HLÁSNÁ TŘEBAŇ
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů

Od 23. 5. 2016 je možné znovu navážet
odpadní vody na naší ČOV. Množství je ale
omezené, ČOV je schopná zpracovat 1,5m3
přivezených odpadních vod denně.

Toto množství lze navýšit, pokud stoupne průtok kanalizačními řady, tj. pokud se
připojí další občané bydlící v ulicích, kde
je kanalizace vybudovaná. I proto vyzývám
všechny, kteří nejsou ještě připojeni, aby tak
letos učinili.
V současné době připravujeme projekt
na II. etapu, v které bychom rádi umožnili
napojení dalším cca 200 trvale bydlícím.
hh Starosta Vnislav Konvalinka

I SVOZ ODPADU
Od 1. 7. 2016 budou v naší obci svážet odpady nové firmy. Směsný komunální odpad
bude svážet firma AVE a tříděný odpad firma technické služby Hostivice.

Pravděpodobně dojde ke změně svozových
dnů. O případné změně Vás budeme informovat na vývěskách, internetu a pomocí
SMS. Podrobnosti vyjdou v červencovém
zpravodaji. Zvýší se počet svozů u tříděných
odpadů. Postupně bychom měli menším
autem svážet odpady i z některých ulic, kam
se dosud nezajíždělo. Doufáme, že tím zmizí odpady kolem kontejnerů.
hh Starosta Vnislav Konvalinka
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I KANALIZACE

I PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ

I Z OBECNÍCH VYHLÁŠEK

I SUCHÝ POLDR KŘIVOKLÁTSKO

Chtěl bych tímto způsobem poděkovat
všem, kteří se zasloužili o krásnou oslavu
Májů v naší obci 7. 5. 2016.
Zároveň bych Vás rád pozval na uvítání císaře Karla IV., KTERÝ DO NAŠÍ OBCE DORAZÍ 5. 6. 2016 ve 13.50 hod s Královským
průvodem. Více o Královském průvodu
na str. 11.
hh Starosta Vnislav Konvalinka

Připomínáme obecní vyhlášku č.: 4/2010,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů na území
obce Hlásná Třebaň. V jarních měsících začínají všichni upravovat zahrádky a po zimě
pálí odrostlé a odumřelé části rostlin a keřů.
Obecní vyhláška stanovuje konkrétní dny
a časy, kdy je možné pálit „suchý“ rostlinný
materiál. A to ve středu v době od 15 do 18
hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.
Dále připomínáme, že bioodpad (ne větve) je po domluvě na OÚ možné odkládat
do kontejneru u koňské farmy v ulici Trubská. Větve jde odkládádat také po domluvě,
ale na jiné místo.
hh Jana Šváchová

Na přelomu roku 2015 a 2016 bylo Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň požádáno o zaslání
stanoviska k ideovému záměru vybudování tzv. suchého poldru na řece Berounce.

I KONKURZ NA POST
ŘEDITELKY MŠ HLÁSNÁ
TŘEBAŇ
V květnu probíhal konkurz na novou ředitelku Mateřské školy Hlásná Třebaň. Do konkurzu se přihlásily dvě dámy, které mají k naší
školce velmi blízko. Jednou byla paní Stanislava Grünerová, toho času pověřená učitelka vedením MŠ Hlásná Třebaň a druhá paní
Pavlína Neprašová, toho času vedoucí učitelka mateřské školy v Zadní Třebani. Komise
při volbě neměla lehkou úlohu. Obě dámy
mají potřebný přehled o legislativě školek.
Především ucelený a jasný názor na možný
vývoj naší obecní školky, obě si shodně přejí, aby děti i rodiče byli spokojení a šťastní.
Nakonec o jeden jediný hlas zvítězila paní
Pavlína Neprašová. Její prvenství stvrdil i pan
starosta na následujícím zasedání zastupitelstva a následně jmenoval do funkce od 1. 7.
2016. Přáním konkurzní komise bylo, aby
obě dámy spojily síly a společně dále rozvíjely naši obecní mateřskou školu.
hh Jana Šváchová

