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Vážení spoluobčané
dovolte mi, abych se s Vámi tímto rozloučil z pozice zastupitele
a starosty. V dalším volebním období již nekandiduji. Jakožto zastupitel, Vámi zvolený do všech zastupitelstev po r. 1990, bych chtěl poděkovat všem svým dřívějším kolegům zastupitelům, kteří chtěli a měli
odvahu zapojit se do práce ku prospěchu obyvatel Komárova, zvláště vzpomenout ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Byla to práce
zajímavá a v transformující se ekonomice i plná výzev a změn, které jsme se učili za pochodu. Při transformaci společnosti nikdo není
prorokem, ale věřte, že jsme vždy dělali to nejlepší pro naši komunitu
a celou obec. I z toho důvodu cítím jistou morální povinnost vůči všem
svým kolegům zastupitelům, se kterými jsem se za dobu mé působnosti v zastupitelstvu spolupracoval, se vyjádřit k diskusím na téma
financování požární zbrojnice a zanedbávání financování školy. Minulá
zastupitelstva vždy brala školství jako svoji prioritu, a ve škole schválila, a hlavně realizovala mnoho oprav od střechy, přístavba 4 učeben,
přemostění, plynofikace, zateplení přístavby a půdních prostor, výměna všech oken a venkovních dveří vč. nové fasády a oprav balkonů
, oplocení až po rekonstrukci sociálních zařízení a kuchyně v souhrnné
výši přesahující cca 35 mil. Kč. Dnes se však v nepodepsané, ale populistické kampani hodí vypíchnout jedno období, kdy prioritou obce
bylo poskytnout důstojné prostory hasičům, kteří zachraňují životy
a majetky našich spoluobčanů.
Mrzí mě, že i do komunální politiky se přenášejí způsoby z politiky
celostátní. Komunální politika je politika sousedská, která musí operativně reagovat na zájmy, starosti a smutky občanů. Je to politika
hledání řešení bez ohledu na stranickou příslušnost. Jak jsem již uvedl,
v dalším období nekandiduji. Přeji tedy svým nástupcům hodně trpělivosti při hledání kompromisů, méně podpásovek, respektu k názoru
ostatních, a hlavně mnoho pochopení pro starosti občanů.
Závěrem chci všem spoluobčanům popřát mnoho zdraví, spokojenosti a šťastnou volební ruku.
Váš
Antonín Merhaut, Zastupitel (starosta)

GO kurz žáků ZŠ TGM Komárov

J

ako každým rokem, tak i letos začátkem školního roku vyrazili žáci 6. ročníku na seznamovací GO kurz. Od 11. do 15. září měli spoustu možností
poznat nové spolužáky, překonávat překážky, navázat nová přátelství, navzájem si pomáhat a spolupracovat. Samozřejmě také poznat nové paní učitelky,
které je na druhém stupni budou učit. A to vše v krásném prostředí Krkonoš.
Program byl plný her, soutěží, kratších i delších vycházek do okolí s cílem
poznat nejen sebe a ostatní, ale také krásy našich hor.
Hned první den jsme využili krásného počasí a navštívili Stezku korunami stromů u Jánských Lázní. Nejprve jsme si prohlédli podzemní expozici
a na chvíli jsme se ocitli pod kořeny stromů. A pak nás čekala cesta vzhůru,
po které jsme si vyzkoušeli několik adrenalinových zastávek, kde jsme překonávali připravené překážky a luštili kvízy, které se týkaly našich lesů a výstavby této stezky. Z vyhlídkové věže, která je vysoká 45 m, se nám nabídl krásný
výhled na celé Krkonoše. Odvážnější si zkrátili cestu dolů na tobogánu, který
je 80 metrů dlouhý. Pak jsme si zakoupili nějaké suvenýry na památku, zaskotačili na dětském hřišti a pak už jsme odjeli do Roudnice na chatu KARA, kde
jsme strávili krásných pět dní. Po příjezdu nás přivítal pan Hartman, majitel
chaty, s dopisem od samotného vládce hor Krakonoše. Dle jeho pokynů jsme
se rozdělili do 6 družstev, ve kterých jsme pak navzájem spolupracovali, plnili
nejrůznější úkoly a soutěžili, které družstvo bude nejlepší.

www.ikomarov.cz

Prvňáčci mají za sebou první školní den

Je 3. září 2018. Hola, škola volá!

P

o horkém létě s aktovkami na zádech se v pondělí
vydalo do první třídy třicet prvňáčků. S kým si sednu do lavice? Trochu tréma, pocity radosti
zároveň s obavou z nového a neznámého, co mě čeká. Slavnostní přivítání a ostužkování devátou třídou proběhlo ve školní
jídelně základní školy. Děti přivítala paní ředitelka Mgr. Jana
Vlčková, zástupkyně ředitele
školy Mgr. Jana Lysá, třídní
učitelka Vlaďka Zamboryová.
Dětem přišel popřát i pan místostarosta Radim Šíma. Rodiče
si užívali první krůčky svých

dětí do velkého světa školáků.
Pak prvňáčci spolu s rodiči navštívili vyzdobenou první třídu,
kde byly na lavicích připravené i malé dárky a pomůcky
do školy. Kdo se nebál, zazpíval písničku, přednesl básničku
a namaloval obrázek. Pak ještě
pár informací pro rodiče a první
sláva končí. Loučíme se a zítra
opravdová škola. Už to budou
muset zvládnout sami.
Přeji všem mnoho úspěchů
a splněných přání do školního
roku 2018–2019, který právě
STARTUJE!
Vlaďka Zamboryová

Druhý den nás čekal celodenní výlet k prameni Labe. Počasí bylo nádherné
a tak jsme si celou túru náležitě užili. Na Zlatém návrší jsme se zastavili u mohyly Hanče a Vrbaty, dále jsme pokračovali na Labskou boudu a k prameni
Labe. Ten nás překvapil tím, že v něm nebyla žádná voda a ani Pančavský
vodopád moc vody neměl. Letošní suché léto bylo tedy znát i v Krkonoších.
Na Dvoračkách jsme si odpočinuli a posilnili se na zpáteční cestu.
Třetí den jsme vyrazili do Poniklé, kde jsme navštívili Muzeum krkonošských
řemesel a firmu Rautis, kde se vyrábějí skleněné perličky a z nich šikovné
ruce místních pracovnic skládají krásné vánoční ozdoby. I my jsme si mohli
vyzkoušet naši šikovnost a každý si pod vedením zkušené lektorky jednu vánoční hvězdičku sám vytvořil. A tím získal hezký dárek - třeba pro maminku.
Čtvrtý den jsme strávili na chatě nebo v jejím okolí. Den jsme vyplnili různými
soutěžemi a aktivitami na stmelování kolektivu, poznávání spolužáků, pomáhání si navzájem, apod. Také jsme luštili hádanky, kvízy, křížovky, zašifrované
zprávy nebo skládali puzzle. Venku jsme při sportovních aktivitách poměřili
své síly a večer u táboráku jsme si zazpívali pěkné písničky.
Čas rychle ubíhal a byl tu poslední den a s ním vyhodnocení celého GO kurzu.
I když zvítězit  mohlo jen jedno nejlepší družstvo,  medaile, diplomy a drobné
ceny si odnesli úplně všichni, protože každý, kdo se zúčastnil, byl vítěz.
Závěrem chci poděkovat za pomoc kolegyním J. Matějkové, E. Pelánové,
P. Šustové. A také pracovníkům chaty KARA, kteří se o nás pečlivě starali.
Mgr. Iva Jílková, vedoucí GO kurzu

