
V pátek 25. října budou volební míst-
nosti otevřeny od 14.00 do 22.00, v
sobotu 26. října od 8.00 do14.00.
Volič může volit poté, co prokáže
svoji totožnost předložením platného
dokladu. Hlasovací lístky obdrží voli-
či den před volbami. Na žádost voliče
může komise v den voleb vydat za
chybějící, škrtané či jinak označené
hlasovací lístky jiné.
V Řevnicích je místem pro hlasování

pro oba dva volební okrsky Zámeček,
v Letech obecní sál U Kafků. V
Dobřichovicích volí obyvatelé všech
tří okrsků v Základní škole na ulici 5.
května. V Černošicích mají pět voleb-
ních okrsků - okrsek č. 1 volí na Mě-
stském úřadu, okrsek č. 2 v ZUŠ,
okrsky č. 3 a 5 mají volební místnost
v ZŠ Pod Školou a okrsek č. 4 v Do-
mě s pečovatelskou službou, Vrážská
1805. Volební místnosti v ostatních

obcích (Hlásná i Zadní Třebaň, Karlš-
tejn, Liteň, Svinaře...) najdete na
obecních úřadech. 
Pokud se v termínu voleb chystáte
mimo bydliště a nechcete si nechat
ujít volbu, můžete do 18. 10. podat pí-
semnou žádost o voličský průkaz. Pro
žádost není předepsaný formulář, mu-
sí obsahovat: jméno, příjmení, datum
narození, adresu trvalého pobytu a
způsob doručení. Někde žádosti vyři-
zují i osobně, např. v Řevnicích je
možné požádat až do středy 23. 10.
(16.00) na matrice Městského úřadu. 
(Dokončení na straně 9) (pef) 

Řevnický házenkář dal pěstí 
rozhodčímu, rok si nezahraje
Řevnice - Kontumačně 0:10 prohráli 6. 10. řevnič-
tí druholigoví házenkáři mistrák s hostujícími Vše-
nicemi. Důvod? Místní brankář napadl sudího.
„Rozhodčí pískal, pískal, až si vypískal ránu pěs-
tí,“ uvedl řevnický házenkářský funkcionář Petr
Holý. „Je to naše ostuda, když se hráč neudrží!
Zeptal se soudce, jestli chce ránu, a on si o ni řekl
- tak ji dostal!“ dodal Holý s tím, že oddíl kromě
kontumace bude rok bez brankáře a navíc dostal
důtku i pokutu 500 Kč za chování diváků.      (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Dospělí dostali »kuchařku« - strana 3
* Kdo letos získá Cenu NN? - strana 3
* Valeš přednášel o ptácích - strana 4

Všeradice - Dalším ze starostů na-
šeho kraje, který se rozhodl vstou-
pit do »vysoké politiky« je rychtář
Všeradic Bohumil STIBAL. Ve
volbách do Poslanecké sněmovny
je na kandidátce hnutí ANO.
Lidé na Podbrdsku jsou zvyklí si tě
spojovat se všeradicemi, kterým
starostuješ, případně s místním Zá-
meckým dvorem. Co tě přimělo kan-
didovat do Parlamentu?
Nabídka ANO, abych se stal členem
kandidátky a následně vlastní pocit,
že jedině jako poslanec mohu mít
nějakou šanci bojovat se systémem,

který jsem v minulosti kritizoval. 
Proč ses rozhodl kandidovat právě
za Ano? 
Jednoduše proto, že této straně vě-
řím. Jsem přesvědčen, že bude bojo-
vat za zlepšení poměrů v naší zemi
nejen před volbami, ale i při svém
působení ve vrcholné politice. Na
rozdíl od stávajících stran, které vo-
lič zajímá jen před volbami.   
nemáš strach, že se časem Ano
změní ve druhé věci veřejné? 
Toho se neobávám. Je to stabilní st-
rana s klasickou strukturou vycháze-
jící ze základních a oblastních orga-

nizací, které jsou schopny prosadit
ve vedení svůj hlas zdola. 
v minulosti ses párkrát »opřel« do
poměrů, jež ve vrcholné politice pa-
nují. vážně si myslíš, že bys jako
poslanec dokázal něco změnit?
Já věřím, že alespoň malou část ano
- kdybych tomu nevěřil, tak bych ni-
kam nelezl. Kandiduji s lidmi, o kte-
rých vím, že jsou slušní a také chtě-
jí současný stav změnit. Pokud se
totiž současný stav nezlepší, bude to
špatně a budoucnost, kterou připra-
víme našim dětem, nebude jednodu-
chá. (Dokončení na strana 9) (mif)

DUŠEK V ČAJOVNĚ. Šest hodin vyprávěl o svých zážitcích, setkáních a názorech posluchačům v řev-
nické čajovně Cherubín herec Jan Dušek. Foto Jan CHERUBÍn

Poberouní - Pro mnohé to budou nejtěžší volby v jejich dosavadní »volič-
ské kariéře«. Jedni mají dost všech možných skandálů spojených s politi-
kou a k volební urně se jim nechce, jiní jsou bezradní: Koho vlastně volit?
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny se konají 25. a 26. října. 

»Nejtěžší« volby začnou 25. října
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI SE OTEVŘOU 25. 10. VE 14.00, VOLIT MŮŽETE I 26. 10.

15. října 2013 - 21 (607) Cena výtisku 7 Kč

Nesnažte se
měnit řád věcí!

Starosta Všeradic: Věřím ve změnu, jinak bych nikam nelezl! 

Policejní potápěči našli 
v lomu mrtvolu mladého muže
Mořina - Na konci září spadl do lomu Malá
Amerika turista. Na začátku října tu potápěči
našli mrtvolu!
K vyproštění mrtvého muže do známého lomu u
Mořiny byly povoláni profesionální hasiči z Řev-
nic i Berouna 2. 10. „Tělo mladíka bylo převzato
od policejních potápěčů a pomocí lezecké techni-
ky transportováno na hranu stěny lomu, kde bylo
předáno k dalšímu vyšetřování,“ řekl řevnický ha-
sič Pavel Vintera. Podle nepotvrzených informací
bylo nalezeno tělo pohřešovaného dvacetiletého
houslisty, který byl pár dní před tím  naposledy
spatřen v Radotíně a následně v Třebotově.    (mif)

Dušek sršel energií
Setkání s hercem Jaroslavem Duš-
kem se konalo 4. října v řevnické
čajovně Cherubín. Sešla se příjem-
ná skupina posluchačů, hlavní aktér
přijel na kole, humorně přivítal pár
opozdilců a bos se pustil do úžasně
dynamického vyprávění. Hovořil o
setkáních se zajímavými lidmi v růz-
ných koutech světa, o zážitcích z tý-
denních pobytů ve tmě, o zkušenos-
tech s půsty, o vnímání a schopnos-
tech lidí s autismem, o nezávislých
domech... Ponořeni do vyprávění
jsme si ani neuvědomili, že naslou-
cháme prakticky bez pauzy více než
6 hodin! Dušek sršel pozitivní ener-
gií až do pozdní noci. (Viz strana 3)

Míla Lněničková, Praha 
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Řevničtí Bobři
zdolali Koukolovku
Výpravu na Koukolovu horu uspo-
řádal první říjnovou sobotu řevnic-
ký skautský oddíl Bobři. Vlakem
jsme vyrazili vlakem přes Beroun do
zastávky Popovice. Následoval táhlý
výstup na samotnou Koukolovku. Na
hoře jsme se rozhlédli do kraje, kdo
chtěl, mohl slaňovat kratší stěnu ne-
bo delší stěnu s převisem. Po slaňo-
vání a vydatném obědu v podobě
špízů a buřtů jsme si dali krátkou
šiškovku a pokračovali po žluté na
Havlíčkův mlýn a odtud opět stou-
pali na Aksamitovou bránu a Jelín-
kův most. Následně jsme obešli vel-
kolom Čertovy schody až ke Koně-
pruským jeskyním a pokračovali do
lomu Kobyla. Odtud jsme se napoji-
li na zelenou a šli přes Tobolku, po
žluté přes Kodu na nádraží do Srb-
ska. Trasa měřila jen 13 kilometrů,
ale dvojí výstup s velkým převýše-
ním náročnost výletu o něco zvýšil.
Počasí nám přálo a všichni už se
těší na další oddílovou výpravu.
Šimon MARtInec, Bobři, Řevnice

Řevnice - Řevničanka Daniela Ko-
ŘínKová je jednou z hlavních
představitelek Lesní školky-školy
ZeMě. v berounském Komunit-
ním centru, kde pracuje jako spe-
ciální pedagožka, má na starosti
vzdělávání lidí s mentálním a
kombinovaným postižením. Půso-
bí i jako supervizor v lesních škol-
kách a v Asociaci lesních školek
ČR. Při terapeutické činnosti po-
užívá netradiční techniku Rodinné
konstelace, hlubinnou metodu, jež
některým z nás může pomoci z ži-
votních trablů či komplikací. I
když, jak sama dodává, tuto tech-
niku využívá výhradně jako po-
mocnou při koučování a supervizi. 
Jaký význam mají rodinné konste-
lace?
Konstalace mně pomohly se zorien-
tovat a lépe vidět, odkud kam teče v
systémech - ať už v rodinných nebo
organizačních - energie. Existuje na
to pár jednoduchých pravidel. Když
se je člověk naučí vidět a používat,
usnadní práci sobě i druhým. Za
všechny bych jmenovala třeba to, že
rodiče jsou vždy v systému větší než
děti, rodičům je potřeba dát úctu a
uznání čistě jen za to, že nás přived-
li na svět. Energie pak teče prostě od
rodičů k dětem a od dětí k jejich dě-
tem. Mně osobně to velmi usnadnilo
vidění světa. Stejně tak v organiza-
cích je vždy potřeba dát úctu a uzná-

ní těm, kdo stáli na začátku, vědomě
to přijmout jako fakt, pracovat s tím
a nesnažit se měnit řád věcí.
Proč se otevírají podobné »léčebné
procesy«, myslíš, že jsou lidé zkla-
máni klasickou medicínou ? 
V dnešní době už nám prostě tradič-
ní výklad světa nestačí, je to přiroze-
né... Na počátku bylo mýtické vní-

mání, vše bylo dané. Jednoho dne se
ale lidé začali ptát, proč tomu tak je.
Prostě jim už nestačilo, že Slunce
svítí a Bůh je, ale začali se ptát, proč.
Tak přišlo období filosofie, období
hledání smyslu věcí. Když už lidi
měli dost otázek, na které si stejně
neuměli rozumem odpovědět, na-
padlo je, že můžou věci měřit a
zkoumat. Začalo tedy období vědec-
ké, období vynálezů a empirického
zkoumání. Dnes jsme v době, kdy se
ukazuje, že i když něco změříme,
popíšeme, dopodrobna naplánujeme,
stále tomu něco chybí... Srdce. Proto
se učíme vnímat věci srdcem, vidět
věci vcelku, v souvislostech, učíme
se spolupracovat, důvěřovat si, vidět

se takoví, jací opravdu jsme a vidět i
svět a jeho systémy tak, jak jsou. V
tom mi pomohly konstelace - vidět
tzv. řády lásky, jinými slovy energe-
tické toky přírody skrze její systémy.
Máš i nějakou špatnou zkušenost s
konstelacemi?
Narazila jsem na názory, že konstela-
ce mohou člověka poškodit. Sama s
tím zkušenost nemám. Zastávám ná-
zor, že člověk stejně nepobere víc,
než na co je připraven. Psychiatři v
klasických zařízeních by se mnou
ale asi nesouhlasili. Řekli by, že blá-
zince jsou plné lidí, kterým se dosta-
ly do vědomí oblasti, které nebyli
schopni pobrat. Sama jsem s použí-
vám konstelační metody velmi opa-
trná, protože nemám dostatečné zku-
šenosti se stavěním systémů.
Máš v ranečku »jiných aktivit« ně-
jaké, které můžeš světu nabídnout? 
Další aktivity z ranku netradičních
mám, ale nechám si je zatím v zálo-
ze. Zmíním jen jednu - sílu myšlen-
ky a přání. Mám vyzkoušené, že po-
kud si něco opravdu přeji, dám si čas
a popíšu to na kus papíru, tak pokud
je přání vysláno s čistým záměrem,
přání se  plní. Někdy dokonce velmi
rychle. Helena PeLIKánová

