
Letošní údaje samozřejmě ještě ne-
jsou kompletní, ale podle předběž-
ných statistik přijelo ve druhém čtvrt-
letí roku 2013 do středočeských hro-
madných ubytovacích zařízení 183
445 návštěvníků. Je to o 6,3 % méně
než ve stejném období loňského roku.
Na celkovém počtu ubytovaných hos-
tů v ČR se kraj podílel 5,2 %. Nej-
větší počet turistů byl ubytován v Pra-
ze (podíl na ČR 42 %), nejméně v

Pardubickém kraji (2,4 %). Nejvyšší
meziroční nárůst zaznamenaly kraje
Olomoucký (o 7,3 %) a Zlínský (o 7,2
% více), naopak k nejvyššímu pokle-
su návštěvnosti došlo v kraji Plzeň-
ském (o 13,2 %). 
„Turistů nepřibývá a tržeb už vůbec
ne,“ potvrdil Jiří Chyba, který vlastní
obchůdek se šperky a dřevěnými vý-
robky na karlštejnské »zlaté stezce«.
„A když už návštěvníci přijedou, jako

třeba o vinobraní, skoro nic nekupu-
jí,“ dodal.
Mezi nejčastější hosty ubytovacích
zařízení Středočeského kraje patřili
ve 2. čtvrtletí 2013 tuzemští návštěv-
níci (71,4 %). Těch se ovšem ubyto-
valo o 12 tisíc méně než ve stejném
období předchozího roku, což zname-
nalo pokles návštěvnosti o 8,4 %. 
V průběhu celého prvního pololetí ro-
ku 2013 přijelo do hotelů, penzionů a
kempů na území Středočeského kraje
293 221 návštěvníků - o 3,5 % méně
než ve stejném období předchozího
roku.  Miloslav FRÝDL

V Řevnicích hořel zahradní
domek, škoda je milion
Řevnice - Velký požár zahradního domku v
Řevnicích likvidovali 13. září řevničtí profesio-
nální hasiči spolu se svými dobrovolnými kole-
gy z Řevnic i Dobřichovic.
„Kouř byl tak silný, že jsme museli zasahovat v
dýchací tehnice, skrytá ohniska byla vyhledávána
pomocí termokamery,“ uvedl řevnický profesio-
nál Pavel Vintera s tím, že příčinu ohně zkoumá
Technický ústav požární ochrany. Předběžná ško-
da byla stanovena na jeden milion korun.      (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Princezna četla své knížky - strana 4
* Na hradě Karlštejně straší! - strana 9

Dobřichovice - Své »želízko v oh-
ni« bude mít v říjnových parla-
mentních volbách i dolní Pobe-
rouní. O poslanecké křeslo se roz-
hodl ucházet jeden z nejvýrazněj-
ších starostů našeho kraje, dobři-
chovický Michael PÁNEK.
Stálo to hodně přemýšlení – než ses
rozhodl kandidovat?
O nějaké možnosti ovlivňovat více
veřejné dění uvažuji již asi tři roky.
Dospěl jsem k názoru, že pokud
chci do něčeho zasahovat, něco
ovlivňovat, musím vstoupit do poli-
tické strany. Nestraníků, které něk-

do osloví, aby reprezentovali určitou
stranu a při tom v ní nebyli, je jen
velmi málo. A pokud chci vstoupit
do nějaké politické strany, tak jich tu
na výběr mnoho není. V Dobřicho-
vicích byli a jsou velmi seriózní lidé
v ODS. Místní sdružení dlouho vedl
respektovaný předchozí starosta
Václav Kratochvíl. Já jsem několi-
krát za místní ODS kandidoval v
komunálních volbách, tak se roz-
hodnutí o vstupu do této strany nabí-
zelo. Samozřejmě vím, že v ODS
byla řada podivných lidí, ale nyní
mám pocit, že její vedení má oprav-

du upřímnou snahu zbavit se všech,
kdo podivnými praktikami pověst
straně kazí. Dobřichovická ODS by-
la jednou z těch, kdo se před časem
podivným praktikám vzepřeli. Já
jsem se shodou mnoha okolností
ocitl mezi představiteli tohoto očist-
ného procesu a nedávno jsem byl
zvolen předsedou nově tvořené ob-
lasti ODS Praha-západ. Zároveň
jsem dostal nabídku kandidovat do
Poslanecké sněmovny Parlamentu.
Celé se to seběhlo poměrně rychle,
takže mnoho času na přemýšlení ne-
bylo. (Dokončení na straně 2)        (mif)

NA VINOBRANÍ. Tisíce návštěvníků přijely poslední zářijový víkend na historické vinobraní do Karlš-
tejna. Někteří z nich i v dobových kostýmech. Foto NN M. FRÝDL

Poberouní - Karlštejn o posledním zářijovém víkendu zaplavily tisíce ná-
vštěvníků z tuzemska i zahraničí. Davy, které za nádherného podzimního
počasí dorazily na historické vinobraní, snad alespoň trochu vylepší ne
právě příznivé statistiky cestovního ruchu ve středních Čechách.

Turistů v kraji neustále ubývá
VYLEPŠÍ DAVY, KTERÉ DORAZILY NA VINOBRANÍ, LETOŠNÍ STATISTIKY?

1. října 2013 - 20 (606) Cena výtisku 7 Kč

»Šlapku« vyhráli
cyklisté z Řevnic

Chci více ovlivňovat veřejné dění! tvrdí starosta Dobřichovic

Muž se zřítil do Malé Ameriky
Mořina - Další nešťastník spadl do jednoho z
lomů u Mořiny. Z vody jej svědkové události
vytáhli zraněného a podchlazeného.
K neštěstí, jež se stalo v lomu Malá Amerika, byli
profesionální hasiči z Řevnic voláni 25. září. „Při
příjezdu jednotek byl muž již venku z vody, ze
které mu pomohli svědkové, avšak zraněný a pod-
chlazený,“ sdělil hasič Pavel Vintera. Jeho kolego-
vé nešťastníka ošetřili a ve vyprošťovací vaně vy-
táhli na hranu lomu. Záchranka jej pak převezla do
nemocnice. „V době zásahu cvičili poblíž speleo-
logičtí záchranáři, kteří se na vyproštění podíleli
také,“ dodal Vintera. (mif)

Dívky odhazovaly oděv
Karlštejn - Na hradě i v podhradí,
od kuropění do klekání... Tak zní
motto Karlštejnského vinobraní, jež
se letos konalo již posedmnácté. K
jeho vrcholům patřil, jako vždy, prů-
vod císaře Karla IV. s chotí Eliškou
Pomořanskou a doprovodem. He-
roldy, trubače, pištce, šašky, polyka-
če ohně, fakíry, mágy... jste mohli
vidět na nádvoří, v městečku i na
louce u nádraží. Skvělá byla hudeb-
ní představení mnoha žánrů. Zlatým
hřebem byla kapela Krless s Pepí-
nem Vondráčkem z Haloun v hlavní
roli. Nádvoří zaplněné návštěvníky
skákalo do rytmu, vlnilo se, tleskalo.
Některé dívky dokonce,  odhazovaly
části oděvu...         (help)
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Co tomu říkali doma, manželka,
dcery…?
Musím upřímně říci, že jsem to do-
ma moc nekonzultoval. Každopádně
chci rodinu do politického dění za-
pojovat co nejméně. 
Proč vlastně kandiduješ – štve tě,
jako většinu »normálních« lidí, v
jakém stavu je politická scéna čtyři-
advacet let po pádu komunistického
režimu?
Mám k tomu několik důvodů, ale
hlavní jsou dva. Prvním důvodem je,
že jsem již dlouho v komunální poli-
tice a myslím, že je čas předat tuto
práci novým lidem, kteří vnesou do
Dobřichovic nové myšlenky, nové
aktivity. Já sice podnikám, ale dom-
nívám se, že část svého času by měl
každý věnovat nějaké obecně pro-
spěšné činnosti. Pro mne touto čin-
ností dosud byla práce pro Dobři-
chovice. Získal jsem za devatenáct
let zkušenosti, které chci uplatňovat
dále. Když se mi nabídla možnost
kandidovat do Poslanecké sněmov-
ny, chci se o to pokusit. Samozřej-
mě, že mě štve politická scéna. A
měl jsem také možnost hovořit s řa-
dou poslanců. Přestože nechci být
namyšlený, měl jsem z některých
pocit, že bych to mohl dělat lépe. 
Druhým vážným důvodem je obava
z možného návratu komunistů k mo-
ci. Můj otec byl v politických proce-
sech odsouzen na doživotí. V komu-
nistických lágrech a v uranových do-
lech strávil 14 let. Komunisté se tvá-
ří, jako kdyby se nic nestalo, za nic
se neomluvili a teď se ještě cpou do
vlády. Cítím jako povinnost učinit
vše pro to, abych návratu komunis-
tického režimu zabránil. A protože
nechci jen nadávat na poměry, chci
se pokusit ovlivňovat dění osobně.  
Nemáš strach, že se z oblíbeného
starosty stane neoblíbený poslanec?
To se může stát, je to riziko tohoto
postu. Rád bych ale měl před sebou
a před Bohem čisté svědomí. Popu-
larita je přelétavá věc a nevypovídá
moc o práci. Řada lidí je populárních
jen díky tomu, že jim popularitu za-
jistí zaplacená PR agentura. 
Politika je po desítkách afér politi-
ků všech partají skoro synonymem
pro korupci, tunelování, klientelis-
mus, aroganci… Opravdu se ti do

takového prostředí chce? A proč
mají voliči uvěřit, že zrovna ty zůs-
taneš vůči tomu všemu imunní?
Politika by měla být práce jako kaž-
dá jiná. Je náročná proto, že člověk
rozhoduje o mnoha věcech a výsle-
dek se projeví až po letech. V tom je
rozdíl s komunální politikou. Když
se opraví cesta v obci, je to hned vi-
dět. Když se přijme zákon, začne
mnohdy platit, až když ti, co o tom
rozhodovali, už v Parlamentu nej-
sou. Neexistuje osobní odpovědnost.
Jestli se mi tam chce? Když se budu
považovat za slušného, odpovím tak-
to: Nepůjdou-li do politiky slušní li-
dé, zůstanou tam nakonec jen ti nes-
lušní. Proč by mi měli voliči věřit?
Mohu ukázat jen na to, že jsem se
snažil 19 let pracovat odpovědně a
poctivě pro Dobřichovice. Věřím, že
je ta práce vidět, a stejně bych se
snažil pracovat i ve sněmovně. 
Co je tvým zásadním tématem, co
chceš změnit, dělat jinak, než dosa-
vadní politické garnitury? 
Zaměřit bych se chtěl na několik vě-

cí. První je podpora školství a učite-
lů. Ze zkušenosti vím, že sehnat pe-
níze na školu je téměř nemožné. Ve
státním rozpočtu na to není ani po-
ložka. Jsou peníze na různé podivné
projekty, na cyklostezky, zeleň... ale
na školství peníze nejsou. Je potřeba
více kvalitních učitelů, a ti musí ze
svého platu důstojně uživit rodinu.
Vím, že hlavní motivací nejsou pení-
ze, ale nejde-li z učitelského platu
uživit rodina, budou učitelé stále od-
cházet do jiných oborů. V souladu s
pravicovou politikou jsem proti zvy-
šování daní. Důležitá je rozpočtová
odpovědnost, zde je srovnání hospo-
daření města a státu na místě. Obec
je takový malý stát. Není možné stá-
le utrácet více, než vyděláme. To je
úsudek zdravého rozumu, kterým se
řídí samosprávy. Zvyšování daní je
ale cestou špatným směrem. Důleži-
tá je podpora malého a středního
podnikání. V neposlední řadě budu
usilovat o to, aby co nejmenší podíl
na moci získali komunisté. Je to stra-
na, která je stále stejná, přestože se