1

KNIHOVNA

INFORMUJE
Z nových knih
PRO DOSPĚLÉ
›› Klára Janečková: Pád do tmy
Tereza Brašová uteče ve svých
osmnácti letech z domova, aby
se zbavila svého otčíma, který ji
léta sexuálně zneužíval. Bezpečí
najde ve slovinských jeskyních,
kde začne pracovat jako průvodkyně v největším krasu Evropy
a později se proslaví jako záchranářka.
Petr Brašov, který šplhá po politickém nebi s touhou stát se poslancem, zjistí, kde jeho nevlastní
dcera žije, a násilím ji donutí vrátit
se do Prahy. Chce její popularity
využít pro svou mediální kampaň.
Seznámí Terezu se svou novou
rodinou. Při pohledu na jeho další
nevlastní dceru Petru je Tereze jasné, že je další otčímovou pedofilní
obětí. Podaří se dostat nenáviděného otčíma konečně za mříže?
(psychologický román s napětím)
›› Gilly Macmillan:
Spálená obloha
Stačí jen okamžik a život se změní
v peklo. Rachel Jannerová zůstala
na moment pozadu. Od té chvíle
se pohřešuje její osmiletý syn Ben.
Avšak co se vlastně stalo na osudové procházce v lese? Ráchel
se zhroutí svět, navíc proti sobě
poštve veřejnost. Ani spolupráce
s policií neprobíhá zrovna ideálně. Ubíhají minuty, hodiny, dny…
Neúprosně ukrajují šanci, že Ben
je ještě na živu. Ráchel zjistí, že
nemůže nikomu věřit. Dá se však
věřit Rachel? Sugestivní, originální psychothriller – bestseller
vycházející v sedmnácti zemích
– je určen všem, komu utkvěla
v paměti atmosféra románu Ostré
předměty.
›› Věra Řeháčková:
Na lásku není nikdy pozdě
Marie Mertová pochází z malé
vesnice. Zamiluje se do syna z nesvářené rodiny. Její láska musí být
oplakána. Rodiče ji nenápadně seznamují s partnerem, kterého by
po jejím boku rádi viděli. Marie
se provdá, porodí dvě děti. Život jí
však nepřál, aby spolu s manželem
vychovávali děti. Na veškeré starosti a problémy zůstává sama, ale
neztrácí víru v lepší život.
… a další nové knihy této ženami oblíbené autorky – Není všem
dnům konec,
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Dítě nevymodlíš, lásku nevynutíš,
… a štěstí osleplo.
›› Jana Abrahámová:
Útěk na druhý břeh
Jsou místa, kterým je lepší vyhnout
i za bílého dne. Přesto na druhém
břehu řeky, kde nekontrolovatelně
bují vegetace a pohybují se podivné existence, najde útočiště mladá
dívka Krista.
Od skoku do chladné vody ji zachrání žena, která vypadá jako
smrtka, ale v osudnou chvíli se
stává strážným andělem. Přiměje
zoufalou dívku žít dál?
(psychologický román pro ženy)
›› Stanislav Češka se opět vrací
v dalších historických detektivkách do devátého století.
Zločiny na Velké Moravě: Případ českého knížete, Případ podezřelého arcibiskupa, Nelítostná vražda.
›› Zdeněk Hofman: Postrach
vod se vrací aneb Rybářská
knížka
Knížka o rybách, rybářích a nejneobyčejnějších historkách od vody.
Doplněno barevnými fotografiemi
a kuchařskými recepty rybích specialit.
(rybářské povídky, kreslený humor, humoristické povídky)
›› Michal Homolka:
Kaprařův rok
Toto je kniha tří zkušených českých kaprařů, kteří strávili doslova tisíce hodin při lovu kapitálních
kaprů na našich svazových revírech. V knize odhalují všechny
své taktiky a tipy, včetně receptů
na úspěšné nástrahy, s nimiž loví
už léta velké kapry. V šesti přehledně zpracovaných kapitolách
vás kniha provede jednotlivými
obdobími sezóny lovu kaprů.
›› Karel Vágner:
Pytlácké večery
Kniha nevypráví jen o pytlácích,
ale také o jiných mysliveckých zážitcích z lesů a polí na Drahansku.
Popisuje úspěšné i neúspěšné lovy
a zejména pytláckou bezohlednost.
›› Jiří Křivánek:
Ozvěny zelených revírů
Autor nás zavede do rozlehlých
honiteb vojenských lesů, v nichž
prožil většinu profesního života.
Svá vyprávění čerpá z dlouholeté
myslivecké praxe, kterou získal
jako lovec i lovecký průvodce.
Vypravíte se s ním do nedotčené
krajiny vojenských výcvikových

prostor Ralska, Doupovských
hor, Drahanské vrchoviny či Brd
a znovu se setkáte s loveckými
příběhy a podíváte se do života
a osudů lovců.
PRO DĚTI
›› Ester Stará: A pak se to stalo!
Nečesané vlásky, nemyté uši, nevysmrkaný nos, nečištěné zoubky, neuklizené hračky, neslušné
chování u jídla, rozvázané tkaničky, žalování – to jsou drobnosti.
O nichž děti nechtějí ani slyšet.
Ale pak se něco neuvěřitelného
stane! A tak se neposluchové musejí honem polepšit, pokud chtějí
být hezkými a veselými dětmi! Pozor, čtěte pečlivě! Deset pohádek
o maličkostech, z kterých si děti
nic nedělají a dospělí z nich šílí.
(pohádkové příběhy s poučením
od šesti let)
›› Zuzana Pospíšilová:
Detektivové
Bratrům Tomášovi a Kubovi přinese stěhování do nového domu
netušené dobrodružství. Připojí
se k tajné klučičí partě a společně s novými kamarády se stanou
svědky krádeže vzácného obrazu.
Důvtipní malí detektivové přivedou policii na stopu zloděje. Zbývá ale objevit záhadně zmizelý
obraz…
Dospěláci mají svoji Agathu
Christie, pro děti je to Zuzana Pospíšilová a její dětská detektivka.
Malý čtenáři se mohou těšit nejen
na napínavý text a krásné ilustrace
Markéty Vydrové, ale také na tajný vzkaz a doprovodné detektivní
otázky.
(chlapecké příběhy, detektivní příběhy, pro děti od šesti let)
›› Anna Novotná:
Kdo jinému jámu kopá …
Náš životní styl se natolik změnil, že čistě obsahově jsou pro nás
klasická česká přísloví již nesrozumitelná. A tím spíš jsou nesrozumitelná pro děti. Přitom znalost
přísloví bývá součástí přijímacích