Nesnažte se měnit daný řád věcí!
DANIELA KOŘÍNKOVÁ Z ŘEVNIC VE SVÉ PRÁCI VYUŽÍVÁ NETRADIČNÍ TECHNIKU RODINNÉ KONSTELACE

U OHNĚ. Jedna z hlavních představitelek řevnické Lesní školky-školy ZeMě
Daniela Kořínková (uprostřed). Foto ARCHIv

NA SKÁLE. Řevničtí Bobři ve stěně lomu Kobyla. Foto Šimon MARTINEC

Poslední Sedlácké
trhy se konají 19. 10.
Poslední letošní Sedlácké a řemesl-
né trhy pořádá 19. 10. v Zadní Tře-
bani místní občanské sdružení Salto. 
Od 14 do 17 hodin budou vedle Spo-
lečenského domu své výrobky a zboží
nabízet místní i přespolní. Pro děti je
připraveno tvoření z kukuřičného
»šustí« a od 17.00 divadelní před-
stavení Prasečí slečinky.  

Jitka Nováková, Zadní Třebaň 
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Jarda Dušek přivezl vzkaz od delfínů
V ŘEVNICKÉ ČAJOVNĚ CHERUBÍN SE KONALO SETKÁNÍ S POPULÁRNÍM HERCEM

Setkání s Jaroslavem Duškem, které
se konalo v řevnické čajovně Che-
rubín, bylo krásné. Vlastně - stále je.
Jeho nesmírná energie a optimismus,
jakoby do mě vstoupily a staly se
mou součástí. Již dlouho jsem se ne-
cítila tak v pohodě. Za to náleží Jar-
dovi veliké DÍKY!
Povídání zahájil Tibetskou mísou a
vyprávěním o nevídaném sebeuzdra-
vování Clemense Kubyho. Ten o ne-
tradičním přístupu k sebeléčení a po-
jetí zdraví v souvislosti s vlastním
vědomím i sebevědomím napsal ně-
kolik knih, které jsou samy léčivé a
umí doslova zázraky!
Dále povídání směřovalo k soběstač-
ným stavbám. Jarda s pomocí dobro-
volníků v Jindřichovicích pod Smr-
kem postavil hliněný dům. Je to ja-
kási kopule o průměru i výšce 6 met-
rů, která po dvou letech působení
dokázala svou výjimečnost - napří-
klad teplota je v ní stále stabilní, v
létě i v zimě bez topení. Hovořili
jsme také o Zemělodi, jež vznikla na
Sázavě. Je postavena z tzv. »odpad-
ků« (pneumatiky, skleněné lahve,
plechovky...), cementu a přírodních

materiálů (hlíny, jílu...) Přijímá teplo
a energii ze slunce, s vodou hospo-
daří pomocí kořenové čističky...
Přes nespočet vtípků jsme se dostali
ke zvířatům. Jarda se setkal s delfíny
a přinesl nám od nich vzkaz. Také je-

ho výpravu do Afriky za gorilami
provázela spousta setkání, s noso-
rožci, slony, gepardy... Vrcholem
akce byl výstup do hor a setkání s
tlupou goril. Mnozí, včetně mne, si
tiše povdechli, že takové štěstí nikdy

mít nebudou. O všem se můžete do-
číst v knize Země, kterou s J. Duš-
kem napsala Pavlína Brzáková. Já ji
dočetla v den setkání, takže slyšet
vše naživo bylo ohromně zajímavé!
Jardovi bylo též přáno potkat se
mnohokrát na svých cestách se ša-
many.  I o nich byla v Řevnicích řeč.
Něco si ještě pamatuji o půstech, lé-
čení vodou, pobytech ve tmě, choze-
ní po žhavých uhlících....
To už se však má mysl krásně rozjit-
řila a ja viděla Jardu jako by se roz-
mazával a přichytila se, jak se směju
ještě dlouho potom, co bylo něco
vyřčeno. Jako bych vnitřně byla pří-
tomna, ale má mysl měla nemalé
zpoždění. Bylo mi fajn!
Moc pěkné bylo i sezení v kruhu,
kdy spousta lidí už šla domů a v ča-
jovně nás zůstalo jenom pár.
Myslím, že každý z nás si z tohoto
setkání něco odnesl a za to Jardovi
upřímně děkuji. A už se těším na
další »seanci« 1. 12. Všem vřele do-
poručuji více informací a zamluvení
si »jízdenek« v čajovně Cherubín.

Marie TUČKOVÁ
Bělohlávková, Bílý Kámen

VYPRAVĚČ DUŠEK. Jaroslav Dušek se svými posluchači v řevnické čajov-
ně Cherubín. Foto Jan CHERUBÍN 

V Zadní Třebani bylo minulý týden
zahájeno dlouho připravované do-
tazníkové šetření. Do schránek dos-
tali dotazník všichni stálí obyvatelé
obce starší osmnácti let.
Šetření bude sloužit jako podklad ke
zpracování plánu rozvoje Zadní Tře-
baně, který bude pro zastupitelstvo
podkladem ke spravování obce. Bu-
de to vlastně taková kuchařka, kde
bude seznam malých i velkých věcí,
které obec pálí nebo které si občané
přejí. V plánu rozvoje najdete i to, co
bude pro danou věc potřeba připravit
jako první a jak bude finančně i ča-
sově náročná. Plán rozvoje je dlou-
hodobý dokument, který se bude v

budoucnu upřesňovat; lze předpok-
ládat, že hlasování občanů ovlivní
dění v obci i na příštích 10 let. Po-
kud tedy chcete ovlivnit směřování
obce, máte důvod vyplnit dotazník.
Při práci na plánu rozvoje jsme se
snažili oslovit a zapojit co nejvíce
občanů. Mnoho otázek v dotazníku
vychází z podnětů, které vzešly na
veřejném setkání. Pokud nám něco
ušlo, mohou lidé své postřehy nebo
požadavky do dotazníku dopsat.
Další důvod k vyplnění dotazníku je
to, že v současnosti je podmínkou
čerpání peněz z Evropských fondů
podpora veřejnosti. Většinu nejpal-
čivějších problémů již zastupitelstvo

řeší, po vyhodnocení dotazníkového
šetření však bude mít pro ty problé-
my, které občané zaškrtnou jako dů-
ležité, možnost žádat o dotaci.
Všechny »hlavní třebaňské institu-
ce« nám vyšly vstříc, a tak můžete
vyplněný dotazník vhodit do připra-
vených schránek na obecním úřadě,
na poště, v obchodě, ve škole i na
nádraží. Znovu vás tedy prosíme o
spolupráci. Vyplňte dotazník, pod-
pořte při jeho vyplňování své dospě-
lé děti, rodiče nebo sousedy a přáte-
le. Dotazníkové šetření bude ukon-
čeno 31. 10. 2013. Výsledky budou
zveřejněny. Šárka SODOMKOVÁ,

Zadní Třebaň

Finalisté jsou známí, kdo z nich získá Cenu NN? 
DO VÝBĚRU LETOŠNÍHO LAUREÁTA PRESTIŽNÍHO OCENĚNÍ STÁLE JEŠTĚ MŮŽETE ZASÁHNOUT I VY
Poberouní – Svatomartinské posvícení na letov-
ské návsi, kde bude v sobotu 9. 11. vyhlášen le-
tošní laureát Ceny Našich novin - Ceny Arnošta
Tučka, se kvapem blíží. Kdo jím bude? Re-
dakční rada a Akademie laureátů (nositelé Ce-
ny NN z minulých let) spolu se čtenáři navrhli
letos celkem 25 jmen a z nich vybrali následují-
cích jedenáct »finalistů«. Právě jeden z nich
převezme v Letech Cenu za rok 2013.
Svým hlasováním se rozhodnutí poroty stále mů-
žete pokusit ovlivnit i vy. Stačí, když jedno ze
jmen zašlete na adresu redakce@nasenoviny.net
(případně dopisem na  Naše noviny, Třebaňská 96,
26729 Zadní Třebaň). Z autorů čtenářských návr-
hů zároveň vylosujeme jednoho, který získá od re-
dakce dárkový balíček a 2.000 Kč od hlavního
partnera Ceny NN firmy K&V Elektro.
Cena NN je každoročně udělována těm, kteří se
nezištně snaží o to, aby se v Poberouní či na Pod-
brdsku žilo lépe. Více si můžete přečíst na strán-
kách http://cnn.nasenoviny.net 

Finalisté Ceny Našich novin 2013
ČERMÁKOVÁ Alice,  Řevnice - za divadelní
činnost, hereckou i režijní 
HEJMOVÁ Vladimíra,  Řevnice -  za práci s po-
stiženými dětmi ve sdružení Náruč a kavárně
Modrý domeček 

HRUBÁ Věra,  Řevnice - za spoluvedení taneční
skupiny Proměny a lásku k dětem

KLIMENT Miloslav, Liteň - za snahu o kulturní
povznesení Litně, organizování sportovního živo-
ta a práci s dětmi tamtéž
KRÁL Karel,  Dobřichovice - za nezměrnou obě-
tavost amatérskému divadlu: hraje, podílí se na
výpravě, stavbě jeviště, hlediště... Skvělým herec-
kým výkonem v muzikálu Noci na Karlštejně re-
prezentuje náš region po celé republice
PETROVÁ Pavla, Leč - za dlouholetou dobro-
volnou práci pro Malé Notičky, za organizační
pomoc a nadšení
PROCHÁZKA Petr,  Svinaře - za práci pro obec,
za pořádání akcí i za to, že ve Svinařích tak dobře
funguje Sokol
STIBAL Bohumil, Všeradice - za enormní snahu
o povznesení a rozvoj Všeradic,  za osvícené vede-
ní této obce, za přínos rozvoji Podbrdska
ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - za Holky v
rozpuku, za naději, že radostný život  nekončí  na
nějakém věkovém horizontu, za spolupráci s NN 
TUČKOVÁ Hana, Zadní Třebaň - za pomoc při
organizaci májů, za účinkování s ochotníky a za
aktivní účast při organizování všemožných kultur-
ních akcí v okolí Zadní Třebaně
ZROSTLÍKOVÁ Ivana,  Řevnice - za nadšení a
energii, s kterými vede řevnický soubor Proměny,
za čas věnovaný dětem, za péči o kroje

Josef KOZÁK
FINALISTKA. Hana Tučková ze Zadní Třebaně
na místním masopustu.          Foto NN M. FRÝDL