částečně přejmenovala. Jak jsem již
říkal: Tato strana se nikdy nedistan-
covala od zvěrstev, která prováděla v
50. a 60. letech. Neuznává, že zniči-
la život tisícům lidí a rodin. Neomlu-
vila se za stovky zavražděných v ko-
munistických lágrech. Myslím si, že
taková strana by se již nikdy neměla
dostat k moci.
Proč mají voliči dát svůj hlas, svůj
preferenční hlas, právě tobě?
Myslím, že jsem všechny důvody již
řekl. Jako poslední důvod uvedu, že
by se každý poslanec měl starat o
svůj region. Já jsem za 19 let práce
na úřadě podporu žádného poslance
nepocítil. To bych se snažil změnit. 
Chystáš setkání s voliči, pozveš nás
na předvolební gulášek…?
Snažím se spíš než o mítinky praco-
vat s osobním doporučením. Více in-
formací je na webu www.michaelpa-
nek.cz. Zde se o mě můžete doz-
vědět více a uvážíte-li, že bych mohl
být dobrý poslanec, budu rád, když
moji volbu doporučíte i svým zná-
mým. Miloslav FRÝDL

Chci více ovlivňovat veřejné dění! 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

U KAMENE. Michael Pánek (čtvrtý zleva) při zahájení výstavby nové školy v Dobřichovicích.                 Foto ARCHIV

Řevnice - »Televizní« štáb se usíd-
lil minulý týden v řevnickém Mod-
rém domečku. Svůj předvolební
spot tu natáčela poslankyně za
ODS Lenka Kohoutová. „Je to
kvalitní kavárna se skvělým servi-
sem,“ pochvalovala si.
Modrý domeček Kohoutová podle
vlastních slov zná dlouho. „Do poli-
tiky jsem vstoupila z neziskového
sektoru, před lety jsem spoluzaložila
Nadační fond pro podporu zaměst-
návání osob se zdravotním postiže-
ním a sama jsem vedla firmu, která
dávala práci zdravotně handicapova-
ným,“ tvrdí žena, která se v těchto
dnech intenzivně připravuje na ob-
hajobu svého poslaneckého mandá-
tu. Do voleb prý půjde se stejnou
myšlenkou, jakou razí celý život: Je
nutné bourat nesmyslné zdi. „Včetně
těch, které brání lidem s postižením

ve vstupu do běžného života. Je tře-
ba si uvědomit, že takoví lidé mohou
odvádět a odvádí v drtivé většině
oborů stejně kvalitní práci jako zdra-
ví. Jen potřebují trochu upravit pra-
covní podmínky a příležitost místo
litování,“ míní.   
Lenka  Kohoutová je podle osobního
setkání velmi sympatická dáma. Jak
se cítí ve vysoké politice po všech
těch skandálech, které se neustále
objevují. Netěší ji, prohlašuje, žádný
z nich.  „Když to vezmu do důsled-
ku, tak takové věci brzdí práci, kte-
rou jsem do Poslanecké sněmovny
přišla odvést pro voliče,“ říká. „Poli-
tika není odtržená od života. Nao-
pak, politická reprezentace je odra-
zem společnosti. Chceme-li ji změ-
nit, je třeba se potkávat se svými zá-
stupci a mluvit s nimi. Máme mož-
nost dění kolem sebe ovlivňovat a je

smutné, pokud si ji neuvědomujeme,
nebo na ni rezignujeme. Souhlasím,
že to chce více píle, než týden před
volbami pročíst billboardy, ale jsem
přesvědčena, že se taková píle vy-
platí. Poprvé jsem kandidovala v
roce 2010 s tím, že jsem chtěla změ-
nit postoj státu k neziskovému sek-
toru. Na kandidátce jsem byla na ne-
volitelném 29. místě, ale díky deseti
tisícům preferenčních hlasů jsem se
do sněmovny dostala. Volili mne li-
dé, kteří dobře znali mou práci v
charitě. Velmi si jejich důvěry vá-
žím a ctím i zodpovědnost, která jde
ruku v ruce s touto podporou. Proto
jsem se i jako poslankyně potkávala
s lidmi z »nezisku«. Patří jim velký
dík za to, že jsem neztratila kontakt
s reálným světem a je na nich, jak
mou práci ohodnotí v nadcházejících
volbách.“   Helena PeLiKánOvá

Lenka Kohoutová: Je neustále nutné bourat nesmyslné zdi 
POSLANKYNĚ NATÁČELA V ŘEVNICKÉM MODRÉM DOMEČKU SVŮJ PŘEDVOLEBNÍ SPOT

V DOMEČKU. Lenka Kohoutová.
Foto NN H. PELIKÁNOVÁ
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Fanynku vycvičil »myslivec« Roden
DIVADELNÍ A FILMOVÝ HEREC SPOLUPRACUJE S CHOVATELSKOU STANICÍ GÁBINY ŽELEZNÉ Z ŘEVNIC
Řevnice, Skrýšov - V minulých
Našich novinách vyšla zpráva o
úspěchu fenky Portugalského oha-
ře Fanynky, jejíž majitelkou je
Gábina Železná ze Řevnic. Psici ke
skvělým výsledkům dovedl herec
Marian RodeN, který s rodinou
žije a hospodaří na zámku Skrý-
šov. Je známý svou láskou ke zví-
řatům - kromě psů chová nádher-
né portugalské koně, oslíky, pávy,
krávy, kozy... Když jsme za ním
na jejich panství nedaleko Kamý-
ka nad Vltavou přijeli, chvíli jsme
měli dojem, že za majestátní budo-
vou zámku staví někde na kopci
Noemovu archu.
Jak jste vlastně k Fanynce přišel? 
Když jsem byl v Portugalsku s úmy-
slem koupit nějakého koníka, viděl
jsem tam kromě úžasných, skoro až
nadpozemsky krásných portugal-
ských koní i zajímavé psy. Nikde v
Čechách jsem takové plemeno ne-
potkal. Zaujalo mě na první pohled a
bylo mi jasné, že bych takového pej-
ska moc chtěl. Vrátil jsem se do
Čech a začalo pátrání...
... které vás přivedlo do Řevnic?
Přesně tak, nejprve jsem sbíral infor-
mace o plemeni a pak jsem přes in-
ternet hledal, kdo by ho u nás mohl
mít. A našel jsem paní Železnou z
Řevnic, která má chovatelskou stani-
ci. Nejprve jsme si telefonovali a o
Portugalských ohařích dlouze poví-
dali, pak jsem se jednoho dne sebral

a vyrazil k Berounce. Fanynka je
krásná, ale nebyla správně vycviče-
ná. Tak jsem se jí ujal.
vy vedle všech svých aktivit ještě
cvičíte psy?
Já jsem vždycky cvičil psy, měli
jsme je od dětství. Psi a koně v mém
životě hrají důležitou roli, jejich síla
mě obohacuje. Rád si k výcviku vy-
bírám po všech stránkách kvalitní
plemena. Ale v dávné minulosti jsem
si vycvičil i Barunku - mopsíka, tu
jsem učil všelijaké cirkusové kous-
ky. Pak už to byla samá velká a slu-
žební plemena - je to dáno i mým
koníčkem, myslivostí. Strašně rád
chodím do lesa a - na hony.
Jak dlouho jste Fanynku cvičil? 
Fanynku jsem cvičil před závodem
asi čtyři měsíce, ale nepřetržitě! Mo-
ji psi žijí se mnou, takže vlastně vý-
cvik probíhá neustále, i když třeba
snídáme, odpočíváme... Průšvih byl,
že před zkouškami začala hárat, což
může být dost problém. Moc mě pře-
kvapila, na jejím výkonu to vůbec
nebylo poznat. Má milou povahu,
ale když o něco jde, umí být pevná a
vydrží vážně hodně    
Takže k vašim čtyřnohým členům
rodiny přibude i miminko Portugal-
ského ohaře? 
Určitě! Je to moc pěkné lovecké
plemeno, povahově vyvážené a cha-
rakterově kvalitní. Pokud bude po
Fanynce bude to radost!       

Helena PeLIKÁNoVÁ
S FANYNKOU. Marian Roden na zámku ve Skrýšově. Fanynka první zleva.

Foto Helena PELiKánová 

Vydařená akce, ale kde jsem sakra ztratila šálu?
PREMIÉROVÝ ŘEVNICKÝ »WOODSTOCK« OČIMA JEDNÉ Z NÁVŠTĚVNIC

Zprávu o premiérovém řevnickém
»Woodstocku«, který se konal 14.
září,  jsme otiskli v minulém vydá-
ní Našich novin. Takto akci prožila
jedna z návštěvnic. (NN)

Je čtvrt na šest,14. září 2013. Spolu s
rodiči se vydáváme ze Řevnic směr
Svinaře a Liteň, kde se koná řevnický
Woodstock. První ročník. Po chvilce
hledání místa mezi loukami nalézá-
me pole zaplněné auty a zaslechneme
rozjíždějící se akci. Cesta k dějišti ve-
de malebným údolíčkem s potokem,
který bohužel způsobil určitou roz-
bahněnost terénu. Sakra, budu muset
svoje jediný tenisky, který jsou čirou
náhodou světlý, asi vyhodit!  
Vítáme se s pořadateli a následuje
prohlídka místa. Ukazují nám zácho-
dy, tedy spíš to, co za ně má být pova-
žováno. Cesta vede po visacím můst-
ku z prken přes potok, což v pozdních
hodinách znamená pro některé spo-
lečensky unavené účastníky skutečně
oříšek. Za dvěma závěsy z prostěra-
del se vyskytují tři pneumatiky nad
sebou přiklopené příklopkou od zá-
chodu. Právě jsem se rozhodla, že
budu chodit raději do polí...
Po stáncích s pivem, masíčkem a klo-
básami zbývá z prohlídky už jen pole
pro stany, lanové atrakce pro malé i
větší, lavičky přikryté střechou a sa-
mozřejmě pódium, na kterém se prá-
vě předvádí skupina Vadanc. Zahrají
pár písní a nastupuje další skupina -
nějaký čas jsem s ní koexistovala i já.
Teď hraje pod názvem Space Criple
Bastards. Krajem se rozléhá charis-
matický hlas zpěváka Adama Langra
a kytarové triky kytaristů Ženy i Kry-

štofa. Urazili kus cesty. Jen škoda, že
v sestavě chybí bývalý baskytarista
Kubík Kamont mladší, jež kapele do-
dával další zvláštní odstín. Po pár pí-
sních se připojí na zpěvákovo vyzý-
vání i fanoušci a začíná se tvořit me-
nší kotlík. Jakmile kluci ukončí pro-
dukci, na scénu přichází místní le-
gendární kapela Vosí hnízdo. Teď už
může být řeč o regulérním kotli, zpě-
vák dostává všechny do varu výstu-
pem, zpěvem i ověřenými »peckami«.  
Po skončení vystoupení se potácím
vyčerpaná pro pivo a ochraptělým
hlasem kamarádce přitakávám, že to
byl nářez. Na tuhle kapelu nedám do-
pustit už od patnácti, co mě na ni při-
vedl můj o pět let starší bratr. Na ba-

ru se zdržím déle, než bych chtěla,
klábosím s kamarády a prošvihnu i
další dvě kapely - jednu mně nezná-
mou a Orkus .»Jablíčko« i pivo mě
zaměstnaly trochu více; některé pří-
tomné dokonce natolik, že usnuli na
pařezu v sedě. 
Poslední kapela, kterou registruju a
je pro mě příjemným zakončením ve-
čera, je Harvey Band. Názvem si ale
nejsem jistá, měla jsem už dost upito!
Hlavním členem je Honza Drašnar,
který mne s kamarádkou přesvědčil,
abychom ještě zůstali. Okolo třetí
hodiny ranní se rozehrávají a pak už
jen vychutnáváme v opojném stavu
tóny písní a odměňujeme umělce tan-
cem odpovídajícím muzice, hodině a

našemu rozpoložení. Pak už ale op-
ravdu vyrážíme domů, po cestě vyta-
hujeme opilého kamaráda z auta, v
němž vyspává opici a Monika nás ve-
ze domů. Celý večer obětavě nepila,
což je na medaili. Domů se dostávám
kolem půl páté a jediné, na co před
usnutím myslím je, že to byla vydaře-
ná akce. Ale kde jsem sakra ztratila
tu šálu...?
Akce se konala nepřetržitě dvacet
čtyři hodin.  Druhý den odpoledne se
uklízelo a - hurá, moje milovaná hed-
vábná šála se našla. Příjemně strá-
vený víkend, patří se poděkovat
všem, kdo se zúčastnili či pomohli.
Tak za rok druhý ročník...?

