Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo
Z NAŠEHO ŢIVOTA
VEČERNÍ KURS ALFY
Letos na jaře proběhl v naší řevnické farnosti dopolední kurs Alfy. Také nyní
na podzim, kaţdé úterý od 5. října 2010 Vás na tato setkání srdečně zveme! Nově
vyjde „Alfa tým“ vstříc hojnému počtu zájemců o večerní kurs Alfy, časově
uzpůsobený právě těm, kteří si o večerní „Alfu“ řekli. Přijďte i Vy!
Kaţdý člověk se někdy zabývá hledáním smyslu ţivota. Ţijeme v materiálně
smýšlející společnosti. Zůstává prostor pro zodpovězení duchovních otázek?
Hledáním pravdy a podobnými otázkami se někdy zabývá kaţdý z nás.
Alfa je jedenáctitýdenní cyklus setkání s promluvami a prostorem pro debatu
nad základy křesťanství. Nejedná se o ţádné teologické vyučování, ale o neformální
setkávání s moţností diskuse v malých skupinkách. Pokud máte chuť se společně
zamyslet nad slovy dobro, pravda, láska, odpuštění, přátelství, přijďte mezi nás na
kursy Alfa.
Proč ALFA?
A bsolutně pro kaţdého, kdo se chce dozvědět víc o křesťanství.
L imonáda aj. občerstvení. Společné jídlo dává lidem příleţitost se spřátelit.
F ůra legrace. Základy křesťanské víry je moţné poznávat uvolněně a s humorem.
A tmosféra přátelství, kde se kaţdý můţe zeptat, na co chce, a projevit svůj názor.
Právě přátelské atmosféry si hosté na Alfě nejvíce cení. Zde je pár ohlasů na
dopolední kursy Alfa v Řevnicích:
Na Alfě se mi nejvíce líbilo příjemné prostředí a srozumitelně podané přednášky.
Zkušenosti, které obohacují a pomáhají, mne povzbudily, abych stále hledal.
Prohloubila se má víra v lásku Boţí! Mám nové přátele! Naučila jsem se nové
písničky.
Nejvíce se mi líbilo osobní svědectví.
Díky kursům Alfa jsem začal přemýšlet nad svým dosavadním ţivotem a svým
počínáním.
Díky za příjemný způsob vedení kursu, občerstvení nevyjímaje.
Vzkaz pro tým: „Pokračovat, bylo to perfektní!“
Kurs je veden týmem spolupracovníků, je bezplatný, dle svého uváţení a
moţností můţete přispět na občerstvení. Doporučený příspěvek 50,- Kč za večer
není povinný! Absolvováním kursu se k ničemu nezavazujete! Nemusíte se zúčastnit
všech setkání, i kdyţ věříme, ţe Vám s námi bude dobře.☺
Kursy Alfa vznikly kolem roku 1990 v anglikánské církvi v Londýně. Jejich
zakladatelem je anglikánský duchovní Nicky Gumbel, který napsal několik velice
úspěšných knih o křesťanské víře. Kursy měly velký úspěch a přinesly povzbuzení
mnoha lidem. Tak se postupně rozšířily do všech křesťanských církví po celém
světě. V České republice koordinuje kursy Alfa Křesťanská misijní společnost.
Kurs v řevnické farnosti bude probíhat od 5.10. do 14.12.2010 v úterý od
19:00 do 21:30. Součástí kursu bude i jeden společný půlden s obědem (v sobotu,
asi v polovině kursu). Přihlásit se můţe kaţdý, kdo se chce více dozvědět o
křesťanství, zastavit se, společně se zamýšlet a získat nové přátele. Je také moţné
přihlásit se jen na úvodní setkání, eventuálně se připojit během kursu.
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Rádi vám podáme bliţší informace.
Místo konání kursu: v prostorách fary v Řevnicích, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20
Zahájení kursu: 5. 10.2010 v 19:00
Vedoucí kursu: Jitka Folejtarová, tel.: 774 625 502
Přihlášky posílejte buď e-mailem na adresu: alfa.revnice@seznam.cz
poštou na adresu: Jitka Folejtarová, Lety, U Kotle 6, 252 29
nebo telefonicky na výše uvedeném čísle.
Uveďte prosím jméno a kontaktní spojení (e-mailovou adresu nebo telefon).
Na setkání s Vámi u společné večeře se těší tým spolupracovníků Alfy. ☺
J. Folejtarová