Provizornímu mostu
hrozí uzavření
Zadní Třebaň - Zavření hrozí provi-
zornímu mostu přes Bělečský potok
v Zadní Třebani.
Obec by v tom případě zůstala bez
přímého spojení se Svinařemi a Lit-
ní, potažmo Berounem. „Most je do
9. 11. povolený do předčasného uží-
vání. Zatím není úplně jisté, co bude
dál,“ řekla starostka obce Lucie Pa-
ličková. Podle měření překročil
hluk na mostě povolené limity o 3,1
decibelu. „Pokud se provoz do 9. 11.
nezklidní, Odbor dopravy MěÚ Be-
roun nedá kolaudační souhlas a
most nebude povolen do trvalého
užívání. Je tedy možné, že zůstane
zavřený,“ dodala starostka.       (pef)

Dospělí dostali do schránek »kuchařku« 
V ZADNÍ TŘEBANI BYLO ZAHÁJENO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
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Valeš v domečku přednášel o ptácích
ORNITOLOGICKÁ BESEDA I VYCHÁZKA ZA LEDŇÁČKY PŘILÁKALY VELKÉ MNOŽSTVÍ ÚČASTNÍKŮ

Ve čtvrtek 26. září večer nebylo v
řevnické kavárně Modrý domeček k
hnutí. Velké množství posluchačů,
malých i velkých, přišlo na zajíma-
vou besedu Co kde létá, aneb Pohled
dalekohledem do ptačí říše, kterou
zde vedl MVDr. Zdeněk Valeš. 
Celé dvě hodiny všichni napjatě sle-
dovali nádherné záběry ptáků v okolí
Řevnic, tématicky rozdělených na
vodní, lesní, luční a zahradní. Valeš
vyprávěl s nefalšovaným zájmem i

zaujetím a pouštěl k jednotlivým zá-
běrům také nahrávky zpěvu. Děti
aktivně pokládaly mnoho dotazů a
Zdeněk trpělivě odpovídal. Zajíma-
vostí je, že většina ptáků, kteří u nás
zůstávají přes zimu, jsou vlastně »ci-

zinci«, kteří přiletí z Ukrajiny nebo z
Polska. Naši ptáci naopak létají do
teplých krajin. Beseda byla zorgani-
zována v rámci Mezinárodního festi-
valu ptactva, který připadá právě na
měsíc říjen. Na tento večer navazo-

vala v sobotu 28. září vycházka za
ptactvem, na kterou v časných ran-
ních hodinách, v mlze a velké zimě,
dorazilo třicet zájemců. S Valešem
pozorovali ledňáčky, viděli, jak se
chytají ptáci do sítí i jak se kroužku-
jí. Pro velké nadšení zúčastněných
jsme se rozhodli v květnu zorganizo-
vat další podobnou besedu. Tento-
krát budeme vítat ptáky, kteří se vra-
cejí do našich končin po zimě.
Šárka HAŠKOVÁ, Náruč, Řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
18. 10. 18.00 MARTIN A VENUŠE
25. 10. 18.00 PŘÍBĚH KMOTRA

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
Ve druhé polovině října se v kině ne-
promítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
14. 10. - 21. 10. 18.30 (Út+Pá 17.30, So-
Ne 20.00) KAMEŇÁK 4
15. 10. 13.45 KOVÁŘ Z PODLESÍ
15. 10. 20.00 KAPITÁL
18. 10. - 19. 10. 15.30 TURBO 3D
20. 10. 15.30 TURBO 2D
18. - 20. 10. 17.30 (Pá 20.00) CARRIE
22. 10. - 24. 10. 17.30 (St 18.30, Čt
20.00) GRAVITACE
22. 10. 20.00 TANEC MEZI STŘEPI-
NAMI
24. 10. 15.30 DONŠAJNI
24. 10. 17.30 PŘÍBĚH KMOTRA

KINO RADOTÍN
15. 10. 17.30 KAPITÁL
15. 10. 20.00 JAKO NIKDY
16. 10. 17.30 COLETTE
16. 10. 20.00 TOHLE NENÍ KALIFORNIE
17. a 19. 10. 17.30 (So 20.00) ELYSIUM
17. 10. 20.00 KAMEŇÁK 4
18. 10. 17.30 TURBO 3D
18. 10. a 23. 10. 20.00 CARRIE
19. 10. 16.00 TURBO
19. 10. 17.30 KRVAVÁ SVATBA + SUI-
TE FLAMENCA - záznam baletu
22. 10. 17.30 REVIVAL
22. 10. 20.00 OPERACE PODZIM
23. 10. 10.00 LÍBÁNKY
23. 10. 17.30 KAMEŇÁK 4
24. 10. 17.30 ROZBITÝ SVĚT
24. a 26. 10. 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
25. 10. 20.00 LED ZEPPELIN: CELE-
BRATION DAY - záznam koncertu
26. 10. 16.00 TURBO
26. 10. 17.30 MAKE YOUR MOVE 3D
29. 10. 17.30 JAKO NIKDY
29. 10. 20.00 ROZBITÝ SVĚT
30. 10. 17.30 JASMÍNINY SLZY
30. 10. 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA

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
* Hudební spolek Mejdan Band za-
hraje v sále Kina Club Černošice 16.
10. od 19.00. (vš)
* Veronika Žilková a Martin Strop-
nický usednou 16. 10. do Křesla pro
hosta v Klubové scéně Kulturního
střediska U Koruny Radotín. Začá-
tek v 19.00 hodin.   Dana RADOVÁ
* Slavnostní koncert Hudby Hradní
stráže a Policie ČR s pěveckým sbo-
rem se uskuteční 18. 10. od 19.00 v
kostele ve Sv. Janu pod Skalou. Vs-
tupné 150 Kč.  (pef)
* Velký cimbálový večer pořádá
Kino Club Černošice 18. 10. od
20.00. Hraje krojovaná kapela Mu-
zička, tančit můžete v rytmu čardáše
i polky. Akce je součástí Svatolu-
kášských hodů, které ve městě začí-
nají už odpoledne. (vš)
* Pohádka pro děti Sněhová králov-
na v podání souboru Toy Machine
bude k vidění 19. 10. od 15.00 ve
velkém sále radotínského Kulturní-
ho střediska U Koruny.               (dar)
* Komorní podvečer s violou hostí
19. 10. od 18.00 kostel sv. Martina a
Prokopa v Karlíku. Účinkují Dag-
mar Mašková (viola) a Jaroslav Ša-
roun (cembalo, klavír). Na programu
jsou skladby P. Telemanna, H. I. F.
Bibera, J. Bacha a J. Šarouna. (vlc)
* Ivan Hlas Trio zahraje  19. 10. od
19.00 v Klubové scéně Kulturního
střediska U Koruny Radotín.     (dar)
* Houslový recitál Barbory Kolářo-
vé a jejích hostů se koná 20. 10. od
18.00 v Zámečku Řevnice.         (pef)
* Travesti revue skupiny Techtle
mechtle nazvanou Změna je život
můžete navštívit  21. 10. od 19.00 ve
velkém sále Kulturního střediska U
Koruny Radotín. (dar)
* Obrazy a malby Marcely Horáč-
kové jsou do 25. 10.  k vidění ve vel-
kém sále zámku Dobřichovice. (vlc)
* Berounská heavy-metalová skupi-
na Black Hill přijede zahrát 26. 10.
do Černošic. Koncert v sále Kina
Club začíná od 20.00.                     (vš)
* Snění o minulosti - Kaleidoskop
čtení a písní k oslavě státního svátku
28. října pořádá 27. 10. od 17.00 ve
velkém sále zámku Dobřichovice
místní soubor Ludus Musicus.   (vlc)
* Aleš Brichta s kapelou vystoupí
27. 10. v Černošicích. Koncert v
Clubu Kino začne od 19.00.         (vš)
* Prodejní výstavu obrazů od zná-
mých českých umělců, kteří věnova-
li svá díla Kontu Bariéry, můžete do
konce listopadu obdivovat v kavárně
Modrý domeček Řevnice. Zakoupe-
ním některého z vystavených origi-
nálů z 11. Aukčního salonu výtvarní-
ků podpoříte Stipendium Bariéry, z
něhož čerpá podporu 62 studentů s
těžkým handicapem. (šah)
* Malíř, ilustrátor a grafik Jiří Mo-
cek vystavuje svá díla v Café Bar
Bím Dobřichovice. (help)

BESEDOVALI O PTÁCÍCH. Zdeněk Valeše a posluchači jeho přednášky o
ptácích. Foto Šárka HAŠKOVÁ

Keramická dílna pořádá
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pořádá kera-
mická dílna v Klínci 19. října od 10
do 17 hodin. 
Kromě tradiční prodejní výstavy ka-
meniny pálené v peci na dřevo a ma-
lované Podbrdské keramiky vás čeká
prohlídka dílny, dětská keramická
dílna, malování hrnků a občerstvení
včetně svařáku zdarma.
Letos opět otevíráme 
Venkovní pec vytápěná dřevem bude
otevřena přímo před návštěvníky,
přesně v 11.11 hodin. Tehdy začne
postupné vykládání pece a bude
možné si zamlouvat čerstvě napeče-
né kousky!          Magda BROŽOVÁ, 

Michaela NOVOTNÁ,
Ivana ŠVARCOVÁ, Klínec 

Svátek svatého Václava oslavili ve
Skřipli v předvečer Dne české stát-
nosti, 27. září. V místním kostele sv.
Judy a Tadeáše se konal při svíčkách
večerní koncert nazvaný Svatý Vác-
lave, vévodo České země, který při-
pomněl život našeho nejslavnějšího
světce a jeho významné jmenovce.
Soubor Kolorit ve složení Lukáš
Trejra, Václav Bolina, Pavel Bren-
ner a Ondřej Pekárek přednesl pod
vedením Petra Kafky skladby slav-

ných světových skladatelů W. A. Mo-
zarta či A. Dvořáka (Ave verum cor-
pus, Ave Maria, Largo) i písně du-
chovní: starobylý chorál Svatý Vác-
lave, stejnojmennou skladbu A.
Michny z Otradovic či Palestrinovo
Bone Jesu. Atmosféra v půvabném
skřipelském kostele byla vynikající,
účinkující předvedli zcela profesio-
nální výkon, který návštěvníci odmě-
nili dlouhotrvajícím potleskem.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Ve Skřipli si připomněli svatého Václava
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Všeradův kurýr

Dětský cyklomaraton se opět po roce
konal ve Všeradicích. Třiapadesát
mladých závodníků bylo rozděleno
do několika skupin podle věku a dél-
ky trasy. První tři kategorie závodily

na dráze, která byla vystavěna přímo
na návsi, zbylé dvě na návsi jen star-
tovaly, poté pokračovaly přes pole a
zpátky stejnou cestou k cíli. Zde stáli
rodiče a kamarádi, kteří závodníky

povzbuzovali, jak jen to nejlépe šlo. 