Anna LEdvinKová, Řevnice

NA WOODSTOCKU. Přehlídka rockových a beatových kapel se konala nepře-
tržitě dvacet čtyři hodin - od 14. do 15. září.                  Foto Tomáš HEJLEK

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR. Petr Ka-
deřábek Foto Tomáš HEJLEK
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Známí umělci pomáhají Kontu Bariéry
V MODRÉM DOMEČKU SI BUDETE MOCI KOUPIT DÍLA Z JEDENÁCTÉHO AUKČNÍHO SALONU VÝTVARNÍKŮ
Prodejní výstavu originálních obra-
zů známých českých umělců, kteří
věnovali svá díla Kontu Bariéry, po-
řádá Modrý domeček Řevnice. 
Od 8. října do 30. listopadu budete
moci v řevnické kavárně zakoupit
umělecká díla z 11. Aukčního salonu
výtvarníků za velmi zajímavé ceny a
ještě tím přispět na dobrou věc. Vý-
nos z prodeje totiž poslouží na finan-
cování stipendií pro studenty s han-
dicapem. V roce 2012/13 podporuje
Stipendium Bariéry 62 studentů - 51
pokračuje z předchozích let.
Stipendium je určeno pro středoško-
láky a vysokoškoláky z řad těžce zd-
ravotně handicapovaných studentů.
Středoškolákům a vysokoškolákům
je vyplácen měsíční příspěvek 1000
až 4000 korun. Příspěvek není pod-
míněn studijními výsledky, ale je
chápán jako sociální podpora, která
pomáhá hradit část nákladů spoje-
ných se studiem. Pro mnohé studen-
ty je tato podpora rozhodující.
V prosinci 2012 Konto Bariéry
úspěšně vydražilo umělecká díla z
11. Aukčního salonu za 4 986 000
korun. A další podpora bude přibý-

vat z doprodeje u nás. Do letošního
salonu přispělo rekordních 383
umělců. Za nejvyšší cenu - 310 000
korun - byla na aukci vydražena
Kulová hlava, tavené broušené sklo
dvojice Libenský-Brychtová. Boj o
ni byl dramatický, z vyvolávací ceny
podražila více než třikrát. 
Božena Jirků, ředitelka Konta Ba-
riéry, byla po skončení aukce spoko-
jená: „Letošní ročník byl v mnoha

ohledech opravdu rekordní. Jsem z
atmosféry aukce naprosto nadšená.
Zájemci soupeřili, přetahovali se,
přihazovali, a to vše nejen proto, aby
získali umělecké dílo, ale také aby
přihodili peníze na naši chloubu –
Stipendium bariéry. Věřím, že další
peníze ještě přibudou díky doprode-
ji, který zahajujeme v kavárně Mod-
rý domeček v Řevnicích.“ 
Tak neváhejte a přijďte si k nám

vybrat! Více na www.kontobarié-
ry.cz v katalogu doprodeje 11. Aukč-
ního salonu a na www.os-naruc.cz
Šárka HaŠKOVÁ, Náruč, Řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
4. 10. 18.00 REBELKA
11. 10. 18.00 RIVALOVÉ

KINO ŘEVNICE
Začátek promítání v řevnickém kině byl
z důvodu zdržení ve výběrovém řízení
odložen. V provozu bude kino od listo-
padu či prosince.        robert Bargel

KINO CLUB ČERNOŠICE
V první polovině října se v kině ne-
promítá. (vš)

KINO MÍR BEROUN
1. 10. - 2. 10. 17.30 (St 18.30) REVIVAL
1. 10. 20.00 OMAR
3. 10. - 6. 10. 18.30 (Pá 17.30, So 20.00)
RIVALOVÉ
4. 10. - 5. 10. 20.00 (So 17.30) DIANA
5. 10. - 6. 10. 15.30 ZATAŽENO,
OBČAS TRAKAŘE 2 3D
7. - 9. 10. 18.30 (Út 17.30) DONŠAJNI
8. 10. 20.00 LIDSKÝ ROZMĚR
10. 10. 15.30 LÍBÁNKY
10. 10. - 16. 10. 18.30 (Pá+Ne 20.00,
So+Út 17.30) KAMEŇÁK 4
11. 10. - 12. 10. 17.30 (So 20.00) MAKE
YOUR MOVE 3D
12. 10. 15.30 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE  2D
13. 10. 15.30 LETADLA
13. 10. 17.30 RIVALOVÉ

KINO RADOTÍN
1. 10. 19.00 ZUZANA MICHNOVÁ:
JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT
2. 10. 17.30 ONE DIRECTION 3D:
THIS IS UP 3D
2. 10. 20.00 NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
3. 10. 17.30 OGGY A ŠKODÍCI
3. 10. 20.00 COLETTE
4. 10. 18.00 ANDRÉ RIEU - LIVE IN
MAASTRICHT 2013 (záznam koncertu)
5. 10. 16.00 ŠMOULOVÉ 2
5. 10. a 9. 10. 17.30 RIVALOVÉ
5. 10. 20.00 DONŠAJNI
8. 10. 17.30 NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
8. 10. 20.00 GRAVITACE
9. 10. 20.00 V ZAJETÍ DÉMONŮ
10. 10. 17.30 TOHLE NENÍ KALIFOR-
NIE
10. 10. a 12. 10. 20.00 (So 17.30) KA-
MEŇÁK 4
11. 10. 17.30 JÁ, PADOUCH 2 3D
11. 10. 20.00 THE ROLLING STONES -
SOME GIRLS: LIVE IN TEXAS (kon-
cert 1978)
12. 10. 16.00 OGGY A ŠKODÍCI
12. 10. 20.00 GRAVITACE 3D

Kapela TŘEHUSK vám nabízí svoje nejnovější CD
Nikdy mně nezněly ty všeradský zvony

Na albu najdete skladby:
Náš císař pán, Ku Praze je
cesta dlouhá, Nikdy mně

nezněly ty všeradský
zvony, Slunko jasné 

za černými mraky, Bílý 
kvíteček, Já jsem ten
synáček marnotratný, 
U malýho vokýnka, 
Žádnej, žádnej neví,

Holubinka, V Pohořelci
jsou kasárna, Když jsem

šel od vás, Ten všeradskej
kostelíček, Pětatřicátníci aj.

Desku si můžete objednat na: 724 135 824
či na trehusk@nasenoviny.net

Tipy NN
* Shauli Einav Quartet vystoupí v
Clubu Kino Černošice 2. 10. od
20.00. Seskupení vede izraelský sa-
xofonista Shauli Einav a doplňuje ho
slovenské trio Jazz&More.           (vš)
* Divadelní představení v angličti-
ně s názvem The History of England
- Part 1 můžete zhlédnout 3. 10. od
19.00 v černošickém Clubu Kino.
Hra je pojata jako humorný průřez
dějinami Anglie od vpádu Římanů
po vládu královny Alžběty I.        (vš)
* Na vlastní uši band Josefa Klímy
zahraje 3. 10. od 19.00 v Klubové
scéně U Koruny Radotín.           (dar)
* Výstava Vinařství v Karlštejně od
dob Karla IV. po současnost je od 3.
10. do 30. 11. instalována v konír-
nách Císařského paláce hradu Karlš-
tejna. Martina MOTTLOVÁ
* Skladby G. Frescobaldiho, P.
Ebena, A.Vivaldiho, M. de Falla, E.
Granadose  aj. přednesou 5. 10. od
18.00 ve velkém sále zámku Dobři-
chovice Oldřiška Musilová (mezzo-
soprán), Martin Sauer (kytara) a Jiří
Richter (viola).  (vlc)
* Martina Fišerová Trio se předsta-
ví černošickému publiku 5. 10. V
Clubu Kino uslyšíte od 20.30 jazz i
pop. (vš)
* Pohádka Český rok v podání Ka-
teřiny Šlégrové s lidovými písnička-
mi, říkadly a pranostikami bude k vi-
dění 6. 10. od 15.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice. (vlc)
* Divadelní představení pro děti od
3 let Duhová pohádka bude provede-
no v Clubu Kino Černošice 6. 10. od
16.00. V činohře s loutkami hrají
Kamil Koula a Jana Podlipná.     (vš)
* 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. (šah)
* Punk-rocková skupina Bonebro-
ke s předkapelou Osm setin bez jídla
hrají 11. 10. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. (vš)
* Pohádku Jak dobrák se stal krá-
lem a vykuk do pekla přišel zahrají
11. a 12. 10.  od 18.00 v zámku Dob-
řichovice děti z divadelního kroužku
Kukadýlko.  Vlaďka CVRČKOVÁ
* Cestopisnou besedu s projekcí
fotek a videoukázek nazvanou Taju-
plná Indonésie můžete navštívit 12.
10. od 19.00 v sále Dr. Fürsta Dobři-
chovice. Součástí akce bude výstava
šperků a taneční vystoupení.       (vlc)
* Fotografie Berouna od Jakuba
Pavla jsou do 12. 10. vystaveny v be-
rounské kavárně Jiná Káva.          (aš)
* Radotínské posvícení se koná 12.
i 13. 10. Oba dny je od 10.30 na
místním náměstí připraven bohatý
program - vystoupí například Old
Fashion Trio, Jiří Helekal, Xindl X,
Burma Jones, To víš, Qjeten, Alot-
rium či Třehusk. (mif)
* Walter Phishbacher New York
trio zahraje 13. 10. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 150 Kč. (pb)
* Obrazy a malby Marcely Horáč-
kové jsou do 25. 10.  k vidění ve vel-
kém sále zámku Dobřichovice. (vlc)

sobota 21. zárí od 16:00
Zámecký dvurVšeradiceg
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NA POČEST MEDU. Desáté Medové odpoledne pořádaly 21. září ve Spo-
lečenském domě v Zadní Třebani ZO Českého svazu včelařů Liteň a komor-
ní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. Návštěvníci měli možnost nav-
štívit ojedinělé tržiště intelektu, zaposlouchat se do specifického vystoupení
Českých kontrafagotistů, užít si hravé  hudební vystoupení žáků ZŠ Liteň,
zhlédnout dětské pohádkové představení Tygřík, zasoutěžit si  a v neposled-
ní řadě vyslechnout znepokojivou přednášku MUDr. Radka Hubače na téma
falšování medu. (help) Foto viktor ŠKaroupKa

Dětská spisovatelka Marka Míková
navštívila Obecní knihovnu Mořinka.
Přečetla a zahrála dětem část ze své
knížky pro nejmenší Roches a Bžun-
da, poté četla ze své poslední knihy
Mrakodrapy. K ní měla z krabic vy-
robené mrakodrapy - zapojila také
caparty, kteří si na ně zahráli. 
Holčičky a kluci měli na paní Mí-
kovou spoustu všetečných otázek. To,
co je zajímalo, nás, dospělé, mnohdy
pořádně překvapilo - i spisovatelka
se občas pořádně rozesmála. Děti se

ptaly na příhody, které Marka Míko-
vá prožila na návštěvě Ameriky, poví-
dalo se o Šípkové Růžence a všem
malým holčičkám svítila očíčka štěs-
tím, že se s princeznou opravdu set-
kaly. Míková si totiž Růženku zahrá-
la ve známé filmové pohádce Jak se
budí princezny. Je to sice mnoho let
zpátky, ale Marka je stále krásná a
příjemná. Do naší knihovny ji rádi
pozveme i příště.                