2

I POVODŇOVÝ PLÁN
V letošním roce dochází k aktualizaci povodňového plánu obce Hlásná Třebaň. Prosíme
všechny místní obyvatele i rekreanty, chataře,
kteří byli v minulosti postiženi povodní, nebo
se jejich nemovitost nachází v ohroženém
území, aby ohlásili na obecním úřadu své kontaktní informace. Jedná se především o jméno
osoby, kterou bychom měli v případě ohrožení
vodou kontaktovat, její mobilní telefon a adresu, na které se zdržuje. Tyto informace nám
můžete zasílat elektronicky na email gartova@
hlasnatreban.cz nebo sdělit osobně v budově
obecního úřadu. Pravidelnou aktualizací těchto údajů pak můžeme včas informovat majitele objektů v ohroženém území o blížícím se
nebezpečí. Děkujeme předem za spolupráci
a pochopení potřeby této aktualizace.
hh Jana Šváchová
Zpravodaj Hlásná Třebaň

Uvažovaný prostor výstavby se nachází proti proudu řeky od Roztok u Křivoklátu a byl
zpracován pro 4 profily na řece. K prostudování jsme obdrželi velice jednoduchou
dokumentaci, z které lze vyčíst několik základních informací: stavba by měla sloužit
k ochraně před povodněmi až do výše stoleté vody na dolním toku Berounky. V případě stoleté vody by se měl poldr naplnit
a následně vyprázdnit během několika dní
a samotné zdržení vody v poldru by mělo
být cca týden, či o něco déle. Výška hráze
by měla být zhruba 35 m nade dnem údolí a šířka hráze u její paty zhruba 100 m.
Při maximálním naplnění poldru by došlo
k vzedmutí hladiny řeky až do vzdálenosti
cca 35 km proti proudu řeky. Kvůli výstavbě
by muselo dojít k přeložení mnoha komunikací, staveb (chaty, rodinné domy, mosty
apod.). Stavbou a následně naplněním poldru v průběhu povodní by došlo k zásadnímu a negativnímu poškození životního
prostředí, z velké části spadající do CHKO
Křivoklátsko, uvažovaného NP Křivoklátsko a dále biosférické rezervace UNESCO.
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň k předložené dokumentaci a celkovému záměru
přijalo nesouhlasné stanovisko a to především z následujících důvodů:
1. Plánovaná stavba zásadním a nevratným
způsobem poškodí krajinu jednoho z posledních úseků přirozeného toku, břehů
Červen 2016

a navazujících biotopů řeky v České Republice. Realizací stavby dojde k poškození
mnoha chráněných území a ekosystémů.
Jedná se o velice masivní, mohutnou, vysokou stavbu srovnatelnou s přehradami
např. na vltavské kaskádě, takto monstrózní
stavba do vybraného území nepatří a koncepčně nezapadá do moderní povodňové
ochrany 21. století.
2. Poškozené území se nachází v těsné
blízkosti uvažovaného nového národního
parku a zasahuje do biosférické rezervace
UNESCO, tedy do z pohledu ochrany přírody nejcennějších území nacházejících se
v České Republice.
3. Realizací stavby dojde k částečnému
ochránění některých obcí/obyvatel na dolním toku Berounky, nicméně naopak dojde
k poškození mnoha obyvatel a obcí nacházejících se nad uvažovanou hrází, obyvatelé by
se museli vystěhovat a opustit své domovy.
4. Uvažované investiční náklady, u kterých
se lze důvodně domnívat, že v případě realizace budou výrazně vyšší, nejsou rozumně
a citlivě investované veřejné prostředky.
5. Z pohledu ochrany obyvatel a sídel na dolním toku Berounky, by bylo lepší investovat
prostředky do menších a drobnějších, zato
četnějších opatření (rybníky, mokřady, ná-
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prava původních toků potoků a řek, vhodnější druhová skladba lesů, lepší a citlivější
hospodaření v zemědělství apod.), která by
ve svém důsledku vedla k snížení povodňového ohrožení a to především díky zvýšené
schopnosti krajiny zadržet vodu.

6. Za předpokladu, že by se navrhovaná
stavba realizovala a došlo by k jejímu využití
v případě povodní, došlo by v případě delšího zadržení vody k odumření zatopených
rostlin a dále k naplavení velkého množství
odpadu a tím k dalšímu poškození životního prostředí.
hh Vojtěch Musil

I POBEROUNSKÝ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE
V HLÁSNÉ TŘEBANI
V letošním roce se naše obec stala opět součástí májových oslav v rámci poberounského
festivalu.