Jednotlivé kategorie vyhráli:
Odstrkovadla: František Volf, Beroun
M 6: Jakub Šejnoha, Hatě
Z 6: Julie Obořilová, Králův Dvůr
M 8: David Vejvoda, Všeradice
Z 8: Simona Kantůrková, Hostomice
M 10: Ondřej Plecitý, Hostomice
Z 10: Anna Pešicová, Vižina
M 14: Jakub Stochla, Beroun
Z 14: Kateřina Šebková, Hostomice
Vozíček: Julinka Routová, Všeradice

Děti si zasportovaly a pobavily se,
ale také se něco nového naučily. Me-
zi závody se totiž konala ukázka
údržby kola, o kterou se postaral ře-
ditel závodu Martin Zima. Počasí
nám celý den přálo, o veselé dětské
písničky se postaral DJ Blůďa, akci
moderoval Iceman - Lukáš Mrázek.
Poděkování patří Daniele Brůžkové,
Simče Zimové, Víťovi Kusému,
Martinu Horovi, Dianě Lisé, Kristý-
ně Lapáčkové, Nele Hegerové, Gab-

riele Maršálkové i dalším pořadate-
lům a sponzorům! Doufáme, že se
příští rok sejdeme v tak hojném poč-
tu jako letos. Veškeré informace o
závodu najdete na www.zima-vi-
deo.cz/děti. Diana LISÁ, 

Martin ZIMA, Všeradice

Cyklomaraton přilákal padesát závodníků
DĚTI KROUŽILY NA KOLECH PO VŠERADICKÉ NÁVSI, TY VĚTŠÍ SI TO NAMÍŘILY PŘES POLE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 21/2013 (136)

ZÁVODNÍCI. Malí cyklisté na trase dětského cyklomaratonu ve Všeradicích.   Foto Kateřina ToBIŠKová

Přijďte volit, nadávat nestačí
Ve čtvrrtek 17. 10. se bude od 18.00 konat v
hostinci Na Růžku setkání s projektantem
vody a kanalizace ve Všeradicích. Žádám
všechny, kteří potřebují dořešit přípojky, aby
se na tuto akci dostavili. 
Dne 18. 10. bude v obci kominík. Ti, kteří se
ještě nenahlásili na obecním úřadě, ať tak
učiní co nejdříve, aby potom neřešili, že je
mistr kominický opomněl. Týž den večer od
19.00 jsou všichni zváni na Zámecký večer s
Václavem Vydrou a Gabrielou Jelínkovou. 
Dne 27. 10. vyjde v 18.30 z horní návsi tra-
diční Lampionový průvod na památku vzni-
ku samostatného Československa. Cestou
položíme věnce u pomníků padlým. 
Ve dnech 25. a 26. 10. se budou konat volby
do Poslanecké sněmovny. Žádám všechny,
kterým není lhostejný osud naší země, aby se
zúčastnili. ANO je potřeba odevzdat svůj
hlas a ne se později vymlouvat na to, že situ-
ace stojí zase za starou belu. Ani slova: Já
jsem nikoho nevolil! nepomohou nastartovat
změny. Prosím, přijďte v hojném počtu a vol-
te.         Bohumil sTIBaL, starosta všeradic

Výstava abstraktních
obrazů Jitky Gyömbe-

rové byla zahájena 3.
října ve všeradické ga-
lerii M. D. Rettigové. O
hudební doprovod se
postaralo hudební us-
kupení vysokoškoláků
Common health.
Sedlčanská výtvarnice
maluje suchým paste-
lem. „Do svých obrazů
vkládám určitý druh
energie, pozitivní nála-
dy, harmonie, klidu a
nespoutanosti,“ uvedla
Gyömberové na verni-
sáži a dodala, že ji baví
hrát si s odstíny barev,

které se vzájemně pro-
línají, propojují, dopl-
ňují a vytvářejí prosto-
rové souznění.
Každá barva má svojí
sílu a hloubku. Sami ví-
me, které barvy jsou
nám příjemné a povz-
buzující a které nás na-
opak tlumí. Přijďte si
vyzkoušet, jak na vás
zapůsobí obrazy a bar-
vy Jitky Gyömberové.
Výstava potrvá do 3.
listopadu.     Text a foto  

sylva ŠKaRDová,
všeradice

Z podbrdského kraje
* S Václavem Vydrou a Gabrielou
Jelínkovou si bude povídat moderá-
tor Petr Jančařík 18. 10. od 19.00 v
Galerii M. D. Rettigové Všeradice.
Součástí dalšího z řady Zámeckých
večerů bude soutěž o nejkřupavější
škvarkovou placičku. (mif)
* Halloweenskou párty pro malé i
velké bude 25. 10. od 17.00 (a od
20.00 pro dospěláky) hostit Zámec-
ký dvůr Všeradice. Čekáme vás v co
nejstrašidelnějších maskách a kostý-
mech. Připraveny budou hry a sou-
těže pro děti, hudba DJ, tématické
pochoutky i nápoje. Vstupné 80 Kč,
děti polovic.     Marcela BUSSOVÁ
* Nábor malých fotbalistů ročník
2003-2008 pořádá TJ Durisol Vše-
radice. Bližší informace na 721 252
387 a 774 967 950. (bos) 
* Do projektu Recyklohraní jsou
zapojeny děti ze ZŠ Osov. V rámci
plnění úkolu dostali dotazník, při je-
hož vyplňování se měli zamyslet,
kolik jejich rodina spotřebuje bate-
rií. Výsledky byli pro všechny pře-
kvapující - neuvědomujeme si, co
vše funguje v domácnosti na baterie.
A co vy? Přemýšleli jste už někdy,
kolik baterií doma používáte?

Dagmar KÜHLE, ZŠ Osov
* Muže spícího v lokálce na trase
mezi Hostomicemi a Všeradicemi
okradl 8. 10. večer neznámý zlo-
duch. Z kapsy bundy mu vzal peně-
ženku s průkazy a 300 Kč. (mif)

Hasičské hrátky v požárním sportu se konaly na hřišti v
Drahlovicích. Zúčastnilo se šest družstev mužů, pět
družstev žen, tři družstva starších žáků, čtyři družstva
mladších žáků a jedno jediné družstvo dorostu Podbrdy-
Drahlovice. Soutěž prověřila rychlost celků při štafetě a
sehranost při požárním útoku. V kategorii mužů získali
zlatý pohár hasiči z Radouše, stříbrný vybojovalo muž-
stvo Zadní Třebaně a bronz si odnesli muži ze Svinař. U
dam získaly zlato Svinaře, druhé místo patřilo Skřipli,
třetí Osovu. U starších žáků bylo pořadí následující:
Drahlovice, Tmaň, Chlustina, u mladších zvítězilo druž-
stvo Tmaně, následováno Podbrdy a Zadní Třebaní. V
dorostu zvítězilo kontumačně družstvo Podbrdy-Drah-
lovice. Klání bylo napínavé, všichni se dobře bavili, k
dobré náladě přispělo i výborné a vydatné občerstvení.

Text a foto Kamila Kaasová, Drahlovice

Gyömberovou baví hrát si s odstíny barev

Družstvo dorostu dorazilo na hasičské hrátky jediné
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Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala oby-
vatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Druhý díl
končil čekáním malé Aničky, až do
Dobřichovic přiletí vrána či čáp s
jejím sourozencem. (NN)
Dny šly, týdny míjely. Jednou - 15.
5. 1945 - jsme se se sestrou Evičkou
v noci probudily a v domě byl zv-
láštní ruch. Nazuly jsme si bačkorky
a šly jsme k rodičům do ložnice.
Maminka ležela v posteli, vedle ní
miminko v peřince, tatínek oblečený
jako ve dne, u něho stará paní Ok-
rouhlíková. Ta, jak mě viděla, poví-
dá: „Tak se podívej, v týhle tašce
jsem ti přinesla bratříčka!“ A já, v
hlavě guláš: Nejdřív čáp, vrána, pak
paní Okrouhlíková… Ale pravda to
asi byla, protože tatínek vyrovnal na
stole do řádky spoustu peněz, samé
papírové, paní Okrouhlíková je sh-

rábla a šup s nima do kapsy u zástě-
ry. Já na to koukám a myslím si:
„Tolik peněz za tak ošklivé dítě!“
Krajina se měnila s ročním obdo-
bím. V zimě to byly nečasy a psoty,
vracely jsme se domů a venku chu-
melilo. Ale protože takové počasí
patřilo k zimě, vítaly jsme je s ra-
dostí. Horší bylo, když zjara přišla
prudká obleva, na řekách pukaly le-
dy a voda se vylévala z břehů. Ani
Berounka nebyla ušetřena. Škola by-
la pod vodou, kostel zatopený a do-
my, které stály na břehu řeky, měly
vodu až pod balkonem. Tatínek na-
bídl přístřeší jednomu starému páno-
vi, jeho paní a dvěma mladším man-
želům. Nabídku rádi přijali a já měla
radost, že máme návštěvu. Ale do
školy jsme nechodili, s paní učitel-
kou Heppnerovou jsme se scházeli v
hospodě Na Vinici, kde bylo dost
místa, aby s námi zběžně probrala

učivo a zadala úkoly pro domácí
práci.  Tak jsme se scházeli  porůznu
až do konce školního  roku...
Tatínek si přivezl od dědečka ze
Skutče včely. Přivezl je v rojáčku, to
je taková dřevěná bedýnka s víkem,
které jde snadno otevřít, a s okén-
kem, které je zakryto drátěnou síť-
kou. Měl pro ně připravené zázemí v
jednom z úlů, které si sám udělal.
Když tatínek pracoval se včelami,
měl na hlavě včelařskou kuklu a ru-
kavice. Nebezpečí hrozilo, když
chytal roj: to ještě včely nakuřoval
speciálním přístrojem, aby se vyhnul
žihadlům. Když sbíral med, byla v
domě zavřena okna; včely jsou totiž
chytré a poznají, kam se med ztratil.
Tatínek nosil plástve domů, v domě
to vonělo medem a voskem a bylo
třeba med vymést z pláství. To se
nejdříve odstranily voštiny, čili vos-
kový kryt; sloužila k tomu vidlice s
hustými zuby. Pak se čtyři ošetřené
plástve vložily do pevných rámků v
medometu: to je takový veliký hrnec
na nožičkách, má kliku a otvor pro
odtékání medu. Stačilo jen točit kli-
kou  a z pláství se začal řinout med
na stěny i na dno medometu a otvo-
rem do připravené nádoby. Na talíři
na nás čekaly voštiny plné medu, ty
jsme si mohly vykousat, byla to ta-
ková medová žvýkačka. Tatínek nás
ale vždycky varoval, abychom dáva-
ly pozor, do čeho koušeme, aby tam
náhodou nebyla včela...
Kromě králíků a včel přibyl do naše-
ho »zooparku« další přírůstek: slepi-
ce, kohout a pes. (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Jak si udržet partnera?
Kouzlením s jablky
Říjen pro mě je měsícem padajících
ořechů i příprav na zimu. Kromě hub
sbíráme plody, jež můžeme použít do
podzimní či vánoční výzdoby, uklá-
dáme jablka a hrušky na zimu.
Jablko bylo ve starých dobách bráno
jako symbol slunce. Když ho rozkro-
jíme,  odkryje se nám většinou pěticí-
pá hvězda, symbol bohyně i planety
Venuše, Jitřenky i Polárky. Jabloňo-
vé květy a dřevo jsou podle historic-
kých pramenů zasvěceny bohyni lás-
ky a využívalo se jich při obřadech
lásky. Jablečná esence je vhodná při
vzývání bohyně ve všech jejích podo-
bách včetně Afrodity, Diany, Evy,
Godivy, Demeter... Jablko se použí-
valo i pro kouzla k udržení partnera;
podle Anny Franklin k jeho provede-
ní potřebujete pramínek vlasů vaší
lásky, vlastní pramínek vlasů, veliké,
nejlépe červené jablko, okvětní plát-
ky rudé růže a růžovou stuhu. Jablko
vydlabejte, svažte pramínky vlasů a
říkejte: Jako stáčím tyto dva pramín-
ky vlasů, spojuji naše životy dohro-
mady, abychom se navždy milovali,
jako to činím já, tak se staň. Vložte
vlasy do vydlabaného jablka s okvět-
ními plátky růže. Půlky jablka spojte
a svažte je růžovou stuhou. Jablko
zakopejte do země, nejlépe pod jab-
loň. Pokud se budete chtít svazku
zbavit, musíte jablko vykopat a pra-
mínky vlasů opět oddělit. Což může
být s postupen času dost obtížné. Ve
vlastním zájmu tedy kouzlo prová-
dějte jen tehdy, myslíte-li to skutečně
vážně, a se svolením partnera!  

