
Ve Středočeském kraji od ledna do
června přibylo 5 228 obyvatel, což je
největší přírůstek v Česku. Na konci
června v kraji žilo 1 297 044 lidí, tedy

nejvíce ze všech regionů včetně Pra-
hy. Vyplývá to z údajů, jež zveřejnil
Český statistický úřad. 
Statistici v kraji za prvních šest měsí-
ců roku napočítali  6 923 narozených
dětí, 6 560 lidí naopak zemřelo. Při-
rozený přírůstek obyvatelstva tedy
činil 363 lidí. Nejvíc lidí v regionu -
4865 - ale přibylo díky stěhování. 
Podobně jako v minulých letech při-
padla velká část přírůstku Středočes-
kého kraje na okresy právě Praha -
západ a Praha - východ, kde přibylo

za prvních 6 měsíců 3936 obyvatel.
Tento trend potvrdil i starosta Řevnic
Libor Kvasnička: „Aktuální počet
obyvatel s trvalým pobytem v Řevni-
cích je 3237 - o 62 více, než k 1. 1.
2012.“ Přibylo i obyvatel Zadní Tře-
baně. „Počet obyvatel obce stále ros-
te, nejvíc je těch, kteří se přihlašují do
rekreačních objektů a předělávají si
chaty na rodinné domy,“ uvedla  sta-
rostka Lucie Paličková.
Celkově ale obyvatel ČR ubylo. Na
konci června jich v zemi žilo 10 512
900, tedy o 3200 méně než na konci
loňského roku.    Petra FRÝDLOVÁ

K medaili pomohl
fence herec Roden

Řevnice - Fenka Portugalského oha-
ře BeFunny, jejíž majitelkou je Gá-
bina Železná ze Řevnic, získala na
prestižním závodě, který se konal ve
Svatém Janu, stříbrnou medaili.
Psici, jedinou v Česku s předpokla-
dy k uchovnění, na závody připravil
milovník zvířat, známý herec Ma-
rian Roden. „Ocenění je zásluhou
pana Rodena, který se Fanynce s
láskou a trpělivostí věnuje,“ nešetři-
la chválou Železná. Portugalský
ohař je ojedinělé  plemeno, jehož
chov v ČR teprve začíná.
Text a foto Helena PELIkáNOVá

Řevnický triatlonista uspěl
na závodech v Japonsku
Řevnice, Japonsko - Skvělé sedmé místo vybo-
joval na mezinárodních závodech v Japonsku
řevnický triatlonista Josef Svoboda. 
Závod se konal na ostrově Hokkaidó, asi 130 km
od Sappora. „Moc jsem si to užil, a nejen závod
samotný,“ liboval si po návratu. „Za mrzký peníz
jsme se přecpal sushi, které je v Japonsku skoro
zadarmo. A také jsem si promrskal lehce zapráše-
nou japonštinu, kterou v poberounské domovině
užívám málokdy.“ (Dokončení na straně 13) (help)

V tomto čísle Našich novin
* Šermíři se bili na Alotriích - strana 2
* Soutěž vyhrála Emička - strana 3
* V Letech byl Pavel Horváth - strana 14

Lety - Bronzovou medaili na ext-
rémním závodu Dolomitenmann
v rakouském Lienzu vybojovalo
české družstvo, jehož členem byl
letovský cyklista Jiří Hudeček ml. 
Šestadvacátého ročníku závodu se
zúčastnilo 115 štafet ze 13 zemí. Čle-
ny úspěšného družstva kromě Hu-
dečka byli Jiří Magál (běh), Tomáš
Ledník (padák) a Kamil Mrúzek
(kajak). Čtvrtý skončil další český
tým s černošickým cyklistou Kris-
tianem Hynkem. Disciplíny jsou
opravdu extrémní. Začíná se dva-
náctikilometrovým během do vrchu

s převýšením 2000  metrů. Padák
přebírá štafetu v nadmořské výšce
2441 metrů a letí k řece Inn. Tam
předává kajaku, který startuje sko-
kem ze sedmimetrového útesu a
pokračuje pět kilometrů po divoké
vodě. Horská kola pak absolvují
26,8 km se sedmnáctikilometrovým
stoupáním 26%. Kategorii kol suve-
rénně ovládli závodníci od Beroun-
ky, kteří na závody trénují v Brdech.
Černošický Hynek zvítězil, letov-
ský Hudeček (na snímku) byl dru-
hý. Za sebou nechali účastníky MS
i OH. (mif)    Foto Jiří HUDEČEK

OPERA V PARKU. Druhý ročník Festivalu Jarmily Novotné se konal první zářijový víkend v Litni. Sou-
částí programu byla opera G. F. Händela Apollo a Dafne v zámeckém parku.         Foto Petra Hajská

Poberouní - Zatímco obyvatel ČR soustavně ubývá, počet Středočechů
naopak roste. Stále více je také obyvatel dolního Poberouní.

Lidí u Berounky je rok od roku více
ZATÍMCO STŘEDOČECHŮ PŘIBÝVÁ, POČET OBYVATEL ČR SE STÁLE SNIŽUJE

17. září 2013 - 19 (605) Cena výtisku 7 Kč

Rostou!

Hudeček přivezl z Alp bronz

Žena bez řidičského průkazu
měla v dechu 2,87 promile!
Zadní Třebaň - Řidičku bez vůdčího listu zadr-
želi 4. 9. odpoledne mezi Zadní Třebaní a Řev-
nicemi karlštejnští policisté. Navíc jí v dechu
naměřili 2,87 promile alkoholu!
„Řidička vozu značky Smart předložila všechny
doklady, kromě řidičského průkazu - ten prý jí byl
zadržen ze zdravotních  důvodů,“ uvedla policist-
ka Šárka Čedroňová. „Lustrací jsme zjistili, že jí
byl řidičák odebrán rozhodnutím Městského úřadu
Beroun,“ dodala s tím, že při dechové zkoušce by-
lo ženě naměřeno 2,87 a 2,86 promile alkoholu.
Další  jízda jí byla hned na místě zakázána.    (mif)

Hasiči zachraňovali
psa i papouška
Řevnice, Dobřichovice - Ke kurioz-
ním případům jsou čas od času vo-
láni řevničtí profesionální hasiči. V
uplynulých dnech zachraňovali psa
i papouška.
Na naplaveném ostrůvku uprostřed
Berounky pod lávkou v Řevnicích
uvízl 6. 9. pes. Hasiči uvolnili zak-
leslé vodítko, zvíře vyprostili a na po-
žární stanici předali zástupci obce.
K záchraně papouška z koruny stro-
mu v patnáctimetrové výšce byli ha-
siči přivolání 8. 9. do Dobřichovic.
Papoušek byl odchycen pomocí au-
tomobilového žebříku a bez zranění
předán majitelce. (mif)



Šermíři zkřížili zbraně na Alotriích
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONALA NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKA HISTORICKÝCH UMĚNÍ
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Den koní se konal 7. září ve stáji
Karlštejn Cowley, na kopci mezi
Zadní Třebaní a Svinařemi. Majitel-

ka Soňa Špidlová zde představila
stádo, které pobývá na okolních pa-
stvinách. Koně se nejprve nadšeným
divákům (kterých bylo přes stovku)
představili, poté se lidé seznámili se
zachráněnými koníky ze všenorské
televizní kauzy (týraná zvířata, která
živořila roky bez jídla a vody). Ná-
sledovala show s koňmi a ukázky
výcviku. Program byl úžasně připra-
vený, každé vystoupení bylo téma-
ticky podmalované  muzikou, kraso-
jezdkyně byly bravurní... Nejedno-

mu z diváků se při pohledu na čtyř-
nohé bytosti  koulely po tvářích slzy
dojetí. Hlavní hvězdou programu
byla samotná Soňa Špidlová, o které
jsem byla vždy přesvědčena, že jak-
mile se ocitne v blízkosti koně, stane
se jeho neoddělitelnou součástí. Mít
možnost pozorovat ji při jízdě či vý-
cviku je koncert! Nejmladším účast-
níkem show byl malý Jiříček Špidla,
který ve svých čtyřech letech se ži-
votem v sedle teprve začíná. Na moji
otázku, jak dlouho již jezdí, ovšem

odpověděl: „Už asi padesát let...!“
Celý den byl koncipován právě jako
poděkování lidem, kteří pomáhali
při záchraně zmíněných všenorský-
ch zvířat. Helena PELIkáNoVá

Dvacet souborů, přes dvě stě účin-
kujících, se sešlo 7. září u zámku
v  Dobřichovicích na 10. ročníku
Dobřichovických alotrií, největším
festivalu  historického šermu, tance
a divadla v České republice.
Počasí přálo, a tak více než tisícovka
diváků mohla sledovat od 11.00 do
21.30 téměř nepřetržitý proud šer-
mířských, divadelních, tanečních a
hudebních vystoupení. Kdo si chtěl
od šermu na chvíli odpočinout, mohl
se projít po historickém tržišti, zku-
sit si ukovat hřebík v  kovárně, vy-
zkoušet střelbu z luku, či se lehce os-
věžit v chladné Berounce. Po půl de-
sáté večer pak následovalo přímo na
zámku divadelní  představení Noc
na Karlštejně. Oblíbený muzikál se-
hraný před zaplněným nádvořím byl
důstojným zakončením historií nabi-

tého dne v Dobřichovicích.
O tom, že se divákům akce líbila,
svědčí jejich nadšené ohlasy. „Díky
moc za vynikající den v Dobřicho-
vicích! Myslím, že není lepší šermíř-
ská akce v ČR z pohledu organizace
a pohodové přátelské atmosféry, než
jsou Dobřichovická Alotria! Moc se
těším na další ročník 2014!“ napsal
například pořadatelům Antonín z
Králova Dvora. Podobně slovy
chvály na adresu šermířského setká-
ní a jeho organizátorů nešetřila také
Eva Hurcíková. 
Kdo pak by si chtěl připomenout at-
mosféru akce na dobřichovickém
zámku a v podzámčí, může navštívit
fotogalerie na webových stránkách:
http://www.urozeni-rvaci.cz. 

Josef KutíleK, 
Alotrium, Černošice

Jezdím padesát roků! tvrdil čtyřletý Jiřík  
NEJEDNOMU Z DIVÁKŮ SE NA DNU KONÍ VE STÁJI SONI ŠPIDLOVÉ KOULELY PO TVÁŘÍCH SLZY DOJETÍ

V AKCI. Soňa Špidlová a Fanoušek při vystoupení.    Foto Klára KřÍžoVá

Bioprodejna roku
má sídlo v Řevnicích
Bioprodejnou roku se stala řevnická
prodejna s kavárnou BiJo jako od
maminky Moniky Kopecké. O jejím
vítězství v soutěži pořádané Svazem
Pro-Bio rozhodlo hlasování spoko-
jených zákazníků. „Laťka je vysoko,
budu se snažit pod ni neklesnout,“
řekla Kopecká poté, co 11. 9. převza-
la v prostorách moravského zámku
Lednice cenu. Vyhlašování výsledků
soutěže se konalo v rámci meziná-
rodní konference Bioakademie 2013.
Zároveň byla vyhlášena také Biopo-
travina roku a Nejlepší sedlák.
(help)          Foto Václav KopECKý

Senioři se naučí
anglicky i na počítači
Se začátkem nového školního roku
většina rodičů dětí školou povin-
ných sleduje nabídku nejrůznějších
kroužků. Od konce září ale začínají
i kurzy pro seniory pořádané Ro-
dinným centrem Fabiánek v Dobři-
chovicích. Zápis je v plném proudu.
Stejně jako v předchozích letech
budou otevřeny Počítačové kurzy
pro začátečníky i pokročilé, během
nichž se studenti naučí práci s počí-
tačem od úplných základů, přes
práci se složkami, Word a internet
až k e-mailu. Kurzy jsou postaveny
na individuálním přístupu ke stu-
dentům, pracuje se tak, aby si každý
práci s počítačem osvojil a z pří-
padného nepřítele se stal přinej-
menším pomocník. Začínáme 23. 9.
v nové budově ZŠ Dobřichovice a
pokračujeme pak každé další pon-
dělí - od 17.00 začátečníci a od
18.00 pokročilí. 
Do problematiky trénování paměti
bude možno bezplatně nahlédnout v
úterý 24. 9. od 18.00 na besedě v
dobřichovické knihovně. Tamtéž
také bude možné se zapsat do kurzu,
který se bude konat v knihovně kaž-
dou středu. Účastníci se naučí růz-
né mnemotechniky, ale také si na
každé lekci »protáhnou mozkové
závity«. Pravidelné trénování moz-
ku předchází rozvoji např. Alzhei-
merovy choroby. 
Virtuální univerzita 3. věku nabízí v
zimním semestru 2013 cyklus před-
nášek na téma Hudební nástroje.
První přednáška se koná 2. 10.,
další pak každých 14 dnů v dobři-
chovické knihovně. 
Angličtinu pro seniory lektoruje Zo-
ra Strnadová v ZUŠ Dobřichovice
vždy ve středu dopoledne. Přesný
čas si lektorka domluví přímo s při-
hlášenými studenty na zápisu 20. 9.
mezi 9 a 11.00 v ZUŠ! Podrobnější
informace najdete na www.rcfabia-
nek.cz. Hana HAbARToVá, 

RC Fabiánek, Dobřichovice
U ŘEKY. Šermíři na Dobřichovic-
kých alotriích. Foto Josef KUTÍLEK

..Halouny - Nová dřevěná zvonice
má brzy vyrůst v Halounech. (Viz
NN 18/13). Hlavním autorem pro-
jektu je Petr ProcHázka ze
Svinař.
Dnešní doba nahrává spíš komerč-
ním projektům typu supermarket,
zábavní centrum či benzínová pum-
pa s myčkou. Jak vznikl nápad vy-
stavět v Halounech zvonici? 
V Halounech se zvonilo odjakživa.
Je to tak trochu rodinná tradice - vy-
zváněl tam můj děda i praděda.
Když jsem viděl, v jak žalostném
stavu se zvonička nachází, rozhodl
jsem se to změnit a zhotovit zvonici
novou, důstojnou. Přijde mi správné
zachovávat tradice  - zvonění k ves-
nici vždy patřilo. Když jsem byl na
výletě u Telče, uviděl jsem cestou

krásnou dřevěnou zvoničku a bylo
rozhodnuto. Podobnou postavíme v
Halounech.
Víte něco o historii halounského
zvonu?
O historii ani snad ne, vím jen, že je
přibližně 80 let starý a má krásný
zvuk. Hodně lidí mě od umístění ori-
ginálu do nové zvonice odrazuje,
tvrdí, že ho určitě nějaký nenecha-
vec sebere, ale já si myslím, že tam
patří. Nechci dělat nějakou kopii,
která by třeba nezvonila stejně..
Uchytíme ho do konstrukce tak, aby
vydržel co nejdéle. I když je pravda,
že lupiči jsou opravdu drzí a vynalé-
zaví. Uvidíme...
Máte již vybraného nějakého zvoní-
ka? Nebo budete vypisovat konkurz
podle síly paží a švihu?