7. května kolem poledne nastaly na návsi
přípravy, proto byla uzavřena cesta od křižovatky směrem na Řevnice a v půl třetí
odpoledne vystoupením flašinetářů oslavy
začaly.
Před třetí hodinou se od České hospody
na náves vydal průvod krojovaných účast-
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níků – děti z obecní mateřské školy nesly
malou májku, Holky v rozpuku, krojovaní
Sokolové a hasiči za doprovodu Krušnohorské dudácké muziky. Následně mladí hasiči
na návsi požádali starostu o právo na konání
oslav, ten jim ho slavnostně předal a oslavy
mohly začít.

Zpravodaj Hlásná Třebaň

Počasí nám velmi přálo, poněvadž byl, i přes
deštivou předpověď, snad zatím nejteplejší
den od začátku roku. Naši hasiči se postarali
všem o hojné a chutné pohoštění. Kdo přišel, mohl kromě programu také nakupovat
ve stáncích na návsi – šperky, koření a květiny – byla to záchrana pro všechny, kteří
zapomněli nebo neměli čas koupit malý
dárek maminkám k jejich nadcházejícímu
nedělnímu svátku.
V programu, který trval až do podvečerních
hodin, se představily soubory dětí z našich
škol a organizací – děti z obecní mateřské
školy, pěvecký sbor Hlásek a malí Sokolové. Českou besedu nacvičili Sokolové spolu
s hasiči.
Všechna vystoupení byla moc pěkná a je
třeba poděkovat všem, kdo se podíleli
na jejich nácviku i samotném vystoupení.

Červen 2016

K velmi dobré atmosféře přispěli však
i ostatní vystupující. Na návsi zazněly
lidové písničky z různých koutů Čech
a Moravy v podání Krušnohorské dudácké muziky z Mostu a souboru Violka
z Prahy, tančilo se spolu se souborem Mateník, který přijel také z Prahy, na závěr
zahrála kapela Třehusk a celkově panovala dobrá nálada.
Dobrou náladu nám nepokazilo ani to, že
v noci z pátku na sobotu nám nějací záškodníci naši májku podřízli. Nelze tuto skutečnost opominout, poněvadž zpráva o tom
se hned ráno rozlétla po celé vsi, ale díky
duchapřítomnosti pana starosty a pomoci
hasičů byla májka opravena a ráno opět stála na svém místě. Inu, co dodat, je vidět, že
příště musíme být obezřetnější a naši májku
si lépe ohlídat.
A protože májka znovu stála, mohla být tentokrát již oficiálně podříznuta. Každý, kdo
měl zájem, si mohl koupit lístek do slosování o májku. Slosování nakonec vyhrála paní
Pokorná, proto hasiči nemuseli májku nosit
daleko a mohli ji i s paní vítězkou odnést až
domů. Pěkná tečka za příjemně stráveným
odpolednem.
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I OSLAVY JARA VE ŠKOLCE

Stalo se již pravidlem, že na závěr vždy děkuji těm, kteří se o akci nějakým dílem zasloužili, a nerada bych tuto tradici porušila.
Pomoci všech si vážíme a plně si uvědomujeme, že to není samozřejmostí a jsme rádi,
že máme kolem sebe lidi, na které se můžeme spolehnout. Škoda jen, že jich není více.
Důvodů, proč tomu tak není, je asi hodně,
ale kdyby přece jen měl někdo chuť pomoci při pořádání dalších akcí, každou pomoc
přivítáme.
Za pomoc při oslavě Májů moc děkujeme. Za zajištění májky Ing. Kuncovi, za její
dovoz, postavení, zajištění občerstvení
a dalších věcí je třeba poděkovat našim hasičům, za pomoc při přípravě i v průběhu
akce panu V. Dohnalovi, za profesionální ozvučení děkujeme paní L. Snopkové.