Helena PELIKÁNOVÁ

S učitelkou jsme se scházeli v hospodě
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 3)

U POČÍTAČE. Anna Vraná se kvůli
psaní pamětí naučila ve svých šesta-
sedmdesáti letech pracovat na počí-
tači.        Foto Martina KÁLALOVÁ
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Sedmnácté historické vinobraní se
konalo poslední zářijový víkend v
Karlštejně. Jak ho prožíval jeden
z účinkujících, kejklíř PET? (NN)
Na Karlštejnské vinobraní se vždyc-
ky těším, protože se tam setkám se
spoustou umělců a kamarádů, které
jen tak nevidím. Musím pochválit
organizační tým: platí to, co je na-
psáno na programu. Nevšiml jsem si,
že by se improvizovalo, jak to často
bývá na jiných akcích. A taky jsem si
nevšiml, že by se někdo pod vlivem
atmosféry či burčáku válel po zemi,
nebo dělal rozruch, což někdy bývá
dost hrůza! V Karlštejně vládl
»klid«, návštěvnící byli v pohodě,

všude spousta stánků s různým zbo-
žím, kde si vybral každý.
Během dvou dnů vinobraní jsem měl
několik vystoupení a průvody. Vys-
toupení nemám předem dané. Při-
pravím si jen hrubou kostru čísel a
pak reaguji na diváky. Snažím se je
zatáhnout do programu a oni mi
často nahrávají. Největší pochvalou
je, když za mnou přijde dítě a řekne,
že se mu to moc líbilo. 
V průvodu se vždycky vyřádím.
Jsem na chůdách, bavím se s lidmi a
dělám blbosti, které mě napadnou.
Vznikají z toho veselé situace. Už
asi dva roky v průvodu používám
bublifuk, a to byste nevěřili, kolik

radosti udělá trochu jaru. (Jen pro
pořádek: Používám speciální směs,
která neštípe do očí MĚ...) 
Na sobotní ohňové show vládla  bá-
ječná atmosféra, užili si to diváci i
účinkující. Jsem rád, že jsem se na
»place« sešel s kejklíři Vojtou Vrt-
kem a Půpou - to je opravdová špič-
ka v naší branži. Jejich vystoupení
jsem už viděl mockrát, ale rozesmáli
mě i tentokrát. 
Když to shrnu: Letošní vinobraní by-
la pro mě jako účinkujícího pěkná
akce. Odjížděl jsem s dobrými poci-
ty z dobře odvedené zábavy. A mys-
lím, že si to užili i diváci. 

Petr THEiMER, Úvaly

Škodovka a suzuki
bouraly u Karlštejna
Karlštejn - Silnice mezi Karlštej-
nem a Hlásnou Třebaní byla uza-
vřená 3. října odpoledne. Důvod?
V serpentinách nad Berounkou se
srazil osobní vůz Škoda s moto-
cyklem značky Suzuki.
„Střet  se naštěstí obešel bez zraně-
ní,“ uvedl Pavel Vintera, jeden z řev-
nických profesionálních hasičů, kte-
ří byli na místo nehody voláni po
třetí hodině odpolední. „Zajistili
jsme oba stroje proti vznícení, posy-
pali uniklé provozní kapaliny sor-
bentem, uklidili silnici a pomohli s
naložením havarovaného motocyklu
na vůz odtahové služby,“ dodal s
tím, že zásah trval přibližně dvě a
půl hodiny. (mif)

Vezmou kladívka 
a vyrazí na Karlštejn
Podzimní geologickou vycházku na-
zvanou S kladívkem na Karlštejn
pořádá v neděli 20. října všenorská
knihovna.
Devátá vycházka z cyklu Geologic-
ká historie Prahy a okolí nás zave-
de do údolí Berounky mezi Řevnice-
mi a Karlštejnem. Pod nohama nám
bude ubíhat příběh z geologických
dějin zdejší malebné krajiny a pod
údery kladiv kameny vydají i pozů-
statky nějakého již dávno vyhynulé-
ho živočicha.
Vyrážíme 20. 10. v 10.30 z vlakové-
ho nádraží v Řevnicích a do Karlš-
tejna dorazíme přibližně o půl čtvr-
té. Na osmikilometrové trase je plá-
nována svačina s netradičním vý-
hledem na hrad. Pozor: jeden úsek
je nesjízdný pro kočárky. Nejmladší
geologové se mohou nechat dovézt
na lokalitu Černá skála, kam se lze
dostat od vlaku ze Zadní Třebaně
přes Hlásnou Třebaň směr Rovina.
Alena SAHÁNKOVÁ, Všenory

Školní rok už je dávno v plném proudu. Ke karlštejnské
školce patří veliká zahrada, a tak se o ni s dětmi staráme.
Sbíráme jablka, kterých je letos zase víc než dost, ale ta-
ké lískové oříšky a vlašské ořechy, kterých je naopak
málo. Ale alespoň něco na vánoční výzdobu mít bude-
me. A taky vyháníme krtky. S uložením zahrady na zimu
nám slíbili pomoci i někteří rodiče, a tak chystáme so-
botní pracovní »zahradní párty«...
Jezdíme do berounské Solné jeskyně (na snímku) a uží-
váme si úžasných výletů vláčkem. Do školky už několi-
krát zavítalo divadýlko, jednou jsme se vydali my do
Berouna na vystoupení s klauny. Také se rozjela výuka
angličtiy, které se ujala zkušená maminka Vilhelmová.
Spolupracujeme s Domečkem, který pro děti  připravil
kroužky keramiky a výtvarných činností, které vede ma-
minka Nosková. Navštívila nás logopedka, jež pravidel-
ně zjišťuje, jak nám to správné mluvení nejde a nejde...

Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Děti vyhánějí krtky a jezdí do jeskyně

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     11/2013 (19)                

POJĎTE SI DÁT! Jiří Chyba na karlštejnském vinobraní nabízel
burčák i vlastnoručně uvařené pivo Karlíček. Foto NN M. FRÝDL

V průvodu se vyřádím, na chůdách dělám blbosti
JAK VIDĚL KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ JEDEN Z ÚČINKUJÍCÍCH, KEJKLÍŘ PETR THEIMER?

Karlštejnský zpravodaj

PET. Kejklíř Petr Theimer v Karlš-
tejně. Foto NN M. FRÝDL
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V Karlštejně - Budňanech bývalo sedmnáct obchodů
DALŠÍ DÍL VYPRÁVĚNÍ JITKY ŠVECOVÉ O HISTORII MĚSTYSE POD SLAVNÝM HRADEM

Přestože nám letošní povodeň odne-
sla zasazené rostliny dýní, tradici
dýňového vyřezávání jsme se v
Karlštejně snažili udržet. 
Radka Včeličková, správkyně míst-
ního kempu, ihned po povodni, zasa-
dila několik sazenic, které ale bohu-
žel neměly takovou úrodu na jakou
jsme zvyklí. Přesto jsme na letošním
ročníku akce mohli ochutnat dýňo-
vou polévku a výborné grilované
dýně.
Pro jiné činnosti byly dýně nahraze-
ny lahvemi. Každý návštěvník musel
vyrobit pět podzimních dekorací,

které si následně odnesl domů. Za tr-
pělivost a pracovitost navíc získal
odměnu. Pracovníci karlštejnské
»filiálky« střediska volného času
Domeček Hořovice  připravili mate-
riál, barvy, pedig, předlohy a spolu s 
dobrovolníky z řad rodičů a kamará-

dů pomáhali dětem ve výtvarné tvor-
bě. Vybrat ten správný vzor pro hal-
loweenské osvětlení nebylo vůbec
jednoduché - když se to konečně
povedlo, následovala náročná malíř-
ská práce. Děti musely udržet lahev
tak, aby barva nestékala a přesně ob-

kreslit předlohu. Výroba hadů zase
vyžadovala přesné stříhání a strašid-
lo muselo vypadat opravdu strašidel-
ně. Na závěr nechybělo malování
obličejů, abychom se vrátili domů
patřičně vyzdobení... A opečený buřt
u řeky Berounky, letos pravděpo-
dobně poslední, chutnal dětem i pa-
nu starostovi Petru Rampasovi. 
Karlštejnské podzimní odpoledne se
vydařilo. Těšíme se na další ročníky
a doufám, že řeka nechá vše na svém
místě.   Eva KNOPOVÁ, Karlštejn

Děti čeká noční hra
i jízda kočárem
Podzimní prázdniny na konci října
mohou děti prožít ve stájích pí Pas-
torkové v Krupné. Od 29. do 30. říj-
na je tu pro ně připraveno ošetřová-
ní koní, odborná přednáška, vaření v
přírodě, dobrodružná noční hra, jíz-
da kočárem na hrad Karlštejn...
Cena 1 820 Kč zahrnuje ubytování,
stravu, jízdu kočárem, vstupy, pojiš-
tění, pitný režim, pedagogický dozor
a program. Další informace získáte
na tel.:  603 435 585 a 723 558 996.