Hm, zvoník, zajímavá myšlenka. O
tom jsem tedy ještě nepřemýšlel, tak
daleko naše vize s Martinem Melou-
nem z Haloun, který na projektu
spolupracuje, nesahají.
Stavba zvonice závisí i na pomoci
lidí z okolí. Nebojíte se, že  projekt
může ztroskotat na nedostatku
ochotných pomocníků? 
Myslíte, že bych ji nakonec stavěl
sám? Ne, to se nestane, máme již do-
mluvenou skupinku lidí, kteří přiloží
rádi ruku k dílu. Je mezi námi spous-
ta nadšenců, kteří jdou i do dobro-
volnických aktivit, což je v dnešní
době  strašně fajn. Chceme zvonici
pojmout jako dekorativní prvek při-
pomínající původní vesnické stavby
- snad se nám to povede...

Helena PELIkáNoVá 

U Telče je krásná zvonice, podobnou postavíme v Halounech
„ZVONĚNÍ K VESNICI VŽDYCKY PATŘILO!“ TVRDÍ AUTOR PROJEKTU PETR PROCHÁZKA ZE SVINAŘ

ZVONICE. Podobná zvonice má brzy
vyrůst v Halounech.    Foto ARCHIV
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Kdo si zaslouží patnáctou Cenu NN?
SVÉ KANDIDÁTY MŮŽETE POSÍLAT I VY - JEDEN Z AUTORŮ ČTENÁŘSKÝCH NÁVRHŮ ZÍSKÁ 2.000 KČ
Poberouní - Patnáctý ročník Ceny
Našich novin – Ceny Arnošta Tuč-
ka vyhlašuje redakce nezávislého
poberounského občasníku. Oceně-
ní je určeno těm, kteří se jakkoliv
nezištně snaží o to, aby se v Pobe-
rouní či na Podbrdsku žilo lépe.
Stejně jako v předchozích letech mo-
hou kandidáty na tuto prestižní cenu
navrhovat nejen členové redakční ra-
dy a nositelé Ceny z let minulých,
ale i všichni čtenáři. Stačí, když jmé-
no »svého« kandidáta zašlou na ad-
resu redakce@nasenoviny.net (pří-
padně klasickým dopisem na Naše
noviny, Třebaňská 96, 26729 Zadní
Třebaň) a jednou větou odůvodní,
proč by se právě tento člověk měl
stát nositelem Ceny.
Cena Arnošta Tučka je pojmenovaná
po jednom ze zakládajících členů
NN a získává ji ten, kdo se nejvíce v
daném roce zaslouží o rozvoj spole-
čenského či kulturního dění v regio-
nech Dolní Berounky nebo Podbrd-
ska. Cena je udělována od roku
1999, jako první ji obdrželi ochotní-
ci, manželé Křivánkovi ze Řevnic. 
Z autorů čtenářských návrhů vylosu-
jeme jednoho, který získá od redak-
ce dárkový balíček a 2.000 Kč od
partnera Ceny NN firmy K&V
Elektro. Více o minulých cenách si
můžete přečíst na: http://cnn.naseno-
viny.net  Josef KOZÁK

Kandidáti Ceny NN 2013
BARCHÁNEK Josef, Černošice -
za pomoc při rozvoji regionální kul-
tury,  pořádání hudebních festivalů
BLAŽENÍN Pavel, Černošice - za
organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích,  za pomoc s ak-
cemi v regionu
ČERMÁKOVÁ Alice, Řevnice - za
divadelní činnost, hereckou i režijní 
HEJMOVÁ Vladimíra, Řevnice,
za práci s postiženými dětmi ve sd-
ružení Náruč a kavárně Modrý
domeček 
HRUBÁ Věra, Řevnice - za spolu-
vedení Proměn a lásku k dětem
JANOVSKÝ Ivan, Zadní Třebaň -
za dlouholetou a soustavnou podpo-
ru společenského i kulturního dění v
regionu prostřednictvím NN
KLIMENT Miloslav, Liteň - za

snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života a
práci s dětmi tamtéž
KOLÁŘOVÁ Helena, Karlštejn -
za organizování kulturního života v
Karlštejně,  za dlouholetou práci pro
Karlštejnské kulturní sdružení,  spo-
lupráci s NN
KOZÁK Petr, Řevnice - za práci
pro řevnický Sokol, za podporu regi-
onální kultury a regionálního sportu,
spolupráci s NN
KRÁL Karel,  Dobřichovice - za
nezměrnou obětavost amatérskému
divadlu, za radost a smích, které roz-
dává divákům, za to, jak skvělým
výkonem v roli purkrabího v Noci na
Karlštejně reprezentuje náš pobe-
rounský region po celé republice
KRATOCHVÍL Václav, Dobřicho-

vice - za dlouholetou intenzivní a
všestrannou práci pro Dobřichovice,
účast v místním kulturním dění i zá-
sluhu na kvetoucí spolupráci se za-
hraničními partnerskými městy
KRBEC Stanislav, Řevnice - za
dlouhodobou neúnavnou práci s ma-
lými fotbalisty v celém regionu
MARTÍNEK Jan, Zadní Třebaň -
za dlouholetou spolupráci se soubo-
ry Proměny a Notičky, za skladání i
a upravování písniček a choreografii 
PÁNEK Michael, Dobřichovice -
za osvícené vedení Dobřichovic,  jež
se za jeho starostování staly »kultur-
ní metropolí« dolního Poberouní
PETROVÁ Pavla, LEČ - za dlou-
holetou práci pro Malé Notičky, za
nadšenou dobrovolnou práce s dětmi
PROCHÁZKA Petr, Svinaře - za

práci pro obec, za pořádání akcí i za
to, že ve Svinařích dobře funguje
místní Sokol
SEDLÁČKOVÁ Lucie, Lážovice -
za nadšené organizování folklorních
a dětských akcí v obci
STIBAL Bohumil, Všeradice - za
enormní snahu o povznesení a roz-
voj Všeradic,  za osvícené vedení té-
to obce, za přínos rozvoji Podbrdska
SUCHÁ Mirka, Všeradice - za or-
ganizování kulturních i sportovních
akcí v obci,  za aktivní účast na ak-
cích regionálních,  spolupráci s NN
ŠEVČÍKOVÁ Helena, Zadní Tř-
ebaň - za dlouhodobé vedení mla-
dých hasičů v Zadní Třebani, za po-
moc při akcích pořádaných tamtéž
ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň -
za Holky v rozpuku, za naději, že
radostný život  nekončí  na  nějakém
věkovém horizontu  
TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za
všestrannou práci pro obec,  za orga-
nizaci a rozvíjení dětských aktivit
TUČKOVÁ Hana, Zadní Třebaň -
za pomoc při organizaci Májů, za
účinkování s ochotníky, za aktivní
účast při organizování kulturních ak-
cí v okolí Zadní Třebaně
VANŽUROVÁ Alena, Lety - za in-
tenzivní práci pro Lety a místní Ky-
nologický klub
ZROSTLÍKOVÁ Ivana,  Řevnice,
za nadšení a energii, se kterými vede
řevnický soubor Proměny, za čas vě-
novaný dětem, za péči o kroje

LOŇSKÝ VÍTĚZ. Čtrnáctým laureátem Ceny Arnošta Tučka se v roce 2012
stal Ivo Tamchyna z Řevnic.                                         Foto lucie PalIČKová

Fotografickou soutěž vyhrála Emička s bublifukem 
Několik desítek snímků na téma Léto 2013 dorazi-
la do redakce NN. Vybírat z nich ty nejlepší neby-
lo snadné. Opět nechyběly balóny, moře, děti a
zvířátka. Zato letos absentovaly západy slunce.
Bronzovou »medaili« si ze soutěže odnášejí dvě
fotografie: radující se studentky Pazderovy a le-
zec Petra Vaňka. Druhé místo patří psům Zuzany

Martínkové a na příčce nejvyšší se umístila foto-
grafie Aleny Vanžurové Emička a bublifuk.
Děkujeme všem za účast; vítězové si mohou po
telefonické domluvě (724 135 824) vyzvednout v

redakci ceny. Soutěžní fotografie naleznete na
stránkách http://souteze.nasenoviny.net.       (JoK)

Strom zasadí ticíce
škol, i ta osovská
Víte, že 21. září je Mezinárodním
dnem míru? Tisíce škol ve 120 ze-
mích světa se rozhodlo zasadit tento
den strom a zapojit se do projektu
Plant a Tree for Peace (Strom pro
mír). V ZŠ Osov máme rádi přírodu
a vedeme děti k její ochraně. Proto
také 19. září ve 12.00 vysadíme no-
vý strom na zahradě naší školy. Akci
nám posvětil starosta obce Zdeněk
Veverka, Emil Palivec vybral a da-
roval javor, o kterém nám také při-
jde něco říci. Děti si zase připraví a
přečtou proslov.   Dagmar Kühle,

hana JanDíKová, ZŠ osov
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Kontrafagotisté zahrají »Večerníčka«
LITEŇŠTÍ VČELAŘI POŘÁDAJÍ 21. ZÁŘÍ V ZADNÍ TŘEBANI DESÁTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE

Desáté Medové odpoledne se bude
konat 21. 9. od 13.15 ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani. Zahájí
je deset kontrafagotistů, již spolu se
dvěma hráčkami na zobcové flétny
uvedou směs melodií s názvem Z
Večerníčkovy kapsy. K vidění i sly-
šení bude pozapomenutý nástroj ni-
něra a japonská flétna shakuhachi. 
Účast v tak zvaném Tržišti intelektu
přislíbil mimo jiné populární botanik
Václav Větvička, který uspořádá
autogramiádu svých knih. Bude rov-
něž připraven zodpovědět odborné
dotazy návštěvníků. Další kulturní
vložkou bude hudební pásmo, o kte-
ré se postarají žáci ZŠ Liteň s učite-
lem Petrem Krutským.
Včelaři si na svoji přednášku pozva-
li MUDr. Radka Hubače, zapáleného
včelaře a přednášejícího odborníka.
Profesí hlavní hygienik Ministerstva
obrany bude hovořit o důvodech a
způsobech falšování medu. Doporu-

čí také, kde med nakupovat a jak jej
vybírat. Po dobu přednášky se dětem
bude vedle společenského domu vě-
novat Divadlo v kufru s představe-
ním Hrátky s kašpárkem. S kašpár-
kem si budou moci vyzkoušet žong-
lování, prohlédnout loutky či si zaz-
pívat s harmonikou. Ve Společen-

ském domě bude pro děti připraveno
malování včelích motivů a zdobení
medových perníčků, které si mohou
odnést domů. Vše se bude hodnotit a
pochopitelně i sladce odměňovat.
Zprávy téměř z celé republiky hovo-
ří o tom, že medu letos bude méně.
Proto bude zřejmě zájem o jeho ná-

kup - prodej budou zajišťovat včela-
ři z pořádající ZO Českého svazu
včelařů Liteň. K prodeji a ochutná-
vání bude i minimálně sedm druhů
medoviny a řada tradičních i méně
známých výrobků ze včelích pro-
duktů. Vše doplní kvíz včelařských
znalostí; připravena je řada cen.
Závěr Medového odpoledne tradičně
patří komornímu souboru Harmonia
Mozartiana Pragensis, který si při-
pravil dobové úpravy předeher všech
velkých Mozartových oper - Figaro-
va svatba, Don Giovanni, La cle-
menza di Tito, Únos ze Serailu, Cosi
fan tutte a Kouzelná flétna.