Členkám kulturního, sociálního a školského výboru za veškerou organizační přípravu
a účast, starostovi obce Ing. Konvalinkovi a jeho paní za záchranu májky a hlavně
za poskytnutí úžasného zázemí pro vystupující. Také jim děkujeme za možnost připojení se do elektrické sítě pro ozvučení,
učitelkám, cvičitelkách a vedoucím souborů za přípravu vystoupení a všem ostatním,
kteří přiložili ruku k dílu, i když nebyli moc
vidět. Samozřejmě děkuji všem účinkujících a všem, kdo se zúčastnili jako diváci,
protože bez nich by slavnost nebyla slavností. Ještě jednou velké díky a těšíme se
opět na setkání při Slavnostech trubačů 23.
července.
hh za kulturní, sociální a školský výbor
I. Matějková

I POSEZENÍ U CIMBÁLU

velmi vydařilo a všichni, kdo přišli, nelitovali. Mladí umělci si večer opravdu užívali
a publikum se velice bavilo. Dokonce téměř
všechny roztančili. Doufám, že k nám cimbál opět zavítá a hlavně, že si jej přijde poslechnout více návštěvníků.

V rámci folklórních slavností Staročeské
máje v naší obci se konalo v sokolovně 7.
května 2016 ve večerních hodinách Posezení s cimbálovou muzikou Trnka. I když
návštěvnost této akce byla celkem podprůměrná, posezení se dle mého názoru

6

hh za redakční radu Ludmila Lišková
Zpravodaj Hlásná Třebaň

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Již podruhé naše šikovné děti nacvičily
hudebně recitační pásmo, kterým uvítaly
nové občánky Hlásné Třebaně. Stalo se tak
v sobotním dopoledni 23. 4. 2016. Učitelky
využily šikovnosti mladších dívek ze třídy
Kopretiny. Děvčata sklidila úspěch za vystoupení i za hezkou vizáž. Pásmo bylo nacvičeno paní učitelkou Lenkou Čelechovskou, která dívenky doprovázela na klavír.
Děvčata dostala po zásluze sladkou odměnu. Již se těšíme na další nové občánky.
MÁJE 2016

Pěkné vystoupení na další obecní akci
„Máje“ připravily děti tentokrát ze třídy Slunečnice společně s paní učitelkou Michaelou Markovou a Lenkou Čelechovskou.
Opět mělo vystoupení kladné ohlasy.
Červen 2016

Děti zde ztvárnily májové květiny, které
byly sladěny barvou oblečení s vyrobenými
klobouky. „Májovou pohádkou“ v úvodu
roztančily celou akci naše šikovné „květinky“ (kopretina a hvozdík, chrpa se zvonečkem, jetelíček s růžičkou, jahůdka s vlčím
mákem, bodlák s maceškou a pampelišky
se svatojánky). Pohádka zazněla s doprovodným vyprávěním „pohádkové květinové víly“, kterou pro tuto akci ztvárnila paní
učitelka Lenka. Paní učitelka Míša měla mezitím práci se spouštěním hudby, která byla
pro celou pohádku a hlavně pro tanec květinek nezbytná. Dítka dostala sladkou odměnu a velký potlesk. V příštím roce se můžete
těšit na naší tvorbu muzikálu lidových písní
Bavorská romance.
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OSLAVA SVÁTKU MATEK, OTCŮ A RODIN

Středeční odpoledne 11. 5. 2016 zaplavilo
mateřskou školu v Hlásné Třebani mnoho
příslušníků rodin, veřejnosti a v neposlední
řadě i členové zastupitelstva. Obzvlášť pyšní
jsme na milou návštěvu pana starosty, paní
místostarostky a souboru Holky v rozpuku.
Děkujeme maminkám za sladkou odměnu pro děti i návštěvníky. Mladší paní učitelky se rozhodly ukázat svůj um, a proto
tentokrát celá škola nacvičila hudební pásmo s doprovodným klavírem. O nácvik se
postaraly paní učitelky Michaela Marková
a Michaela Sedláčková. Celou akci doprovázela různá překvapení: osobní pozvánka
pro všechny rodiny, zastupitelstvo i veřejnost, každé dítě vyrobilo keramický dáreček
pro maminku v podobě srdce a posledním
překvapením byla finální píseň všech zúčastněných. Skladba byla věnována nejen
všem přítomným, ale byla speciálním poděkováním bývalé i současné paní ředitelce
za jejich podporu, ochotu a pracovní i osobní přínos. Závěr besídky doprovázely úsměvy obdivu, slzy dojetí a zasloužený potlesk.

