
Poberouní  - Horké léto mají za se-
bou záchranáři. Ti středočeští i ti
řevničtí. „Ve srovnání s loňskem
nám o 20 % přibylo výjezdů,“ hlá-
sí jejich šéf Bořek Bulíček.
Podle něj se na větším počtu případů
podepsaly především úrazy na kole a
zranění při letních sportech. Doku-
mentuje to i nejkurioznější událostí
letních prázdnin: jednomu z účastní-
ků cyklistických závodů propíchla
nohu řidítka jeho vlastního horského
kola. „Hodně jsme jezdili i k dop-
ravním nehodám, zato vzhledem k
počasí bylo málo úrazů u vody a ve
vodě,“ rekapituluje záchranář. „Až
na smrtelný úraz v lomu Amerika
jsme nezaznamenali žádný případ
tonutí,“ dodává s tím, že oproti loň-
sku měli Řevničtí letos v létě také
méně práce se zraněnými dětmi.
To středočeské záchrance naopak
úrazů dětí a mladých lidí přibylo.
„Důvodem zranění byla v mnoha
případech nezodpovědnost a snaha se
předvést před kamarády. K řadě úra-

zů došlo pod vlivem alkoholu nebo
drog,“ potvrdila tisková mluvčí Zd-
ravotnické záchranné služby Středo-
českého kraje Petra Effenbergerová.
Doplnila, že středočeští záchranáři
zasahovali u 453 případů intoxikace.
„O prázdninách také stoupl počet zá-
sahů u psychiatrických diagnóz, se-
bevražd a agresivních psychóz,“ po-
dotkla mluvčí. 
Karlštejnští policisté v prázdnino-
vých měsících řešili pětačtyřicet tre-
stných činů, o čtyři méně, než loni.
„Nejvíce bylo tradičně případů ma-
jetkové trestné činnosti: vloupání do
aut i rekreačních objektů a krádeží
kol,“ vypočetla velitelka Policie ČR
v Karlštejně Hedvika Šmídová. Mé-
ně, než loni, letos její kolegové ulo-
žili i blokových pokut: zatímco v ro-
ce 2013 jich vypsali 328, v létě 2014
»jen« 249. „Nejkurioznější případ
jsme řešili v Kuchaři, kde byla ve
výkupně surovin nalezena funkční
dělostřelecká střela,“ uzavřela Šmí-
dová. Miloslav FRÝDL
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Všeradice - Moderátorkou pres-
tižní kuchařské soutěže, která se
konala 20. září ve Všeradicích, by-
la Markéta HRUBEŠOVÁ. Zná-
má herečka a - autorka několika
knih o vaření.
Jestlipak jste do uplynulé soboty
alespoň tušila,  kde se narodila pra-
máti českých kuchařek m. D. Retti-
gová? Slyšela jste o Všeradicích?
Musím se přiznat, že ač si M. D. R.
velmi vážím a mnoho jsem o ní čet-
la, místo jejího narození jsem ne-
znala. Tímto se všem obyvatelům a
samozřejmě i paní Magdaleně om-

louvám a slibuji, že to napravím. Už
mám dokonce takový malý velký
plán, jak to udělám. 
Jaký?
Nechte se překvapit...
V nedalekých Vinařicích dlouho
vlastnil hotel režisér milan much-
na. Vzpomenete si ještě na natáče-
ní s ním?
Vidíte, natáčení filmu Divoké pivo
už jsem téměř vymazala z paměti, je
to přeci jen už nějaký ten pátek. Ale
natáčení to bylo hezké. Strávili jsme
celé léto v pivovaru, takže bylo po-
měrně veselo. (Dokončení na straně 5)

SLAVILI NAROZENINY. Oslava 85. výročí založení Obce baráčníků v Řev-
nicích se konala 13. září. Celodenní program vyvrcholil tanečním podveče-
rem v místním Lidovém domě. Foto NN m. FRýDl

KUCHAŘKA. Markéta Hrubešová
při vaření. Foto ARCHIV

Více úrazů i nehod!
hlásí záchranáři

LÉTO BYLO RUŠNÉ - PRO ZdRaVOTNíkY I POLICISTY

23. září 2014 - 19 (631) Cena výtisku 7 Kč

Závod odstartovala
Dana Zátopková

Pepa Dvořák má nejraději španělského ptáčka

Mladík spadl z dobřichovického mostu
Dobřichovice - K mladíkovi, který spadl z oblouku mostu v Dobřichovi-
cích, vyjížděli 7. září v noci řevničtí záchranáři.
Utrpěl středně těžká poranění a po prvotním ošetření byl ve speciální vakuo-
vé matraci převezen do nemocnice v pražském Motole. „Velkou roli při jeho
kaskadérském kousku sehrál alkohol,“ uvedl záchranář Bořek Bulíček. (mif)