testů na střední školy. Tato půvabná, hravě provedená knížka plná
ilustrací, je určená dětem, ale nejen jim.
Vždyť přísloví, pořekadla a přirovnání jsou součástí naší kultury.
Každé přísloví obsahuje krátký
srozumitelný výklad, základní
heslo k vyhledání a ilustraci.
(vysvětlení přísloví, pořekadel
a přirovnání pro mládež)
›› Kateřina Miler:
Krtek a zahrádka
Nová knížka o krtečkovi, paní krtečkové a jejich kamarádech. Jak
si založili zahrádku a jaké dobrodružství zažili, když našli vodu
a zahnali mlsné kozy. Knížka má
43 nečíslovaných stran, krásné ilustrace a je určena těm nejmenším.
(pohádka od tří do šesti let)
Další nové knihy pro děti
Zuzana Pospíšilová: Chechtavé
pohádky, Hasičské pohádky, Záchranářské pohádky, Martina
Drijverová: Nezbedníci, J. K.
Rowling: Harry Potter a Kámen
mudrců a Harry Potter a Tajemná komnata (nové ilustrované vydání), R. Russellová: Deník
mimoňky – Příběhy nebetyčný
milostný bryndy, Hitsovi: Sára
1. - 3. díl (Příběhy desetileté Sáry
a nadpozemské sovy Šalamouna).

TÝDEN KNIHOVEN 2018
1. až 7. ŘÍJNA
Přihlášení nového čtenáře
zdarma na celý rok.
Amnestie pro dlužníky
za letošní upomínky.
Darování vyřazených knih.
Přihlášky prvňáků zdarma
po celý školní rok.
Výpůjční doba:
Po: 12:00 – 17:30
St: 8:30-11:00 a 12:00 – 16:30
Pá: 12:00 – 16:00
J. Prokopová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice
VÁS SRDEČNĚ ZVE na 3. ročník

DEN PLNÝ OBJEVŮ a POZNÁNÍ
který se koná v areálu SOU Tlus�ce

dne 4. 10. 2018 od 8:00 do 15:00 hod

LIAZ DAKAR - pilot Mar�n Macík
VILDMAN - svařovací technika

Připravili jsme pro Vás netradiční
seznámení s učebními a maturitními obory naší školy.
Součás� dne jsou prezentace ﬁrem, které připravily velmi
zajímavý program. Na prezentačních stáncích si mimo
jiné mohou zájemci ověřit, zda o ně bude po absolvování školy
zájem i na trhu práce i co se v dané ﬁrmě vyrábí.

V-Auto Žebrák s.r.o. - ŠKODA
Roman Salač - hasící přístroje

Karel Houdek - Železářství Žebrák
BUGGY - Záluží D5
PHT a.s. - Tuson
SDH Komárov
Linde Gas a.s.
CEYS - lepidla
ESAB

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
AXA CNC stroje, s.r.o., BUZULUK a.s., GZ Media a.s. Loděnice,
KOSTAL CR spol. s.r.o. - Zdice, KOSTAL KONTAKT SYSTEME GmbH - Čenkov,
MUBEA spol. s.r.o., Muramoto Manufacturing Europe s.r.o., NOVARES-CZ ZEBRAK s.r.o.,
Piston Rings Komárov s.r.o., Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s.r.o.,
Schwarzműller s.r.o. Žebrák, Smurﬁt Kappa Czech s.r.o. Žebrák, TEDOM a.s.., Valeo s.r.o.

Hry

Autodráha

Virtuální realita

Soutěže

www.ikomarov.cz
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›› Přístavba sokolovny 1967 - 1969.

Sokolská vzpomínka
na Jaroslava Kocourka

P

řed nedávnem jsme se navždy rozloučili s dlouholetým členem
naší tělocvičné jednoty, br. Jaroslavem Kocourkem. Byl nejenom
zakladatelem a nedílnou součástí tábornické základny ve Lhotě pod
Radčem, ale i dlouhá léta vedl naši tělocvičnou jednotu a zasloužil se
o její neustálé zvelebování. Letos nás zdravil při sletovém průvodu
Komárovem a na táboře se živě zajímal o jeho chod. V následujícím
článku si připomeňme jeho slova z roku 2002 (v roce stého výročí naší
jednoty), neboť údolí u Lhoty pod Radčem bylo jeho další láskou.
T. J. Sokol Komárov

›› Letní tábor. Ve výřezu příprava dřeva a poté oběda.

Jak jsme začínali tábořit (Jaroslav Kocourek)

P

ro zpestření a využití letních
prázdnin a zejména pro poznání života našich dětí v přírodě, hledali první nadšenci možnost zbudování vlastního dětského tábora.
První vlaštovkou byla několikadenní výprava u koupaliště v Drahoňově Újezdě. Poté jsme hledali vhodnější klidné místo v několika obcích.
Původní tábor měl stát na louce
před dnešním táborem u potoka Koželužka ve Lhotě pod Radčem. Prozkoumali jsme terén, avšak zejména
mezi starým a novým potokem, který
nebyl po celá desetiletí využíván,
jsme objevili to pravé místo. Vysoké
bodláky, křoviny a kopřivy v močálovitém terénu nás přivítaly. Místo
však to bylo, jaké jsme si přáli. A tak
začala naše první odysea. S pilami a mačetami jsme se prodírali
hustým porostem, kam byl ovšem
přístup jen ve vysokých holinkách.
Navíc stáda komárů nás nenechala
ani chvíli na pokoji.
Kdo byli ti první průkopníci –
snad alespoň ti nejdříve narození,
jako byl Josef Jelen, Jaroslav Srp,
Antonín a Josef Schneiderovi, Karel
Kavalír, Jiří Vlček, Karel Krupička
a vítána byla též pomoc rodičů budoucích táborníků.
Po prvním vykácení však začala další neméně náročná práce.
Celý pozemek bylo třeba odvodnit
a vydrenážovat. Několik set metrů
výkopů, položení drenážních tru-
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bek. Zásyp se prováděl vysokopecní
struskou, kterou jsme dováželi z Komárova.
Po těchto pracích bylo možno
pokračovat ve výstavbě objektů – zejména chat, kuchyně, sklepa a dalších staveb.
Po projednání s Lesní správou
Zbiroh byl pozemek získán do tzv.
trvalého nájmu. Následovaly další
úpravy terénu a v roce 1976 byl otevřen první tábor žactva naší jednoty.
Začínali jsme s dvaceti podlážkovými stany. Radost a nálada však byla
veliká a vyvážila léta usilovné práce.
Dnes je tábor využíván nejen celé
prázdninové měsíce, ale rádi se sem
vracíme po celý rok.
Na závěr krátkého vzpomenutí
bych chtěl poděkovat všem nejmenovaným členům a brigádníkům, kteří
stovkami hodin nezištné práce pomohli náš tábor postavit a vylepšovat
až do dnešní doby.