Kateřina Smoterová, 
starostka mořinky

Princezna četla ze svých knížek
DO MOŘINKY PŘIJELA SPISOVATELKA MARKA MÍKOVÁ
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Všeradův kurýr

Sedmý ročník gastronomických
slavností spojených se soutěží profe-
sionálních kuchařů se konal 21. září
ve Všeradicích. 
Každoročně vaří kuchaři na zadané
téma; to letošní bylo pro soutěžící
opravdovou výzvou. Během relativ-
ně krátké doby museli před zraky
návštěvníků připravit svíčkovou
omáčku, hovězí vývar, tatarský bif-
tek a sladký dezert. Svého úkolu se
všichni zhostili se ctí.
Vítěz tří předchozích ročníků Martin
Krulich z restaurace Berounská Bas-
tila přenechal letos putovní pohár M.
D. Rettigové Jaroslavu Hájkovi z
Cream Catering Praha. Že je tento
kuchař opravdu mistr kulinářského
umění, dokládá nejen první místo v
soutěži, ale i mnohá kulinářská oce-
nění a zkušenosti ze světových
kuchyní v Bangoku, Singapuru, Sai-
gonu, Oslu či Zürichu. Na druhém

místě skončil loňský vítěz Michal
Krulich, třetí místo obsadil Martin
Bouček z restaurace M. D. Rettigové
ve Všeradicích. Členem poroty, kte-
rá soutěžící kuchaře posuzovala po-
dle mnoha kritérií a neměla to op-
ravdu lehké, byl i šéfkuchař restau-
race Potrefená husa Petr Víska.
V soutěži o nejlepší bábovku zvítě-
zila Ivana Hrušková ze Všeradic.
Návštěvníci mohli na vlastní oči sle-
dovat nejenom počínání kuchařů, ale
mohli také ochutnat mnoho dobrot,
o které se postarala cateringová spo-
lečnost. Ani letošní ročník se neobe-
šel bez soutěže. Děti závodily v pojí-
dání borůvkových koláčů od paní
Frajerové z Hostomic, dospělí se
utkali v pivní štafetě. Pivo se samo-
zřejmě pilo místní, 11° Všerad ze zá-
meckého pivovaru.
Střední odborné učiliště Hlinky v
Berouně připravovalo pro návštěv-
níky několik druhů alkoholických i
nealkoholických nápojů, k mání by-
lo i skvělé víno.
Celodenním programem provázel
moderátor Patrik Rozehnal, ceny ví-
tězům spolu se starostou obce předá-
vala jako každý rok Magdalena Do-
bromila Rettigová v dobovém kostý-
mu. Jedním z vrcholů bohatého ce-
lodenního programu, v němž účin-
kovaly kapely několika žánrů, taneč-
ní skupiny i kejklíř, byl křest nové
desky staropražské skupiny Třehusk
Nikdy mně nezněly ty všeradský
zvony. Písničky z nové desky s ka-
pelou zpívalo celé zaplněné hlediště.
Všechny již nyní zveme na VIII.
ročník gastronomického svátku, kte-
rý se bude konat 20. září 2014.  

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Nejlepší svíčkovou
umí Jaroslav Hájek
VŠERADICE HOSTILY GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2013 (135)

Zahrádkáři vystavovali
ovoce a zeleninu
Výstava ovoce a  zeleniny se při pří-
ležitosti kuchařské soutěže Vaření se
zámeckou paní konala 21. září ve
všeradickém Zámeckém dvoře. Již
popáté ji uspořádala místní organi-
zace Českého zahrádkářského svazu
Všeradice. Přes nepřízeň počasí v
letošním roce se podařilo vystavit
dostatek ovoce a zeleniny. 
Děkujeme všem zahrádkářům a oby-
vatelům  Všeradic i okolních obcí,
kteří svými výpěstky přispěli k úspě-
chu letošního ročníku výstavy. Již se
těšíme na příští, šestý ročník.  

Václav SEDLÁčEK,
předseda MO čZS Všeradice 

Netopte plastem!
Říjen se ujal vlády, nejvyšší čas vrh-
nout se na zahrádku a připravit ji
na zimní čas. Začala topná sezona a
z mnoha komínů se linou barevné
čmoudy. Žádám všechny, aby k to-
pení nepoužívali plast a podobné
materiály. Trpí vaše spotřebiče, za-
mořujete ovzduší sobě i sousedům a
úspora na topení je nulová. Prosím,
přemýšlejte o tom! Dne 18. října bu-
de v naší obci kominík, rád vám se
vším poradí. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili ve-
řejného zasedání, i těm, kteří se při-
šli pobavit na kuchařskou soutěž. I v
říjnu nás čeká mnoho akcí. Termín
setkání s projektantem vodovodu a
kanalizace bude upřesněn. Parla-
mentní volby se konají 25. a 26. 10.
- věřím, že dorazíte v hojném počtu.
Dne 27. 10. se bude od 18.30 konat
Lampionový průvod na památku vz-
niku ČSR. Příjemný podzim!
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Z podbrdského kraje
* Vernisáž výstavy abstraktních ob-
razů sedlčanské výtvarnice Jitky
Gyomberové se ve všeradické gale-
rii M. D. Rettigové koná 3. 10. od
17.00. Gyomberová maluje suchými
pastely, hraje si s rozmanitými odstí-
ny barev, které se vzájemně prolína-
jí, propojují a doplňují. Výstava po-
trvá do 3. 11., otevřena je úterý - pá-
tek od 9 do 16.00 a v sobotu i nedě-
li od 10 do 17.00 hodin.                (pš)
* Obrazy Jany a Petra Kellnero-
vých, kteří se věnují zejména malo-
vání české krajiny, měst a obcí, jsou
do 6. 10. vystaveny v galerii M. D.
Rettigové Všeradice.       (syš)
* Rytířské hry se soutěžemi pro dě-
ti, občerstvením a tombolou se ko-
nají 12. 10. od 14.00 v Rodinném
centru Betlém Lochovice.         (bak)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je v říjnu
otevřena o sobotách, nedělích a
svátcích od 10.00 do 15.00.         (ak)

Pochod vedl Všeradovou zemí
PRVNÍ ROČNÍK AKCE PŘILÁKAL ŠEST DESÍTEK LIDÍ
V sobotu 14. září bylo na hřišti u
Obecního úřadu v Podbrdech živo.
Scházeli se zde malí i velcí milovní-

ci pohybu, aby se společně vydali na
pochod Všeradovou zemí. Ta byla
ustavena loni a rozkládá se na území
Všeradic, Vinařic a Podbrd. Premié-
rový pochod tímto územím pro rodi-
ny s dětmi i milovníky turistiky  us-
pořádaly Podbrdy.
Slunce pozlatilo trasy a ukázalo
podzimní přírodu v celé kráse. Na
šedesát účastníků  pochodu prochá-
zelo kontrolními stanovišti, kde byly
připraveny pohádkové postavy s
různými úkoly. V cíli čekalo nejen
občerstvení a skákací hrad pro děti,
ale i sám předseda vlády Všeradovy
země - s ministry všem předal Vše-
radův glejt za ušlapané kilometry a
drobné odměny. Byl to hezký začátek
tradice, který se všem líbil; budeme
rádi, když se příští rok na podzim
opět sejdeme.  Naďa ELIÁŠKOVÁ,

Podbrdy

DOBROU CHUŤ! Návštěvníci všeradických gastronomických slavností mo-
hli 21. září v areálu Zámeckého dvora ochutnat spoustu nejrůznějších dob-
rot. Foto NN M. FRÝDL

A JDE SE. Účastnící pochodu Vše-
radovou zemí vyrážejí na trasu.

Foto Naďa ELIÁŠKOVÁ
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Do sepisování pamětí týkajících se
z větší části dolního Poberouní se
ve svých šestasedmdesáti letech
dala obyvatelka dobřichovického
Domova seniorů Anna VRANÁ.
První díl končil stěhováním malé
Aničky s rodiči z Prahy právě do
Dobřichovic. (NN)
Tatínek se hned začal starat o to, jak
využít zahradu. Objednal si zahrád-
kářské časopisy a časopisy pro vče-
laře. Na zoraný a upravený pozemek
pak vysazoval stromky. Zároveň si
připravil Plán zahrady Vamberských,
kde každý strom měl své místo, tak,
jako na zahradě. Kolečka, tj. strom-
ky, vybarvil: jablka červeně, hrušky
žlutě, švestky modře, blumy zeleně.
S pomocí šablonky pak psal názvy k
jednotlivým stromům. To mě okouz-
lilo:  dověděla jsem se, že jablka se
jmenují Bojkovo, Croncelské, Průs-
vitné letní, Wealthy, Coxova reneta,

Zlatá reneta, Evino, Matčino...,
hrušky že jsou Solanka, Pařížanka,
Klapova máslovka, Koporečka...
Pociťovala  jsem ale jako nesprave-
dlnost, že na plánku není jablko An-
nino, když tam bylo Evino a Matči-
no. Které jablíčko tedy bude moje?
„Tvoje bude Charlamowski!“ řekl
tatínek. Bylo krásné, žíhané, dužina
u jádřince byla narůžovělá...
Hotový plán zahrady nechal tatínek
zasklít a zarámovat rámem. Plán vi-
sel na chodbě léta, a proto asi neza-
pomínám názvy stromů dodnes.  Ta-
tínek rád fotografoval a jeho snímky
by snesly srovnání s dílem profesio-
nálů. Sám si je vyvolával  a sestavo-
val alba. Aby měla rodina dost masa,
choval králíky a slepice. Aby stromy
byly jak náleží opyleny, držel včely.
Sám pro ně vyráběl úly podle odbor-
ných časopisů. Včelstev bylo šeste-
ro, ačkoliv původně chtěl jen včely

do dvou úlů. Zahrada byla všestran-
ně využitá; my, děti, jsme chodily od
kedluben k hrachovým luskům, od
třešní k rybízu, malinám a jahodám.
Co jsme snědly, bylo naše. Nechybě-
la mrkev, celer, petržel, fazolové
lusky, rajčata, hlávkový salát, bram-
bory, kapusta, zelí. Medu byla v zi-
mě plná mlékařská konev.  Byl to ráj
na zemi!
Tatínek nikdy nemluvil do větru.  Co
řekl, to platilo, o tom se nepochybo-
valo. Jednou v zimě,  to mi už  táhlo
na devátý rok, řekl: „Když budeš
hodná holčička, tak nám z jara při-
nese  čáp  nebo  vrána děťátko. Ale
musíš sypat drobečky za  okno. A ni-
komu to nepovídej, aby si to čáp ne-
bo vrána nerozmyslili.“ A já každý
večer sypala drobečky mezi okna, a
ráno, světe div se, nebylo tam nic!
Nikomu jsem nic neřekla, jen druhý
den paní učitelce Heppnerové, když
se mi zaručila, že nikomu nic nepo-
ví. A pak taky, samozřejmě, své nej-
milejší kamarádce, když mi slíbila,
že bude mlčet! Dny se táhly neko-
nečně a já chudinku maminku moři-
la, kdy že už to miminko bude. Až
mi poradila, abych zatím udělala pro
miminko čepičku. Dala mi háček,
bílou bavlnu a  radila mi, kolik krát-
kých sloupků, kolik řetízků, kolikrát
nahodit a kam vpíchnout háček. S
její vydatnou pomocí a neskonalou
trpělivostí jsem tu čepičku udělala.
Ale ozdobný okraj, výšivka a vázání
pod bradičku, to už byla zase ma-
minčina práce.  Byla to velká náma-
ha, než ty moje malé, devítileté ruč-
ky čepičku vyrobily, ale když se vy-
prala, neměla vadu...

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Vřes je zasvěcen
bohyni slunovratu...
Pokaždé když začne foukat z kopců,
a ze spár zeměplochy začne pomalin-
ku, nenápadně vystupovat podzimní
magie, mám chuť udělat si na dveře
podzimní věnec. Nevím, jak jsem k
tomu přišla, ale mám pocit, že věnec
na dveřích je ochrana domu - jakoby
dveře nějakým zaklínadlem zapeče-
til. Pán bůh s námi a zlý pryč!
Základem každého věnce jsou větvič-
ky nějaké jehličnaté dřeviny. Nejlep-
ší jsou asi túje, které dlouho vydrží
pěkné. Doba, kdy žloute listí, je pro
mě ve znamení vřesu - přidaný do ze-
leného podzimního věnce působí ele-
gantně, červená se většinou před
každým květinářstvím v podzimní na-
bídce. Vřes je  zasvěcen bohyni letní-
ho slunovratu, která byla zobrazová-
na jako včelí královna, jelikož včely
rády sbírají pyl z drobných vřeso-
vých kvítků. Včela medonosná, jež se
při své cestě od vřesu do úlu orientu-
je podle postavení slunce, bývala
Kelty považována za posla, cestující-
ho po stopách slunce do světa duchů.
Mimo to, že je vřes krásná dekorativ-
ní květina, lze ji využít na výrobu ča-
je: dvě lžičky sušených vřesových
květů se nechají deset minut louho-
vat v šálku vařící vody, poté se scedí
a teplý vypije. Vřesové květy působí
jako výborné tonikum. V severní Bri-
tánii lidé přidávali vrcholky kvetou-
cích snítek vřesu do bylinných nápo-
jů a do piva, protože dovedou čistit
krev. Laskavý  podzim nám všem!