KULTURA
PORTA (44) SE ROZZÁŘILA
Ten, kdo se rozhodl navštívit České národní finále Porty v Řevnicích, určitě
nelitoval. Naopak, atmosféra souznění publika a vystupujících hvězd i soutěţících
byla vnímatelná po celém areálu Lesního divadla. Porta se během tří let, kdy našla
přístřeší Lesního divadla, jakoby znovuzrodila. A není to jen kvalitním a promyšleným
výběrem hostů, kteří vytvářejí pro diváky bohatou směsici pestrých hudebních dojmů,
ale zakotvil zde nový, zvláštní a neopakovatelný duch přátelského vztahu mezi
publikem a muzikanty. Je to jistě dáno i intimitou divadla, kam se vejde asi 1000
sedících diváků, ale to je jen podpůrný prvek pro tři dny festivalu, který mnozí jiţ před
lety odepsali jako ţivý jen z podstaty. V Řevnicích došlo k něčemu, čemu se dá říct
renesance festivalu Porta.
Pohoda a přátelská atmosféra ze zákulisí se přenáší na jeviště a se
sytým potleskem se zase vrací zpět, aby nabudila další a další interprety, kteří
přicházejí na jeviště. Romantická scéna dodává všem vystoupením intimitu a
důvěrnost, tolik potřebnou například pro takové muzikanty, jakými jsou Karel Plíhal,
Wabi Daněk, Robert Křesťan, Jaroslav Svěcený, Štěpán Rak, Ivo Jahelka a nebo
Mirek Kovářík.
Letos byla bouřlivými ovacemi odměněna i dramaturgická pestrost celého
festivalu, kdy se střídal folk, klasika, bluegrass, sborová tvorba, country, trampské
písničky, spirituály anebo taneční country skupina Kolaloka. To, ţe na Portě 2010
měl velký úspěch Xindl X, který zvítězil předloni v interpretační i autorské soutěţi, je
důkazem, ţe Porta nezkostnatěla a nestala se skanzenem bez podpory a vlivu
moderní písničkové tvorby.
Nutno říct, ţe i dobrá muzika se dá lehce pokazit špatným zvukem. Ale Porta
v Řevnicích má i v této oblasti silnou a veledůleţitou oporu v Robertu Hüttlovi. Díky
němu a jeho týmu je souznění nástrojů a hlasů z jeviště pro diváky opravdovou
lahůdkou. A tak se všichni mohou těšit nejen na další ročník Porty, ale i na záznam
audio i video, protoţe kromě nahrávek a části ţivého vysílání Českého rozhlasu
Praha se fandové téhle muziky dočkají jiţ po šesté výběrového live CD Porta.
Zároveň se připravuje materiál pro DVD a tedy i klipy z festivalu, které vzniknou z
pohledu pěti kamer MMstudia. Díky firmě Systém 602, se poprvé v historii vysílala
Porta online po internetu ve vizuální podobě.
Na Portu v Řevnicích zasvítily planety a hvězdy letního nebe a byl to
opravdový hudební svátek.
jvz
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Hodina hvězd na Portě: zleva: J. Samson Lenk, Robert Křesťan, Helena Maršálková
(Pacifik), Zdenek Schwager, Tony Linhart, Jindra Broţová (Ţalman a spol.), Vojta
Kiďák Tomáško, Luboš a Veronika Stráníci