Luboš FaIT, Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 9. 18.00 BABOVŘESKY
27. 9. 18.00 KORALÍNA A SVĚT ZA
TAJEMNÝMI DVEŘMI

KINO ŘEVNICE
Z důvodu komplikací s výběrovým říze-
ním na dodavatele digitální technolo-
gie bude kino uzavřeno i v září.        (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
17. 9. 20.00 MŮJ STRÝČEK Z AMERIKY
22. 9. 16.00 POHÁDKY TISÍCE A JED-
NÉ NOCI
24. 9. 16.00 VĚRNÁ KOPIE
29. 9. 15.00 BAJAJA

KINO MÍR BEROUN
16. 9. - 17. 9. 20.00 (Út 17.30) POT A
KREV
17. 9. 13.45 DON CHICHOT
17. 9. 20.00 POZICE DÍTĚTE
18. 9. - 20. 9. 20.00 (Čt 18.30) RIDDICK
19. 9. 15.30 VELKÝ GATSBY
19. 9. 21.00 ROBBIE WILLIAMS - záz-
nam koncertu
20. 9. - 22. 9. 17.30 (So 20.00, Ne 18.30)
COLETTE
21. 9. 15.30 JUSTIN: JAK SE STÁT
RYTÍŘEM 3D
22. 9. 15.30 JUSTIN: JAK SE STÁT
RYTÍŘEM 2D
23. 9. - 25. 9. 18.30 (Út 17.30) MORTAL
INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
24. 9. 20.00 VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
26. 9. - 30. 9. 20.15 (Pá 17.30, Ne+Po
18.30) DONŠAJNI
26. 9. - 28. 9. 17.30 (Pá 20.00) HRA NA
HRANĚ

KINO RADOTÍN
17. 9. 17.30 JUSTIN: JAK SE STÁT
RYTÍŘEM 3D
17. 9. 20.00 GRINDHOUSE: PLANETA
TEROR
18. 9. 17.30 UNIVERZITA PRO
PŘÍŠERKY 3D
18. 9. 20.00 MACHETTE
19. 9. 17.30 DIANA 
19. 9. 20.00 SIN CITY: MĚSTO
HŘÍCHU
20. 9. 17.30 OGGY A ŠKODÍCI
20. 9. 20.00 GRINDHOUSE: AUTO
ZABIJÁK
21. 9. 16.00 JUSTIN: JAK SE STÁT
RYTÍŘEM
21. 9. 17.30 DIANA
21. 9. 20.00 SPRINGSTEEN & I’ - záz-
nam koncertu
24. 9. a 28. 9. 17.30 (So 16.00) OGGY A
ŠKODÍCI
24. 9. 20.00 KILL BILL
25. 9. 10.00 REVIVAL
25. 9. 17.30 DIANA
25. 9. 20.00 KILL BILL 2
26. 9. 17.30 DONŠAJNI
26. 9. 20.00 HANEBNÝ PANCHARTI

Na křest svého nového CD
Nikdy mně nezněly ty všeradský zvony
vás zve staropražská kapela TŘEHUSK

Zámecký dvůr Všeradice, 21. září od 16.00

Tipy NN
* Loutková pohádka Cirkusu Žeb-
řík bude k vidění 20. 9. od 17.30 na
Náměstí J. Barranda. Od 19.30 na
stejném místě zahraje irské a skot-
ské melodie kapela Ginevra.       (pš)
* Podvečer rodinného muzicírování
v podání Alžběty, Jakuba a Leoše
Čepických, které na cembalo a kla-
vír doprovodí Jaroslav Šaroun, mů-
žete zažít 21. 9. od 18.00 v kostel sv.
Martina a Prokopa v Karlíku. Zazní
skladby A. Corelliho, J. M. Leclaira,
B. Bartóka, A. Dvořáka aj.          (vlc)
* Stefan Orins Trio inspirované
skandinávským jazzem zahraje 21.
září od 20.30 v Clubu Kino Černoši-
ce. Vstupné 150 Kč. (pab)
* Výběr z tvorby obrazů a maleb
Marcely Horáčkové je ve velkém
sále zámku Dbřichovice vystaven
od 22. 9. do 25. 10. (vlc)
* O cestě se skládacím kolem do
Francouzské Polynésie bude 26. 9.
od 19.00 vyprávět v Kulturním stře-
disku U Koruny Radotín šéfredak-
torka časopisu Cykloturistika Sláv-
ka Chrpová. Dana RaDOVá
* alternativně/popová skupina Si-
nuhet vystoupí 27. 9. od 20.30 v čer-
nošickém Clubu Kino. Vstupné 120
korun. Pavel BLaženín
* Pohádku Zlatovláska v nastudo-
vání divadla Ančí a Fančí hostí 28.
září od 15.00 Kulturní středisko U
Koruny Radotín.    Dana RaDOVá
* Posvícenská zábava se uskuteční
28. 9. v hostinci U Lípy Svinaře. Od
20.00 hraje skupina Ikarus, vstupné
100 Kč. Na Pěkné hodince 30. 9. od
18.00 zahraje U Lípy Třehusk. (box)
* Rockové kapely z Prahy Durus,
Skiff a Vilém Čok přijedou 28. 9. do
Černošic. Jejich koncert se uskuteč-
ní od 20.00 v Clubu Kino. (vš)
* Hru Neila Simona Podivné dueto
uvede 30. 9. od 19.00 v Kulturním
středisku U Koruny Radotín diva-
delní spolek Gaudium.               (dar)
* Besídka divadla Sklep bude k vi-
dění 30. 9. v sále České pojišťovny
Beroun. Miloš KeBRLe
* Výstava fotografií MVDr. Zdeňka
Valeše a MVDr. Vladimíra Šoltyse
Co kde létá, aneb Pohled dalekohle-
dem do ptačí říše je do 6. 10. insta-
lována v kavárně Modrého domečku
Řevnice. Výstavu završí 26. 9. od
19.00 přednáška obou fotografů o
pozorování volně žijících ptáků. V
sobotu 28. 9. se uskuteční ornitolo-
gická vycházka. Sraz v 8.00 na Pa-
lackého náměstí v Řevnicích.    (šah)
* Fotografie Berouna od Jakuba
Pavla jsou do 12. 10. vystaveny v be-
rounské kavárně Jiná Káva.          (aš)

FLéTNiSTKy. V mníšeckém kostele zahrálo na počest Dnů evropského
dědictví hned několik flétnových souborů.                Foto Jarmila BALKOVÁ

Tradiční oslava Dnů evropského dě-
dictví se konala 7. a 8. září v barok-
ním areálu Skalka nad Mníškem pod
Brdy. V sobotu uvedlo Duo Artes v
sále kláštera program z děl klasiků
baroka a klasicismu pro flétnu a
cembalo. Následovala vernisáž vý-
stavy obrazů spolku  Pražští amatér-
ští výtvarníci - šest malířů a malířek
ve společné expozici představuje svá
díla s převážně krajinnými motivy. 
V kostelíku  sv. Maří Magdalény měli
návštěvníci možnost zhlédnout expo-
zici velkoformátových kaligrafií Jany
Průšové na téma díla J. A. Komen-
ského Labyrint světa a ráj srdce, ve
vstupní chodbě kláštera vybrané

práce z celostátní soutěže SHS ČMS
Mladí fotografují památky.  V sobotu
byla rovněž mimořádně zpřístupněna
poustevna na vrcholu Skalky, kde je
umístěno sousoší Pieta od Jana
Brokofa.
Mimořádně otevřen  veřejnosti byl o
tomto víkendu také kostel sv. Václava
na mníšeckém náměstí. Návštěvníci
měli možnost zhlédnout i proslulou
Brandlovu Maří Magdalénu, umístě-
nou u oltáře. V neděli 8. 9. se ve sva-
tostánku konal koncert pražských
flétnových souborů Vivat Flauto,
Flauto Giocoso a Flauto Giubiloso
pod vedením Blanky Vysloužilové. 
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/Brdy

Zájemci viděli Pietu i Magdalénu
V MNÍŠKU OSLAVILI DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
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Všeradův kurýr

Volební kampaň začíná nabírat na
obrátkách, opět na nás ze všech kou-
tů křičí předvolební sliby, opět nám
slibují možné i nemožné. Proč to
všechno stávající politické strany
nedělaly v předchozích letech, kdy k
tomu měly mandát a dostatek mož-
ností? Jednoduchá odpověď: Vždy
jim šlo převážně o jejich korýtka a
osobní obohacení! Jen co volby
skončí, budeš voliči zapomenut, ne-
boť tě následující čtyři roky nebudu
potřebovat. Bohužel tímto heslem se
stávající politici řídí. 
Právě z těchto důvodů dávám svůj
hlas hnutí ANO. To podle mého ná-
zoru vedou lidé, kteří vycházejí z
praxe, něco již ve svém životě doká-
zali a nemají potřebu zvolením do
parlamentu zajišťovat své rodiny.
Někdo může mít obavy z motta Stát

je třeba řídit jako firmu, já se ale to-
hoto hesla nebojím. Vždyť v před-
chozích vládách řídili jednotlivá mi-
nisterstva až na pár výjimek lidé na-
prosto neznalí problematiky - o tom,
kam takovéto vedení spěje, jsme se
mohli dlouhé roky přesvědčovat sa-
mi. Je třeba obsadit úřady lidmi, kte-
ří mají patřičné vzdělání a zkušenos-
ti v těch oblastech, kterým budou šé-
fovat. To vychází z naprosto laické-
ho úsudku - vždyť i podle živno-
stenského zákona pokud chci dělat
zedníka, musím být v tomto oboru
vyučen a mít předepsanou praxi. Jen
vláda odborníků a poslanci, kterým
nejde o zbohatnutí, dokáží naši zemi
posunout tím správným směrem. To
v současné době, bohužel, nabízí
pouze ANO.        Bohumil STIBAL, 

starosta Všeradic

Kampaň nabírá obrátky
VŠERADICKÝ RYCHTÁŘ: MÁM JASNO, VOLÍM ANO!

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2013 (134)

VYHRÁLI TERMITI. Vižinský trot-
lík se již několik let jmenuje cyklis-
tická adrenalinová akce pro celou
rodinu. Na startu se letos sešlo 10
týmů. Po trase byly ukryty kartičky
s obrázky, které účastníci závodu
museli najít a zakreslit, navíc na ně
čekaly  různé disciplíny. Střílelo se
z praku, tenisáky se odpalovaly  z
katapultu, lovil se  klíček  od zámku
ve vodní nádrži, poslepu se určova-
ly vůně, hrála se pantomima... Nej-
více bodů získal tým s názvem Ter-
miti, obdržel  putovní pohár, zlatou
plaketu a řadu dárků.      Text a foto

Jana FIAloVá, Vižina

Přijďte na soutěž!
Září již nakročilo do druhé poloviny,
za pár dnů přivítáme podzim. Věřím,
že i v tomto období nám matka Pří-
roda dopřeje příjemné počasí. Vždyť
jak jinak bychom stihli dokončit to,
co se nám nepodařilo v předchozím
čase. Že je toho ještě mnoho k do-
končení, můžete sami vidět v naší
rozkopané obci. Musím však konsta-
tovat, že dodavatelské firmy dodržu-
jí termíny, odvádějí kvalitní práci a
zatím jsem neslyšel od občanů nega-
tivní reakce. Pokud se v tomto duchu
ponese celá výstavba vodovodu a
kanalizace, musí vše dopadnout ke
spokojenosti celé obce. 
Srdečně vás zvu na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
20. 9. od 19.00 v hostinci Na Růžku.
Také zvu všechny místní i přespolní
na VII. ročník kuchařské soutěže O
putovní pohár M. D. Rettigové, kte-
rá se uskuteční 21. 9. v Zámeckém
dvoře. Bohumil STIBAl, 

starosta Všeradic

Rozloučili se s létem
Rozloučení s létem se konalo v Lá-
žovicích. Téma akce určené dětem
libovolného věku bylo: Z večerníčku
do večerníčku. Sraz byl u Klubu ob-
čanů Lážovic, odkud se šlo k místní-
mu rybníku Motláku. Cesta byla oz-
načena 11 barevnými fáborky; u
každého byla otázka z večerníčku,
například Kdo byl vyšší - Křemílek,
nebo Vochomůrka? Když všichni do-
razili zpět ke klubu, přišlo na řadu
vyhodnocení správných odpovědí a
další dvě soutěže: Hádání pohádek
podle obrázků a kdo s jojem udělá
víc výtahů. Odměňovalo se lízátky a
čokoládičkami. Když akce skončila,
šly se opékat buřty. Názory dětí na
prožitý den byly pozitivní. Myslím,
že akce byla velmi zábavná. 