(Nacvičit překvapení pro vedení s vedením
v budově byl opravdu oříšek). Nicméně
i děti dokázaly udržet tajemství a za to jim
patří naše velké díky.
OSLAVY NEKONČÍ

23. 5. 2016 přijede do naší mateřské školy
pan spisovatel Jiří Kahoun, který nám přijede přečíst pohádku v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“. Vybral si vlastní tvorbu
„Včelí medvídky“. K výběru četby nemáme
absolutně žádných námitek. Kdo by s námi
chtěl sdílet takový zážitek, bude vítán.
1. 6. 2016 se s dětmi chystáme vyrazit
na Městskou horu do Berouna, kde na nás
bude čekat „Dobrodružství pohádkového
lesa“. Jsem přesvědčena, že i tuto oslavu si
náležitě užijeme.
2. 6. 2016 nám budou na školní zahradu
propůjčeny skákací hrady, jelikož v loňském
roce to byl pro děti opravdu velký zážitek.
Tímto děkujeme za vhodný sponzorský dar
paní Věře Benešové.
hh Michaela Sedláčková

I VÝBORNÝ VÝSLEDEK
V SOUTĚŽI SOS
EXTREME 2016
Již 8. ročník záchranářské soutěže SOS
Extreme proběhl začátkem května. Rekordní účast 18 družstev, především z řad
zdravotníků, hasičů, policie a kynologů,
znamenala kvalitní konkurenci. Skupinu
JSDH Hlásná Třebaň reprezentovali: Martin
Tuček, Filip Černý, Aleš Vondráček a Jakub
Voborník.

Po páteční registraci a ubytování v dobřichovické sokolovně začalo úvodní školení a seznámení s pravidly soutěže. První
vyslání na úkol bylo okolo 22. hodiny.
Na čas jsme se stali operátory linky 155.
Rozděleni do dvojic jsme
(Aleš a Kuba) měli navést telefonicky asistovanou resuscitaci, (Martin s Filipem) první
pomoc při autonehodě. Rozhodčí nás hned
na úvod hodnocením povzbudili, že naše reakce byly více než uspokojivé. To nám dodalo více kuráže a přidalo na sebevědomí.
Hluboko po půlnoci se rozezněl telefon devíti týmům, které byly vyslány na technoparty
v komplexu rozpadlého pivovaru Skuhrov.

Červen 2016

Bezprostředně po našem příjezdu nastala
silná exploze transformátoru. Přehřátý olej
popálil mnoho účastníků. Rozděleni do několika skupin jsme prováděli třídění raněných. V chaosu opilých, zraněných lidí bylo
náročné udržet systém. Nechyběl křik, pláč,
agresivita, ani zdařilé maskování figurantů.
Organizátoři závodu na koordinaci bezmála
150 lidí vykonali ohromnou práci. Z úkolu si
odnášíme především metodickou zkušenost.
Od rána jsme už bojovali jen za své družstvo.
Výzvou byla autonehoda. Po pádu vozidla
z dobřichovického mostu do „rozvodněné
řeky“ musel jeden zachraňující slanit dolů.
Vyhodnocení zranění následovalo po vytažení řidiče do bezpečí na most. Kuba, který
z nás nejlépe ovládá lanovou techniku, zvládl úkol bravurně.
Pěší trasa závodu vedla pak z Mníšku pod
Brdy směrem na Dobřichovice. Úvodem
transport osoby kanálem plným vody. Pacient se pěkně pronesl. V mokré obuvi nebyl
půldenní pochod zrovna příjemný. Další
výzva: překotný porod dvojčat s urgentním
přesunem. První miminko se narodilo před
naším příchodem, bez známek života. Aleš
ho bez potíží oživil, Martin asistoval při porodu druhého dítěte.
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Zadání následujících modelových situací
zněla: popálení při svařování plamenem,
těžké zranění cyklisty po kolizi s turistou,
trauma dřevorubce, psychóza, resuscitace
ve vozidle záchranné služby, zraněný vodák,
otrava rodiny únikem plynu, úraz boxera.