Tucet hasičů se »pral« s požárem náklaďáku
Lety - Nákladní auto začalo hořet 19. září časně ráno v Letech. Požár
likvidovali řevničtí profesionální hasiči.
„Hořel celý motorový prostor i kabina vozidla,“ sdělil hasič Pavel Vintera s
tím, že s ohněm se hodinu a půl »pralo« dvanáct jeho kolegů. Příčinou požá-
ru byla technická závada, škoda je 50.000 Kč. Přesně o týden dříve, 12. 9.,
hasiči vyprošťovali v Letech dodávku, která sjela z cesty do příkopu.      (mif)

Zájemci si poskládali
své vlastní »noviny«
Fakt, že Dobřichovické Kukátko, asi
služebně nejstarší místní zpravodaj
v Poberouní, vychází již třicet let, si
mohli zájemci připomenout 13. 9. na
Křižovnickém náměstí v Dobřicho-
vicích. Redakční rada, posílená o
byvší členy, tu pořádala happening,
který přilákal desítky návštěvníků
farmářských trhů. Všichni měli mož-
nost »složit si své Kukátko speciál«
– kompilaci vzpomínek, článků a
komentářů. Každý se mohl postavit
ke stolu, z několika hromad listů sej-
mout po jednom, vložit do sebe, do
desek a sešít.   (Dokončení na straně 9)
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»Mladý hlas« chce oživit Řevnice

Volte nás, máme GAZ! vyzývají třebaňští hasiči 

Zadní Třebaň - V Zadní
Třebani se dala dohroma-
dy početná skupinka mla-
dých lidí, kteří se rozhodli
kandidovat v říjnových ko-
munálních volbách. Na
kandidátní listině Společně
pro Třebaň vedené Miro-
slavem Hejlkem jsou též
sestry Pavla BLeCHoVá
a eliška exNeroVá.
Třiačtyřicetiletá Eliška, mat-
ka dvou dětí, vystudovala
Vysokou školu zemědělskou
v Praze, osm let byla zamě-
stnaná v bankovnictví. V
současné době pracuje jako
ekonomka v rodinné firmě.
O dva roky mladší Pavla vy-
studovala stomatologii na lé-
kařské fakultě v Plzni a pro-
vozuje soukromou zubař-
skou praxi. Má také dvě děti.
Jak dlouho žijete v Zadní
Třebani? Proč jste si k byd-
lení vybraly právě ji?
Jsme rodačky z Litně. Ze

Zadní Třebaně pocházela na-
še babička Emilie Zemanová

a my jsme si na zděděných
pozemcích  postavily dom-

ky. Žijeme tu dvanáct (Eliš-
ka), resp. osm (Pavla) let.

co se vám v Zadní Třebani
líbí a co byste naopak zlep-
šily. Postrádáte tu něco?
Hlavní výhodu Zadní Třeba-
ně vidíme v dopravní dos-
tupnosti. Líbí se nám, že i
když je blízko Prahy, přesto
si zachovává vesnický ráz.
Nedílnou součástí Zadní
Třebaně je i její malebné
okolí s Berounkou a Karlš-
tejnem. Myslíme si, že by
naší obci prospěla větší in-
formovanost a zapojení oby-
vatel do dění obce. Vadí nám
lhostejnost a nečinnost. A co
tu postrádáme?  Aktivitu a
nadšení.
S čím jdete do voleb?
S nadšením a odhodláním
pro dobrou věc. V případě,
že se dostaneme do zastupi-
telstva obce, chceme praco-
vat tak, abychom se  po  čty-
řech letech nemusely za
svou práci stydět. 

Petra FrÝDLoVá

Už jste si také někdy posteskli nad tím, že by se ve
vašem městě či obci mělo něco změnit? Nebo jste
se už dostali o kousek dál a řekli si, že byste chtě-
li něco změnit vy? Ještě o kousek dál se posunula
parta mladých lidí ze Řevnic, kteří si nejen řekli,
že by chtěli něco změnit, ale také se rozhodli, že to
udělají, a založili před volbami do místních zastu-
pitelstev sdružení nezávislých kandidátů Mladý
hlas Řevnic (MHŘ). 
Já jsem se o nich dozvěděl od kamarádky a kole-
gyně z divadelního souboru Marušky Vágnerové,
když dávali dohromady kandidátku. Požádala mě,
abych s nimi kandidoval. Sice jsem neznal prog-
ram, ale s tím, co mi řekla do telefonu, jsem mohl
souhlasit. Navíc rád podpořím ty lidi, kteří se roz-
hodnou »něco dělat«. Když jsem se pak setkal i s
dalšími lidmi z MHŘ, byl jsem mile překvapen. V
MHŘ je spousta lidí, které znám už delší dobu.
Líbila se mi nálada na jejich schůzkách, ze které je
cítit, že jsou nadšeni pro věc a chtějí skutečně ně-
co změnit. Ohromila mne jejich snaha spojovat
zájmy mladých lidí i našich seniorů. Uvědomil
jsem si, že spousta z nich má své babičky a dědy,
kteří většinou také žijí v Řevnicích, takže díky to-
mu mají blízko i k nim a jsou schopni uvažovat a
zapojovat do svého programu i jejich postřehy a
nápady. Zpočátku jsem měl obavy, že právě jejich
věk a zkušenosti budou pro ně velkou nevýhodou.
U spousty mladých lidí se občas setkávám s posto-
jem »všechno znám, všechno umím a všude jsem