Anna SedláčkoVá (12 let), 
lážovice

Z podbrdského kraje
* Oslava posvícení se uskuteční 28.
září od 10.00 v Podbrdech.          (eli)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je otevřena o
sobotách, nedělích a svátcích - v zá-
ří od 10 do 17.00, v říjnu od 10.00
do 15.00. Antonín KOTOUČ
* Silnice z návsi ve Všeradicích ve
směru na Bykoš je kvůli výstavbě
kanalizace a vodovodu až do 13. 10.
uzavřena. (pš)

Zajímavá výstava byla zahájena ve
všeradické zámecké galerii 5. září.
Své obrazy zde vystavují manželé
Jana a Petr Kellnerovi z Prahy.
Protože mají velmi blízko k Lánům,
výstavu zahájil zdejší starosta a
dlouholetý přítel obou výtvarníků
Karel Sklenička. O hudební dopro-
vod se postaral sólista opery Ná-
rodního divadla, tentokrát netradič-
ně doprovázený kytaristou Vla-
dimírem Doležalem.  
Jana Kellnerová se od začátku 80.
let minulého století věnuje zejména
malování květinových motivů. Petr
Kellner na svých obrazech zachy-
cuje krajinu, města, obce i figurální
náměty. Díla Kellnerových jsou za-
stoupena ve státních i soukromých
sbírkách doma i v zahraničí. Až do

6. října si je ve Všeradicích můžete
pořídit i vy.
O týden dříve, 30. září, v Zámecké
galerii skončí výstava malířky Věry
Mačkové. Autorka, která maluje od
roku 2000, má silný vztah k příro-
dě, čerpá z ní nejen motivy pro svá
díla, ale i energii a duševní sílu. Její
obrazy potěší jak oko, tak i duši,
umožní vidět krásu přírody kolem
sebe, dýchají pohodou...
Součástí vernisáže, na které zahrálo
trio PHM, bylo také losování ob-
rázků Věry Mačkové. Pět vylosova-
ných šťastlivců si odneslo pět krás-
ných malířčiných dílek, která jim
budou připomínat hezké chvíle st-
rávené na vernisáži ve všeradickém
Zámeckém dvoře. Text a foto

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

LOSOVAČKA. Věra Mačková (up-
rostřed) při losování výherců svých
obrázků. Foto ARCHIV

Vaření se zámeckou paní
Zámecký dvůr Všeradice 

21. září 2013

10.50 – Dobříšský pokleslý or-
chestr lidových nástrojů
11.30 – Petr THEIMER, kejklíř
11.45 – MERICIA, tanečnice
12.00 – KTP, country skupina
12.30 – Soutěž pro děti
12.50 – Česká kapela z Gerniku
13.35 – Petr THEIMER, kejklíř
13.50 – Soutěž pro dospělé
14.20 – MERICIA, tanečnice
14.35 – 15.00 Vaření na jevišti 
15.05 – Petr THEIMER, kejklíř
15.25 – MERICIA, tanečnice
15.40 – Petr BENDL, kytara
16.05 – TŘEHUSK, křest CD Ni-
kdy mně nezněly ty všeradský zvony 
17.00 – Vyhlášení výsledků kuchař-
ské soutěže, losování vstupenek
18.00 – ŽIVÁ HUBA, kapela 

Pět návštěvníků vernisáže si odneslo obrázek
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Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka Domova seniorů v Dobřicho-
vicích Anna VRANÁ. Bývalá uči-
telka v mateřské škole se kvůli to-
mu dokonce naučila pracovat na
počítači. Protože se její sepsání z
větší části týká dolního Poberouní,
rozhodli jsme se je ve zkrácené
podobě na pokračování zveřejnit v
Našich novinách. Doufáme, že tím
uděláme radost i dalším pamětní-
kům. (NN)

Člověk žije svůj život a jak léta ply-
nou, klade si otázku,  jak by to bylo
všechno dopadlo, kdyby to či ono
nedělal, kdyby se býval tomu či ono-
mu vyhnul.  Ale pravda je taková, že
i kdyby zvolil sebelepší cestu, stejně
by po létech na ní hledal vady a ne-
dostatky. Velkou a nezastupitelnou
roli hraje v lidském životě náhoda.

Už to je důležité, do jaké  rodiny nás
osud zavede, jaké má kdo z nás štěs-
tí na rodiče a  příbuzenstvo...
Mezi mé nejvzdálenější vzpomínky
patří obrázky ze Struhařova. Ležím
v posteli a nechce se mi spát. Ma-
minka mě uspává a napomíná:
„Spinkej, už jsi mě zase probudila!“
Po probuzení vidím maminku, jak
nese mísu martinských rohlíků s má-
kem. Báječné!  Nebo mám na sobě
háčkovanou sukýnku a máchám v la-
voru  hadříky na panenku. Moje hez-
ká, strakatá sukýnka je taky celá
mokrá, ale maminka se na mě nezlo-
bí. Ona to ani nedovede.
Tatínek hrával na housle, oba s ma-
minkou zpívali, to jsem  měla ráda.
Maminka znala spoustu říkadel a
básní, to se mi také moc líbilo. Zato
jsem neměla ráda špenát, protože byl
zelenej jako husí  hovínko u řeky a
ještě  ke všemu  rodiče říkali: „Jez,

to je dobrota, je v tom železo.“ Dě-
kuji pěkně, ale železo nejím! Ve snu
mě často honila lokomotiva, která
byla zelená jako ten špenát. S plá-
čem jsem se budívala ze spaní. Až
mnohem později jsem - čirou náho-
dou - přišla na to, že špenát je dob-
rota a vzala ho na milost.
Ve Struhařově jsme měli domek se
zahrádkou  blízko lesa. Houby nám
rostly hned za plotem, ale do práce
to měl tatínek daleko a do školy by
musely děti jezdit už od 5. třídy až
někam do Mnichovic. A tak naši roz-
hodli, že bude nejlíp dům prodat a
koupit něco blíž Prahy. Aby měli
dost času se rozmyslit, přestěhovali
se s námi do Nuslí; vzpomínám na
procházky tou pražskou zahradní
čtvrtí. Jdeme s maminkou po chod-
níku, já za sebou táhnu dřevěného
pejska s vozíkem. Ve vozíku je kyb-
líček a lopatička, jdeme si hrát na pí-
sek. Na konci chodníku musím za-
stavit,  slézt dolů s obrubníku, sundat
vozík i s  nákladem, přejít s mamin-
kou ulici a vyškrábat se znovu i s vo-
zejkem na protější chodník. To by
každý nedokázal!  

Zjara do Dobřichovic
Jak dlouho jsme bydlili  v Nuslích?
Nevím, už si nepamatuji. Někdy  z
jara jsme se stěhovali do Dobřicho-
vic. Náš dům byl rozestavěný, už by-
lo vidět, kde budou okna, schody,
místnosti. Směli jsme se s rodiči po-
dívat dovnitř, ale bydlet jsme zatím
museli v prkenné boudě s nejnutněj-
ším nábytkem, postelemi, stolem,
židlemi... Maminka vařila na primu-
su. Vnitřek boudy byl vylepený ob-
rázky zvířat: byly tam kočičky, sle-
pice, kocour, psi i koně. To jsme ne-
měli ve Struhařově ani v Praze. V
boudě byla zábava, líbilo se mi tam.
Když přišel tatínek z práce, šel na ry-
by k Berounce a maminka je pak dě-
lala na másle. 
Dny plynuly jako voda v řece a na
podzim už jsme se stěhovali do no-
vého domu. Nechybělo v něm vůbec
nic; nábytek, nádobí, povlaky,
všechno bylo na svém místě.  Na stě-
nách visely obrazy, na oknech záclo-
ny. Nepamatuji se, že by to rodiče
přinášeli a rovnali za naší přítomnos-
ti. Možná nás odvezli k tetě nebo k
babičce. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

V boudě byla zábava, líbilo se mi tam
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 1)

AUTORKA. Anna Vraná z Dobři-

chovic. Foto Martina KÁLALOVÁ
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Sedmnáctý ročník Karlštejnského vinobraní,
slavnosti nejen vína a kulinářských zážitků, se bu-
de konat 28. a 29. září. Na šesti scénách opět uvi-
díte rytířská klání, dvorské tance období gotiky,
šermířské ukázky, kejklíře, žongléry, fakíry a pů-
vabné tanečnice, uslyšíte hudbu středověku. Zú-
častnit se můžete i výuky historických tanců a no-
vě jsme letos zařadili společné vystoupení prapo-
rečníků a bubeníků. Na hřišti u školy je připraven
mimo jiné dětský cirkus s výukou cirkusových

dovedností pro děti všeho věku, pohádkový jar-
mark, caparti si mohou zasoutěžit o sladké ceny.
Za mostem, na pravém břehu řeky Berounky,
bude v 11.00 a v 16.00 k vidění rytířský turnaj.
Karlštejnští trubači ve 13.30 zahájí u Vinařské
stanice historický průvod císaře římského a krále
českého Karla IV., který v doprovodu manželky
Elišky Pomořanské, početným císařským dvorem
a karlštejnskými vinaři jede na hrad, kde je uvítán
purkrabím. Velkolepá podívaná s bohatým histo-
rickým programem pokračuje až do večerních ho-
din. V sobotu je zakončena loučovým průvodem z
hradu na náměstí, kde můžete zhlédnout předsta-
vení s ohněm, šermem a tancem. Při nedělním za-
končení Karlštejnského vinobraní na nádvoří hra-
du za zvuků středověké hudby společně vystoupí
všichni účinkující.
Od náměstí ke hradu bude připraven středověký
jarmark s mnoha historickými stánky a dobovými
řemesly, spoustou dobrot, vínem a burčákem. Bu-
deme doufat, že nás nezradí počasí a že dobrou
náladu podtrhne i sluníčko. U historické brány,
vstupu do 14. století, zaplatíte v sobotu 200 Kč
(na tutéž vstupenku můžete přijít i v neděli), v
neděli 100 Kč. Děti do 15 let a návštěvníci v his-
torických kostýmech mají vstup zdarma. Těšíme
se na vás! Helena KOLÁřOVÁ, 

Karlštejnské kulturní sdružení

Co se bude dít...
* Karlštejnský halloween pro děti i dospělé se
uskuteční 21. září od 14.00 v autokempu Karlš-
tejn. Na programu jsou »strašidla« a podzimní de-
korace, výroba světelného hada i vyhodnocení
nejzajímavějšího osvětlení. Nezapomeňte si při-
nést jakoukoliv zajímavou sklenici. Za vstupné ve
výši 30 Kč bude zakoupen materiál - papír, lepid-
lo, barvy...  Radka VČELIČKOVÁ
* Old Fashion Trio zahraje v rámci Jazzového
léta na Karlštejně 27. 9. od 19.00 v karlštejnské
restauraci U Bílé paní. Martina MOTTLOVÁ
* Výstava kostýmů a rekvizit z filmu 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 hra-
du 120/60 Kč, rodinná 310 Kč. (pef)

Proč raději zůstáváte doma?
Od konce června jste se mohli každých 14 dní set-
kávat s jazzovými muzikanty, amatérskými i pro-
fesionálními, v karlštejnské restauraci U Bílé pa-
ní. Dva večery jsme měli možnost vychutnat si
modernější jazz v podání Štěpána Markoviče. Na
druhý z večerů si přizval své studentky z Ježkovy
akademie: Luciu a Barboru Priester. Lucia vý-
borně ovládala housle, Barbora kytaru. Bylo zá-
žitkem sledovat souhru muzikantů. Při dalších
večerech se předvedly kapely, jež hrály klasický
jazz i písničky ze Semaforu. Je nám líto, že ačko-
liv jsme se hodně snažili o propagaci, z řad
Karlštejňáků a lidí z okolí téměř nikdo nepřišel.
Prosím, prozraďte mi, proč raději zůstáváte do-
ma? Vždyť posedět při dobré muzice, s dobrým
jídlem a pitím, přece k  letním večerům patří!
Malá účast byla také na Letním plese, který se
konal na konci prázdnin v restauraci U Adama.
Vždy jsem si říkala, že chodit na ples v lehkých
šatičkám a střevíčkách na jehle v mrazu, sněhu a
náledí není to pravé. Nu, zimou jsem se klepala i
tentokrát - ples se konal pod širým nebem a srp-
nové večery již nejsou tak teplé. Ale užila jsem si
to! Díky všem, kteří přišli, i těm, kteří se podíleli
na přípravě. Nadále věřím, že bude lépe a že se
na některé z akcí, které se v Karlštejně konají,
potkáme. Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

Mazec nabídl pořádnou porci rockové muziky 
Třetí Karlštejnský rockový mazec se konal 7. září
v místním autokempu. Původně si fanoušci po-
řádnou porci rockové hudby mezi skalami a Be-
rounkou měli vychutnat již 8. června. Jenže - vel-
ká voda vzala nejen část kempu, ale i naše plány.
Jako náhradní termín tedy byla vybrána sobota,
7. 9. Počasí je vždy nevyzpytatelná věc, ale všich-
ni sázeli na babí léto, a to se skutečně onen pro-
sluněný víkend dostavilo v plné parádě. Bylo tak
teplo, že se mnozí báli, zda potencionální návš-
těvníci nedají přednost koupání či výletu na ko-

lech. Přípravy se však odbývaly s plným nasaze-
ním. Dopoledne v den koncertu mohli kolemje-
doucí zahlédnout v kempu čilý ruch. Montoval se
stan pro zázemí kapel, stavěly se prodejní stánky,
valily se sudy s pivem, zvukaři zapojovali mixáž-
ní pulty, »bedňáci« osazovali jeviště. Den se pře-
houpl přes poledne a začali se sjíždět první akté-
ři. Přijel Pavel Marcel, karlštejnský rodák a mu-
zikant, který hraje nejen s vlastní kapelou, ale tře-
ba i s Vildou Čokem. (Dokončení na straně 8) 

richard SPiTZEr, Karlštejn

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     10/2013 (18)                

POMÁHAJÍ NA ZAHRADĚ. Spousta nových dětí
přibyla od začátku září v karlštejnské školce. Ně-
kdo svůj nástup do nového prostředí zvládl bez
problémů, někdo s pláčem, ale to je úplně normál-
ní. Většinou se pláč (někdy i řev) projevuje cestou
do školky a v šatně při loučení, ale jakmile dítě
vstoupí do třídy, zklidní se a je v pohodě. Hned
první »školní« středu k nám přijelo divadýlko, děti
byly nadšené. Nejspokojenější jsou ale na zahradě
a v písku, některé také pomáhají paní Čvančarové
se zahradními pracemi. Doufáme, že nám přívěti-
vé počasí ještě dlouho vydrží. 