Soutěž je metodickým cvičením zúčastněných členů
jednotky. Zásadní efekt
na trénink velení a plnění
příkazů, krizovou komunikaci, vzájemnou výpomoc,
je pro nás hlavní motivací.
Díky organizaci vlastních
opakovaných školení jsme
vybojovali zatím nejlepší
umístění – 7. místo. JSDH
Hlásná Třebaň tak předčila
mnohé záchranáře, studenty i dobrovolníky z oboru.
Organizátorům závodu moc děkujeme,
za brilantní přípravu a řízení dvoudenního
závodu!
hh Za tým JSDH Hlásná Třebaň,
Aleš Vondráček

I KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
+ UZAVÍRKA SILNICE
Již po desáté se koná Královský průvod,
který vede od 14. hodin v sobotu 4. 6. 2016
z Radotína a končí na Karlštejně. V tomto
roce si náš národ připomíná 700 let od narození Karla IV., a proto je tento průvod o to
významnější.

Během průvodu bude možné zhlédnout korunovační klenoty, Longinovo kopí, dobové
oblečení, prapory zemí koruny České a další repliky, jako jsou dobové vozy. Neméně
důležití jsou členové královského průvodu
v čele s Karlem IV (Karel Král), královna
Alžběta Pomořanská (Monika Vaňková)
a další.

Z RADOTÍNA PRŮVOD POKRAČUJE PŘES:
* Černošice: 4. 6. 2016. - 15.15 hod.
* Mokropsy: 4. 6. 2016. - 16.40 hod.
 obřichovice: 4. 6. 2016 - 18.00 hod.
*D
3. 6. a 4. 6. 2016 od 21.00 muzikál Noc na Karlštejně zámek Dobřichovice
5. 6. 2016 - 10 hod. Následující den v neděli se vydá z Dobřichovic
* Lety: 5. 6. 2016 - 10.20 hod.
* Řevnice: 5. 6. 2016 - 11.30 hod.
* Zadní Třebaň: 5. 6. 2016 - 12.50 hod.
* Hlásná Třebaň: 5. 6. 2016 - 13.50 hod.
 arlštejn: 5. 6. 2016 - 15.00 hod louka u mostu
*K
5. 6. 2016 - 17.00 hod uložení korunovačních klenotů do Kaple sv. Kříže

Doufáme, že i Vy se rádi podíváte na královský průvod, kterým si připomínáme naší
historii. Na Karlštejně bude též mimo jiné
možné zakoupit jednu z replik jediného dochovaného poutního odznaku z dob Karla
IV. Proto věříme, že se Vám bude jubilejní
průvod líbit.

Průvod Karla IV. přes naši obec dne 5. 6.
2016 bude jistě opět pěkná podívaná. Zároveň se ale s touto akcí pojí i oznámení,
uveřejněné již dříve na webových stránkách
naší obce pod ikonou Obecní deska, týkající se přechodného omezení provozu na pozemní komunikaci tento den.
hh za redakční radu Ludmila Lišková
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Tisková zpráva
Řevnice 16. 5. 2016