www.ikomarov.cz

Letní stanový tábor Lhota pod Radčem 2018
J
ako každý rok, od roku 1975,
tak i letos pořádal T.J. Sokol Komárov letní stanový tábor
ve Lhotě pod Radčem. Konal
se poslední dva týdny v červenci. O vedení tábora se dělili dva
hlavní vedoucí, jimiž byli Karel
Zelenka a Jaroslav Kocourek.
Ovšem nesmíme opomenout Jana
Kocourka, který se též podílel
na organizaci tábora. Dále jim
pomáhali s chodem tábora vedoucí, praktikanti a také nová sestava kuchařek, kluků zásobovačů
a holek zdravotnic.
V sobotu 14. července jsme
se konečně všichni sešli v táboře
a začalo čtrnáctidenní dobrodružství. Děti se rozdělily do dvojic
a se svým kamarádem spolubydlícím se zabydlely ve stanu. Poté
následovala každoroční procházka po okolí a seznamování.
Letošní tábor provázela celotáborová hra s názvem „Hollywood“. Cílem celotáborové hry bylo
rozhodnout o nejlepším hollywoodském filmu, který byl nominovaný na cenu Oscara. Nominované filmy byly Shrek, Pán prstenů,
Letopisy Narnie, Dracula, Ledové království, Karlík a továrna
na čokoládu, Sněhurka, Jeníček
a Mařenka a nakonec ScoobyDoo. Během 14 dnů se děti s těmito filmy seznámily. Byly pozvány na natáčení Scooby-Doo,
pomohly Jeníčkovi a Mařence
porazit čarodějnice nebo putovaly po Středozemi a mnoho dalších
věcí, které jim pomohly vybrat
vítěze, jímž se stal film Dracula. Jak je zvykem v Hollywoodu
po předávání oscarů i zde se konala velkolepá párty na oslavu
vítěze.
Kromě celotáborové hry si
děti užívaly i spousty jiných her,
kterými byla například magická
zvířata, čelenková čísla, lízátka,
bizoni či orientační závod. Během tábora se děti učily táborové
dovednosti k úspěšnému zvládnutí branného závodu. Pořádala se
v táboře i netradiční olympiáda
nebo večerní pozorování hvězd.
Ale nezůstali jsme jen v zázemí tábora. První týden jsme
se vydali na nedalekou zříceninu
hradu Radeč, kde je úžasný výhled na okolí. Jelikož bylo teplé
počasí, vydali jsme se zchladit
do Lhoty pod Radčem, kde je
krásně čisté koupaliště. V sobotu
nás navštívili Hasiči z Komárova
s ukázkou zásahu, která se dětem
líbila. V druhém týdnu jsme vyrazili na celodenní výlet do Radnic.

www.ikomarov.cz

Děti byly rozděleny do třech skupinek a každá skupinka se vydala
jinou cestou. V Radnicích měly
děti krátký rozchod na nákupy
a doplnění energie na cestu zpět
do tábora.
Každý večer jsme zakončili
posezením u táborového ohně,
kde jsme zpívali s kytarou či si
vyprávěli pohádku, kterou děti
pomohly vymyslet. Poté jsme
chodili příjemně unaveni spát.
Věřím, že jsme si všichni těch
14 dnů na táboře užili a odnesli si
mnoho krásných zážitků a vzpomínek.
Jaroslav Kocourek ml.

T.J. SOKOL Komárov - sokolovna

Taneční kurz mládeže 2018
Taneční škola pana Františka Mochána

První prodloužená – 13.10.2018 (spol. focení)
Druhá prodloužená – 10.11.2018
„Mikulášská“ s nadílkou – 1.12.2018
Závěrečný věneček – 15.12.2018
začátky – v 18.00 hod.
T.J. SOKOL Komárov
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28. ročník volejbalového turnaje
žen a mužů - Komárov 2018
Turnaj byl pořádaný jako sletová soutěž v rámci oslav 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. V rámci turnaje se uskutečnil Župní přebor mužů.

P

ořadatel: T. J. Sokol Komárov
– oddíl volejbalu. Sponzoři:
Městys Komárov, ŽOS. Místo: Komárov – sokolovna - 5 antukových
hřišť. Termín: sobota 11. srpna
2018. Účastníci: 6 družstev mužů, 9
družstev žen
	 
Muži hráli každý s každým na 2 hrané sety do 25 bodů, vítězství v setu
o 2 body. Vítězství 2:0 - 3 body, remíza 1:1 (více bodů - 2 body, méně
bodů - 1 bod, stejně bodů - oba 2
body), prohra 0:2 - 0 bodů.
Ženy se rozdělily do 3 skupin po 3
družstvech, hrálo se stejně jako

Příbram B 1:1 (25:20, 20:25), Komárov - Příbram C 0:2 (19:25, 17:25)
Konečná tabulka mužů:
1. Příbram A     5   4   1   0   0  9:1 14
2. Příbram B     5   3   2   0   0  8:2 13
3. Příbram C     5   3   0   1   1  7:3 10
4. Spartak Hořovice		
	         5   1   1   0   3  3:7   5
5. Branická 10 Praha
	         5   1   0   0   4  2:8   3
6. Sokol Komárov
	         5   0   0   1   4  1:9    1
V rámci turnaje se sehrál župní přebor mužů župy Jungmannovy. Pře-

›› Ženy Sokola volejbal Komárov A
Tabulka skupiny B:
1. Příbram      2   2   0   0   0    4:0    6
2. Střešovice kadetky
	      2   0   1   0   1    1:3    2
3. Hořovice seniorky
	      2   0   0   1   1    1:3    1
Skupina C:
Dobříš – Komárov B 2:0 (25:17,
25:18), Rokycany – Dobříš 2:0
(25:22, 25:20), Komárov B – Rokycany 0:2 (15:25, 13:25)
Tabulka skupiny C:
1. Rokycany   2   2   0   0   0    4:0   6
2. Dobříš	      2   1   0   0   1    2:2    3
3. Komárov B 2   0   0   0   2    0:4    0
Čtvrtfinále:
Hořovice jun. – Hořovice sen. 2:0
(25:19, 25:22), Střešovice kad. – Komárov B 2:0 (25:18, 25:9), Dobříš –
Příbram kad. 2:1 (25:22, 19:25, 15:6)