Helena PELIKÁNOVÁ

Když budeš sypat drobečky, přiletí čáp!
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 2)

AUTORKA. Anna Vraná z Dobři-
chovic. Foto Martina KÁLALOVÁ
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Na základě rozhodnutí Rady městy-
se jsme změnili dodavatele plynu.
Smlouva byla podepsána s firmou,
která těží ropu i plyn na Moravě a je-
jíž ceníková cena byla výrazně lepší,
než nabídky ostatních dodavatelů. V
srpnu jsme vedli další jednání a po-
dařilo se nám pro rok 2014 dojednat
fixní cenu, která je výrazně nižší než
ceny současné.
Pro občany Litně se nám podařilo
vyjednat na rok 2014 fixní cenu ply-
nu 770 Kč/MWh s tím, že od 1. 1.
2015, kdy fixní cena končí, pokraču-
je odběratel v odběrech za ceny sta-
novené dodavatelem v ceníku Stan-
dard, nebo si ve 2. pololetí 2014
sjedná pro rok 2015 novou fixní ce-

nu. Případně bude tato fixní cena
opět zajištěna městysem Liteň.
Současné ceníkové ceny si pro
porovnání úspory můžete zkontrolo-
vat na vaší faktuře. Fixní složku bu-
dete platit i při novém odběru, ale to
je jen měsíční poplatek, prakticky
stejný u všech dodavatelů.
Pokud se rozhodnete pro změnu do-
davatele plynu, můžete tak učinit do
31. 10. 2013 s tím, že:
- smlouvu obdržíte na  úřadě městy-
se u J. Havelky 
- výpověď stávajících smluv na do-
bu neurčitou, které byly předány do
11. 9., zařídil nový dodavatel; vypo-
vězeny byly ke 30. 9. Další zájemci
si už musí dát výpověď sami a kopii

přiložit k vyplněné smlouvě – nebo
bude smlouva vypovězena ze strany
nového dodavatele, ale až  k 13. 10.
Odběratelem se v tomto případě sta-
nete až od 1. 2. 2014.
K uzavření smlouvy potřebujete  při-
ložit pouze kopii stávající smlouvy
za plyn nebo elektřinu (pokud bude-
te mít zájem, můžete změnit i doda-
vatele elektřiny, zde je cenová výho-
da asi 2-3%.)
Pokud budete mít jakékoli dotazy,
můžete se obrátit na J. Havelku nebo
na zástupce společnosti: 60329071.
Věřím, že jsme touto aktivitou při-
spěli alespoň trochu k úspoře výdajů
vašeho rodinného rozpočtu.

Karel KLIMENT, starosta Litně

Co se bude dít
* Na filmové představení Nickyho
rodina, které se bude promítat v pá-
tek 18. 10. v místním kině, zve seni-
ory Městys Liteň. Film mohou zh-
lédnout společně se žáky ZŠ Liteň a
Suchomasty. Ema MALÁ
* Zájezd do Zooparku v Chomuto-
vě pořádá 28. října liteňský Dome-
ček. Odjezd autobusu v 7.00 od ZŠ
v Litni. Cena 550 Kč, s sebou pití,
velkou svačinu a kapesné. Účasníci
se mohou těšit na skanzen, konírnu,
více než 160 druhů zvířat, psí útu-
lek, kamenný rybník, lanové cent-
rum, ekocentrum a kaštanový sad.
Návrat do Litně v 17.30. Přihlášky
do 14. 10. na evadrbalova@atlas.cz,
eknopova@seznam.cz nebo na tele-
fonní čísla 723 787 633 a 723 558
996. Eva KNOPOVÁ, Liteň

Dojednali jsme nižší cenu plynu
SMLOUVA BYLA PODEPSÁNA S FIRMOU, KTERÁ NA MORAVĚ TĚŽÍ ROPU I PLYN

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      10/2013 (22)                

U HROBKY. Ke hrobce rodiny Daubků se při cvičení v přírodě vypravili litenští prvňáci s učitelkou Lenkou Říhovou. (Viz strana 8) Foto Dagmar KARLOVÁ

Druhý ročník Festivalu Jarmily No-
votné se konal v areálu liteňského
zámku. Jedním z vrcholů programu
byla opera G. F. Händela Apollo a
Dafne. V prostředí nově zrekonstru-
ovaného parku se v hlavních rolích
představili renomovaný barytonista
Tomáš Král a nadějná sopranistka
Monika Sommerová. Významnou
úlohu bůžka Kupida bravurně ztvár-
nil Pavel Novotný, s velkým nadše-
ním a nevšední disciplínou se svého
prvního operního představení zhosti-
ly děti z Litně a okolí. Komorní ins-
cenaci režíroval Gonzalo Ruiz. 
Festival, který symbolicky zahájily
nové zámecké hodiny, mohli letos na
vlnách Českého rozhlasu sledovat
posluchači v celé republice díky pří-
mým přenosům z Čechovny i koste-
la. Tam také vystoupila vnučka Jar-

mily Novotné Tatiana Daubek, která
zde byla jako sedmiletá pokřtěna.
Publikum si našly zajímavé přednáš-
ky Markéty Nedvědové o filmové
kariéře Jarmily Novotné - na základě
svých výzkumů představila tuto mé-
ně známou tvář významné operní
pěvkyně. Velký ohlas měly výsledky
pracovní dílny, kterou pro děti při-
pravila lektorka Klára Boudalová.
Festivalový víkend vyvrcholil gala-
koncertem za účasti špičkových pěv-
ců Lucie Hilscherové, Tomáše Šelce
a Ivany Pavlů. V netradičním prost-
ředí stodoly je doprovodil soubor ba-
rokních nástrojů Musica Florea. Na
třetím ročníku festivalu, který se již
intenzivně připravuje, přislíbil účast
světově proslulý dirigent Jiří Bělo-
hlávek.  Dita HRADECKÁ,

zámek Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Festival Jarmily Novotné zahájily nové zámecké hodiny
V OPEŘE G. F. HÄNDELA APOLLO A DAFNE SI S NADŠENÍM ZAHRÁLY TAKÉ DĚTI Z LITNĚ A OKOLÍ

APOLLO A DAFNE. Jedním z vrcholů druhého ročníku Festivalu Jarmily
Novotné byla opera Apollo a Dafne.  Foto Petra HAJSKÁ
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Liteňští čtvrťáci upekli koláč se »žmoulenkou«
Rádi mlsáte? Tak to by se vám v li-
teňské škole minulé úterý líbilo. Žáci
4. třídy se svým třídním učitelem
pekli v rámci výuky pracovních čin-
ností koláč. A ne tak ledajaký, na
vrstvě těsta byla směs jablek, ořechů
a rozinek, vše poctivě zasypáno vrst-
vou drobenky. Mimochodem, nevě-
děla jsem, jestli napsat žmolenka či
drobenka, někde dokonce používají
názvy jako žmoulenka, taky drobení
nebo sypání. No zkrátka tahle křu-
pavá sladká dobrota korunovala dí-
lo. A skutečně si všichni pochutnali.
Chtěli byste recept? Tentokrát  ne-
můžeme poskytnout. Ne že by to byla
taková tajnost, ale pan učitel zkuše-
ně do třech mís přisypával tu trochu
mouky, tu cukru a výsledek byl skvě-
lý. Text a foto Hana HaVeLKOVá, 

ZŠ Liteň

Liteňští školáci v rámci výuky och-
rany člověka za mimořádných udá-
lostí absolvovali cvičení v přírodě se
zaměřením na chování v krizových
situacích. Termín - 10. září - byl zvo-
len s ohledem na plánovanou od-
stávku elektrického proudu v Litni.
Žáci všech tříd se svými učiteli vyra-

zili do okolí, trasy si zvolili podle
svých možností. Mladší děti šly na-
příklad na Mramor či na Višňovku,
starší do Zadní Třebaně a zpátky. V
průběhu akce se žáci seznámili se
zásadami chování v mimořádných
situacích, poučili se o tom, jak se

chovat v případě ohrožení. Znalosti
si ověřovali formou testů a her.
Pro naše nejmenší to byla první mi-
moškolní akce a moc si to užili. Prv-
ňáčci poznávali okolí Litně. Dozvě-
děli se o umístění důležitých veřej-
ných budov, hledali státní symboly a

znak Litně. Učitelky Dáša Karlová a
Lenka Říhová  je seznámily s histo-
rií a pamětihodnostmi Litně, jakož i
s významnými osobnostmi. Po cestě
si prvňáčci všímali dopravních zna-
ček, přechodů pro chodce i turistic-
kého značení. Žáci počítali různé do-
pravních prostředky. Na trase si uká-
zali zastávky autobusu i vlakové ná-
draží. U hasičské zbrojnice byli žáci
poučeni o správném chování v přípa-
dě požáru a zopakovali si důležitá
telefonní čísla. Nechyběla ani zmín-
ka o výjimečném umístění naší obce
a školy na území CHKO Český kras.
Děti nejvíce ocenily zastavení na
fotbalovém hřišti, kde se nasvačily a
pohrály si.     Hana HAVELKOVÁ,

ZŠ Liteň

Řídila i bez »papírů«
Liteň - Mladou ženu bez řidičského
průkazu zadrželi za volantem vozu
Daewoo Matiz 27. září v Litni karl-
štejnští policisté.
„Slečna H. S. byla hlídkou vyzvána,
aby předložila doklady,“ uvedla ve-
litelka policistů z Karlštejna Hedvi-
ka Kaslová s tím, že žena ukázala
všechny »papíry«, až na řidičský
průkaz. „Lustrací bylo zjištěno, že
slečna má Městským úřadem Příb-
ram zakázáno řízení vozidel až do
března 2015,“ dodala Kaslová. (mif)

Děti se učily zvládat krizové situace
ŠKOLA VYUŽILA ODSTÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU V LITNI A PŘIPRAVILA CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

V MUZEU. V polovině září navštívili žáci šesté třídy ZŠ Liteň Muzeum Sva-
topluka Čecha a Jarmily Novotné v Litni. Až do konce měsíce tu byly vysta-
veny předměty, nástroje a prostředky, které využívali ševci a truhláři. Dově-
děli jsme se, s čím a jak pracovali. Stanislav Poláček nám ukázal spoustu
nástrojů, např. hoblík, truhlářskou sekyru nebo pilu. Také jsme viděli šev-
covská kopyta, na nichž ševci dříve šili boty. Všem se nám to moc líbilo. Dě-
kujeme panu Poláčkovi za vstřícnost a ochotu.     Foto Hana HaVeLKOVá

Michal KaReL, 6. třída ZŠ Liteň

„Rozmilý Dube, přijeď do Vídně...
Co dělá spolek a Sofi? Pozdravuj
vřele až do vopaření...“ 
Soudě podle toho, co napsal na jaře
1898 Alfons Mucha bývalému spo-
lužáku na mnichovské Akademii
Františku Bohumilu Doubkovi, ne-
byl ani tento student žádný svatou-
šek, kterého rodiče pustili ve dvace-
ti poprvé na dvoreček. Oč tu běží? O
dopis na výstavě v liteňském Špej-
chaře věnované malíři s příjmením
totožným s listnáčem evropských le-
sů tvrdého dřeva. Její vernisáž, jak
už Liteňské Okénko ohlašovalo, se
konala poslední zářijový pátek.
Poněkud to u malíře Františka Bo-
humila Doubka nehraje. Na škole za
mlada zhýralec, fláma a dívkař a ke
hrobu v roce 1952 doprovázejí jej tři
jeptišky? Že by taky polepšené ne-

věsty Kristovy? Proč ne? Voda,
oheň a nevěsta, neví kdy přestat...
Popojděme k dalšímu panelu na ne-
obvyklé přehlídce reprodukcí a -
musíme přiznat, že Doubek nebyl
kdejaký tucto-
vý malůvkář.
Možná postojí-
te poněkud déle u kopie, kterak Šár-
ka, ráda nerada, propíchla Ctirada.
Před? Nebo až po? Litografie výje-
vů z české historie s erotickým nábo-
jem šly na odbyt, tak se Doubek sna-
žil. Stejně dobře se prodávaly seriá-
ly typu Munchen Kindl, Mnichovský
kluk na pohlednicích. Další úkrok a
dáme za pravdu historikům výtvar-
ného umění, že byl mistrem portrétů,
žánrových obrázků, náboženské te-
matiky, stejně tak vynikajícím malí-
řem kostelů, chrámů i katedrál uvniř

i zvenčí. Jiná je láska podle jeho po-
hlednic: galantní milenci, upejpavé
dívky z lepších familií. Malíř si vší-
mal na Zelném trhu víc než jich vz-
rušující Fany, taky z lepší rodiny,

ale služky. Pa-
ní k ruce, pá-
novi k tělu?