Eva KNOPOVÁ, Karlštejn

Dýně vzala voda, nahradily je lahve
TRADICI DÝŇOVÉHO VYŘEZÁVÁNÍ SE PODAŘILO UDRŽET, POVODNI NAVZDORY 

MALOVALY LAHVE. Děti letos místo dýní, které vzala velká voda, zdobily
lahve a sklenice.  Foto Eva DRBALOVÁ

Léto skončilo, počasí je smutné a my
si s dětmi ve školce povídáme o ovo-
ci a zelenině. Některé děti se chlubí
tím, že s maminkami zavařují kom-
poty a marmelády, okurky, papriky a
lečo na zimu. 
Mě dneska čeká návštěva kamarád-
ky. I ona jednou zavařovala…
Je to taky učitelka. Je ohromně ši-
kovná, co se hudby týče, úžasně hra-
je na piano, nádherně zpívá, tancu-
je, to vše zvládá, ale nesmí nic dělat
rukama. Když si má přišít knoflík –
je to katastrofa. Dírku nevidí a když
ji po hmatu najde, zase se do ní ne-
trefí. Jednou si přišívala knoflík k
blůzičce, seděla na židličce a najed-
nou se rozesmála a povídá: „Já
jsem si tam přišila i punčocháče!“

Jednou za mnou přijela na chatu na
Třeboňsko, prý na borůvky. Koupila
si na to dva 10litrové kýble! Borův-
ky sbírala v le-
že a kouřila
při tom!
Zánovní světlé džíny byly flekaté od
rozmazaných borůvek, sbírání ji ne-
bavilo a nepodařilo se jí zakrýt ani
dno kýble. Utrhla 3 borůvky a dvě jí
upadly. (Druhý den si na to vzala
jiné džíny, že v těch špinavých nepů-
jde, no a tak ušpinila i ty druhé). 
To je prostě Ona.
Jednoho letního dne jí kdosi přinesl
dva koše meruněk. Rozhodla se, že
je zavaří na zimu. Už to, že při mytí
sklenic žádnou nerozbila, byl ús-
pěch. A to, že si nezlomila ruku při

pěchování meruněk do sklenic, byl
zázrak. Před osmou večer sklenice
zavíčkovala a dala vařit do vypůjče-

ného zavařo-
vacího hrnce.
A  šla si číst

do obýváku.  Ona totiž stále čte. 
Před DESÁTOU (po dvou hodinách
zavařování – to ale už dávno nevě-
děla, že zavařuje), slyšela odněkud
ránu. Něco někde spadlo.
A dál si v klídku četla.
Kolem půlnoci (po čtyřech hodinách
zavařování) se šla umýt a pak rov-
nou do pelíšku. Na kuchyň si ani
nevzpomněla…
Ráno vešla do kuchyně a neví, co se
děje. Je tady nějak teploučko a vlh-
koučko… Pohled stáčí ke sporáku:

Plamen plápolá. Nakoukne do zava-
řovacího hrnce a tam – horko, čer-
veno, rudo a roztavené sklo!
Teprve teď se  rozhlíží  po kuchyni a
na různých místech vidí víčka od sk-
lenic, sem tam i meruňku, pecičku...
Oči sjedou směrem ke stropu a co
nevidí?! Ze stropu visí cáry meru-
něk… Tu ránu v 10 večer způsobila
poklice spadlá z hrnce. Ty ostatní
rány už neslyšela, v klídku spinkala.
Výsledek? Její manžel konečně vy-
maloval kuchyň, což neustále jenom
sliboval a oddaloval. 
Je to víc než 10 let, ale když k ní při-
jdete do kuchyně a kouknete se na
strop, stopy po meruňkách jsou tam
stále. Přemalovat to prostě nejde!
Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

Plamen plápolal, ze stropu visely cáry meruněk...

Dnešní díl vzpomínání na historii
Karlštejna jsem se rozhodla věnovat
obchodům a řemeslům.
Supermarkety se nedají srovnávat s
dřívějšími obchůdky a kvelby, jedno
ale vím takřka jistě: dnešní »obchod-
níci« se starají spíše o turisty a vlast-
ní kapsu, těm dřívějším šlo o blaho a
spokojenost sousedů. 
V Karlštejně bývalo 17 obchodů:

- prodejna památek na nádvoří 
- občerstvení na Kovárně 
- řeznictví u Kolářů 
- prodej památek u Grosů (proti
Koruně) 
- cukrárna u Linků (dům
Hanzalíkových) 
- koloniál u Maříků (dům pod
Hanzalíkovými) 
- holičství u Zenklů (dům Ulmových)

- koloniál u Maříků 
- koloniál a textil u Libých - trafika a
střižené zboží u Kotků 
- cukrárna u Kotků (Červenkovi) 
- řeznictví u Smržů (dnes bistro) 
- koloniál u Boučků 
- potraviny u Trunečků 
- potraviny u Pivců 
- textil u Koudelů (ochránci přírody) 
- textil  u Strachů (dnes Vimrovi) 
Není to až  k nevíře, co vše se vešlo
do tak malého prostoru Budňan? A
to tu ještě byla spousta řemeslníků:
- na skalnatém ostrohu náměstí při
cestě do Hlubokého za potokem byla 
kovárna (prostor dvora i domu p.
Černého a p. Lempery) 
- kolářská živnost u Kotků 
- porážka dobytka na místě Kalašo-
vých (dnes p. Vorel) 
- obuvnictví u Rejfířů (dnes
Bartošovi) 
- truhlářství u Sokolů, později poh-

řební ústav Libých (Česká hospoda) 
- pernikářství u  Kotků (slavný karl-
štejnský marcipán) 
- bednářství u Kotábů (proti hospodě
U Karla IV. u Soukupů) 
- krejčovství a výroba výšivek a kra-
jek slečen Neugebaurových (prodej-
na porcelánu proti hotelu U Karla IV.)
- dámská krejčová, výšivky a krajky,
rodina Bořických 
- sběr bylin a léčivých rostlin, léči-
telka slečna Martínková. Pomáhaly 
jí rodiny Habětínů a Smržů 
- porodnictvím se zabývaly ženy od
Zárubů, paní Hejnová i Maříková a v
Poučníku paní Šťáralová 
- lékař MUDr. Ivan Kopecký, emi-
grant z ukrajinské Volyně. Vzal si za
ženu Marii ze železničářského rodu
Pařezových 
Příště se zmíním o zemědělství a vi-
nici, což bude taky velmi zajímavé. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň  

KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY

Co se bude dít...
* Výstava Vinařství v Karlštejně od
dob Karla IV. po současnost je do
30. 11. k vidění v konírnách Císař-
ského paláce hradu.                 (mam)
* Slavnost Svatomartinských vín se
koná 11. 11. v karlštejnské restaura-
ci U Janů. První lahev bude otevře-
na v 11.11.     Helena KOLÁŘOVÁ
* Oslava třicátého výročí založení
karlštejnské country kapely Kapičky
se uskuteční 16. 11. v místní soko-
lovně. Sejdou se zde všichni, kteří
měli a mají s Kapičkami společný
kus života. Pozvání přijali i hvězdní
hosté: Mirek Paleček či bluegrasso-
vá kapela Abalone. (mam)

Karlštejnský královský advent
náměstí v Karlštejně, neděle 1. a 22. prosince

* minifestival vánočních dobrot * stylový jarmark 
* karlštejnské pivo Karlíček * karlštejnské víno 

* otevřený hrad i muzea * adventní výstava 
* Pavel Vítek * císařovna Eliška * šermíři * muzikanti 

* herci * děti z místní školy i školky...
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Věřím, že část věcí dokážeme změnit
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Co je podle Tebe potřeba změnit ze
všeho nejvíc? 
Snížit byrokratickou zátěž a radikál-
ně redukovat úřednický aparát. Dnes
každý úředník proto, aby ukázal ne-
postradatelnost, vymýšlí nesmyslný
papír pro papír. Musíme změnit pří-
stup státu k občanovi, nastavit jed-
noduchá a jasná pravidla fungování
státní správy. 

Na co by ses chtěl v Parlamentu za-
měřit, na jaké téma či na jakou
oblast? 
Díky svým zkušenostem z komunál-
ní politiky se mohu zaměřit buď na
podporu a rozvoj drobného podniká-
ní, nebo na rozvoj venkovských ob-
lastí a malých obcí. Druhá oblast je
mi i bližší. Když budeme pomáhat
malým obcím správně, jednoduše a
koncepčně se rozvíjet, vytvoříme
zde stabilní lidskou základnu, a tím i
potencionálně pracovní místa.   
Řekni voličům, stručně, jasně, jed-
noduše, proč by tě měli volit, proč

by ti měli dát preferenční hlas?
Třeba proto, že i nadále chci poctivě
a snad i úspěšně pracovat pro všech-
ny občany, tak jako jsem posud pra-
coval pro občany Všeradic. 
Když budeš zvolen, pověsíš starosto-
vání na hřebík? A co velkorysá re-
konstrukce všeradického Zámecké-
ho dvora – bude pokračovat? 
Minimálně do příštích voleb v říjnu
2014 se starostováním neskončím.
Slíbil jsem občanům dokončení vo-
dy s kanalizací a svoje slovo jsem
zvyklý dodržovat. Co se týče Zá-
meckého dvora, proces rekonstrukce

je v běhu a mí následovníci ho jistě
dotáhnou do zdárného konce i bez
mojí pomoci.         Miloslav FrÝdL

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
města Černošice se uskuteční 17. 10.
od 19.00 v Clubu Kino.                (pef)
* Pošta v Zadní Třebani bude z pro-
vozních důvodů uzavřena tyto dny:
18. 10., 25. 10., 1. 11., 4. 11., 8. 11.,
15. 11., 22. 11., 29. 11, 27. 12.    (pef)
* Zasedání městského zastupitelstva
Řevnic se koná 21. 10. od 19.00 v
budově Zámečku. (pef)
* do projektu Kola pro Afriku se
zapojila ZŠ a MŠ Osov. Ve čtvrtek
24. 10. můžete od 12.00 do 17.00 do
areálu mateřské školy dovézt jakéko-
li (i poškozené) kolo, náhradní díly i
nářadí k opravě kol. Dárci dostanou
drobný upomínkový předmět. Mateř-
ská škola navíc připravila program:
Od 15.00 do 17.30 se můžete zúčast-
nit tvoření z keramiky, zároveň zde
bude instalována i výstava šperků z
FIMO hmoty a pryskyřice. Podrobné
informace o projektu najdete na
www.kolaproafriku.cz.    

dáša PEŠICOVÁ, ZŠ Osov
* Poslední letošní Farmářské trhy se
u zámku v Dobřichovicích konají
26. 10. od 8 do 12.00. (vlc)
* Zimní čas začne opět v neděli 27.
října. Ve 3.00 se čas posune o hodinu
nazpět, tj. na 2:00. (pef)
* Otevírací hodiny pošty Řevnice
budou od 1. 11. upraveny. Každý
všední den bude pošta otevřena od 8
do 11.00 a od 13 do 17.00, sobotní
provozní doba zůstává nezměněna -
od 8 do 11.00. Olga VrÁNOVÁ
* Kavárna Modrý domeček v Řev-
nicích bude od začátku listopadu
každé pondělí uzavřena. V tuto dobu
nebudou k dispozici ani kopírovací
služby. Šárka HAŠKOVÁ
* Komunální odpad za železničním
přejezdem v Řevnicích se od října
vyváží místo v úterý ve středu. Změ-
na se týká ulic: Říční, Na Jamech,
Rybní, Náplavní, Pražská (za přejez-
dem), Pod Drahou, Tylova, Máneso-
va, U Viaduktu, Alšova.               (pef)
* Veřejné bruslení na zimním stadi-
onu Černošice se koná každou stře-
du, sobotu a neděli, vždy od 13.30 do
15.30 hodin. (pef)
* dodávka zn. Opel se 3. 10. srazila
na rychlostní silnici R4 u Mníšku
pod Brdy s divokým prasetem. Řidič
vyvázl bez zranění, zvíře uhynulo.
Na místě zasahovali řevničtí profesi-
onální hasiči.           Pavel VINTErA
* Muže řídícího auto bez oprávnění
zadrželi 6. 10. v Hlásné Třebani - Ro-
vinech karlštejnští policisté. Zjistili,
že muži byl řidičský průkaz odebrán.
Při testu na drogy byla navíc panu O.
K. naměřena přítomnost amfetaminu
a metamfetaminu. (hek)

»Nejtěžší« volby...
(Dokončení ze strany 1)
Každý hlasovací lístek patří jedné
politické straně, hnutí či koalici, opa-
třen je číslem, které si strany vyloso-
valy. Při hlasování vkládá volič do
obálky jeden hlasovací lístek té poli-
tické strany, hnutí či koalice, pro kte-
rou se rozhodl hlasovat. Na hlasova-
cím lístku může zakroužkovat pořa-
dové číslo nejvýš čtyř kandidátů, kte-
rým dává přednost. (pef)

U menhiru pouštěli
draky, déšť nedéšť
Šestý ročník Drakiády u Menhiru
pořádal 12. října Obecní úřad Mo-
řinka. Vše jsme nachystali a doufali,
že bude ideální počasí. Bohužel,
nebylo. Přestože pršelo, hrstka nad-
šenců přecijen dorazila. Připraveno
pro ně bylo občerstvení v podobě
teplého čaje a jablečných koláčů,
děti dostaly dárkové balíčky. Děku-
jeme všem, kteří přišli - prožili jsme
společně hezké podzimní odpoledne.  