AMY ROSINE A JAROSLAV ŠAROUN ROZDÁVALI RADOST V KARLÍKU
Těm, kdo zaţili krásnou atmosféru loňského karlického koncertu sboru
kansaských přátel Flint Hills Masterworks Chorale, se jistě ty pěkné chvíle zase
vrátily. To kdyţ 24. července v Karlickém kostele sv. Martina a Prokopa představila
sopranistka ze spřáteleného Kansasu Amy - uměleckým jménem Rosine - zajímavé
skladby zpívané (za vynikajícího klavírního doprovodu Prof. Jaroslava Šarouna) v
několika jazycích. Byly to především 4 anglické písně ze 17. století, soubor 6 písní
Petera Cornelia (současníka Roberta Schumanna) z 19. století, díle pak árie
Kleopatry z opery César od Georga Fridricha Händela. Amy však také představila
moderní repertoár. Provedla Hermit Songs (Písně osamělých) Samuela Barbera. To je 7
krátkých písní pro soprán, inspirovaných margináliemi z Irských manuskriptů z 8. 13. století. Závěrem pak zazněly 3 krásné spirituály od Harryho Thackera Burleigha,
(1866 - 1949), ţáka Antonína Dvořáka. A pak ještě Largo z Novosvětské, k němuţ
Dvořáka inspiroval právě tento jeho ţák, kdyţ mu zpíval spirituály svého lidu, v
Americe zpívané na slova zlidovělé písně Going Home. Přes zdánlivou nesourodost
programu, který pěvkyně zvolila, se koncert setkal s obrovským ohlasem. A byl
úspěšný i po finanční stránce. Panu faráři, který zapůjčil kostel v Karlíku bylo
odevzdáno 4.090,- Kč na nutné opravy kostela. Amy děkuje všem, kteří k úspěchu
přispěli, v neposlední řadě i hotelu manţelů Doleţalových, kteří jí umoţnili se v
prostorách hotelu na koncert připravit. Koncert se konal z její iniciativy, v Čechách
vystoupila dvakrát, poté, co chystaný koncert v Německu organizačně selhal.
H
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Amy Rosine a Jaroslav Šaroun při koncertu v Karlíku.
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SPORT
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLEJBALE SENIOREK
(Tento článek si čtenáři Kukátka mohli přečíst v červnovém Informačním listu.
Vzhledem k tomu, ţe tato významná sportovní událost proběhla po uzávěrce letního
Kukátka, nebylo moţno na ni reagovat dříve. Z archivních důvodů, a také pro
připomenutí úspěšné akce, která v našem městě neprobíhá kaţdý rok, jsme chtěli
otisknout hodnotící zprávu aspoň v čísle podzimním. Do tištěné verze se však
nevešla, tak ji zveřejňujeme aspoň takto – v Přesazích; fotografii dobřichovických
seniorek z Informačního listu jsme doplnili o několik snímků dalších.)
Na volejbalových kurtech u sokolovny ve dnech 12. a 13. června proběhlo
finále 14. ročníku mistrovství České republiky ve volejbale seniorek. Volejbalové klání
deseti nejlepších ţenských seniorských celků z celé republiky bylo zahájeno
slavnostním nástupem všech druţstev, která po hymně České republiky uvítali
starosta města Dobřichovice ing. M. Pánek, za organizační výbor I. Caldová,
jednatelka TJ Sokol, a garant mistrovství, ing. D. Bártová. Ve všech utkáních, která
následovala, hráčky dokazovaly, ţe ze svého volejbalového umění neztratily vůbec
nic, ţe mají radost ze hry a ţe v bojovnosti a zápalu předčí mnohé „juniorky“ o deset
či dvacet let mladší. Hrálo se přitom fair-play, bez dramatických diskusí o tom, zda
míč byl či nebyl v autu, a na všech děvčatech bylo vidět, ţe si přijela zahrát a ne
zvítězit za kaţdou cenu. Turnajová komise ve sloţení V. Sejk (ředitel turnaje), J.
Čermák, ing. D. Bártová, B. Popadinec (hlavní rozhodčí) a I. Caldová nemusela proto
řešit ţádné spory ani námitky. Jako hosté se tohoto republikového přeboru
volejbalových seniorek zúčastnili ing. J. Cmíral, starosta ţupy Jungmannovy, pan
Šneberger s chotí, který jako někdejší trenér reprezentačního druţstva ţen s ním
v Dobřichovicích absolvoval řadu přípravných soustředění, Ant. Lébl, nedávný
předseda Českého volejbalového svazu, a v neposlední řadě i jednadevadesátiletí
manţelé Karel a Lída Gemperlovi, legendy dobřichovického volejbalu.
Po skončení všech utkání byly na slavnostním zakončení mistrovství
vyhlášeny celkové výsledky:
Mistrem České republiky ve volejbale seniorek se stalo druţstvo ABC
Bráník, které tak obhájilo titul z loňského roku, na 2. a 3. místě se umístily seniorky
Slavie Děčín a VK Křenovic (loni druhé); kaţdé z těchto druţstev získalo pohár a
všechny hráčky medaili. Na dalších místech je toto pořadí: 4. ČZU Praha, 5. Sokol
Pardubice (loni třetí), 6. Spartak Slatiňany, 7. Baník Ţacléř, 8. VK Kroměříţ, 9. Sokol
Dobřichovice (loni dvanácté), 10. VK Rokycany. Kaţdé z deseti druţstev obdrţelo
diplom, věcné ceny od pořadatele, kytici květin a dary sponzorů. Kromě toho byly
vyhodnoceny (a odměněny): jako nejlepší nahrávačka I. Pokorná (ČZU Praha),
blokařka M. Bromová (Děčín), smečařka B. Hartingová (Děčín) a nejvšestrannější
hráčka M. Černá (Křenovice); v tomto výčtu je dobřichovické druţstvo zastoupeno I.
Caldovou, a to nejen ve „funkci“ nejstarší hráčky ale i jako nejlepší organizátorka. Na
umístění našich se podílely hráčky: I. Caldová, Z. Macháčková, I. Mišková, V.
Atanasová, G. Stará, J. Jovanovičová, I. Radovnická a I. Barvířová.
Podle vyjádření hráček všech druţstev to v Dobřichovicích bylo skvělé – nejen
volejbalový areál, ale i ubytování, sobotní společenský večer ve volejbalovém
domečku a vůbec celá atmosféra, k níţ přispělo i krásné letní počasí, které se
pořadatelům podařilo zajistit. O to vše se postaral volejbalový oddíl Sokola, který měl
celou organizaci přeboru na starost a který se svého úkolu zhostil perfektně; přičinili
se o to zejména: J. Čermák a Vl. Sejk, ing. L. Mestek a ing. R. Gemperle, A. Zelená,
všechny zapisovatelky jednotlivých utkání (jmenujme za ně aspoň J. Gemperlovou,
K. Frnochovou a K. Kálalovou) a mnozí a mnohé další. Největší uznání si však
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v tomto směru zaslouţí I. Caldová, která nejenţe se během turnaje hrou i
koučováním podílela na všech zápasech svého druţstva, ale která se jiţ mnoho
týdnů před touto akcí a následně pak i během ní starala o všechno moţné: jednání
související s propozicemi a s vyřizováním přihlášek, zajišťování a tvorba
propagačních materiálů, ubytování, stravování, získávání sponzorů, obstarávání
pohárů, medailí, diplomů a upomínkových dárků, zajišťování hráček pro
dobřichovické druţstvo atd.
Úplně na závěr chce volejbalový oddíl TJ Sokol Dobřichovice alespoň touto
cestou poděkovat městskému úřadu a starostovi ing. M. Pánkovi a také ing. J.
Cmíralovi, starostovi sokolské ţupy Jungmannovy, za všestrannou podporu této
akce. Volejbalový oddíl děkuje rovněţ všem sponzorům, kteří se na úspěšném
zajištění mistrovství podíleli, zejména pak organizaci JEKA, která poskytla ubytování
několika druţstvům.
Za volejbalový oddíl HgS