Pakliže vám děj připomíná scénu na
Vaječném trhu Soběslava Pinkase,
nebojte se to říci na plná ústa. K
Hosiádě, souboru ke chvále Syna
Božího a pro potěchu estétů, není co
dodat. Ostatně, biblické obrazy na-
bízejí na doporučení ministerstva
kultu a národní osvěty renomovaná
nakladatelství. 
Aniž naše pozornost, obdiv a úcta
ochably, jsme u desátého panelu.
Vypovídá o tom, kterak neteř čeká
na strýcovy peníze a on na zakázky v

čase rozháraných poměrů, úpadek
umění z bující nevědomosti a kdeja-
ký škvár má nahradit umělecké ori-
ginály. V čase jsme na počátku 50.
roků 20. století. Příbuzní, zejména
neteř, čekají, až mu štětec, paleta,
uhel vypadnou z ruky a funebráci s
rakví budou u baráku. Ti trpěliví se
dočkali. Po Františku Bohumilu
Doubkovi zbylo dost. Prasynovec,
Vídeňan Horst Mayhoffer Dragoni,
pátral a objevil další originály do
své sbírky. Dohodnout, co vystavit v
Berouně z Vídně nedojel. U Českých
Budějovic tragicky zahynul při hro-
madné autonehodě, aniž sám cokoli
zavinil. A pozůstalí? Normálka: člo-
věka nepoznáš, dokud jsi s ním ne-
dědil. To si nechte vyprávět. Třeba
ve Špejcharu na zmiňované výstavě.

Rudolf KadeřábeK, beroun

Malíř Doubek: Na škole fláma a zhýralec, u hrobu tři jeptišky...

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

Ve Špejchaře byla
zahájena výstava
V Litni byla 27. září zahájena výsta-
va  o životních osudech a díle malí-
ře Františka Bohumila Doubka
(1865  - 1952). Viz Liteňské remi-
niscence. V přízemí Špejcharu se
sešlo několik zájemců a určitě to ne-
byl ztracený čas.
Česko-bavorský malíř je v Čechách
poněkud pozapomenutou  osobnos-
tí, přesto patří k významným před-
stavitelům výtvarného umění konce
19. a 1. poloviny 20. století. Jiho-
čech žijící dlouhá léta v Mnichově
zanechal rodnému kraji řadu výz-
namných prací, z nichž nejdůležitěj-
ší je křížová cesta v chrámu Sv. Mi-
kuláše a portréty významných budě-
jovických osobností.
Na vernisáži výstavy si návštěvníci
mohli poslechnout zajímavý výklad
Rudolfa Kadeřábka, znalce Doub-
kova díla. F. B. Doubek začal svá
studia na pražské Akademii a pokra-
čoval v Mnichově. Během této doby
absolvoval několik studijních cest
do zahraničí, zalíbila se mu Francie,
do níž pak jel ještě několikrát. Z
korespondence je patrné, že navázal
vztah s mnohými významnými
umělci své doby; na výstavě je
kopie dopisu od Alfonse Muchy.
Po první světové válce se vrátil do
Čech a několik let žil v Českých Bu-
dějovicích. Později se přesunul do
Prahy, kde vytvořil obrazy s nábo-
ženskou tematikou, portrét prezi-
denta Tomáše G. Masaryka a další
díla. Závěr života strávil v Ústavu
opatrovnické péče v Novém Jičíně,
kde 26. října 1952 zemřel. Podle in-
formací z úvodní přednášky R. Ka-
deřábka je pohřben na místním hřbi-
tově. Pohřeb byl velmi komorní - na
poslední cestě ho doprovázely tři
sestry řádu Sv. Karla Boromejského
a také místní holič.

Hana HAVELKOVÁ, Liteň
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Ve Lhotce se chystá nová »miniškola«
STÁJ MANŽELŮ NOLČOVÝCH POŘÁDÁ DĚTSKÉ VÍKENDY V SEDLE I ODPOLEDNE PRO RODIČE

lhotka - ve stáji manželů tomáše
a evy nolčových ve lhotce nad
Zadní třebaní vzniká volnočasové
centrum, které nabízí zájemcům
mnoho zajímavých aktivit. eva
nolčová jakožto zkušená pedagož-
ka s výtvarným nadáním a obrov-
ským energetickým potenciálem
chystá pro malé i ty trochu větší
dokonce i soukromou školičku. 
„Minulý školní rok jsme s manželem
Tomášem začali s jezdeckými krouž-
ky,“ říká Nolčová. „Měli jsme před-
stavu, že nám pokryjí tak dvě odpo-
ledne v týdnu a nakonec jsme otev-
řeli čtyři dny. Na základě této zkuše-
nosti a spokojenosti dětí a rodičů
jsme se rozhodli na prázdniny uspo-
řádat pět koňských táborů.“
Děti měly na táborech výuku jízdy
na koni, procházky i vyjížďky v teré-
nu. Ohromujícím zážitkem pro ně
bylo plavení koní i hříbat v Beroun-
ce. Také si mohly zkoušet různé kre-
ativní činnosti s podkovami, vyrobi-
ly si mýdlo, jindy opracovávaly sklo
a vytvořili si svoji vitráž. Některé
prožily dílny s barvami a zkoušely
různé techniky tisku, kresby, samo-
zřejmě opět s koňskou tématikou.
Na konci tábora děti zažily indián-
ský den s průvodem na koních k po-
svátnému dubu s indiánským teepee,
ohněm, zpěvem, hrou na kytaru a
didgeridoo. Jednu noc mohly přespat
přímo na statku. „K tomuto účelu
jsme vybudovali zázemí - útulný

dřevěný pokojík se vším, co je tře-
ba,“ pokračuje farmářka s tím, že
další aktivity »šijí na míru« dle přání
dětí a jejich rodičů. „Všechny čin-
nosti děláme s manželem sami a sna-
žíme se, aby měly příjemnou rodin-
nou atmosféru...“ 
Od začátku nového školního roku
nabízejí další aktivity. Mimo jezdec-
kých kroužků pořádají každý měsíc
pro děti víkend v sedle. V září byli
na celodenním výletě na Hřebenech,
říjnový víkend stráví den v roman-
tickém lomu na Kobyle. Listopado-
vý víkend  bude mít komornější ráz s

tvořivou podzimní tématikou v okolí
stáje, ten prosincový bude s náde-
chem adventu - děti se mohou těšit
na koňské perníkové dílny.
„Nezapomněli jsme ani na rodiče
malých jezdců,“ připomíná Nolčová.
„Jednou za čas pořádáme sobotní
odpoledne pro dospělé. Rodiče se
učí jezdit na koni, mají podobné zá-
žitky a vytváří se společný zájem ro-
dičů a jejich dětí. To vše má pozitiv-
ní význam pro jejich vzájemné vzta-
hy.“ Úplnou novinkou stáje bude od
4. října Relax kroužek, tzn. jóga pro
děti s relaxační jízdou na koni. „Rá-

da bych propojila příjemné, zajíma-
vé a zklidňující cvičení jógy s toul-
kami přírodou na koni a po boku
koně,“ vysvětluje autorka nápadu.
„Chci vytvořit kroužek, kde se děti
budou moci harmonizovat, nacházet
v sobě klid a radost z pohybu.“ 
Další a prozatím poslední aktivitou
Lhoteckých bude miniškola pro
maximálně deset dětí pod hlavičkou
domácího vzdělávání. „Mám dlou-
holeté zkušenosti s učením dětí na
prvním stupni základní školy a ráda
bych vytvořila školu, která by nabí-
zela nejen vzdělávání dětí, ale i o
jeho propojení s prostředím, zvířaty,
přírodou a atmosférou, ve které žije-
me,“ uzavírá Eva Nolčová a dodává,
že nová škola by měla být v provozu
od začátku příštího školního roku. 

Helena Pelikánová

Z našeho kraje 
*  Sběr velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu se uskuteční 5. 10.
od 8 do 11.00 na návsi před Obec-
ním úřadem v Zadní Třebani. (lup)
* Burza dětského oblečení, sportov-
ního vybavení a hraček se koná 5.
10. od 9.00 do 12.00 v předsálí kina
Řevnice. Příjem zboží 3. 10. od 9.00
do 11.00 a 4. 10. od 17. 00 do 20.00.
Výtěžek bude věnován na zakoupe-
ní cvičebních pomůcek do tělocvič-
ny. Info na tel.: 728 872 422. (pef)
* Slavností ořechů a vína se může-
te zúčastnit 6. 10. od 14.00 v Oře-
chu. Kromě ořechů, vína a burčáku
zde bude celé odpoledne hudba, v
programu je i Mistrovství v plivání
vlašských ořechů na dálku.       (gla)
* Farmářské trhy se konají 12. 10.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. (vlc)
* Drakiáda se koná 12. 10. od 15.00
u Menhiru nad Mořinkou. Občerst-
vení pro děti zajištěno. S sebou vez-
měte draky všeho druhu!             (kas)
* Rady a informace o bezpečném
pohybu v silničním provozu budou
15. 10. od 15.00 dávat dětem v Obec-
ní knihovně Mořinka policisté. Zváni
jsou všichni. (kas)
* Přípravku pro děti od 4 let otevřel
dětský taneční soubor Klíček z Řev-
nic. Zkoušíme každý čtvrtek od
15:30 do 16:30 v ZŠ Řevnice. Pokud
vaše děti či děti vašich přátel rády
tančí a zpívají, přijďte se mezi nás
podívat! Kontaktní telefon 604 267
331. Marta MaRtinková
* Javor zasadili 19. 9. v rámci pro-
jektu  Strom pro mír děti ze ZŠ Osov.
Za svoji snahu obdrží škola certifi-
kát. Dagmar küHle
* Šestého ročníku Běhu naděje se v
Mníšku pod Brdy zúčastnilo 60 re-
gistrovaných přispívajících. Na kon-
to celostátní sbírky Běh naděje
2013 bylo odesláno 3 729 Kč.   (jab)
* Dopravní nehoda se stala 18. 9.  u
staré skládky mezi Řevnicemi a Zad-
ní Třebaní. Lehce zraněná těhotná
žena byla převezena do nemocnice v
Praze. Bořek BUlÍČek
* Cyklista a osobní vůz se srazili 24.
9. na křižovatce ulic Školní a Mní-
šecká v Řevnicích. Cyklista bydlící v
Kytíně, který putoval přes Řevnice,
byl převezen s lehkým zraněním do
pražské nemocnice. (bob)
* Cigarety a cukrovinky z prodejny
COOP Jednota v Drahlovicích ukra-
dl neznámý zloděj. Způsobil škodu
6000 Kč. (mif)

Policisté chytili dva
řidiče pod vlivem drog
Měňany - Hned dva řidiče pod vli-
vem omamných látek nachytali
21. září ve vesničce Měňany karl-
štejnští policisté. 
Strážci zákona nejprve ve 3.15 za-
stavili řidiče Škody Fabia. „Pan D.
Š. byl vyzván k dechové zkoušce a k
orientačnímu testu na přítomnost
drog,“ řekla velitelka policistů Hed-
vika Kaslová. „U řidiče jsme zjistili
amfetamin a metamfetamin, a cana-
bis, takže byl vyzván k odbornému
lékařskému vyšetření. To odmítl s
tím, že se mu nechce nikam jet a
chce jít raději spát,“ dodala Kaslová.
Řidiči byla zakázána další jízda a
byl mu zadržen řidičský průkaz.
Podobný případ se stal krátce nato,
po čtvrté hodině ranní. U řidiče vozu
Opel Vectra policisté zjistili amfeta-
min a metamfetamin. „Pan T. M. se
podrobil odbornému lékařskému vy-
šetření v berounské nemocnici,“
sdělila Kaslová a dodala, že i tomu-
to muži byla zakázána další jízda a
zadržen řidičský průkaz.            (mif)