Kateřina SmOTEROVÁ, 
starostka mořinky

Chystáte se jít volit?
ptaly se Naše noviny
Poberouní - Chystáte se k volbám
do Poslanecké sněmovny? A pokud
ano, víte, koho budete volit? Naše
noviny se ptaly obyvatel poberoun-
ského kraje.
Marek ŠPLíCHAL, Řevnice: „Volit
půjdu. Koho ale budu volit, to ještě
nevím, asi někoho napravo...“
Olda BurdA, Lety: „K volbám
chodím a půjdu i nyní. Půjdu. Koho
volit vím, tak na 90 %.“
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň:
„Volit se chystám a asi už i vím, koho
budu volit.“
Štěpánka JANdusOVÁ, Řevnice:
„K volbám bych šla ráda, ale ještě vá-
hám, protože při současných skandá-
lech člověk neví, komu věřit. Budu
sledovat předvolební debaty a roz-
hodnu se na poslední chvíli.“
Bohumil KOs, Řevnice: „K volbám
určitě půjdu, ale vůbec nevím, koho
budu volit. Tradiční strany mě ničím
nezaujaly, spíše naopak. Tak možná
zvolím nějakou stranu, která je méně
populární a nebude mít šanci se dostat
do parlamentu.“ 
richard LuKEŠ, Liteň: „K volbám
určitě půjdu a budu volit TOP 09. Va-
dí mi, že se Zeman účastní volební
kampaně. Přál bych si mít prezidenta,
jehož osobnost přesahuje formát par-
tajního předsedy. Současný prezident
toto, dle mého názoru, ani náhodou
nesplňuje.“ (pef)

Závod mopedů se jel 12. října ve
Svinařích. Kategorie byly tři: ženy,
neupravené stroje a upravené stroje.
Celkem startovalo 55 účastníků, ne
každý ale závod dokončil. Jelo se v
chladném počasí, sem tam situaci

zkomplikovaly automobily či traktor
jedoucí na pro veřejnou dopravu  ne-
uzavřeném okruhu. Mezi závodníky
panovala dobrá nálada, vlna adrena-
linu, na níž jsme se svezli i my, při-
hlížející a fandící, byla úctyhodná.

V upravených strojích vyhrál favori-
zovaný Miroslav Lisý ze Svinař, dé-
mon místních zatáček i rovinek. V
kategorii žen zvítězila Alena Veselá,
a skupinu neupravených (nad kterou
se mezi diváky snášely pochybnosti
o správně odhadnutých parametrech
strojů) Jiří Slezák. Závod byl pěknou
podívanou, mnoho z účastníků jelo
hlavně pro potěšení, nešetřili pará-
dičkami a vtípky. Jelikož je to ale
také utkání drsných chlapů, na závěr
nechyběly slovní potyčky mezi jed-
notlivci, kdo komu a kam vjel...

Helena PELIKÁNOVÁ

Mopeďáci se hádali, kdo komu a kam vjel 

Řidičce ujel vůz s dítětem na zadním sedadle

KŮŇ NA VODÍTKU. I takto může vypadat »chov« koně. Na malém pozem-
ku v Zadní Třebani, přímo pod železniční tratí, je koník připevněný na vodít-
ko s velmi omezeným pohybem. Navíc - kůň je stádní zvíře, samota je pro
něj deprimující... Helena PELIKÁNOVÁ Foto ARCHIV

DÍTĚ BYLO V POŘÁDKU. Nezvyklá nehoda se stala 5. října dopoledne v
Řevnicích. Mladá žena pravděpodobně málo zatáhla ruční brzdu a Citroën
Berlingo se dal do pohybu i s dítětem, které sedělo vzadu na sedačce. Ura-
zil asi šedesát metrů, projel křižovatkou a v Masarykově ulici narazil do
plotu. Jedoucí vůz se žena snažila doběhnout a zastavit, avšak sama se při-
tom zranila.  Dítěti se nic nestalo.  Text a foto Bořek BULÍČEK, Řevnice
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Chceme spravedlivý a prosperující stát!

Ing. Kristýna ZELIENKOVÁ
BEROUNSKÝ LÍDR NA STŘEDOČESKÉ KANDIDÁTCE ANO

* Sama jsem na politiku naštvaná, ale vím, že pokud si budeme jenom stěžovat 
a nic pro to neuděláme, nic se tady nezmění...

* Mám dvě děti, jsem moc ráda, že s nimi mohu žít v této krásné zemi, a chtěla bych, 
aby i ony byly hrdé na to, kde žijí... 

* Všichni bychom se měli řídit stejnými zákony a hrát podle pravidel Fair play...
* Je pouze v našich rukou, jaký život budeme žít. Já budu bojovat i za váš lepší život...
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Rozhovor s kandidátem do Poslanecké 
sněmovny ing. Janem Skopečkem (ODS)

Podzim přišel rychleji, než jsme če-
kali, a tak zase hudráme, přestože
bylo letos nádherné léto. Nám se ale
nelíbí, že tak rychle skončilo. 
Start léta byl ovšem tristní, červnová
povodeň nás pořádně vyděsila. Řeka
byla tentokrát milosrdnější, než před
jedenácti lety - zastavila se včas, aby
to protipovodňová hráz v Letech vy-
držela a nepřelila se. Zato nás hodně
potrápila spodní voda. Moc pomohla
výkonná čerpadla firmy, která má
provozovnu v Letech. Sála obrovské
množství spodní vody z lagun, hadi-
cemi nataženými po obci vedla do
kanalizace a z přečerpávací jímky
pak přes hráz do Berounky. Jak řeka
klesala, mizela i voda z obce. 
Na cvičáku jsme v červnu vinou vel-
ké vody museli přerušit kurzy pro
štěňátka. Naštěstí - díky obětavosti
brigádníků - jen na čtrnáct dnů. Je
milé a dojemné, když zjistíte, že vám
chce hodně lidí pomoci a nejste na to
sami. Hodně práce se udělalo, už
když začala voda stoupat: snažili
jsme se co nejvíc věcí odnést do bez-

pečí. Nakonec jsme uklízeli skoro
všechno - z »placu« za hrází i z klu-
bovny. Když se voda vrátila do své-
ho koryta, pustili jsme se hned do
odklízení naplavenin, oprav poniče-

ného plotu a dalších prací. Velké po-
děkování patří všem, kteří přišli po-
moci! Sami bychom to rozhodně tak
rychle nezvládli. 
Na přelomu července a srpna nás
čekal letní výcvikový tábor v Městci
Králové. Užili jsme si horké počasí,
hodně odpočívali, chodili se koupat
a moc jsme toho nenacvičili. Tropic-
ká vedra nás nutila trávit čas ve stínu
anebo na koupališti. V polovině tá-
bora jsme uspořádali zkoušky z vý-
konu a pak jsme pokračovali v odpo-
činku. Užívali jsme si focení, učili
štěňata plavat v rybníce, opékali
jsme buřty na ohýnku a na grilu ma-
síčko. Ani se nám nechtělo domů.
V srpnu jsme začali trénovat na pod-
zimní sezonu. Tentokrát jsme se vě-

novali štěňátkům i o prázdninách -
také máme nová štěňata, takže se na-
bízelo nechat je pohrát si s ostatními.
Nebylo to plánované, byla to spíš
přátelská setkání v neděli odpoledne,
nicméně vždy se sešlo kolem deseti
lidí a stejný počet štěňat.
Začátkem září začaly naplno sociali-
zační kurzy i zkoušky z výkonu. Kur-
zy jsou naplněné k prasknutí, takže
to při pěkném počasí vypadá, že na
cvičáku pořádáme demonstraci. 
Kromě webových stránek plných in-
formací, fotek, videí a povídání jsme
zřídili i profil na sociální síti facebo-
ok, kde najdete také hodně fotek, od-
kazů, videí a upoutávek. 
V září se konaly zkoušky z výkonu a
6. ročník Podzimního závodu. Dříve
jsme ho pořádali na svátek 28. října.
Vloni nás ale počasí vytrestalo - bě-
hem dne přecházel déšť ve sníh a od-
poledne bylo na place bílo. Proto
jsme se rozhodli závod posunout na
svátek svatého Václava 28. 9. Moc
se povedl, bylo nádherné počasí, slu-
níčko krásně hřálo. Zúčastnilo se 27
závodníků, což je slušný počet.
Všichni byli pohodoví, dobře nala-
dění a doufám, že i spokojeni odjíž-
děli. Výsledky zkoušek i závodu naj-
dete na webu www.kklety.cz a na
facebookovém profilu.
V říjnu nás čekají zkoušky z výkonu,
další pak v listopadu. Plánujeme i
semináře pro naše členy, samozřej-
mě budou pokračovat také kurzy pro
štěňata. Nabízíme i doplňkové služ-
by: zprostředkování prodeje krmiva
pro pejsky a chovatelských potřeb.
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Přinášíme Vám rozhovor s
kandidátem ODS Janem
SkOPečkem, ekonomem,
vysokoškolským pedago-
gem a stávajícím zastupite-
lem Středočeského kraje.

Co budete prosazovat, pokud
Vás voliči zvolí do Poslanecké
sněmovny?
Vzděláním jsem ekonom, a pro-
to bych chtěl využít svých zna-
lostí k lepší podobě hospodář-
ské politiky naší země. Naše eko-
nomika zažila jednu z nejdelších
recesí, což je důsledkem její pře-
regulovanosti a neefektivity. To
bych rád změnil, už jen proto,
abychom opět začali růst, bo-
hatnout a dohánět vyspělejší
státy. Bránit budu rovněž přijetí
eura, které by přineslo obrovské
náklady jak celé ekonomice, tak
peněženkám jednotlivých obča-
nů. 

Jste jedním z nejmladších kan-
didátů, myslíte, že je to pro Vás
výhoda a jak hodnotíte svoje
šance na zvolení?
Mohl bych se svézt na vlně volá-
ní po nových tvářích, ale nová
tvář není zárukou kvality. Chtěl
bych voliče přesvědčit svými ná-
zory a zkušenostmi. Byl jsem už
potřetí zvolen krajským zastupi-

telem, sedm let jsem působil ja-
ko poradce prezidenta Václava
Klause. To jsou zkušenosti, které
by spolu s ekonomickým vzdělá-
ním mohly být ve Sněmovně vo-
ličům ku prospěchu. Co se týče
šancí, jsem na šestém místě kan-
didátky ODS a bude záležet, zda
mi voliči ODS dají dostatečný
počet preferenčních hlasů.