›› Volejbalisté Sokola Komárov
u mužů na 2 hrané sety, čtvrtfinále,
semifinále a finále na 2 vítězné sety,
třetí set do 15 bodů, vítězství v setu
o 2 body. Muži odehráli celkem 15
utkání, ženy 24 utkání.
Stručný komentář turnaje:
Muži:
Branická 10 – Příbram A 0:2 (14:25,
12:25), Příbram B – Hořovice 2:0
(25:19, 25:20), Komárov – Hořovice
1:1 (25:23, 22:25), Příbram C - Příbram B 1:1 (20:25, 26:24), Příbram
C - Branická 10 2:0 (25:18, 25:18),
Příbram A - Komárov 2:0 (25:21,
25:20), Hořovice - Příbram A 0:2
(19:25, 19:25), Příbram B - Branická
10 2:0 (25:12, 25:16), Hořovice - Příbram C 0:2 (21:25, 23:25), Příbram
B - Komárov 2:0 (25:17, 25:13),
Příbram A - Příbram C 2:0 (25:16,
25:23), Branická 10 - Komárov 2:0
(25:21, 25:22), Branická 10 - Hořovice 0:2 (10:25, 23:25), Příbram A -
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borníkem se stalo družstvo Sokola
Komárov. Přeborník obdržel za 1.
místo pohár.

Semifinále:
Komárov A – Střešovice kad. 2:1

(25:16, 15:25, 16:14), Příbram –
Dobříš 2:0 (25:21, 25:15), Rokycany
– Hořovice jun. 2 : 1 (20:25, 25:22,
15:8)
Finále:
o 7. – 9. místo:
Komárov B - Příbram kad. 2:1
(25:20, 23:25, 15:9), Hořovice sen.
- Komárov B 2:0 (25:20, 25:16), Příbram kad. - Hořovice sen. 0:2 (22:25,
18:25)
Tabulka o 7. - 9. místo:
7. Hořovice seniorky		
	      2   2   0   0   0    4:0    6
8. Komárov B
	      2   0   1   0   1    2:3    2
9. Příbram kadetky
	      2   0   0   1   1    1:4     1
o 4. – 6. místo:
Dobříš - Hořovice jun. 2:0 (28:26,
26:24), Střešovice kad. - Dobříš 2:0
(25:23, 25:21), Hořovice jun. - Střešovice kad. 0:2 (18:25, 19:25)

Ženy:
Skupina A:
Příbram kad. – Hořovice jun. 0:2
(19:25, 19:25), Komárov A – Příbram kad. 2:0 (25:22, 25:19), Hořovice jun. – Komárov A 0:2 (23:25,
21:25)
Tabulka skupiny A:
1. Sokol Komárov A
	      2   2   0   0   0    4:0    6
2. Hořovice juniorky
 	      2   1   0   0   1    2:2    3
3. Příbram kadetky
	      2   0   0   0   2    0:4    0
Skupina B:
Střešovice kad. – Hořovice sen. 1:1
(25:14, 22:25), Příbram – Střešovice
kad. 2:0 (25:14, 25:16), Hořovice
sen. – Příbram 0:2 (9:25, 12:25)

›› Ženy Sokola volejbal Komárov B

www.ikomarov.cz

Tabulka o 4. - 6. místo:
4. Střešovice kadetky
	      2   2   0   0   0     4:0    6
5. Dobříš        2   1   0   0   1     2:2    3
6. Hořovice juniorky
	      2   0   0   0   2     0:4    0
o 1. – 3. místo:
Příbram - Rokycany 2:0 (25:16,
25:12), Komárov A - Příbram 0:2
(21:25, 11:25), Rokycany - Komárov A 2:0 (25:19, 25:21)
Tabulka o 1. - 3. místo:
1. Příbram	       2   2   0   0   0    4:0     6
2. Rokycany   2   1   0   0   1   2:2     3
3. Komárov A  2   0   0   0   2   0:4     0
Konečné umístění žen:
1. Baník Příbram
2. VK Rokycany
3. Sokol Komárov A
4. Střešovice kadetky
5. KV Dobříš
6. Hořovice juniorky
7. Hořovice seniorky
8. Sokol Komárov B
9. Příbram kadetky			
		
Družstva mužů i žen umístěná
na prvních čtyřech místech obdržela věcné ceny, prvá družstva navíc
pohár. Celý turnaj probíhal plynule pod vedením Bogana Ernesta.
Všechna utkání odřídili kvalifikovaní rozhodčí: Václav Kobliha,
Jiří Šlechta, Jiří Kubišta, Miroslav
Devera, Štefan Borovský a Kateřina Chowanioková. Po celou dobu
turnaje byl v provozu stánek s občerstvením pod vedením Zdeňky
Voříškové. Ozvučení turnaje obstaral Antonín Fraitág. Poděkování
patří sponzorům: župa Jungmannova, městys Komárov.
Zdeněk Laštovička
T. J. Sokol Komárov
- oddíl volejbalu

D

ne 21. 9. 2018   začalo finále 8. ročníku Ankety Dobrovolní hasiči roku, do kterého postupuje 25
jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů ze všech krajů České republiky. Finalisty nominovala devítičlenná odborná porota složená ze zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů a zástupců partnerů
ankety. Letošní ročník je se 170 doručenými přihláškami druhým nejúspěšnějším v osmileté historii ankety. Finalisté jsou oceňováni titulem Dobrovolní hasiči roku 2018
za profesionálně provedené zásahy v případě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO).
Výsledné pořadí finalistů vzejde
z veřejného hlasování, které potrvá až do 25 října. Mezi vítěze
bude opět rozděleno 1 750 000 Kč
a hasičská technika v hodnotě přes
600 000 Kč. Hlasování je možné
zasláním SMS nebo také vyplněním formuláře na http://www.
adhr.cz/hlasovani-jednotky/.

Zubní pohotovost
›› 6. a 7. 10. MUDr. Eliška
Svobodová, ordinace Buzuluk
– Komárov, tel.: 311 572 389
›› 13. a 14. 10. MUDr. Jitka
Šedivá, Beroun, Talichova
825, tel.: 311 624 375
›› 20. a 21. 10. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel.: 311 611 241
›› 27. a 28. 10. MUDr. Markéta Šedivá, Beroun, Wagnerovo
nám. 1541, tel.: 311 612 291
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00

www.ikomarov.cz

7

Uklízečka JAR(MILKA)
T

Městys Komárov
pořádá pro občany Komárova adventní
zájezd do Bamberku v Německu

Od r. 1993 je Bamberg městem, které najdeme v seznamu světového kulturního dědictví
Unesco. Město se rozkládá kolem řeky Regnitz, přítoku Mohanu. Patří do kdysi samostatných
Horních Frank, dnes součást spolkové země Bavorsko. Nejstarší část města vystavěnou na
sedmi kopcích představuje Bergstadt. Na každém z kopců se nachází jedna z dominant – tou
nejvýznamnější je bezesporu císařský dóm Sv. Petra a Jiří. Jestliže Bergstadt představoval pro
místní obyvatele Řím, pak střed města, tzv. Inselstadt, nacházející se na umělém ostrově si
nemohl vysloužit jiné označení než "Malé Benátky". Co by člověk neměl vynechat, je místní
pivní specialita – tzv. "nakuřované pivo" (Rauchbier).