Měl to být pěkný večer, koneckonců,
Pavel Vítek se těšil stejně jako hlás-
notřebaňské Holky v rozpuku a
spousta dalších lidí ze širokého okolí
hradu Karlštejn. Poslední srpnová
sobota otevřela hradní brány do hlu-
boké noci a zvala nejen na večerní
prohlídky, ale i na zajímavý prog-
ram, včetně půlnočního vystoupení
místního usedlíka, zpívajícího herce,
Pavla Vítka. Ten se, ostatně jako
vždy, dostavil včas a v předstihu, aby
s údivem zjistil, že k jeho produkci
vůbec nedojde. Ač se to zdá k nevíře,

a tady začíná ta záhada, z nádvoří
údajně zmizela aparatura i s mikro-
fonem, bez něhož by se Purkrabský
dvůr pro stovky návštěvníků prostě
nerozezněl. Marně se zpěvák domá-
hal vysvětlení, nadarmo a zadarmo
spěchal do karlštejnského kopce po
odpoledním představení v divadle.
Kdovíjaký Fantom Karlštejna si z
něho a z diváků buď vystřelil, anebo
přípravě Hradozámecké noci nevě-
noval dostatečnou pozornost. V ho-
dině dvanácté tedy odbila půlnoc a
ztichlé nádvoří se očekávaného

krásného songu Do věží nedočkalo.  
Tolik na vysvětlenou Jitce Švecové z
Holek v rozpuku, která zklamání z
absence Pavla Vítka na Hradozá-
mecké noci , ač byl uveden na plaká-
tech, vyjádřila v minulém Karlštejn-
ském zpravodaji Našich novin. Roz-
čarován byl i Pavel Vítek, protože
vystoupit chtěl a na hrad přišel. Kdo
však tuhle noc začaroval i s nutným
ozvučením, zůstává tajemně ukryto v
hradním depozitáři - anebo přímo u
pana kastelána.   Janis SidovSký,

karlštejn

Na hradě Karlštejně nejspíš straší...

Ženy postoupily bez boje, muži mají bronz

TÁBOR V SEDLE. Účastníci jednoho z letních koňských táborů ve Lhotce 
Foto Eva noLČová

Velké úspěchy slavily 21. září řevnické dobrovolné hasičky a hasiči na okr-
skové soutěži v požárním sportu, která se konala v Klínci. Muži v konku-
renci družstev z Jíloviště, Mníšku pod Brdy, Líšnice, Senešnice a Klínce
vybojovali bronzovou příčku. Ženský celek neměl soupeřky - kromě první-
ho místa a zlatého poháru získal bez boje i postup do okresního kola sou-
těže. Lucie Boxanová, Svinaře Foto Radek Boxan
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MICHAEL PÁNEK

starosta města 
Dobřichovice

kandidát do 
Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Vážení občané,

jsem dlouholetý starosta města Dobřichovice, kde půso-

bím ve vedení města již 19 let. Nyní kandiduji do Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu. Jsem na 8. místě kandidátky 

za ODS a naději na úspěch mám jen v případě, že mi 

dáte svůj preferenční hlas. Město Dobřichovice jsem se 

snažil po celou dobu řídit odpovědně a svědomitě. Pokud si 

myslíte, že takovéto vlastnosti jsou potřeba i v Parlamentu 

dejte mi svůj preferenční hlas a já budu dělat vše pro to 

abych si Vaši důvěru zasloužil. 

Proč se snažím o vstup do vyšší politiky?

V komunální politice působím již 19 let. Sleduji jak je politická scéna napříč všemi stranami v děsivém stavu. 

Nechci jen nadávat na špatné poměry, ale mám chuť se do dění a rozhodování o osudu naší země 

aktivně zapojit a zúročit své zkušenosti z komunální politiky.

Vážným důvodem je též obava z možného nástupu komunistů k moci. Můj otec byl v padesátých letech od-

souzen jako politický vězeň na doživotí a odseděl si v komunistických lágrech 14 let. Těchto 14 let prožil  

v nejhorších žalářích jako byl Leopoldov, Mírov či Bytíz, v uranových dolech apod. Po roce 1989 byl 

plně rehabilitován. Nemohu se nečinně koukat, jak se komunisté – lidé, kteří odsuzovali nevinné lidi, opět 

derou k moci a cítím jako svoji povinnost se proti tomu aktivně postavit.

Proč za ODS? 

Jako nestraník jsem v Dobřichovicích kandidoval za ODS 5 volebních období. Členem ODS jsem se stal 

před dvěma roky, protože chci více ovlivňovat veřejné dění. ODS jsem si vybral díky seriózní členské základně 

v Dobřichovicích a díky hlavním tezím ODS. Tedy umět převzít odpovědnost za svoji rodinu, za svoji obec, 

za svůj stát. Být stranou, která navazuje na tradice evropské křesťanské civilizace, být stranou kde se její 

členové budou snažit vytvářet aktivně soukromé vlastnictví. To, že se řada lidí zpronevěřila těmto myšlenkám 

a z ODS udělali stranu pro mnoho lidí nepřijatelnou a nevolitelnou, je věc druhá. Protože nechci jen planě nadá-

vat na poměry v politice, chci se tohoto dění aktivně účastnit. V případě, že mě pokládáte za dobrého kandidáta 

doporučte moji volbu i Vašim přátelům.

Pokud podpoříte moji kandidaturu,
díky za Váš preferenční hlas!!!
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Zamíří na Šumavu,
už poosmnácté
Zadní Třebaň - Tradiční putování
podzimní Šumavou čeká na konci
října zadnotřebaňské turisty a je-
jich přátele. To letošní má pořado-
vé číslo osmnáct.
Výprava se na cestu vydá v sobotu
26. 10. Vlakem dorazí do Volar,
odkud její účastníci po svých popu-
tují přes Soumarský most do Leno-
ry. Zde přenocují a druhý den budou
pokračovat dále na vrchol Boubína
(1362 metrů), resp. na zdejší roz-
hlednu. Po návratu do Lenory je ješ-
tě čeká prohlídka zdejšího sklářské-
ho muzea. V pondělí 28. 10. se vý-
letníci budou vracet vlakem zpět do-
mů - před tím ale urazí přibližně de-
set kilometrů do Českých Žlebů a
Stožce. Celkem za tři dny turisté na-
šlapou kolem pětačtyřiceti kilomet-
rů. (mif)

Řevnický cyklistický oddíl Brcykl
se na sklonku léta zúčastnil závodu
Valtické Kolobraní  ze seriálu závo-
dů Kolo pro život. Domácí z Valtic
slibovali závod v nejsušší části Mo-
ravy, tak jsme vyrazili. Netušili jsme
však, kam v pátek 13. září jedeme.
Od pátku večer až do sobotního do-
poledne hustě pršelo. No, nevadí,
vzájemně jsme se přemluvili a vyra-
zili na start závodu překrásným Led-
nicko-valtickým areálem a přilehlý-
mi vinicemi. Prvních 25 km po ces-
tách slavného areálu byl terén doce-
la sjízdný: bláto, voda, písek. Za po-
lovinou závodu se vše změnilo. Vjeli
jsme na lesní cestu s několika centi-
metry černé plastelíny. Cyklisté se
změnili v soumary vláčející své stro-
je. Dva kroky vpřed, jeden skluz
vzad. Nejlepší ale bylo stále před ná-
mi, výšlap řepným polem na terénní
vlnu a sjezd z kopce. Někdo jel »na
zoufalce«, někdo to neušlapal a tlačil
i z kopce. Pak jen vytáhnout kolo vi-
nicí ke Kolonádě Na Rajské a sklou-
zat se směr zámecký park, do bahni-
tého cíle. Nám, amatérům, bylo útě-
chou, že tlačil i vítěz Pavel Boudný. 

Tradicí závodů ve vinařské obci Val-
tice je šlapání hroznů. Konala se tu

také soutěž šestičlenných týmů O
nejlepší šlapku hroznů. Přihlásili

jsme se a měli štěstí - vybrali nás.
Nosili jsme hrozny, šlapali v kádi na
pódiu jako o život a plnili kýble vin-
nou šťávou. Za bouřlivé podpory ně-
kolika stovek přihlížejících jsme
vypustili z kádě nejvíc vinné šťávy a
- zvítězili! Odměna 6 lahví barikové-
ho Cabernetu Sauvignon ročník
2007 byla vynikající. A přátelé - také
Valtický burčák byl naprosto úžasný.
Tolik info z Valtic a jak nám říkali
místní: „Nenechte se odradit letoš-
ním počasím a přijeďte příští rok za-
se. Je tady nádherně!“ Mají pravdu.

Vladimír MacOuREK, Řevnice

»Nejlepší šlapku« vyhráli Řevničtí
CYKLISTICKÝ ODDÍL BRCYKL ZÁVODIL V LEDNICKO-VALTICKÉM AREÁLU NA JIŽNÍ MORAVĚ

Náročný víkend prožili 21. a 22. 9.
řevničtí »národní« házenkáři.  Příliš
radosti jim nepřinesl. Relativně spo-
kojení mohou být dorostenci - za
svým cílem jdou i navzdory nemoci
Jendy Štecha, který nehraje. 

Modřany koeduk. - Řevnice 14:9
Branky: Kraus 3, J. Kolomazník
2, Zavadil, O. Kolomazník, Huml,
Palička
Modřany - Řevnice B 19:9
Branky: Veselý P. 3, Jelínek 2,
Jandus 2, Kraus, P. Holý sen.
Chybí nám přesnější střelba! Mně se
splnilo přání zahrát si se synem.
V neděli se  jelo autobusem na turnaj
mladšího žactva. Na programu byla i
předehrávka následného týdne pro
účast kluků na turnaji Českého po-
háru. Průběh tohoto turnaje byl po-

dobný turnaji, který se hrál u nás.
Řevnice ml. žáci - Bakov n/J  12:13
Branky: Huml 11, Palička
Řevnice ml. žáci - Podlázky 13: 8   
Branky:  Huml 10, Palička 3 

Po turnaji se hrají přeložená utkání.
Mladší kluci se opět nechali přehrát.
Řevnice ml. žáci - Bakov n/J 9:15  
Branky: Huml 6, Palička 3
Řevnice dorost  - Bakov n/J  24:15
Branky: Veselý P. 11, Jelínek 9,
Kraus 3, Edl
Dorost dominoval jasným vítězstvím
i bez nemocného Štecha.

Řevnice st. žáci - Bakov n/J 16:20
Branky: Edl 9, Huml 5, Moravec 2
Nic nového pod sluncem, nedaří se! 
Řevnice B - Bakov n/J 15: 30 
Branky: Holý P. jun. 4, Jandus 3,

Kraus 3, Veselý P. 2, Veselý T. 2,
Jelínek
Střelcům se nedaří a tak zaskočil
dnes už převážně obránce Petr Holý,
jenž se svými prvními čtyřmi branka-
mi v kategorii dospělých stal nejlep-
ším střelcem!

Dorostenci v roli B-družstva se při-
hlásili do základního kola Českého
Poháru. V prvním zápase se jim po-
stavilo družstvo Litohlav.
Řevnice - TJ Litohlavy 17:14
Branky: Štech 9, Veselý P. 3, Je-
línek 3, Veselý M. 2
Do utkání jsme vstoupili dobře a
udržovali si jednobrankové vedení.
V začátku druhého poločasu jsme si
stačili vytvořit až čtyřbrankový ná-
skok, který jsme záhy dokázali ztratit
a hned jsme prohrávali o dvě branky.

Závěr však patřil nám - vyhráli jsme
dokonce o tři branky. 