Text a foto Hana HraBÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

PRVNÍ DEVÍTKA. První ročník závodů v běhu
Karlštejnská devítka se konal v neděli 1. září. Zú-
častnil jsem se jej s kamarády a všichni si závod
velice pochvalovali. Těžká, kopcovitá trať okolo
hradu Karlštejna měřící devět kilometrů byla ve-
lice dobře vybraná a kvalitně připravená, včetně
zdravotního zajištění. Díky pořadatelům, kteří se
této sportovní akci ve svém volném čase věnova-
li. Petr KričKa, Řevnice    Foto NN M. FrÝDL

Císařský průvod zahájí trubači
KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ SE BUDE KONAT UŽ POSEDMNÁCTÉ

Karlštejnský zpravodaj
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Pavel Vítek byl na plakátech, ale vystoupení se nekonalo
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU VYRAZILY DO KARLŠTEJNA NA HRADOZÁMECKOU NOC 

V KINĚ. Diváci mohli vidět film Noc
na Karlštejně. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Lehce nevděčná úloha zahájit festi-
val před téměř prázdným kempem
připadla kapele Psí kšíry. Když se
III. Mazec rozjel říznými tóny této
pětičlenné punkové formace, stála u
zábradlí oddělujícího pódium od pu-
blika jen hrstka mladých fanynek-
přítelkyň kluků. Kapela hrála pře-
vážně vlastní tvorbu, vystoupení ale
zakončila převzatými kusy. S diváky
se rozloučili ironicky: „Děkujeme
první řadě, v té druhé je to slabší,
nějak tam nevidíme, asi je to špatně
nasvícené, nebo co…“
Pomyslné žezlo převzala další pun-
ková skupina z Nučic - Badys. Lidí
přibývalo. Kdo neseděl na lavici,
lehl si třeba na deku. Kdo měl žízeň,
došel si pro točené pivo, hladoví si
mohli dát grilované krkovičky či ku-
řecí stehýnka. O nejmenší diváky
bylo postaráno v dětském koutku,
který zajišťoval Domeček Hořovice.
Diváky k pódiu začala přitahovat ka-
pela Tenemit. Částečně za to mohlo
jejich podání známých hitů např. od
Ozzyho Osbourna, částečně přítom-
nost kytaristy Sambára, který je do-
ma v Karlštejně.
Jako další pozdravili diváky Black
Hill z Berouna. Jejich příchodem se
muzika značně přitvrdila a z tohoto
trendu se už neslevilo. O patrně nej-

větší show se postarala kapela Trau-
tenberk, která nahradila původně
plánované Contami Nation, jejichž
bubeník si zlomil ruku. Věrna svému
názvu, oblékla se do kostýmů, které
měly evokovat postavy známého
televizního večerníčku. Zpěvák s
přezdívkou Pan Obr představoval
Trautenberka. Zábavné bylo pozoro-
vat i mohutného vousatého muzi-

kanta s přezdívkou Sucharkt v kostý-
mu Anči (i když spíše vypadal jako
Michal Tučný zamlada). A co by to
bylo za krkonošskou pohádku bez
známé znělky? Zazněla jako »intro«
před vstupem kapely na pódium. To
už se setmělo, takže vynikaly barev-
né reflektory, které prořezávaly kou-
řové mraky, i chrliče plamenů, jež
použili ve skomírajícím slunečním

svitu i předchozí Black Hill. Kolem
pódia postával zástup diváků, kteří s
Trautenberky nadšeně poskakovali.
Drsné skladby skupiny Hand Grena-
de z Mirovic podtrhovaly dva efekt-
ně nasvícené obrázky ručních graná-
tů, kterými měli »vyzdobené« jeviš-
tě. V tu chvíli už u stolů nikdo z ná-
vštěvníků neseděl - všichni vytvářeli
správnou kulisu rockových koncer-
tů. O zakončení se postarala kapela
E.O.S. ze Stochova. I teď zněl noč-
ním autokempem hardcore-metal.
Stejně jako u předchozích dvou for-
mací se plně využily světelné efekty
a ohně. 
Třetí ročník skončil ve stanovenou
jedenáctou hodinu večerní. Skončil
ročník, který nejprve povodně »od-
sunuly« na září, ale který měl nako-
nec na počasí štěstí. Možná ale bylo
pěkné až moc - lidí nepřišlo tolik,
jako loni. (I když více, než předloni.)
Všichni doufáme, že za rok už nás
žádná smůla nepotká, a že díky kre-
ditu, o kterém jsme přesvědčeni, že
stále stoupá, si k nám najde cestu
ještě více lidí. 
Všem, kteří se na organizaci a zajiš-
tění třetího ročníku Karlštejnského
mazce podíleli, patří náš velký dík!

Richard SpiTzER, 
Karlštejnští mazáci, Karlštejn

Mazec nabídl pořádnou porci muziky 
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NEJVĚTŠÍ SHOW. O největší show se na karlštejnském rockovém festivalu
postarala kapela Trautenberk. Foto Richard SPITZER

Tak už je tu opět školní rok! Do karl-
štejnské školky přibylo mnoho nových
dětí a taky hodně prázdninových zá-
žitků. Děti nadšeně vyprávěly, kde
trávily léto. Chorvatsko, Itálie, Řec-
ko, Turecko, Tunisko… Někdo byl u
babičky, někdo na táboře, na Šumavě,
v Krkonoších. I já jsem koncem srpna
byla na horách. S partou známých
jsme si pronajali penzion v Dolomi-
tech, poskládali se do šesti aut a vyra-
zili. Po úmorné cestě plné zácp nás
přivítalo kouzelné vysokohorské měs-
tečko Cavalese a penzion s výhledem
do údolí i na kopce. Jako v pohádce! 
Tenhle typ dovolené provozujeme 15
let a už jsme sehraní. Na turistiku se
dělíme podle zdatnosti a chuti do pěti
skupin. Áčko jsou mladí a neklidní, již

vyrážejí brzy ráno a zlezou všechny
kopce, které si naplánovali. Béčko
jsou staří a neklidní, mají snahu zlézt
co nejvíc
k o p c ů ;
večer se
vracejí vyřízení, upachtění, bolaví a
protivní. Céčko jsou turisté - pohodá-
ři, kteří se courají po horách a kocha-
jí se. Déčko jsou chcípáci (pardon),
kardiaci, astmatici a prostatici - ti se
plazí po kopečkách seč jim síly (a lé-
ky) stačí. No a skupina E jsou lázeň-
ské lanovkářky. 
Já, moje kamarádka účetní Jana a zu-
bařka Marie tvoříme trio pohodářek.
Každé ráno vybavíme své polovičky
velkou svačinou a lékárničkou, kde
nesmí chybět prášeček na hlavu, na

žaludek, na klouby, proti průjmu...
Vyprovodíme je, abychom se ujistily,
že opravdu odcházejí zdolávat hory.

N a š e
trojka si
v y r a z í

procházkou (nebo autem) k nějaké
lanovce, bloumáme po okolí, v res-
tauraci si dáme kávičku, štrůdlík, ko-
cháme se pohledem na krajinu a pro-
bíráme holčičí věci. Když máme štěs-
tí na počasí, pozorujeme mraky pod
námi. Odpoledne se vracíme na zák-
ladnu a zkonstatujeme, že i tak to bylo
náročné, neboť jako správné turistky
s sebou nosíme hůlky, které ovšem
každou chvíli někde zapomeneme, a
tak se musíme vracet… (Jedny hůlky
se projely lanovkou dolů a opět naho-

ru – a nikdo je neukradl...) Ale jinak
jsme svěží a odpočaté. 
K večeru se postupně  začínají trousit
jednotlivé skupiny, členové si vymě-
ňují dojmy a vyprávějí si, co je kde
bolí a ukazují si případná zranění.
Tak to chodí celý pobyt. Jen skupina
E střídá lanovkový den se dnem lá-
zeňským. Vyrážíme do městečka, cho-
díme po obchůdkách (neubráníme se
něco si nekoupit) a prokládáme své
procházky kávou v malebných restau-
račkách. Vždy s výhledem do hor. 
Věříte, že je krásné se na ty hory dí-
vat, pozorovat, jak vystupují nad mra-
ky a užívat si pohodlí? A večer zase
lížeme rány těm, kteří se vracejí, trou-
sí a plazí z celodenních tůr…
Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Déčko jsou chcípáci, éčko lázeňské lanovkářky...

V sobotu 31. srpna se jako každo-
ročně konala na Karlštejně Hradozá-
mecká noc. Hrad byl otevřen až do
03.00, což jsme v žádném případě
nemohli vynechat. Na nádvoří jsme
dorazili před osmou večerní a již z
dálky slyšeli úžasnou muziku. Přiví-
tala nás kapela Junior Bigband.
Krásné melodie vylákaly i řadu lidí
k tanci, kastelána Jaromíra Kubů s
manželkou Naďou nevyjímaje. Pěk-
ně to roztáčeli!
Pak jsme již asi potisící zhledli film
Noc na Karlštejně. Promítání na
hradby má své kouzlo, bezva jsme se
pobavili i zazpívali.  Rovněž jsme
zhlédli výstavu kostýmů z tohoto
filmového muzikálu, od jehož natá-
čení uplynulu už 40 let.
Ve 23.00 jsme vyrazili na noční pro-
hlídku hradu. Vše již známe, ale
stejně to bylo zajímavé - noční pro-
hlídky mají něco do sebe. Jen nás

mrzelo, že hrad nebyl nasvícen dosti
dobře, jak by se určitě hodilo pro tu-
to akci! Velký zájem byl také o ražbu
mincí. Umělečtí kováři zájemcům
předváděli své umění - jsou opravdu
zruční a šikovní. 
Nakonec jsme se moc těšili i na
noční vystoupení Pavla Vítka, ale to
se bohužel nekonalo, i když na pla-

kátech byl uveden. Docela nás to
mrzelo. A tak jsme se rozloučili s
hradními prostorami a vykročili k
domovu. Byla docela teplá noc. Te-
prve ve Třebani na nás začaly padat
kapky deště, ale to nám fakt vůbec
nevadilo. Prima akce a - hezké vzpo-
mínky zůstanou. Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

KARLŠTEJNSKÉ (LETNÍ) POSTŘEHY

Policisté zadrželi dva řidiče »pod vlivem«
Karlštejn - Hned dva řidiče pod vlivem alkoholu zadrželi v uplynulých
dnech poblíž karlštejnského nádraží policisté.
„V sobotu 7. 9. před půlnocí jsme u nádraží ČD kontrolovali vůz Škoda
Felicia řízený paní M. D.,“ uvedla policistka Šárka Čedroňová s tím, že ři-
dičského průkazu se strážci zákona od ženy nedočkali. „Uvedla, že  opráv-
nění k řízení nevlastní,“ dodala Čedroňová. Řidičce policisté v dechu namě-
řili 2,29 a 2,46 promile alkoholu. „Řekla nám, že v restauraci u nádraží
vypila šest piv,“ uzavřela policistka.
Dalšího řidiče »pod vlivem« policie  nachytala hned den nato u firmy SVS.
Muži, který řídil felicii, v dechu naměřili 1,86 a 1,84 promile alkoholu.
„Panu J. J. byl na místě zadržen  řidičský průkaz,“ sdělila Čedroňová. (mif)
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Karlštejnská pážata mají za sebou první »ostrý« turnaj
DRUŽSTVA KARLŠTEJNSKÉ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY ZMĚŘILA SÍLY S LODĚNICEMI A KRÁLOVÝM DVOREM

V minulém čísle Karlštejnského zp-
ravodaje jsem slíbila, že budu pokra-
čovat v představování historie měs-
tyse Karlštejna, resp. Budňan. 
Na konci 19. a začátku 20. století byl
v rakouské monarchii, jejichž sou-
částí byly i české země, klid. Lidé
byli snaživí a skromní, vládl rušný
spolkový život, což se odráželo i ve
službách, obchodech, podnicích a
následně celkovém soužití obyvatel. 
Velkostatek v Poučníku získal pan
Máslo. Protože jej dovedl k úpadku,
odkoupila objekt židovská rodina
Winternitzů. Zpočátku se živili sbě-
rem dřevěného popela a ženských
vlasů. V dřevěné kolně - dnes tu stojí
budova Lesní správy - vařili mýdlo;
lidé jejich výrobně říkali »flusárna«.