Tisková zpráva
Řevnice 16. 5. 2016

Sté výročí Lesního divadla připomene publikace i výstava

Stostránkovou publikaci o historii řevnického Lesního divadla vydá k letošnímu
100. výročí „Lesňáku“ radnice v Řevnicích. Kniha autorů Jindřicha Königa a Pavly
Nováčkové, která obsahuje více než 150 dobových fotografií a na tři desítky plakátů,
bude slavnostně pokřtěna ve čtvrtek 16. června odpoledne v Modrém domečku.
Proběhne současně s vernisáží Fotosalónu, který bude věnovaný fotografiím z
Lesního divadla.
„Hlavní dík patří mé celoživotní blízké kamarádce, paní Daně Kovářové, rozené
Ryšánkové. Zapůjčila mi ke zpracování cenný archiv svého otce Čestmíra Ryšánka s
unikátními fotografickými alby, plakáty a cennými podrobnými poznámkami k
jednotlivým inscenacím,“ uvedl řevnický pamětník a sběratel dobových pohlednic
Jindřich König. V knize popisuje vznik a činnost Čekanovy dramatické družiny, která
u zrodu Lesního divadla v roce 1916 stála.
Ve druhé části nazvané V hlavní roli Lesňák jsou zachyceny další etapy tohoto
jedinečného přírodního amfiteátru, který se stal domovskou scénou nejen místních
ochotníků, ale v pozdějších letech také mnoha festivalů, například folkové Porty,
Lesních slavností divadla, Rockového slunovratu aj.
Publikace bude poprvé k vidění již na Košíkářském trhu v neděli 5. června, kde se
ochotníci představí v rámci Královského průvodu. K dostání pak bude za 200 korun
v řevnickém knihkupectví LeAmos, Lesním divadle či řevnickém Zámečku.
O víkendu 16. – 19. června se v Lesním divadle uskuteční hlavní oslavy 100
let Lesního divadla. Slavnostní večer Slavíme 100! připomene nejslavnější éru
divadla, nejvýznamnější postavy i představení. V sobotu 18. června oslavy pokračují
uvedením kabaretu Velvet Havel z divadla Na Zábradlí. Představení získalo řadu
ocenění a bylo vyhlášeno Inscenací roku 2014.Pro malé diváky je připravena na
neděli hra Jiřího Jelínka Mami, už tam budem? z divadla Minor. Následovat bude
divadelní koncert Příhody kluka BomBarďáka. Vstupenky za 100 korun na páteční
večer a za 220 korun na sobotní kabaret jsou k dostání v řevnickém Zámečku.
Záštitu nad jubilejní 100. sezonou převzal středočeský hejtman Miloš Petera i ministr
kultury ČR Daniel Herman.
V upomínku na letošní jubilejní rok si budou moci lidé zakoupit i dárkové
předměty s logem oslav. „K dostání budou například modré, světle a tmavě zelené
deky, které jsou v chladnějších dnech často nedílnou součástí každé návštěvy
Lesního divadla. Prodávat budeme i trička, jejichž potisk s nápisem Lesňák vytvářeli
žáci řevnické základní umělecké školy. K dostání nadále budou pohledy a
kalendáře,“ vyjmenovala Monika Vaňková, která má přípravu oslav na starosti.
U příležitosti 100 let Lesního divadla Řevnice byla v roce 2016 vyhlášena
veřejná sbírka na rekonstrukci amfiteátru. Dobrovolníci mohou přispívat do
speciálních kasiček i na účet zřízený u České spořitelny 20036-388051399/0800.

Lesní divadlo v Řevnicích u Prahy je nejstarším funkčním přírodním amfiteátrem
v České republice. V roce 1916 jej pro své děti založil továrník Václav Čekan. O několik let
později se „Lesňák“ stal domovskou scénou zdejších ochotníků. Na jeho prknech ovšem hráli
i velikáni z Národního divadla Jaroslav Vojta, Ladislav Pešek, Antonie Nedošinská či Rudolf
Hrušínský. V 80. letech se zde kromě divadelních představení konaly i koncerty; vystupoval
zde Olympic, Tučňáci, Peter Nagy, Václav Neckář a další. V současnosti si řevnickou scénu
oblíbili herci Dejvického divadla, od roku 2008 se zde pravidelně koná finále folkového
festivalu Porta.

Akce jubilejní 100. sezony – viz příloha
Více: místostarostka MgA. Marie Reslová , e-mail: reslova@revnice.cz tel: 607 805
100

I OTEVŘENÁ ZAHRADA
U JANY PERNECKÉ
V sobotu 14. 5. uspořádala Ing. Jana Pernecká na své zahradě ve Vejtrži prohlídku
rozkvetlých azalek, rododendronů, pivoněk a dalších květin a keřů.