Společný nástup
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Vítězné druţstvo ABC Braník přebírá trofej.

Druţstvo dobřichovických seniorek.
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Příchod legend dobřichovického volejbalu Ludmily a Karla Gemperlových.

xxx
7. MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
http://sweb.cz/medoveodpoledne/pozvanka.htm, medoveodpoledne@seznam.cz
sobota 18. září 2010 Společenský dům v Zadní Třebani
pořádá ZO Českého svazu včelařů Liteň
a komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm
13:15

Trţiště intelektu - ukázky tvorby a různých aktivit – diskuse s
vystavujícími a prodej předváděných exponátů
Ludvík Čierťaský - výroba svíček ze včelího vosku, Václav Fait (16 let)
seznámí nevčelařské návštěvníky Medového odpoledne se základními pomůckami
včelaře při vytáčení medu a vysvětlí postup při této činnosti, Tomáš Gabriel – sládek
domácího pivovaru, Stanislav Hošťálek – historik, heraldik, filosof, cestovatel,
básník, Julius Hůlek – řimsologie, výklad z karet, Karel Huněk – Společnost za
pozitivní přístup k ţivotu a aktivní odpor k blbosti, František Kutina – malíř
naivistických obrázků, Viktor Revin – medové pečivo, Miloslav Richter –
Zajímavosti ze sbírky materiálů o víně a pohostinství (knihy, prospekty, etikety), 200
let Praţské konzervatoře, Jiří Ševčík, Svatojanská společnost – prezentace
občanského sdruţení. Ukázka z historie včelařství.
13:45
Slavnostní zahájení: zhudebnění textu E. Schulhoffa pro zpěv a sedm
kontrafagotů, J. Fučík - Starý bručoun – účinkují čeští kontrafagotisté
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14:15
I letos vystoupí Tančící babičky
15:00
Ing. Karel Sejk zkušený učitel včelařství Českého svazu včelařů, který
včelaří v Dobřichovicích. Bude přednášet a diskutovat na téma „Význam včel pro
přírodu a pro lidstvo“.
16:30
Ochutnávka a prodej medu členů ZO ČSV Liteň - vyberte si svého
dodavatele medu
Ochutnávka a prodej sedmi druhů medoviny a prodej kosmetiky a jiných
výrobků na bázi včelích produktů
17:30 Harmonia Mozartiana Pragensis um. ved. Richard Hein
G.F.Händel, J.Vent, J.Pelikán, L.van Beethoven
Doporučený společenský doplněk - jakýkoliv včelí motiv
VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ, děti zdarma
Za pozorné sledování programu budou udělovány ceny přímo medové

xxx
FOTOGALERIE PŘESAHŮ ANEB OBRÁZKY, KTERÉ SE DO TIŠTĚNÉ VERZE
NEVEŠLY

MUSICA VIVA

Ludus musicus a zhudebněná poesie V. Dyka.
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„Španělská“ momentka z programu Z Čech aţ na konec světa.

Ludus musicus ve své trampsko - swingové podobě.
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Radim Vašinka čte povídku O. Vaculíka.

Jan a Ondřej Vaculíkovi ve hře Ovčín.
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Ovčín - L. Vašinková a O. Vaculík.
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NAPŘÍČ KANADOU (ALE ČESKOU)

Kaplička v Kaprounu.

Zastávka Kaproun.
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