Kdy: 8.12.2018

Cena: 450,-Kč

Odjezd: v 8:30 od Kulturního domu v Komárově
Zájezd možno zakoupit a uhradit v kanceláři na úřadu městyse od 1.11.2018.

8

ak jsme měli zase v Komárově divadlo. A docela po dva
dny. Nebyl to Pešík, již tradiční
divadelní festival, ani zpívání pod
hvězdami, či zájezdové představení ,  ale hra pro jednoho herce.
A mnozí si před datem 19. a 20.
září říkali: „Hm, jen jeden herec,
bude asi sedět a povídat. Co to asi
bude? Jmenuje se to Uklízečka, tak
asi bude probírat mycí prostředky
pro úklid, vzdychat nad údělem
tohoto zaměstnání,   atd.“   A tak
se, zřejmě  ze solidarity k Markovi
a všemu, co už pro vzkříšení kultury v Komárově udělal, i proto,
že nás pozval osobně   a písemně
v Komárováku a že cena vstupenky byla jen stovku, hlediště kina
v daný den zaplnilo. Na jevišti
stál nějaký panák v černém triku, věšáky s oblečením a vpředu
něco zakrytého. Co to asi bude?....
A věřte, nevěřte, že BYLO!!!! Dvě

hodiny vtipných narážek ze života,
bezprostředního pohybu, komunikace s diváky, různých průpovídek, „zpěvu“ i tance a hlavně smíchu. Doslova jsme se celou dobu
řehtali a notně procvičili bránici.
Na konec však zaznělo do ztichlého hlediště vážné zamyšlení nad
smyslem života a jeho prožívání.
Potlesk ve stoje byl v závěru večera   tomuto jednomu herci   zaslouženou odměnou.  A tak zakončeme výzvou starého pana učitele
ze známého filmu. „MAREČKU,
PODEJTE MI PERO!“  A dodejme.   „   PÍŠEME   DO VAŠÍ HERECKÉ  I AUTORSKÉ KNÍŽKY
- VÝBORNĚ!!!  DÍKY!“
P.S. A víte, že mnohé divačky odcházely s předsevzetím, že
si nechají přepsat svoji pracovní
smlouvu  z uklizečky na MANAŽERKU PROSTORŮ?
-lh-

Povodí Vltavy si v Komárově
hráblo.
Potoky v Komárově jsou v dezolátním stavu.
Nánosy slouží k růstu dvou metrových rostlin,
Které pokosí, neshrabou, a tím
pohnojí.
Poslední větší déšť Jalový potok
od Zaječova to spláchl
A přinesl velké množství kamenů
a hlíny.
Potoky v Komárově v době předválečné krize
nechali radní vydláždit. Je to
nádherné dílo.
Asi o tom Povodí Vltavy neví.
Proto jednou za pét let si na soutoku Jalového
A Červeného potoka hrábne, a to
je vše.
Potok Rohlovský je úplně zarostlý.
V Komárově 30. 8. 2018
Ing. Ivana Látalová

www.ikomarov.cz

Karel Čapek: Anonym (Lidové noviny 6. 11. 1938)
Tento článek přikládáme jako reakci na opakující se anonymní dopisy, které byly roznášeny občanům do schránek.

T

ak si představte, řekl pan Diviš, co se mi tuhle stalo. Já totiž dostávám už po léta takové, ehm,
anonymní dopisy. Jsou asi — podle
písma, papíru a tak — od tří nebo
čtyř lidí; dva píší na stroji a dva
ručně; z těch dvou jeden má hrozně
bídný pravopis a vůbec dělá docela
suterénní dojem, kdežto druhý píše
přímo krasopisně, takovým kresleným, pečlivým rukopisem, — ukrutnou práci mu to musí dát. Proč si ti
čtyři vybrali zrovna mne, to vám ani
nepovím; do politiky se nepletu, leda
že píšu do novin články o potřebách
a úkolech našeho mlékařství a sýrařství; to víte, když je člověk jednou
v něčem drobet odborník, tak mu to
nedá a musí s tou svou troškou burcovat náš národ, jakož i informovat
naši uvědomělou veřejnost a podobně. Nikdy jsem si taky nemyslel,
že by návrhy na zvelebení našich
sýráren mohly urážet něčí city; ale
člověk nikdy neví. Jeden z mých stálých anonymů je podle všeho řezník
nebo uzenář bojující za zájmy svého
stavu; po každém mém článku mi
pošle na stroji psaný dopis, ve kterém mi vytýká, že chci svým sýrem
zasmradit naši uvědomělou veřejnost a podlomit síly našeho národa.
Druhý anonym, píšící na staré Remlngtonce, mi obyčejně oznamuje,
že jsem, jak je veřejně známo, za své
idiotské články placen milionovými
honoráři od jistých zájemců, že jsem
si už z těch jidášských peněz koupil
tři velkostatky a chci jenom balamutit náš lid, aby za své krvavé groše
chlastal mé sbírané a tyfosní, vodou
pančované mléko. Z ručních anonymů ten suterénní píše takové ohavné
věci o mé ženě; nu, to ani nebudu
povídat, ale… to vám je příšerné,
co někdy je v lidech za zlobu a mrzkost. Asi nějaká lepší panička, která
se s námi zná a diktuje ty dopisy své
služce nebo pradleně. Konečně ten
krasopisný anonym mě hrozivě oslovuje »Pane!« a žádá kategoricky,
abych už dal pokoj se svým mlékem;
národ prý má jiné starosti a po zásluze naloží s těmi, kdo schválně odvracejí jeho pozornost do hmotařského
kalu a rozvracejí jeho idealismus. Vy
mezi prvními budete viset na lucerně,
ohlašuje mi můj krasopisný anonym,
až náš lid prohlédne to předivo klamů a hanebných pletich, do kterého
jej zaplétají zrádci a zaprodanci Vám
podobní a s Vámi spolčení, a tak
dále. Na tom tak dalece nezáleží; to
víte, anonymní dopisy jsou většinou
psány na jedno brdo, jako by byly
opisovány z nějakého speciálního
Tajemníka lásky nebo Vzorného
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korespondenta. Mne spíš zajímalo,
kdo to píše; myslel jsem, asi nějaký
přítelíček, který tímto pracným způsobem vylévá své osobní city a chce
se mi za něco mstít, — zač, na to jsem
nemohl přijít; ale pravděpodobně to
bude někdo, koho znám nebo s kým
jsem byl někdy nějak ve styku. Já totiž hrozně nerad píšu dopisy; proto
si myslím, že normální člověk musí
mít moc silnou pohnutku, aby si sedl
k papíru a napsal někomu psaní.
To šlo po léta; zvláštní je, že v těch
posledních vzrušených dobách těm
dopisům nápadně přibylo na počtu
i na vehemenci. Ten bojovný řezník