Mýdlo i pálené kusové vápno rozvá-
želi na vozících po okolních obcích.
Když se zmohli, koupili si malé hos-
podářství u přívozu a později v draž-
bě i Máslův velkostatek. 
Bývalý panský hradní špejchar byl v
19. stololetí přestavěn panem Mál-
kem na dvouposchoďový obytný
dům (bývalá četnická stanice pod so-
kolovnou). Pod západní zdí domu na
zahradě Kolářových byl oblíbený
kulečník.  Dlouho zde bývala i pošta.
Ještě předtím sídlila v místě domu
poštmistra J. Nejepsy koňská přepře-
žná. Ve dvoře byly stáje.  Byl to dům
Kabátových a prostranství dnešního
domu Klimtových. 
Pan Bloch zavedl dlouho  úspěšnou 
manufakturu rukavičkářskou. 

Rovněž všichni hospodští se dobře
uživili. Vezměme to od hradu dolů: 
-  na hradě byla zájezdní hospoda Na
Kovárně, později hotel U Karla IV.,
dnes muzeum figurin
-  dále hospoda V záhybu nebo V
koleně, dnes restaurace Pod Hradem 
Štěpána Petráně 
-  hospoda na náměstí U Gráfnetrů,
později U Slepičků
- hospoda U Rešlů, dnes U Koruny 
- pivovarská restaurace U Přívozu 
- v Poučníku byly dvě hospody a na
Krupné jedna. 
V každé obci se vyskytují typické fi-
gurky s charakteristickými znaky. Ze
staré rodiny Marků to byl Pepíček
Mareček, který byl věhlasný rybář.
Zásoboval sousedy rybami a úspěš-

ně lovil úhoře na břehu u dnešní ko-
liby pod ústím Karlštejnského poto-
ka. Za 1. světové války zmírňoval
nouzi o potraviny lovem ryb i pro
další obyvatele obce. Byl velký dříč
a všechny těžké práce v obci obsta-
rával spolu se sousedy Ježdíkem,
Havlíkem a Šináglem. 
Další svéráznou figurkou byl prapo-
rečník Řemeslnicko-živnostenského
spolku pan Kučina, velmi vysoký
muž s výraznou tváří, důstojný v ty-
pickém kroji studentské gardy. 
Poslední výraznou figurkou byl sta-
rý Broft, přečasto holdující moku ve
všech hostincích. 
Příště vás seznáním s obchody a ře-
mesly v Budňanech.
Jitka ŠVeCOVá, Hlásná Třebaň

Malá oslava 115 let trvání nejstarší-
ho spolku v Karlštejně, Sboru dobro-
volných hasičů, se konala 7. září.
Měla podobu dne otevřených dveří.
Členové sboru připravili a naleštili
techniku, kterou si návštěvníci mohli
prohlédnout, stejně jako pomůcky a
náčiní, které ke své činnosti při zása-
zích potřebují. K vidění byla první

ruční stříkačka z roku 1898. V pro-
storách klubovny byly k nahlédnutí
staré i současné fotografie z činnos-
ti,  zásahů a výcviku jednotky. Histo-
rické dokumenty založení sboru,
zápisové knihy, pozvánky, plakáty...
Staré i současné opasky se sekerka-
mi, dýchací přístroje, přilby. Návš-
těvníci si mohli prohlédnout i oceně-

ní, která sbor a jeho členové obdrže-
li za svoji činnost a ceny získané při
soutěžích. Promítaly se záběry poří-
zené při předchozích oslavách, z os-
lav, kterých se sbor v rámci okrsku
zúčastnil, z povodní, brigád, budo-
vání garáží atd. Po řece jsme na raftu
povozili děti i dospělé. Je škoda, že

dne otevřených dveří se zúčastnil
dost malý počet návštěvníků. Na ha-
siče si každý vzpomene, až když, jak
se říká, mu teče do bot. Jinak o jejich
práci není zájem. Děkuji těm, kteří
se přišli podívat a podpořili tím naši
činnost. Jiří MrKáčeK, 

starosta SDH Karlštejn

K vidění byla stříkačka, sekery i přilby
KARLŠTEJNSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSLAVIL 115. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

NA OSLAVĚ. Účastníci hasičských oslav v Karlštejně.      Foto Matěj KOZA VYJÍŽĎKA. Svézt se po řece v hasičském člunu se zájemci mohli při dnu
otevřených dveří i o týden dříve na běžeckém závodě.    Foto NN M. FRÝDL 

Pepíček Mareček byl dříč, starý Broft často holdoval moku

Vložené utkání týmů přípravek
Karlštejna jako přestávkový prog-
ram mistrovského utkání A-mužstva
proti Komárovu (1:2) bylo zároveň
pozvánkou na nadcházející podzim-
ní turnaje nejmenších fotbalistů.
Díky velkému zájmu dětí byla do-
konce vytvořena dvě družstva. Své
»ostré« působení v podzimní části
sezony zahájila turnajem v Loděni-
cích. Oba naše celky si vedly výbor-
ně. Skvělým úspěchem byl zisk bo-
du za remízu s týmem Králova Dvo-
ra. Malým karlštejnským fotbalis-
tům, kteří nastoupili k mistrovskému
turnaji poprvé v životě, patří velké
uznání a pochvala za předvedený
výkon. Takto si vedli:
Karlštejn A – Loděnice 0:13
Karlštejn B – Králův Dvůr 0:15
Karlštejn A – Karlštejn B 7:0
Karlštejn B – Loděnice 0:13
Králův Dvůr – Karlštejn A 2:2
Turnaji dominoval sehraný tým do-

mácích Loděnic. Druhý skončil Krá-
lův Dvůr, třetí Karlštejn A a čtvrtý
Karlštejn B.
»Křest ohněm« tedy mají Karlštejn-
ská pážata za sebou, další turnaje je
čekají. Pokud by měli rodiče zájem
přihlásit své děti do nově založeného
týmu, přípravka pod vedením trené-
rů Richarda Gabriela a Petra Králíka
stále nabírá nové fotbalisty i fotba-
listky, a to ročníky 2006 až 2008.
Tréninky jsou vždy v úterý a ve čtvr-
tek od 17.00 na hřišti v Karlštejně.
Přejeme našim malým fotbalistům i
jejich rodičům hodně úspěchů a
sportovních radostí. 
Kdy hrají Karlštejnská pážata příště?
22. 9. 16:00 Loděnice
29. 9. 16:00 Králův Dvůr
6. 10. 16:00 Karlštejn
13. 10. 16:00 Karlštejn
20. 10. 16:00 Karlštejn
27. 10. 16:00 Králův Dvůr 

Michal ŠaMan, TJ Karlštejn
A JDE SE NA VĚC! Obě družstva karlštejnské přípravky s trenérem Petrem
Králíkem.                Foto Michal ŠAMAN
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Vrátila se Eliška, přibyla vínovice
V KARLŠTEJNSKÉ VINAŘSKÉ STANICI SE CHYSTAJÍ NA SKLIZEŇ A ZAVÁDĚJÍ SPOUSTU NOVINEK

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně se chystá
na sklizeň letošní úrody hroznů, ale také na novou
etapu ve své historii.
Letošní rok přinesl trochu »bláznivé« počasí. Vi-
naři stále vyhlížejí k nebesům a nervózně kontro-
lují zdravotní stav svých vinic. Zatím je dobrý, ale
vše je hodně zpožděné ve srovnání s jinými sezo-
nami a očekává se velmi pozdní sklizeň.
Od počátku letošního roku se ve vinařské stanici
odehrávají změny, měníme řez révy a její tvarová-
ní na produkčních vinicích. Pořídili jsme novou
techniku do vinic pro jejich lepší a efektivnější
obhospodařování, měníme technologii pro výrobu
vína a také se přibližujeme požadavkům zákazní-

ků. Víno prodáváme i o víkendu, pořádáme de-
gustace přímo ve vinném sklepě s prohlídkou vi-
nařství a vinic. Také jsme spustili náš nový Face-
bookový profil, kde můžete sledovat aktuální dění
a novinky v našem vinařství. Na trhu se objevily
staronové produkty a etikety našich vín. Aktuální
»novinkou« na trhu je tradiční známkové karl-
štejnské víno Eliška, které se vrací po přibližně
patnácti letech! Dalším podobným návratem bylo
prosincové uvedení Sektu Karlštejn Brut a Sec.
Zcela nově se v naší produkci objevila vínovice,
tedy pálenka z karlštejnských vín. 
Ve dnech 28. - 29. 9. se v Karlštejně uskuteční
slavnost vinobraní. Při této příležitosti budete mo-

ci ochutnat naše produkty a vidět některá techno-
logická zařízení přímo v akci. Srdečně vás zveme! 
David CHOCHOLATÝ, vedoucí VSV Karlštejn

V BEROUNĚ. Karlštejnští vinaři na Hrnčířských trzích v Berouně. Teď budete moci jejich výrobky
ochutnat přímo v Karlštejně, na historickém vinobraní. Foto ARCHIV

Hobbymarket ESO Lety 

V areálu je Vám dále k dispozici Supermarket BILLA, zahradnictví, 
prodejna zahradní techniky, kadeřnictví a pedikůra.

Těšíme se na Vás!

ROSTOU! Konečně nastala sezona hub. Jsem
vášnivá houbařka a jakmile se dozvím, že ros-
tou, připravím si košík, kudlu »rybičku«, psa a
vyrážím do okolních lesů. Většinou chodíme s
manželem , neboť můj orientační smysl s nále-
zem první houby selhává… Hned za naším do-
mem Na Černém vršku v Berouně je les, ale ať
jdete kam jdete, všude strmé kopce. Žádná pro-
cházka, mnohdy lezu i »po čtyřech«. O to víc
mě těší úlovky. Doma je pak vyskládám a třídím
- na sušení, na zavařování, na smaženici... Nej-
radši je ale zavařuji na kyselo. Ve skleničkách
zajímavých tvarů je pak rozdávám kamarádkám
»panelákovkám«, které znají les většinou jen z
televize. Také často jezdím na Třeboňsko, kde
máme chatu a houby tam rostou i když jinde ne-
rostou. Tam se dá v lesích chodit celé dny...
Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Drogerie * hračky * papírnictví 
* železářství  * elektro 
* barvy a laky * potřeby 

pro stavebníky i chovatele...

Otevřeno pondělí-sobota 7-19,
neděle 8-19 hodin

***
Restaurace ESO otevřena

pondělí-pátek 8-15.30 hodin
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Překvapení? Buřtguláš šéfkuchaře Jirky
V LESE NAD ŘEVNICEMI SE USKUTEČNIL BRANNÝ ZÁVOD MÍSTNÍCH MLADÝCH HASIČŮ

Sobotní odpoledne 14. září patřilo v
řevnickém lese mladým hasičům z
SDH Řevnice. Konal se zde branný
závod, jehož se zúčastnilo dvacet
běžců ve věku od 4 do 11 let.
Mezi úkoly, které musely děti plnit,
patřila znalost uzlování, topografic-
kých, dopravních a hasičských zna-
ček, zdravověda, šplh po vodorov-
ném laně nebo hod na cíl. Všechny
starší děti si zaslouží velikou poch-

valu, protože mají s maličkými posi-
lami velikou trpělivost, pomáhají
jím a starají se o ně. Všechna druž-

stva úkoly splnila, i když některé od-
povědi malých hasičů byly spíše ús-
měvné. Při vyhodnocení byli všichni

po právu odměněni diplomem a ba-
líčkem sladkostí. Jako velké překva-
pení bylo »buřtgulášové« pohoštění
přímo v lese od šéfkuchaře Jirky, je-
hož palačinky a buřtguláš jsou mezi
dětmi velice oblíbené. Velké podě-
kování patří i všem dospělákům
(Martinu Ryšavému, »dědovi« Jiří-
mu Melicharovi, Renatě 'Schnelze-
rové, Jirkovi, Hance, Jakubovi a
Ondrovi Voráčkovým), kteří se ma-
lým hasičům každý týden věnují na
trénincích - v létě u Berounky, kde se
nacvičuje práce s hasičskou techni-
kou, zejména nácvik požárního úto-
ku, v zimě pak v klubovně.