byl«, dokonce si pamatuji, že jsem se občas cho-
val podobně i já. (Přeci jen tak starý ještě také ne-
jsem). Počáteční obavy mne však brzy přešly, na
schůzkách se totiž dokážou bavit o všech mož-
ných věcech, každý umí vyjádřit názor, i když je
někdy úplně opačný, a dokážou přijímat kritiku a
po diskuzi postoj změnit. Chápou, že nikdo z nich
patent na rozum nemá a že musejí zkušenosti v té-
to oblasti teprve získávat. Naopak jsem si díky to-
mu všemu uvědomil, že jejich věk je spíš před-
ností - nejsou ničím svázáni, mají elán a chuť se
zapojit do dění v Řevnicích, není jim lhostejné, co
se v našem městě děje, chtějí mít lepší přehled a
chtějí být u toho. Proč? Protože v Řevnicích chtě-
jí žít. Jsem z nich nadšený a rozhodl jsem se je
podpořit. Možná mají chyby, kdo je nemáme, ale
díky společnému cíli mohou využít talenty, před-
nosti a zájmy jednotlivých svých členů, takže jako
celek jsou schopni velmi dobře fungovat.
Rozhodl jsem se k nim připojit a přidat ruku a hla-
vu k dílu. Řevnice je totiž třeba oživit, dodat jim
elán. A také je třeba podpořit a možná i využít
chuť nás mladších, abychom mohli ukázat, co
umíme a kam směřujeme. Proto až půjdete k vol-
bám, zkuste pouvažovat také nad Mladým hlasem
Řevnic. Chcete-li se s námi setkat osobně, přijďte
se 26. 9. od 17.00 pobavit na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad. Další informace naleznete na webo-
vých stránkách www.mladyhlasrevnic.cz. 

Jiří CICVáreK, Řevnice

Sestry kandidují do zastupitelstva
„VADÍ NÁM LHOSTEJNOST A NEČINNOST!“ TVRDÍ ELIŠKA EXNEROVÁ A PAVLA BLECHOVÁ

Sbor dobrovolných hasičů v Zadní Třebani a jeho
příznivci do blížících se komunálních voleb do
obecního zastupitelstva sestavili svou kandidátku.
Do voleb posílají nejen ostřílené mazáky, ale také
mladé adepty, kteří mají chuť podílet se na rozvo-
ji obce. Kdo se tedy bude ucházet o přízeň voličů?
Zuzana Kořínková, Jiří Nikodým, Josef Ševčík,

Jan Placák, Milena Kuchtová, Ing. Jiří Nikodým,
Petr Kuchta, Josef Malý ml. a Pavel Kolomazník. 
V obecním zastupitelstvu chtějí prosazovat do-
končení započatých akcí jako je kanalizace, bu-
dou též usilovat o vybudování vodovodu. Mezi
priority zařazují zvýšení informovanosti obyvatel
o dění v obci a o plánech obecního úřadu, zlepše-
ní služeb pro obyvatele či zvýšení bezpečnosti
lepším technickým vybavením sboru dobrovol-
ných hasičů. Mezi důležité úkoly zařazují vybu-
dování chodníků, alespoň v těch nejkritičtějších
místech, i vzdělávání mládeže, jíž se věnují už 15
let. Stranou jejich zájmu nezůstane ani podpora
realizace sportovního areálu, o kterém se již 15 let
jen hovoří. Chtějí se podílet - a také se podílí - na
kulturním dění, starají se o údržbu zeleně v obci.
Vše, co by rádi podpořili, závisí na finančních
možnostech obce, a proto budou bedlivě sledovat
vyhlašované dotační programy, aby obec získala
co možná nejvíce do svého rozpočtu. 