tak vášnivě zajímat; asi za tím musí
být něco hrozně osobního… třeba
jsem někoho urazil, nebo někomu
stojím v cestě — mnoho-li pak člověk
ví i o svých známých! Jenom, víte, je
drobet trapné, že se pak člověk dívá
na každého, komu podává ruku,
s trochou nejistoty: Kamaráde, nejsi
to nakonec ty?
Tak onehdy k večeru jsem šel
hodinku courat po ulicích; všechno
jsem vypustil z hlavy a jenom jsem se
díval, jak lidé žijí celkem jako kdykoliv jindy v dobách, které nebyly historické. Ani nevím, jak se ta ulice jmenuje — taková tichá, tamhle někde

po krku, slzavé oči, na tváři tuková
boule, a ještě ke všemu má jednu
nohu nějakou špatnou —
»Děkuju uctivě, pane,« řekl s dojemnou zdvořilostí a starosvětsky
hluboko smekl. »Velice laskav.« Ještě
jednou zamával kloboukem a belhal
se s jakousi zvláštní důstojností dál.
Já vám řeknu, zůstal jsem tam stát
a koukal jsem za ním s otevřenou hubou. Tak tohle je můj anonym! Někdo,
koho jsem v životě nepotkal a komu
jsem nikdy nic neudělal. A ten člověk
mi píše a ještě to posílá potrubní poštou! Pro Krista Pána, jak já k tomu
přijdu — a jak k tomu přijde on?

›› Karel Čapek v debatě s T. G. Masarykem.
či kdo mi začal tykat a napsal mi,
ty prase vypasené, na tebe už mám
nabroušený nůž, a takové věci. Ten
s Remingtonkou se začal podpisovat
Očistná liga a radil mi, abych se rozloučil se svými velkostatky. — to víte,
já mám, co se půdy týče, jenom truhlík s pelargoniemi za oknem, — neboť pracující lid prý už vynesl rozsudek nad takovými parasity, jako jsem
já. Ty negramotné dopisy o mé ženě
byly ještě o poznání surovější; a ten
krasopisný anonym mě činil osobně
odpovědným za všechno, co se stalo,
a končil slovy: »Prchněte za hranice, vy ničemo, dokud není pozdě!
Tentokrát se podpisuji: Furor.« To se
rozumí, bylo tam toho napsáno víc,
ale asi v tomhle energickém stylu.
Já myslím, že rozčilené doby zvyšují
v lidech psavost a potřebu, nějak se
projevovat; jenom jsem se tím víc
divil tomu, jak může takový celkem
nudný patron, jako jsem já, někoho

u Gräbovky. Přede mnou pokulhával
pomenší člověk v pelerině, — měl asi
hromskou rýmu, podle toho, jak kašlal, chrchlal a pořád lovil po kapsách
smrkáč. Při tom lovení mu vypadla
z kapsy obálka; ale nevěděl to a šel
dál. Zvedl jsem ji a kouknu na ni,
stojí-li za to, abych s ní toho človíčka
honil. Byla na ní má adresa. A byla
psána tím pečlivě kresleným rukopisem mého čtvrtého anonyma.
Tak já přidám do kroku a vodám:
»Hej, pane, není tohle váš dopis?«
Člověk v peleríně se zastavil
a hmatá si po kapsách. »Ukažte?«
řekl. »Jo, to je můj dopis. Mockrát
děkuju, pane. Děkuju uctivě.«
Já vám zůstal stát, jako by do mne
hrom uhodil. Víte, já mám paměť pro
tváře, ale toho člověka jsem jakživ
neviděl. Takový vám to byl titěrka,
příšerně špinavý límec, dole roztřepané kalhoty, místo kravaty křivý
uzel, no, bída; ohryzek mu skáče

Já myslel, bůhví jaký tajný nepřítel,
a zatím — vždyť to toho chudáka ještě stojí peníze! Chtěl jsem se za ním
rozběhnout a uhodit na něho, kdo je,
ale nějak jsem nemohl; otočil jsem se
na patě a loudal jsem se zpátky. Víte,
mně ho bylo najednou strašně líto.
Myslel jsem si, když ho to těší — Ale
aspoň to porto kdyby trouba neplatil!
Měl jsem mu říci, člověče, můžete mi
to posílat nevyplacené; dá vám to
tolik kreslení, a ještě sl dělat takovou
škodu —
Ráno nato jsem ten dopis dostal potrubní poštou, ještě umazaný
od toho, jak spadl na mokrý chodník.
Byly tam hrozné věci: postavit mě
ke zdi, pověsit na akát a já nevím,
co ještě. Jenže mně z toho bylo jen
smutno. Víte, takový je to ubožák, ten
člověk: tak se ten chuděra musí žrát,
jen si to představte, jaký to musí být
zlý a divný život…
Za redakční radu Eva Királyová
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Vzpomínky na Komárov
až z dalekého Vietnamu
Vu Dinh Minh je bývalý učeň SOU Buzuluk Komárov, který zde studoval v letech 1980-1988 a oblíbil si Komárov. Po letech se přihlásil na
FB Sokola Komárov a zaslal několik fotografií. Momentálně žije ve Vietnamu.
Fotografie vpravo nahoře z náměstí v Komárově je z roku 1986 a Vu
Dinh Minh je v bílém tričku. Nahoře vlevo aktuální fotografie s manželkou.
Za redakční radu Tomáš Jelen

Mateřská škola Komárov o prázdninách

Stejně jako v uplynulých letech tak i letos probíhaly o prázdninách ve školce nejrůznější opravy a inovace. Již v průběhu května byly na
školní zahradě instalovány nové herní prvky. U každého pískoviště je skluzavka s houpačkou. Po vyklizení všech čtyřech tříd byly položeny
nové koberce, ve spodních kuchyňkách proběhla instalace nových myček. V horní chodbě byly na okna namontovány žaluzie a dokončena byla
i druhá etapa renovace vnitřních dveří. V celé školce probíhal celkový úklid, dezinfekce stavebnic a hraček. Po rušném létě tak mohla školka
v září přivítat 30 nových dětí z toho 21 z Komárova a 9 z okolních obcí. 					             Jana Popelková
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Městys Komárov
Vás srdečně zve
na