Lucie BOXaNOvá, Svinaře

Z našeho kraje 
* Tradiční chuchelské posvícení se
uskuteční 22. 9. od 12 do 17.00 v
areálu místní DTJ. Bude mít podobu
Velké orientační hry za věžemi v
okolí Chuchle. Start v rozmezí 12 -
13.00. Pro ty, kteří nechtějí objevo-
vat krásy chuchelské přírody, je při-
praveno sousedské posezení u grilo-
vané klobásy, kávy a posvícenských
koláčů.            Tomáš HrOMáDka
* Farmářské trhy se konají 28. 9.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. (vlc)
* Pro děti 1. i 2. stupně je určen Vol-
nočasový klub v budově řevnického
Sokola. Školáci si zde mohou pod
dohledem dospělého napsat úkoly,
číst knihy, hrát deskové hry, povídat
s kamarády. Od října bude klub mož-
né využít každý všední den od 12.30
do 18.00. Více na www.sokolrevni-
ce.cz. Helena DuškOvá
* Práce v ulicích Revoluční a Tyr-
šova komplikují přístup do školy žá-
kům I. stupně v Řevnicích. Pracuje
se zde na rekonstrukci povrchu ko-
munikací včetně rekonstrukce chod-
níku v Revoluční ulici na straně ško-
ly. Předpokládaný termín dokončení
prací je 30. 9. 2013. Po dobu stavby
bude provoz v Sádecké ulici jedno-
směrný, ve směru od Mírové ulice k
ulici Pražské.     (pef)
* Teprve šestnáctiletý mladík zem-
řel 7. 9. večer pod koly vlaku na nád-
raží v Zadní Třebani. Přivolaný lékař
z řevnické záchranky mohl konstato-
vat již jen smrt. Událost vyšetřuje
policie.                    Bořek BuLÍČEk
* Havárie osobního vozu 8. 9. ráno
zaměstnala hasiče, záchranáře i poli-
cisty na silnici mezi Mníškem pod
Brdy a Řevnicemi. Jednu lehce zra-
něnou osobu převezla řevnická zá-
chranná služba do nemocnice v Pra-
ze. Bořek BuLÍČEk

Benefice byla plná
pestrobarevných lidí
Řevnice - Podzimní benefice pro
Lesní školu/školku ze-Mě se ode-
hrála 15. září  v řevnickém Lesním
divadle. Odpoledne plné pestroba-
revných lidí i dětí bylo naplněno las-
kavými tóny, které u některých in-
terpretů přecházely do snivé  medi-
tační podoby; v případě Petra Kor-
beláře a Jana Kotulána přímo do
mysticko keltské polohy. Čarování s
hlasem předvedla Ridina ahmedo-
vá, opracovaný kořen spolu s hous-
lemi rozezněla Mama papa banda,
ohnivým hlasem zapěla agnes Ku-
tas... (help)

O veřejných místech
debatovalo čtyřicet lidí
Ve středu 11. září se ve Společen-
ském domě v zadní Třebani usku-
tečnilo veřejné setkání na téma Plán
rozvoje veřejných prostranství této
obce. Přes čtyřicet občanů se dozvě-
dělo o připravovaném dotazníkovém
šetření i o rozpracovaném plánu
rozvoje a zapojilo se do debaty.
Významnou částí večera byla disku-
se na témata stavu, funkce i vzhledu
návsi, sportovišť, nádraží, školy i
cest. dozvěděli jsme se tak nejpalči-
vější témata, která nás trápí, slyšeli
i pozitivní názory na různá místa v
obci. Setkání se zúčastnili také něk-
teří zastupitelé, kteří mohli bezpro-
středně reagovat.
zpracovatelé plánu také představili
několik nápadů, jak by některé plo-
chy v obci mohly vypadat, což vyvo-
lalo odezvy vstřícné i odmítavé. To
bylo také záměrem - motivovat spo-
luobčany k diskusi o rozvoji obce.
do konce září budou do schránek
obyvatel zadní Třebaně distribuo-
vány zmíněné dotazníky. Prosíme o
jejich upřímné vyplnění a těšíme se
na podněty důležité pro rozvoj naší
obce. Jan BArTOň, Zadní Třebaň

Hlásnotřebaňští hasiči
jsou ve finále soutěže 
Hlásná Třebaň - Do finále soutěže
určené sborům a jednotkám dob-
rovolných hasičů se dostali i dva
zástupci našeho kraje, hasiči z
Hlásné Třebaně a Mokropes. O ví-
tězích můžete svým hlasem  do 15.
října rozhodnout i vy.
„Jednotky SDH soutěží se zásahem,
který samy posuzují jako nejdůleži-
tější nebo nejúspěšnější. Hasičské
sbory zase přihlašují nejpřínosnější
akce, které zvyšují prestiž sboru,
rozvíjejí komunitní život v obci či
městě nebo jinak napomáhají k šíře-
ní dobrého jména dobrovolných ha-
sičů,“ sdělila Ilona Gártová z OÚ v
Hlásné Třebani.
Hlásnotřebaňští hasiči jako svoji
»nej« akci nominovali evakuaci
obyvatel v lokalitě Na Plovárně při
povodni dne 4. 6. 2013. Při zásahu
bylo evakuováno 30 lidí a 12 domá-
cích zvířat. V nominaci hasičů z
Mokropes stojí: „Začátkem roku v
rozmezí 14 dnů 2x hořelo v hotelu
Kazín, který je používán jako uby-
tovna pro dělníky a cizince. Naše
jednotka prováděla vyhledávání blí-
že nespecifikovaného počtu osob v
neznámém prostředí s nulovou vidi-
telností. Zachráněno bylo 43 osob, z
toho 22 zraněných.“
Hlasovat můžete jak na internetu
(http://moravskehospodarstvi.cz/we
bsite/others/hasici2013/hlasovani),
tak posláním SMS. Vítěze čeká od-
měna 30 tisíc korun.                     (pef)

dĚTI dOSTaLY PŘÍBORY. Vítání občánků se konalo v Řevnicích. děti
dostaly dárek - příbory a pamětní listy, maminky květinu. nové obyvatele
Řevnic přivítal starosta města Libor Kvasnička. (pef)

Foto kateřina SeiFerTOVÁ

Hodyně - Ráno 14. září se wakan-
tanka (velký duch ) pousmál směrem
ke Svinařům a především pro Ka-
monta - Petra Kadeřábka z Řevnic
rozhrnul mraky.  na tento den připa-
dl začátek I. Řevnického Woodstoc-
ku. na pohádkovém pozemku, tzv.
Hobitíně, mezi Hodyní a Litní tu
Kamont připravil pro návštěvníky,
kterých bylo kolem 200, večírek,
jenž aspiruje na titul nejlepší pří-
rodní mejdan rocku. zázemí bylo vý-
borně nachystané, bylo tu adrenali-
nové vyžití pro děti, ohně vesele pla-
nuly a kapely vyhrávaly ze všech sil.

Překvapením večera byli místní Vo-
sáči - kapela Vosí Hnízdo. Kdo ne-
slyšel a neviděl, nepochopí! dále
vystoupili s drajvem a neuvěřitel-
ným zpěvákem adamem Langerem
ScB, dobře známí Orkus, Beaton,
dailly cofee... »Večírek« plný muzi-
ky a přátelských setkání, který Ka-
mont v neuvěřitelně krátkém čase
nachystal pro své přátelé a jejich
přátele, trval dvacet čtyři hodin!
Všichni, kdož jsme měli možnost
místní Woodstock prožít, děkujeme a
těšíme se na příští ročníky.

Helena PeLikÁNOVÁ

Woodstock se konal v Hobitíně

Nový chodník už slouží obyvatelům Svinař

na záVOdecH. Mladí řevničtí hasiči při branném závodě, který se konal
v sobotu 14. září. Foto Lucie BOXANOVÁ

HOTOVO. V uplynulých dnech byla
dokončena stavba chodníku, který
vede podél hlavní silnice od hospo-
dy U Lípy k nové autobusové za-
stávce ve Svinařích. Časem zde ma-
jí vzniknout i dva přechody pro
chodce. Práce byly financovány ob-
cí Svinaře se sedmdesátiprocentním
příspěvkem Státního fondu doprav-
ní infrastruktury.              Text a foto

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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TESAŘSTVÍ MIHALÍK KARLŠTEJN
kompletní realizace střech, stavba garážo-
vých stání, pergol, balkonů, oplechování

komínů a střech, atd...

Tel.: 731 480 496 
e-mail:tesarstvi.mihalik@seznam.cz

výroba a tisk
dopisních 
obálek

www.frances.cz

Spole!nost INFOCREDIT s.r.o., Palackého 70, Dob"ichovice, v zastoupení svého klienta nabízí
k prodeji t"i exkluzivní stavební pozemky (v#echny t"i pozemky spole!n$ tvo"í ucelenou !ást
o v%m$"e 3.977 m2 a lze je prodat i vcelku ) v p&vodní zástavb$, které vznikly schválen%m
rozd$lením p&vodního pozemku parc.!. 2743. Pozemky se nacházejí v pravob"e'ní !ásti m$sta
Dob"ichovice, v oblasti Brun#ova.
Jedná se o pozemky na slunném míst$ nedaleko centra m$sta, mimo záplavové území, tém$"
rovinné, s exkluzivním v%hledem na dob"ichovick% zámek, centrum m$sta a "eku Berounku
protékající st"edem m$sta. Ka'd% z nabízen%ch pozemk& je ur!en pro v%stavbu jednoho rodinného
domu se dv$ma nadzemními podla'ími a podkrovím, koeficient zastav$nosti 0,20 a je p"ístupn% po
zpevn$né komunikaci.
Ke ka'dému pozemku jsou p"ivedeny ve#keré dostupné sít$ (elekt"ina, plyn, vodovod, kanalizace)
ve stavu umo'(ující okam'ité napojení.

1) Stavební pozemek – soubor nemovitostí - a to pozemku parc.!. 2744 o v%m$"e 67 m2,
pozemku budoucí parc.!. 2743/11 o v%m$"e 1.135 m2 (v%m$ra celkem 1.202 m2) a stavby -
rekrea!ní chaty !.ev. 60. - Stavba - rekrea!ní chata - ur!ena k demolici, lze vyu'ít p"ípadn$ jako
za"ízení budoucího staveni#t$. Její stav odpovídá stá"í a omezené údr'b$.

2) Stavební pozemek - tvo"en samostatn%m pozemkem budoucí parc.!. 2743/12 o v%m$"e
1202 m2 - velmi atraktivní pozemek tvo"en ucelenou, nepatrn$ sva'itou plochou.

3) Stavební pozemek - tvo"en samostatn%m pozemkem budoucí parc.!. 2743/13 o v%m$"e
1.253 m2 - velmi atraktivní pozemek tvo"en ucelenou, nepatrn$ sva'itou plochou.

Termín prohlídek: 26.zá!í 2013 a 10.!íjna 2013, v"dy od 10,00 hod. Místo
setkání zájemc# je na k!i"ovatce ulic Na Vyhlídce a U Rokle v Dob!ichovicích.

Individuální prohlídky - po tel.konzultaci (605 231 332)
Odevzdání nabídek v$etn% nabídkové ceny do 17.!íjna 2013 do 14,00 hod. -
po&tou nebo osobn% do kancelá!e spole$nosti INFOCREDIT s.r.o., Palackého 70,
252 29 Dob!ichovice (od pond%lí 14.10. 2013 do $tvrtka 17.10.2013 v"dy od 8,00
do 14,00 hod). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout v&echny nabídky.

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMK'

Bli"&í informace: www.infocredit.cz , nebo na tel. 605 231 332 - ing.Ji!í Geissler
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V sobotu 7. září odstartovala každo-
roční spanilá jízda svinařských mo-
peďáků. Účastní se jí mopedy značky
Stadion malých kubatur vyrobené do
roku 1980. Vítán je ale každý závod-
ník - letos se zapojili také veteráni,
Velorex nebo velká Tatra. 
Závodu měřícího 58 kilometrů se
zúčastnilo 110 jezdců, z toho 19 žen.
Brzy ráno »kolona« vyrazila ze Svi-
nař do Zadní Třebaně, Bělče, Korna,
Měňan a přes Vinařice do Všeradic,
kde byl připraven oběd. Odtud se po-
kračovalo do Lážovic, Neumětel a
přes oba Chlumce, Osov a Vižinu
zpět do Svinař. Zde se odehrálo slav-
nostní vyhlášení cen. Nemladším
účastníkem spanilé jízdy byl Pavel
Cihlář (ročník 1997), naopak nej-

starším Ludvík Hofman (1931). Nej-
těžším závodník Jiří Hodek váží 138
kg, z největší dálky - Lužná u Rakov-
níka - dorazil Jiří Libra. Titul Nej-
většího smolaře získal Honza Krbec,
který měl po cestě nejvíc poruch.
„Hlavně, že jsem dojel,“ komentoval
to sportovně sám nešťastník. Velký
obdiv patří všem 19 ženám, jež cestu
absolvovaly v úplně pohodě. A díky
OÚ Svinaře, který věnoval ceny. 
V sobotu 12. října se bude od 13.30
konat 1. ročník Svinařských 38 zatá-
ček - závodů mopedů Stadion. Start i
cíl budou před hostincem U Lípy ve
Svinařích. Závodit se bude v katego-
riích Speciál a Neupravené. Třešnič-
kou na dortu bude propagační jízda
mopeďaček.     lucie boxAnoVá,

Svinaře 

Řevničtí si vychutnali
Jawáč, divoký podnik
Skupinka mopeďáků z Černošic a
Řevnic vyrazila na tradiční meziná-
rodní motosraz Jawa klubu Praha,
tzv. Jawáč, který se konal v Jizbicích
u Čechtic. Sraz navštívily stroje bez
rozdílu značek a kubatur, ale Jawa
byla pořadatelem akce vítána před-
nostně. Součástí divokého podniku
byla kaskadérská show a Globus
smrti od Crazy Day. Hlavní cenu
srazu - motocykl Jawa 50 Robby - si
odvezl Jarda od Berouna. Vydařený
víkend si  báječní kluci a holky na lé-
tajících strojích vychutnali plnými
doušky! Helena PElIKánoVá,

Jakub KAdEřábEK, řevnice 

Hlavně, že jsem dojel! smál se smolař
SVINAŘŠTÍ MOPEĎÁCI POŘÁDALI SPANILOU JÍZDU A CHYSTAJÍ »OSMATŘICET ZATÁČEK«

Splnil závod tvá očekávání?
Závod mi tak trochu udělal čáru přes
rozpočet. Bylo jen 16 stupňů Celsia
a převážnou část cyklistiky i celý
maraton pršelo. Navíc šílený vítr bi-
čoval ostrov a lámal stromy. Závodu
se zúčastnilo 1669 startujících z 52
zemí světa. Cyklistická část se jela
okolo nejvyšší sopky ostrova Hok-
kaidó měřící přes 2.000 m - hned
jsem věděl, že ji den po závodě zku-
sím zdolat. 
Kolikátý jsi skončil?
V kategorii profi jsem ocitl v cílo-
vém prostoru na 7. místě, což jsem

hned oslavil křečí do obou nohou a
byl jsem odnesen stranou, abych ne-
překážel dalším závodníkům. 
Máš nějaké zážitky, které člověk
potká jen v Japonsku?
Kromě toho, že se zde jezdí vlevo,
lidé jsou stále pozitivně naladěni a
neumějí hovořit jinak než japonsky,
se mi líbí to, že s ničím nemají pro-
blém. A v restauraci mužům po třetí
mističce sake nabídnou automaticky
jídelní lístek s Gejšou (nemyslím tu
čokoládu). Úplně největší zábava
ovšem je auto s GPS navigací v ja-
ponštině...
Čeká tě letos ještě nějaký závod?
Po dobrém umístění v Japonsku
jsem byl pozván na začátku listopa-
du na závod Ironman Florida. I zde
je na programu 3,8 km plavání, 180
km cyklistiky a 42,2 km běhu - při-
hlášeno je přibližně čtyři tisíce star-
tujících. A pak už mě snad čeká jen
lyžování s rodinou... Takže co se tý-
ká triatlonu, tečku za sezonou udě-
lám na Floridě.  