Sokol Kyšice - Řevnice 21:11 
Branky: Veselý 4, Štech 3, Jelínek
2, Kraus 2  
V tomto utkání jsme nepodali opti-
mální výkon  a projevila se naše sla-
bina - nepřesná střelba! Za oba zk-
rácené zápasy jsme trefily 26 tyčí!  
Protože se družstvo Vřeskovic nedo-
stavilo, mohli jsme slavit úspěch v
podobě postupu do dalšího kola Čes-
kého poháru, které se odehraje 11.
ledna v Plzni na Borech za účastí
družstev Ejpovic, Mostu, Záluží, Ky-
šic a Řevnic. V řevnické hale bude
také 11. 1. 2014 o stejný úspěch bo-
jovat naše A družstvo s celky Podlá-
zek, Žatce, Všenic a Raspenavy. 

Raspenava - Řevnice 13:13
Podlázky - Řevnice 24:10
Utkání druhé ligy.

Petr HOlý, Řevnice

BAHNO AŽ ZA UŠIMA. Členové řevnického oddílu Brcykl po dojezdu do cí-
le závodu ve Valticích. Foto Hana MACOURKOVÁ

Dorostenci trefili ve dvou zápasech šestadvacetkrát tyč
DRUHOLIGOVÉ DRUŽSTVO ŘEVNICKÝCH HÁZENKÁŘŮ UTRPĚLO V ZÁPASE S PODLÁZKAMI DEBAKL

První zápas odehrají
badmintonisté 12. 10.
Soutěžní sezonu regionální ligy Stře-
dočeského kraje zahajují 12. října v
Dobřichovicích místní badmintonis-
té. První utkání sehrají v hale Bios
od 10 hodin. Přijďte se podívat a po-
vzbudit dobřichovický tým.
Ti, kteří se chtějí nejen dívat, ale
také badminton zahrát, mohou zavo-
lat p. Parkánovi na mobil 602 251
255. Bohumil KOS, Řevnice
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Dobřichovice stále čekají na první body
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Hostomice v Letech
dohrávaly bez dvou vyloučených
fotbalistů, přesto se domácí až do
konce báli o výsledek. Dobřicho-
vičtí stále čekají na první body.
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Hostomice 2:1
Branky: Kolman, Kalivoda 
Ve 20. minutě se hosté ujali vedení -
sólo a narážečku hostujícího stopera
nikdo nedokázal zastavit - 0:1. Do-
mácí zatlačili hosty na jejich polovi-
nu a z tlaku přišlo vyrovnání: po au-
tovém vhazování vysunul Jablonský
Kolmana, který sólo proměnil střelou
k tyči - 1:1. O šest minut později se
Lety ujaly vedení, když křižný pas
Turka přesně trefil »z jedné« Kalivo-
da. Hosté šli do deseti v 62. minutě,
kdy byl po druhé žluté kartě vylou-
čen jejich záložník. Přesto mohli vy-
rovnat po zaváhání Šmerdy v 75. mi-
nutě, ale oblouček skončil nad břev-
nem branky. Domácí se začali bát o
vítězství a hosté i v deseti se pokou-
šeli o vyrovnání. Jejich snahu utnul v
85. minutě jejich útočník, který byl
za dvě žluté karty vyloučen; Hosto-
mice dohrály utkání v devíti.       (jik)
Podlesí - FK Lety 3:3 
Branky: Kolman 2, Turek

Domácí šli do vedení v 8. minutě, v
17. minutě už vedli 2:0. Hosté se po-
malu vzpamatovali z šoku a v 35. mi-
nutě dotáhl Kolman únik - 2:1. O dvě
minuty později překvapil domácí
hráč střelou do růžku z trestného ko-

pu Štěpána - 3:1. Letům se ale přeci-
jen podařilo vyrovnat - třetí gól vs-
třelily v 90. minutě. (jik)

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Spartak Žebrák - Dobřichovice 3:1
Branka: Tomáš  Kratina
Zkušený Žebrák soupeře z chvostu
tabulky nepodcenil a do utkání vlétl
jako uragán. Jeho rychlé kombinační
akce hasila dobřichovická obrana
často jen se štěstím a s vypětím všech
sil. Naštěstí žebráckým hráčům chy-
běla přesnost v zakončení! Z mnoha
šancí vytěžili jediný gól. To hosté,
kteří se nemohli vymanit z tlaku
spartakovců, udeřili z nenadání. Ve
27. minutě se jim povedla první brej-
ková akce, na jejímž konci domácí
gólman podrazil osamoceného Plzá-
ka. Rozhodčí nařídil penaltu, kterou
s přehledem starého mazáka promě-
nil sedmnáctiletý Kratina. Druhá pů-

le se nesla v jiném duchu. Najednou
se hrál vyrovnaný fotbal. V 51. mi-
nutě se Žebrák  z protiútoku opět ujal
vedení. Dobřichovice chtěly vyrov-
nat, domácí jen odkopávali míče. V
81. minutě pustil pomezní třímetrový

ofsajd a Žebrák pečetil výhru. Dobři-
chovice jsou nadále bez bodu.  (oma)
Dobřichovice - Vonoklasy 2:4
Branky: Štědronský, Větrovec
Domácím se nedařilo a ani tentokrát
nedokázali bodovat. (oma)

OZT, okresní přebor
Tlustice - OZT 0:0
V prvním poločase měl navrch Ost-
rovan, kterému výborně pracovala
obrana  a záloha zachytávala zárodky
útoků domácích. Hrálo se však de
facto bez šancí. Po změně stran byli
o poznání nebezpečnější domácí. Na-
štěstí ve dvou vyložených šancích je-
jich útočníci selhali. Na druhé straně
se prezentoval pěknou střelou Šťast-
ný, ale gólman byl na svém místě.
Remíza je vzhledem k průběhu zápa-
su zasloužená. (Mák)
OZT - Chlumec 1:2
Branka: L. Jambor

Fotbalovější soupeř hrál více než po-
ločas o deseti, ale Ostrovan se doká-
zal prosadit až v samotném závěru,
kdy pouze snížil na 1:2.             (Mák)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Trubín - Karlštejn 5:3. 
Branky: P. Kučera, Klusák, Rys
Úvod utkání na hřišti vedoucího cel-
ku tabulky začal Karlštejn výborně a
už ve 3. minutě po střele P. Kučery
šel do vedení. Domácí se brzy dosta-
li do tlaku, ale vyrovnat se jim poda-
řilo až ve 26. minutě. Branková
smršť přišla ve 2. poločase, domácí
byli vždy o krok napřed, Karlštejn
jen korigoval skóre. Trubín předvá-
děl pohledný kombinační fotbal, a
ukázal, že je právem vedoucím tý-
mem soutěže. Michal ŠAMAN
Karlštejn - Slavoj Osek 0:4
Utkání dvou sousedů se v podstatě
rozhodlo v úvodu - v 8. minutě Osek
vedl už 0:2. Karlštejn měl sice územ-
ní převahu, ale scházela kvalita v za-
končení. Hosté naopak využívali
okének v otevřené obraně domácích
a ve druhé půli přidali další dvě bran-
ky. Výsledek neodpovídá průběhu zá-
pasu, rozhodla efektivita hostů v pro-
měňování šancí.      Michal ŠAMAN

VŠERADICE, okresní přebor
Stašov - Všeradice 0:3
Branky: Linhart, Jakoubek, Suchý 
Všeradice - Neumětely 1:1
Branky: Silbernágl, Komínek

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Roztoky 2:4
Branky: Vašut 2
Č. Újezd - Řevnice 7:2
Wrobel, Hruška
Naděje hostí trvala jen poločas, který
skončil 1:2. (Mák)

FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Chrustenice - Liteň 3:1
Branka: Los
Králův Dvůr B - Liteň 6:0
Zápas s lídrem soutěže by se dal při-
rovnat ke hře kočky s myší. Liteňský
fotbal se nachází ve velké krizi - v
zápase nastoupilo jen deset hráčů a
vedení FC dochází trpělivost s přís-
tupem i výkony fotbalistů.         (mik)

Trobico vychytal zadnotřebaňský »turista«
STARÁ GARDA OSTROVANU ZAHÁJILA SVOJI PODZIMNÍ »MISTROVSKOU« SEZONU

Podzimní přebor fotbalových sta-
rých gard zahájila Stará garda
Zadní Třebaně.

Újezd nad Lesy - SG OZT 2:1
Branka: Schindler
Hosté přečkali počáteční nápor do-
mácích a diktovali tempo zápasu. Ve
35. minutě zařídil křižnou střelou
vedení hostů R. Schindler. Druhý
poločas probíhal za mírné převahy
hostů. Poté vzal osud do svých ru-
kou rozhodčí, který »neviděl« faul
na hostujícího brankáře a nechal
útočníka Újezdu vyrovnat. Pět minut
před koncem zápasu pak domácí vs-
třelili vítěznou branku. Zoufalá sna-
ha o vyrovnání už vyšla vniveč. 
SG OZT - Rudná 2:2
Branky: Matoušek, Klisaris
Domácí mohli poslat hosty domů s
nadílkou 5 - 6 branek, ale zápas na-
konec skončil remízou. Do poločasu
vstřelili branky Matoušek a Klisaris,
další šance zůstaly nevyužity. Po

přestávce ale hosté stav srovnali.
SG OZT - SG Junior 6:3
Branky: Procházka 2, Rys, Ma-
toušek, Klimt, Koštialik
Domácí do poločasu vedli jedno-
značně 5:1. Soupeř po přestávce nej-
prve snížil, když se jeho útočník pro-
kličkoval obranou domácích. Po dal-
ších deseti minutách stejný útočník
přelobobal vyběhnuvšího brankáře
a bylo to 5:3. Když do konce zápasu
chybělo asi 15 minut, řítil se na do-
mácího gólmana osamocený útočník
hostí. Naštěstí svou šanci zahodil st-
řelou vedle branky. Aby přihlížející
nedostali infarkt z obratu, upravil
Procházka na konečných 6:3. 
Trobico - SG OZT 0:5
Góly: Matoušek 3, Fučík, Procházka
„Ten turista nás vychytal,“  ozvalo se
za mnou, když jsem odcházel po zá-
věrečném hvizdu rozhodčího z tráv-
níku krásného stadionu v Praze Na
Děkance a na zádech v batohu nesl
doklady, peněženky, mobily, klíče

od aut..., které si ke mně dali spolu-
hráči, abych jim je při zápase kromě
chytání také pohlídal. Ve druhém
poločase domácí bušili do obrany
OZT, ale marně. Také protiútoky
hostí již nebyly tak nebezpečně jako
před přestávkou. Po závěrečném
hvizdu se ozvalo z tribuny: „Hrát se
třetí poločas, určitě bychom už vy-
hráli...“ Další zajímavostí zápasu by-
lo, že domácí vystřídali v průběhu

hry tři brankáře a až ten třetí (v I.
poločase nejnebezpečnější útočník
Trobica) se osvědčil, neinkasoval.

Další zápasy SG OZT:
OZT - Ruzyně 1. 10. 17.30 
H. Ostaš - OZT 7. 10. 17.30 
OZT - Odry Kent 15. 10. 17.30  
Nejistá  sezona - OZT 23. 10. 19.30 

Miroslav BOUBERLE, 
Zadní Třebaň
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Letovská přípravka přestřílela Lipence

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Rožmitál 5. 10. 16:00
Tochovice - FK Lety 12. 10. 16:00
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Jince - Dobřichovice 6. 10. 16:00
Hořovicko - Dobřichovice 13. 10. 16:00
OZT, okresní přebor
Praskolesy - OZT  5. 10. 16:00
Loděnice B - OZT 13. 10. 16:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Tlustice - Karlštejn 5. 10. 16:00 
Karlštejn - Chlumec 12. 10. 16:00
VŠERADICE, okresní přebor
Trubín - Všeradice 6. 10. 16:00
Všeradice - Osek 12. 10. 16:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - V. Přílepy 5. 10. 16:00 
Zbuzany B - Řevnice 13. 10 16:00 
FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Liteň - Mořinka 5. 10. 13.00 
Zdejcina - Liteň 13. 10. 16.00 

Patnáct branek nastříleli nejmenší fotbalisté Letů v přáteláku na hřišti Li-
penců svým místním vrstevníkům. Foto NN M. FRÝDL