Úderem 14. hodiny se začali scházet místní zahrádkáři a další účastníci. Při uvítacím
přípitku paní domu uvedla, že si netroufá
srovnávat svoji zahradu s těmi, které pořádají podobné akce na celostátní úrovni.
Pravda, se zámeckými nebo klášterními
zahradami se „zatím“ měřit nemůže, ale
na oblastní úrovni je to dle mého názoru
jedna z nejkrásnějších zahrad. Rozkvetlé
keře jsou vkusně a s citem doplněny pěknou
keramikou, kterou sama majitelka vyrábí
a také nádhernými letněnými rostlinami
Červen 2016

v různých vkusných nádobách. Umně sestříhané zelené keře jsou hezky doplněny
kvetoucími rostlinami, skalničkami a bylinkami. Všechny dokáže J. Pernecká nejen
pojmenovat, ale podrobně vypráví o podmínkách jejich pěstování.
Součástí akce byla prodejní výstavka keramiky a také namnožené přebytky rostlin,
které si mnozí z nás odnášeli do svých zahrádek.
Po prohlídce mimořádně kultivované zahrady nás manželé Jana a Aleš Perneckých
bohatě pohostili a umožnili nám v družném hovoru, u dobrého často doplňovaného moku, strávit odpoledne plné sluníčka
a přátelského povídání. Po chvilce sezení,
jsme stolky a židle rozmístěné v jednotlivých partiích zahrady sestěhovali do jednoho místa a bez ohledu na věk, zda jde o za-
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hrádkáře nebo ostatní známé manželů
Perneckých - všichni příznivci hezkého prostředí, jsme strávili pohodové odpoledne.
V pozdních odpoledních hodinách několik
dětí neplánovaně „uspořádalo“ na nádher-

ném, pěstěném trávníku závody na kolech.
A i toto zahrada zvládla.
Moc děkujeme a těšíme se zase za rok.
hh Marta Částková

I POHÁDKOVÝ LES

líbila. Děti si ji moc užívaly. Mladší nevěděl
kam se dříve dívat, starší se zapojila a velice
se bavila. Domů jsme se vrátili velmi unavení, ale spokojení.
Poznámka redakce – akce začínala v Letech
od 13.00 hod, pohádková cesta účastníky
dovedla do Mořinky na náves, kde akce dětem končila kolem 18. hodiny.
hh za redakci Ludmila Lišková

Po rozhovoru s účastníky pohádkového lesa
bychom rádi předali dojmy z této akce. Co
jsme se dověděli? Dne 1. 5. 2016 jsme se
účastnili (třebaňská rodinka) s našimi dvěma malými dětmi pohádkového lesa s názvem - Najděte a přineste vlasy děda Vševěda. Cesta z Let do Mořinky se dětem velice

I KINO ŘEVNICE červen
1. středa

20:00 Humr

18. sobota

3. pátek

17:30 Želvy ninja 2
20:00 Návštěvníci 3

15:30 Hledá se Dory
20:00 Maggie má plán

22. středa

20:00 Vzkaz v láhvi

4. sobota

15:30 Dcera čarodějky
20:00 Děda

24. pátek

17:30 Hledá se Dory
20:00 Teorie tygra

8. středa

20:00 Mikrob a Gasoil

25. sobota

10. pátek

17:30 Warcraft: První střet
20:00 Správní chlapi

15:30 Ratchet a Clank
20:00 Den nezávislosti:
Nový útok

11. sobota

15:30 Angy birds
20:00 Teorie tygra

29. středa

15:00 (baby-bio) Děda
20:00 Naše malá sestra

15. středa

20:00 Boj

17. pátek

17:30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
20:00 Děda
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I LETNÍ DOVOLENÉ BEZ PROBLÉMŮ
V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený
zájem občanů o vydání osobních dokladů.
Vzhledem k tomu, že našim společným cílem je zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy, připravilo Ministerstvo vnitra informační leták shrnující zásady
týkající se cestování do zahraničí s dětmi.
hh za redakci Lucka Málková

Blahopřejeme
Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. Nedělej si z toho nic, že Ti je zas o rok víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. Přibývají Ti vrásky na čele? Zas těžší
vstát je z postele? Občas Ti taky srdce buší? Zachovej klid! Tobě ty vrásky sluší.

V červnu slaví narozeniny:
Milada POKORNÁ������������������� 65 let
Jaroslava MATĚJKOVÁ���������� 71 let
Marta ČÁSTKOVÁ������������������� 73 let
Jindřich JINDRA���������������������� 78 let

Antonín KOLÁŘ����������������������� 78 let
Miloslav NOVÁK���������������������� 87 let
Verona MATOLOVÁ���������������� 89 let
Šťastný život bez starostí, stále dobrou
náladu, na každý den radost malou, po celý
rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
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