Helena PELIKÁNOVÁ

Již 46. ročník jízdy do vrchu histo-
rických vozidel Zbraslav-Jíloviště se
konal 7. září. Délka trati je asi 4.000
metrů, jezdci absolvují 2 jízdy.
Maximální průměrná rychlost je 50
km/hod, za její překročení jsou trest-
né body. Na Zbraslavi byla k vidění
spousta nádherných aut, motorek i
krásně stylově oblečených dam a
mužů. Vystavený zde byl nejstarší
Hupmobil 32 HP z roku 1910 či
Whippel Overland vyrobený v roce
1927, jediný v Česku. Našla jsem tu
i motorku Norton, na které jsem jako
dvacetiletá holka jezdila (i když
ještě bez řidičáku) kolem Štěchovic!
Den nato, v neděli, 8. 9., se uskuteč-
nil 37. ročník Tachlovického trojú-
helníku. Zatímco závod Zbraslav-Jí-
loviště je vyhlášen spoustou nádher-
ných automobilů, do Tachlovic se
zase od roku 1967 sjíždějí krásné
historické motorky. I když samozřej-
mě i autoveterány jsou tu k vidění -
soutěže se mohou zúčastnit všechna
vozidla vyrobená do roku 1960. Byly
tu zastoupeny: Jawa, Triumph, ČZ,
Peugot, Douhlas, Skutr, Harley Da-

vidson, BSA, Indian Scout,  Griffon,
Manet AJS 350 a spousta dalších. I
zde jsem objevila svoji oblíbenou
motorku Norton. Paráda! K bezva
náladě přispělo krásné slunečné
počasí...

Jitka ŠVECoVá, Hlásná Třebaň

Triatlonista z Řevnic uspěl v Japonsku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

MOPEĎÁCI. Účastníci zářijové spanilé jízdy svinařských mopeďáků před
startem. Foto Jana KozáKoVá

Našla jsem i motorku Norton...
VE ZBRASLAVI ZÁVODILA AUTA, V TACHLOVICÍCH MOTORKY

V JAPONSKU. Josef Svoboda na zá-
vodech v Japonsku.   Foto ARCHIV

Autorka článku se svým oblíbeným
strojem Norton.          Foto ARCHIV
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Řevnice otočily zápas z 1:4 na 5:4!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Devět gólů schytaly
Dobřichovice na hřišti vedoucího
celku 1. B třídy. Řevnice dokázaly
otočit z 1:4 na 5:4!
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Březnice 2:0 
Branky: Janouš, Kolman
Hosté byli zpočátku aktivnější, ale
domácí kontrovali. V 11. minutě po
centru Jablonského a zblokované do-
rážce Kolmana se míč odrazil před
Janouše - 1:0. Do přestávky měly Le-
ty ještě několik šancí, ale neproměni-
ňovaly je, stejně jako po změně st-
ran. Až v 72. minutě vyslal kolmici
Jablonský na Kolmana, který střelou
k tyči domácí uklidnil - 2:0. O minu-
tu později přestřelil Kalivoda prázd-
nou branku hostů.        Jiří KÁRNÍK
Mníšek - FK Lety 2:0 (2:0)
Derby rozhodli domácí v první půli,
kdy přehráli pasivní hosty důrazem a
přímočarostí. Do vedení šli v 16. mi-
nutě po sérii chyb v hostující defen-
zivě. Ve 39. minutě získali po nepřes-
ném pasu Rosenkranze domácí míč,
odcentrovali a volný útočník pohodl-
ně zvýšil na 2:0. Druhý poločas se
Mníšek bránil a Lety se snažily ut-
kání zdramatizovat. Vypracovaly si
několik šancí, ale gól se jim nepoda-
řilo vstřelit. V 90. minutě byl zbyteč-
ně vyloučen Baubín.                     (jik)

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
SK Petrovice - Dobřichovice 9:0
Na hřišti prvního celku tabulky se
Dobřichovicím nepodařilo zopako-
vat bojovný výkon z minulého utká-
ní s Lety. Domácí byli jasně lepší.

Někteří jejich hráči byli tak rychlí, že
je nešlo ani zfaulovat.                 (oma)

OZT, okresní přebor
Trubín - OZT 3:0
Bez Soukupa, Šťastného či Pazdery

sice Ostrovan na hřišti vedoucího tý-
mu podal bojovný výkon, ale kvalita
byla na straně soupeře. Když už se
zdálo, že je počáteční tlak domácích
pryč, prosadil se hlavičkou jejich zá-
ložník. Pár minut před koncem polo-
času to bylo 2:0 - akci po křídle dora-
zili domácí do opuštěné brány. Na
začátku 2. poločasu padl po kompli-
kované rozehrávce do sítě Třebaň-
ských třetí gól. Lukáš Jambor navíc
neproměnil penaltu za faul na svého
bratra Martina.   (Mák)
OZT - Osek 1:2
Branka: M. Jambor (z penalty)
Ostrovan podal nejhorší podzimní vý-
kon, soupeř vyhrál zaslouženě. (Mák)
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
TJ Stašov - TJ Karlštejn 1:2
Branky: Klusák, Váňa
Červená karta: Lopušan
Zatímco domácí byli schopni pře-
střelit i odkrytou branku z 5 metrů,
zraněními a disciplinárními tresty os-
labený Karlštejn byl efektivní. Do
vedení šli hosté po uvolnění Klusáka,
který se sám před gólmanem nemý-
lil. Druhou branku přidal těsně před
přestávkou Váňa. Stašov sice v úvo-
du 2. půle snížil, ale do tlaku ho ne-
pustilo vyloučení jednoho ze hráčů.
V emotivním závěru byl vyloučen i
hostující Lopušan.  Michal ŠAMAN
TJ Karlštejn - Neumětely 1:0
Branka: Klusák
Hrdinou zápasu se stal gólman Císař,
který v první půli chytil penaltu a v
závěru zápasu pokryl i samostatný
únik. O vítězství domácích rozhodl v
88. minutě Klusák. Michal ŠAMAN

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Jinočany 5:4
Góly: Vašut 2, Wrobel 2, Koštialik
Po dvou prohrách se od domácích
nečekaly zázraky. Už v poločase pro-
hrávali 1:2 a když šel soupeř po změ-
ně stran do vedení 4:1, nikdo z pří-
tomných padesáti diváků nedoufal v
bodový zisk. Řevnickým borcům se
však podařil málokdy vídaný obrat a
získali první body v soutěži. (Mák)
Klinec - Řevnice 6:4
Branky: Vašut 2, Baleja, Wrobel 
FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Chodouň - Liteň 5:0
Liteň - Hýskov 0:3

Ze Žatce se ligoví házenkáři vrátili bez bodu
ŘEVNIČTÍ BORCI HRAJÍCÍ OBLASTNÍ SOUTĚŽ ZAČALI VE STARÉ HUTI, KDE SE JIM NEDAŘÍ - PROHRÁLI I TENTOKRÁT 
Řevnice - Oblastní soutěž začala
pro řevnické »národní« házenkáře
utkáním v sousední Staré Huti,
kde již delší dobu nevyhráli. Nepo-
vedlo se to ani tentokrát.          (NN)
Stará Huť - Řevnice B 15:24
Branky: Štech 6, Veselý P. 5,
Jelínek 4
V tvrdě vedeném utkání jsme na lep-
ší výsledek neměli!
V neděli 8. 9. se v Řevnicích hrál
turnaj mladšího žactva. Naši kluci
začali hodně ustrašeně, brzy vysoko
prohrávali. V závěru mocně stahova-
li díky Markovi Humlovi, který se
stal tahounem družstva, ale stačilo to
jen na zkorigování porážky. 
Řevnice ml. žáci - Bakov n/J  14:18
Branky: Huml 13, Kolomazník
Řevnice ml. žáci - Podlázky  13:12
Branky: Huml 12, Palička
Vstup do utkání se zase nepovedl, a
tak měl Marek co dohánět. V závěru

se prohrané utkání podařilo otočit!
Řevnice B - Spoje 26:9
Branky: Kraus 9, Jelínek 8, Veselý
P. 7, Štech 2
Další kolo se hrálo 14. 9. První zápas
byl jasnou záležitostí našich kluků.
Ke druhému utkání měli nastoupit
Špunti. Soupeř se omluvil, a tak si to
naši nejmenší rozdali mezi sebou.
Červení vyhráli nad modrými 13:12.
Řevnice st. žáci - Spoje 13:16
Góly: Huml 6, Edl 4, Karpíšek 3
Program pokračoval zápasem star-
ších žáků. Klukům schází tahoun, a
tak se musí snažit všichni. To se jim
příliš nedařilo - prohráli po vlastních
chybách o tři branky.
NH Řevnice B - Spoje 8:17 
Branky: Veselý P. 3, Jelínek 3,
Kraus, Veselý M.
Dorostenci v roli B-družstva hodně
chtěli, rozhodčí však byl proti.

Petr HOLÝ, Řevnice

Žatec - NH Řevnice  20:18 
Branky: Zavadil 8, Knýbel 5,
Hartmann 5
Ze začátku zápasu řevničtí druholi-
goví házenkáři hodně chybovali, do-
mácí měli neustále náskok jedné
dvou branek. Za stavu 17:15 pro Ža-
tec byl za facku vyloučen bek Lein-
weber - paradoxně nám to pomohlo

ke srovnání skóre 18:18. Žatečtí dvě
minuty před koncem zvýšili na
19:18 a nám domácí obrana zastavi-
la poslední šanci na brankové čáře.
Domácí ještě přidali gól z trestu. 

František ZAVADIL, Řevnice

NH Řevnice - Sokol Záluží 12:14 
NH Řevnice - Vřeskovice 17:18
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V Letech byl Horváth, v Řevnicích Bednář

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Hostomice 21. 9. 16:30
Podlesí - FK Lety 29. 9. 16:30
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Žebrák - Dobřichovice 21. 9. 16:30
Dobřichovice - Vonoklasy 29. 9. 16:30
OZT, okresní přebor
Tlustice - OZT 21. 9. 16:30
OZT - Chlumec  28. 9. 16:30
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Trubín - Karlštejn 22. 9. 16:30 
Karlštejn - Osek 28. 9. 10:15 
VŠERADICE, okresní přebor
Stašov - Všeradice 21. 9. 16:30 
Všeradice - Neumětely 28. 9. 16:30 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Roztoky 21. 9. 16:30 
Č. Újezd - Řevnice 28. 9. 16:30 
FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Chrustenice - Liteň 21. 9. 16.30 
Králův Dvůr B - Liteň 28. 9. 16.30   

Fotbalista Plzně Pavel Horváth se přijel 6. září podívat do Letů. Po tré-
ninku žáků i přípravky podepisoval suvenýry a následně s mladými fotba-
listy sledoval nepovedené utkání ČR - Arménie. 
Řevničtí fotbalisté si zase mohli 3. 9. zatrénovat s hráči Sparty Praha Ro-
manem Bednářem a Lukášem Váchou. Ti také na hřišti Za Vodou uspořá-
dali neformální autogramiádu a rozdali mnoho upomínkových předmětů s
logem Sparty. Po tréninku se konala beseda dětí s hráči - Roman i Lukáš
ochotně odpověděli na všechny dotazy dětí. Díky Katce Dragounové, která
vše potřebné zajistila jak s prvoligovými hráči, tak s jejich oddílem. Podě-
kování zaslouží i trenéři David Lacina, Lucka Stratilová, Jirka Sýkora a
Honza Hruška, kteří se vzorně starají o fotbalovou omladinu.

Jiří KÁRNÍK, FK Lety, Miroslav KRatochvÍL, Slavoj Řevnice
Foto Jiří KÁRNÍK a NN M. FRÝDL