Sokolovna Komárov

Obecní ples u
příležitosti 100. výročí
založení republiky

27. 10. 2018
od 20:00
k tanci a poslechu
hraje skupina

Flám
Vstupné: 100,- Kč
Předprodej vstupenek a místenek bude
zahájen na úřadu městyse od 8. 10. 2018

Celý program zpříjemní slavnostní
předtančení pod vedením tanečního
mistra F. Mochána

Celým večerem bude provázet
Marek Šmied a Markéta Prusková
Doporučený společenský oděv napříč stoletím.
www.ikomarov.cz
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Pojďte se s námi
přenést
do elegantní
doby
Oldřicha Nového!
K příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného
československého státu pro
vás připravuje Kulturní komise městyse Komárov
Koncertní pořad:
Černobílé písničky

Účinkující: Aleš Cibulka,
Dobová módní přehlídka
Vlaďky Dobiášové a Václav
Marek a jeho Blue Star
Kdy: 27. 10. 2018

Kde: Komárov Kulturní dům

ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY
Máte rádi filmy 30. a 40. let minulého století?
Dámy a pánové, obdivujete Adinou Mandlovou,
Oldřicha Nového, Natašu Gollovou, Jana Pivce,
Lídu Baarovou, Karla Högera, Hanou Vítovou,
Raoula Schránila či Otomara Korbeláře?
Dokáží vás dodnes pobavit Vlasta Burian,
Voskovec s Werichem nebo Věra Ferbasová?
A milujete ještě k tomu ke všemu hudbu té doby?
Potom si určitě nenechte ujít koncertní program
Černobílé písničky, složený z více než dvaceti filmových
šlágrů 30. a 40. let, které vám zahraje osvědčený
ansámbl Blue Star Václava Marka. Průvodcem večera
bude milovník starých českých filmů, autor knih o
Nataše Gollové i o dalších hvězdách stříbrného plátna,
moderátor a spisovatel Aleš Cibulka. Právě ten vám
během programu prozradí desítky zajímavostí spojených
s kinematografií té doby.

V kolik: 15:00 - 17:00

Jsme velice rádi, že k nám
Blue Star Václava Marka
zavítá při své cestě do Plzně,
kde tentýž den večer vystupuje s Plzeňskou filharmonií k příležitosti plzeňských
oslav 100. výročí.
Cena vstupenky 150,-Kč
Koncert je dotován
k příležitosti oslav.

Vstupenky jsou v prodeji
na úřadu městyse.
Kulturní komise
městyse Komárov

Václav Marek
& his Blue Star

Ansámbl, který Václav Marek založil v září 1999, interpretuje taneční a swingovou hudbu 30. a 40. let
20. století. Za dobu svého působení
má za sebou řadu vystoupení a spolupráce s Klicperovým divadlem
v Hradci Králové, Východočeským
divadlem v Pardubicích, palácem
Žofín a Divadlem Semafor v Praze,
Týnišťským swingovým festivalem
a dalšími, jakož i zahraniční hostování v Norimberku, Lipsku, Drážďanech a Bruselu. Hostiteli mu byli také
např. Pražský hrad, Česká televize,
Český rozhlas a Tv Prima.

Jaká byla v soukromí Nataša Gollová?
Jaké byly poslední roky Zity Kabátové?
Na čem si nejvíce zakládal Oldřich Nový?
Kde našla místo posledního odpočinku
Adina Mandlová? Co se dělo
při natáčení filmu Kristian?
Které hvězdy pamětnických filmů stále žijí?
To vše se dozvíte během celovečerního programu.
Navíc můžete v zábavných kvizech vyhrát přímo na místě knihy či pamětnické
kalendáře z dílny Aleše Cibulky.
Po dohodě je možné program obohatit o dobovou módní přehlídku autentických
modelů ze sbírky Vlaďky Dobiášové (šaty Adiny Mandlové, Nataši Gollové, oblek
Oldřicha Nového, dobové negližé a mnohé další).

Těšíme se na Vás, vždyť – „jen pro ten dnešní den stojí za to žít!“
S Blue Star spolupracovala či
Pokorného, věnované k jeho deké provenience (kmotrou byla mj.
Mgr. Václav Marek - kapelník
a manažer
ansámblu
Úvodní
stránka
- Blue
Star Pavlína Filipovská).
spolupracuje
řada 777
osobností
jakoe-mail:
vadesátým
narozeninám.
Třetí
Tel: +420
279 622,
info@vaclavmarek.cz,
www.blue-star.cz
Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Josef
cd, Swing and Dance Music 30 –
Soubor má pouze jedno přání,
Starvydáno v listopadu 2011
Zíma, Daniela Šinkorová, Aleš Ci- Blue
40s, bylo
aby se dnešní divák bavil stejně
bulka, Jan Rosák, členové Divadla
a obsahuje skladby anglo-americdobře jako před lety.
Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem
Svěrákem, Michal Stejskal a další.
V lednu 2006 vydal Václav Marek
a jeho Blue Star debutové cd Opus
One (křtitelé Táňa Fischerová, Jiří
Suchý, prof. Pavel Pafko) a v říjnu
2008 druhé cd Několik přání (křtitelé Jitka Molavcová, Jiří Suchý,
prof. Pavel Pafko) ve speciální
edici, jehož součástí je mj. i knížečka pamětí hudebního skladatele a předního aranžéra Orchestru
R. A. Dvorského pana Václava
Ansámbl, který Václav Marek založil v září 1999, interpretuje taneční a swingovou hudbu 30. a

KOMÁROVÁK vydává ÚM Komárov. Povoleno
pod reg.
č.sebou
MK řadu
ČR Evystoupení
10542.a spolupráce s Klicperovým divadlem v Hra
dobu svého působení
má za
Východočeským divadlem v Pardubicích, palácem Žofín a Divadlem Semafor v Praze, Týnišťsk
Uzávěrka příspěvků pro příští
číslo:
21.
11.
2018.
festivalem a dalšími, jakož i zahraniční hostování v Norimberku, Lipsku, Drážďanech a Bruselu.
např. Pražský hrad, Česká televize, Český rozhlas a Tv Prima.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz.
Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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S Blue Star spolupracovala či spolupracuje řada osobností jako Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Jo
Šinkorová, Aleš Cibulka, Jan Rosák, členové Divadla Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem Svěrá
další. V lednu 2006 vydal Václav Marek a jeho Blue Star debutové cd Opus One (křtitelé Táňa
prof. Pavel Pafko) a v říjnu 2008 druhé cd Několik přání (křtitelé Jitka Molavcová, Jiří Suchý, pr
speciální edici, jehož součástí je mj. i knížečka pamětí hudebního skladatele a předního aranžé

www.ikomarov.cz

