadicky; poslední gól vstřelili v
76. minutě po hrubce Kratochvíla.     (jik)
FK Lety - Maršovice 0:1 
K sestupu odsouzení hosté přistoupili k utkání plni
elánu a bojovnosti, což na zraněními a absencemi
zdecimované Lety stačilo. Od počátku se hrálo na-
horu dolů, šance byly na obou stranách. Do druhé-
ho poločasu vlétli hosté jako tajfun. Ve 47. minutě
po zavahání domácí defenzivy prohrál Rosenkranz
před pokutovým územím souboj a Maršovice šly
po křižné přízemní střele do vedení. Poté se hra
přestěhovala na jejich polovinu, ale kýžené vyrov-
nání nepřišlo. Lety si posledními čtyřmi prohraný-
mi utkáními pokazily dojem z jinak fotbalově ús-
pěšného jara.  Jiří KÁRNÍK

Karlštejn, okresní přebor
Karlštejn - Sparta Podluhy 2:1
Branky: Kučera, Klusák
Protože karlštejnské hřiště poničila povodeň,
museli místní borci odehrát poslední jarní mistrák
v Litni.    (miš)

ŘEVNICE, III. třída okresní soutěže
Řevnice - Kosoř 2:5
Branky: Šůra 2
Řevnice - Roztoky 3:5 
Branky: Sládek 2, Krejsa 
Řevničtí fotbalisté mají za sebou vpravdě jaro hrů-
zy, které zakončili dalšími dvěma porážkami. Ve
III. třídě okresní soutěže Praha-západ obsadili
předposlední, třináctou příčku. Jen fakt, že z jejich
skupiny sestupoval pouze jeden tým, je zachránil
od pádu do IV. třídy. Přestože se s blížícím závě-

rem sezony začaly objevovat spekulace o konci
kopané dospělých v Řevnicích, i do podzimních
bojů byl tým přihlášen. (Mák)

OZT, III. třída okresní soutěže
Nový Jáchymov - OZT 3:5
Branky: Bacílek 2, Soukup, Čermák, Jambor
Povedlo se: třebaňský Ostrovan se po dvouleté
přestávce vrací do okresního přeboru! Stačí mu k
tomu druhé místo za suverenním béčkem Lodě-
nic. O úspěchu OZT rozhodl infarktový zápas pro-
ti Novému Jáchymovu, který byl kvůli nepřízni
počasí dvakrát odložen a nakonec musel být se-
hrán na umělé trávě v Berouně. Třebaň, vědoma si
toho, že pokud zvítězí, postup ji nemine, začala
aktivně, ale to, co její hráči dokázali během prv-
ních pětačtyřiceti minut zahodit, bylo trestuhodné.
Zejména dvě šance Čermáka byly více než stopro-
centní. Zákonitě přišel trest, gólově se prosadili
hosté. Hned v první minutě druhého poločasu sice
Bacílek vyrovnal, ale za chvíli byli opět šťastnější
»domácí«, kteří po tečované střele třebaňskou zdí
šli do vedení. Naštěstí hostím pomohl jáchymov-
ský gólman, který neudržel centr z rohu a pro Sou-
kupa nebylo těžké vyrovnat. Když pak po pěkné
akci L. Jambora a pohotovém zakončení Čermáka
šel OZT poprvé v zápase do vedení, zdálo se, že je
bláznivému průběhu konec. Omyl! Skvěle kopnu-
tý trestný kop a bylo to 3:3. Postupovou branku
nakonec zařídil Martin Jambor, který po závaru v
pokutovém území prostřelil vše, co mu stálo v ces-
tě.  Výkon tohoto hráče je třeba vyzdvihnout, pro-
tože se rozhodl týmu pomoci i přes riziko obnove-
ní svalového zranění. Definitivní pojistku pak v
nastaveném čase zařídil Bacílek, kterému ideálně
před prázdnou branku přihrál výborně hrající Čer-
mák. Skvělý výkon podalo celé mužstvo, které ne-
chalo na hřišti skutečně všechno. (Mák)
Tmaň - OZT 2:6
Branky: Soukup 3, Jambor M., Tlustý, Šťastný 
Domácí se sice ujali vedení, ale do poločasu to by-
lo už 4:1 pro v pohodě hrající Ostrovan, který tak
důstojně ukončil postupovou sezonu. Po konci zá-
pasu hráči oslavili návrat do okresního přeboru ve
Svinařích.      (Mák)
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»Nováčci« z Karlštejna splnili cíl: udrželi okresní přebor
PŘÍPRAVU NA NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE ZAČNOU KARLŠTEJNŠTÍ FOTBALISTÉ V ČERVENCI

ÚKLID. Hřiště a kabiny zadnotřebaňského Ost-
rovanu zalila nedávná povodeň. Úklidu se zúča-
stnil i Marek Sedláček.           Foto Jan PALIČKA

SOUBOJ. Jan Kubíček, zvaný Kuby
(vpravo) v souboji s útočníkem Zdic.

Foto Vlaďka AUTRATOVÁ 