Co nejvíce tíží a potřebuje
podle Vás náš region?
Myslím, že náš region nejvíce
trápí zanedbaná infrastruktura.
ČSSD Středočeský kraj zadlužila,
a ten nyní nemá prostředky na
opravy silnic, ale třeba i na školy
a sociální služby. Je to obrovský
problém. Samozřejmě, že sou-
částí práce poslance je také há-
jení zájmů a snaha pomoci své-
mu regionu. Tak, jak se o to sna-
žím z pozice krajského zastupi-
tele, bych se o to snažil i z pozice
poslance. 

Podzimní závod se nám moc povedl!
KYNOLOGICKÝ KLUB LETY »PŘEŽIL« POVODNĚ I HORKÉ LÉTO, TEĎ CHYSTÁ ZKOUŠKY A SEMINÁŘE

PODZIMNÍ ZÁVOD. Účastníci letošního Podzimního závodu Kynologické-
ho klubu Lety. Foto Alena VANŽUROVÁ

Ing. Jan Skopeček

ekonom,

vysokoškolský

pedagog

Změna je možná

méně regulací,

více svobody✔
méně plýtvání,

více adresnosti✔

www.janskopecek.cz
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»Výbuch« Řevnic ve Zbuzanech - 1:7!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

V Podlázkách bojovala 5. 10. o bo-
dy družstva řevnických »národ-
ních« házenkářů. 
Podlázky - Řevnice koeduk. 13:6
Branky: Zavadil 2, Palička 2, Ko-
lomazník J., Hochmal
Podlázky B - Řevnice B 21:18 
Branky: Štech 8, Jelínek 3, Veselý
M. 5, Veselý P. 2

Bojovné vyrovnané utkání. Celý
zápas jsme byli ve vedení o dvě tři
branky.  Ve druhém poločase se však
vinou rozhodčího stav obrátil a v zá-
věru jsme již neměli síly na zvrat! 
Podlázky - Řevnice 16:20
Góly: Huml 16, Palička 3, Zavadil
Po střelecky vyrovnaném (a přesto
prohraném) poločase se opět  prosa-

dila opora mladíků Marek Huml.
Naši si hlídají druhé místo v soutěži
a tím také účast v poháru ČR!

Poslední letošní utkání oblasti na do-
mácím hřišti vyšlo 12. 10. bodově na
remízu ovšem výkony jednotlivých
družstev byly velmi rozdílné.
Řevnice - Čakovice dorost 27:11
Branky: Veselý Petr 11, Jelínek 7,
Kraus 4, Štech 3, Bíl, Holý
Jednoznačný průběh utkání dovolil
přejít obráncům do útoku, kde si dali
branky i Holý (tu poslední zároveň s
hvizdem rozhodčího) a Bíl.
Řevnice koeduk. - Čakovice 11:3
Branky: Adamec 3, Šimonovská 2,
Palička 2, Hochmal 2,  Zavadil 2

Řevnice B - Čakovice B 17:18
Branky: Veselý P. 6, Štech 4, Ve-
selý M. 4,  Kraus 2, Jelínek
Dorostenci v roli béčka sehráli hezké
utkání. Za Čakovice nastoupili čtyři
hráči prvoligového týmu, někteří do-
konce bez registračních průkazů! 
Řevnice st. žáci - Čakovice 13:23
Branky: Edl 7, Huml 2, Karpíšek
2, Palička, Adamec 
Žáci se hledají, chybí hráči, již šli do
dorostu. Útok Edl, Huml, Karpíšek
na vše nestačí, Sedláček se v bráně
trápí. Dobře se učí Adamec, Palička,
Hochmal, Šimůnek, Kočí i Pokorný!        
Řevnice A - Litohlavy 19:17
Utkání druholigového áčka.

Petr HOLÝ, Řevnice

Poberouní - Lety jedou, zato Dob-
řichovice jsou stále bez bodu.
Karlštejn dostal dvě branky v na-
staveném čase.
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Rožmitál 4:3
Branky: Rosenkranz, Janouš, Jab-
lonský, Turek
Domácí vstoupili do utkání se soupe-
řem, se kterým utrpěli čtyři porážky
v řadě, vlažně. Hosté je potrestali ve
12. minutě, kdy nikým nehlídán hos-
tující útočník skóroval hlavou 0:1. O
čtyři minuty později vyrovnal Ro-
senkranz . Ve 23. minutě vstřelil gól
Kalivoda, ale branka nebyla uznána
pro postavení mimo hru. Ve 44. mi-
nutě se před pokutovým územím
uvolnil hostující hráč a jeho tečovaná
střela skončila v síti - 1:2. V 55. mi-
nutě zahrávali hosté rohový kop.
Centr se odrazil k útočníkovi, který
pohodlně zvýšil vedení na 1:3. V 65.
minutě se dostal ke střele Baubín a

jeho pokus dorazil do sítě Janouš -
2:3. O čtyři minuty později uvolnil
Kalivoda nabíhajícího Jablonského,
který své sólo zakončil gólem - 3:3.
Konečný výsledek utkání se zrodil v
85. minutě - autové vhazování Šmer-
dy našlo Turka, který se uvolnil a
křižnou přízemní střelou upravil na
4:3. O dvě minuty později byl po
faulu na Kolmana vyloučen hostující
obránce a za protesty ho následoval i
spoluhráč. Jiří KÁRNÍK
Tochovice - FK Lety 0:4 
Branky: Kalivoda 2, Rosenkranz,
Kolman
Kvalitní a zodpovědný výkon = su-
verénní vítězství. Ve 12. minutě
Kolman uvolnil Kalivodu a jeho do-
rážka skončila v síti - 0:1. Ve 28.
minutě zatáhl Šmerda míč do křídla a
jeho ostrý míč před brakou našel
Kalivodu, který se nemýlil - 0:2. O
výsledku utkání se rozhodlo v 73.
minutě, domácí obránce zahrál v po-
kutovém území rukou a penaltu pro-

měnil Rosenkranz - 0:3. Konečné
skóre utkání stanovil v 85. minutě
Kolman. Jiří KÁRNÍK

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
SK Jince - Dobřichovice 2 : 0
Hosté bez tří hráčů základní sestavy
sehráli vyrovnaný zápas, skórovat se
jim však nepodařilo ani z největší
blízkosti. Důrazný soupeř se naopak
radoval dvakrát, a tak byl v přímém
souboji o poslední místo úspěšnější.
Ačkoliv Jince nejsou nijak velké, při-
šlo domácí borce v boji o záchranu
podpořit 180 diváků! (oma)
Hořovicko B - Dobřichovice 4:1
Branka: Kratina
Hosté vydrželi se silami jen poločas.
V tabulce jsou stále bez bodu posled-
ní. Miloslav OMÁČKA

OZT, okresní přebor
Praskolesy A - OZT  0:1
Branka: M. Jambor
Ostrovan poprvé plně bodoval, navíc
ve veledůležitém zápase na hřišti po-

sledních Praskoles. První poločas by-
li lepší domácí, ale tři šance zahodili,
přičemž při jedné z nich se vyzname-
nal třebaňský golman.  Druhé dějství
začali hosté aktivněji, ale ke gólu
měly blíž Praskolesy. Jednou zvonila
tyč, v zápětí v tutovce selhal domácí
útočník a pak se opět vytáhl Görög v
brance. S blížícím se závěrem zápasu
se začal prosazovat Ostrovan. Dvě
šance spálil M. Jambor, jednu střída-
jící Procházka. Minutu před koncem
však Jambor unikl svým pronásledo-
vatelům a podél vyběhnuvšího gol-
mana rozhodl o cenné výhře Ostro-
vanu. (Mák)
Loděnice - OZT 3:2
Branka: Soukup (PK), vlastní

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Tlustice - TJ Karlštejn 2:1
Branka: Klusák
Velmi krutý výsledek pro fotbalisty
Karlštejna. První branka padla ve 48.
minutě, kdy se trefil Klusák. Vedení
drželi hráči z podhradí až do 90. mi-
nuty. V nastavení pak přišel nevídaný
obrat domácích: dvěma údery roz-
hodli o svém vítězství. Hosté navíc
hráli posledních dvacet minut bez
vyloučeného Váni.  Michal ŠAMAN
TJ Karlštejn - SK Chlumec 1:2
Branka: Tomášek

VŠERADICE, okresní přebor
Trubín - Všeradice 2:0 
Všeradice - Osek 4:1 
Branky: Jakoubek Pavel, Linhart,
Suchý Jakub (PK), Suchý Jan

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - V. Přílepy 1:1
Branka: Maštalíř
Zbuzany B - Řevnice 7:1
Branka: Wrobel

FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Liteň - Mořinka 3:1
Branky: Simandl, Velim, Šindler

Garda bušila, ale prohrála   
OSTROVAN NESTAČIL NA RUZYNI ANI NA OSTAŠ 
Další mistráky odehrála Stará
garda fotbalistů Zadní Třebaně.

SG OZT - SG Ruzyně 0:2
Domácí se sešli na soupeře, kterého
ve vzájemných zápasech ještě nepo-
razili, v docela silné sestavě. Celý
zápas do soupeře bušili, ale nakonec
se smáli hosté, kteří ze zabezpečené
obrany podnikali nebezpečné protiú-
toky do otevřené obrany Ostrovanu.  

Hotel Ostaš - SG OZT 5:3
Branky: Koštialik 2, Šindler
Osm statečných z OZT předvedlo
hrdinský výkon na krásném trávníku
v Březiněvsi. Proti 10 hráčům domá-
cího celku se jim dlouho dařilo odo-
lávat. První branka byla laciná. Po
rozehrání kopu při ofsajdu domácí-

ho hráče (pískl ovšem trenér na ved-
lejším hřišti a všechny na hlavním
stadionu tím zmátl) se dostali k
samostatnému úniku domácí - 1:0.
Druhá a třetí branka v síti hostů byla
jak přes kopírák. Zato čtvrtý gól
domácích byl výstavní: vystřelený
míč asi z 22 metrů ještě »zaplaval«
před brankářem Ostrovanu a zapadl
do šibenice. Hned po přestávce zase
obraně hostí utekl domácí útočník a
bylo to 5:0. Pak už úřadoval OZT.
SG OZT je po pěti odehraných zápa-
sech na čtvrtém místě se šesti body. 
Další zápasy SG OZT:
OZT - Odry Kent 15. 10. 17.30  
Nejistá sezona - OZT 23. 10. 19.30

Miroslav BOUBERLE, 
Zadní Třebaň
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Dorostenci smetli Čakovice, starší žáci se hledají
ŘEVNIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI ZMĚŘILI V OBLASTNÍ SOUTĚŽI SÍLY S PODLÁZKAMI A ČAKOVICEMI

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Hořovicko B 19. 10. 15:30
FK Lety - Petrovice 26. 10. 14:30
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Březnice 20. 10. 15:30
Mníšek - Dobřichovice 26. 10. 14:30
OZT, okresní přebor
OZT  - Nižbor  19. 10. 15:30
Karlštejn - OZT  26. 10. 14:30
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Praskolesy - Karlštejn 19. 10. 15:30 
Karlštejn - Z. Třebaň 26. 10. 14:30
VŠERADICE, okresní přebor
Tlustice - Všeradice 19. 10. 15:30
Všeradice - Chlumec 26. 10. 14:30
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Kosoř 19. 10. 15:30 
Třebotov  - Řevnice 26.10. 14:30 
FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Liteň - Srbsko 19. 10. 12.30

NESTAČILI NA ČAKOVICE. Starší žáci řevnických házenkářů prohráli do-
ma s Čakovicemi 13:23. Foto Patrik HOCHMAL