Volte nás, máme GAZ... zaznělo z úst jednoho ha-
siče. Máte-li důvěru k organizaci, jež v obci půso-
bí již 108 let, volte kandidáty SNK-SDH. Nejsme
žádná politická strana, ale spolek, který pro míst-
ní občany pracuje bez ohledu na vlastní prospěch
či popularitu a bez jakýchkoliv nároků na finanč-
ní odměnu.  Josef ŠeVČíK, SDH Zadní Třebaň

SESTRY. Eliška Exnerová a Pavla Blechová (zleva). Foto arcHiv

Po posvícení chystají setkání
Spolek SALTO a nezávislí kandidáti vás zvou na
setkání, které se uskuteční po Havelském posvíce-
ní 4. 10. od 18.30 ve Společenském domě v Zadní
Třebani. S volebním programem Vás seznámí:
Blanka Hovorková Maříková, ing. Eva Balatková,
ing. Jan Bartoň, ing. arch. Pavla Pavlasová, Jitka
Nováková, Eliška Maříková, MgA. Václav Fur-
bach, MUDr. Magdalena Richterová, Mgr. Tereza
Chlaňová, Ph.D.  
Blanka Hovorková Maříková, Zadní Třebaň

Budete znovu kandidovat?
Poberouní - Chystáte se v říjnových volbách
znovu kandidovat? ptaly se Naše noviny sta-
rostů poberounských a podbrdských obcí. Zve-
řejňujeme už třetí várku odpovědí.
Libor KVASNIČKA, starosta Řevnic: „Kandi-

duji znovu, protože věřím, že i po
čtyřech volebních obdobích v zas-
tupitelstvu můžu být městu pros-
pěšný. Jako kandidátku na starost-
ku plně podporuji Kateřinu Šupáč-
kovou, jež vede naše hnutí; já jdu
do voleb na druhé pozici. Máme

rozběhnuto poměrně hodně žádostí o dotace, které
budou schvalovány v dalším volebním období. Z
tohoto, ale i z dalších důvodů považuji za rozum-
né udržet kontinuitu ve vedení města. Pokud budu
zvolen do zastupitelstva, budu usilovat o to, aby
se akce, které jsme s velkým úsilím nastartovali,
podařilo dovést do zdárného konce. Mám na mys-
li například základní školy, úpravu přednádraží,
opravy povrchů komunikací a podobně.“ 
Filip KoŘíNeK, starosta Černošic: „Ano. Cí-

tím odpovědnost a zájem, aby po-
sun z posledních let pokračoval.
Máme dost rozdělané práce z hle-
diska lepší kvality života našeho
města, zlepšení jeho vzhledu a vy-
bavenosti. Jde o projekt sportovní
haly, dalšího zázemí školy, rekons-

trukci ulic, novou radnici, budoucí podobu cent-
ra..., ale patří k tomu i nastavený trend otevřenos-
ti a moderního pojetí správy města. Znovu kandi-
duji i proto, že mě ta práce těší - a to i díky pozi-
tivním ohlasům od obyvatel. Pokud to volby po-
tvrdí a z volebních místností nám přijde dobré vy-
svědčení, bude to odměna i závazek a příležitost
jít dál. Pokud ne, budeme si přát, aby nové vede-
ní města zachovalo nastavený směr.“
Václav CíSAŘ, starosta Vižiny: „Kandidovat už

nebudu. Letos mi bylo 76 let, na
radnici jsem 12 roků a kdybych tam
byl dál, asi bych to odnesl na zdra-
ví. V zastupitelstvu tedy už nebu-
du, ale budou-li o to noví zastupi-
telé stát, rád pomohu.“ (pef, mif)
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S Nelčou nás to baví, rozumíme si!
KATEŘINA KUDLÁČKOVÁ ZE ZADNÍ TŘEBANĚ ZÁVODÍ VE SPECIÁLNÍ KOŇSKÉ DISCIPLINĚ ENDURANCE

Celé prázdniny mohli čtenáři Našich
novin posílat zajímavé fotografie do
soutěže Léto 2014. Dorazilo nám
jich přesně třicet pět. Porota pak za-
sedla a po mírném dohadování oce-
nila čtyři obrázky. 
Na třetím místě skončila Alena Van-
žurová z Letů s fotografií skalního
panoramatu, stříbrnou medaili při-
soudila porota fotografii Lidi, já mám
žízeň! Evy Jůnové z Karlštejna a ví-
tězem se stal Petr Holý ml. z Rudné s

fotografií norského údolí. Speciální
cenu pak získal Jaroslav Žulavský z
Prahy za snímek Kostel duchů.
Výherci si mohou odměny po telefo-
nické domluvě (724 135 824) vyzved-
nout na adrese redakce Našich no-
vin (Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň).  Děkujeme všem za účast -
soutěžní fotografie si můžete pro-
hlédnout na stránkách foto.naseno-
viny.net pod klíčovým slovem LETO
2014.                               Josef KOZÁK

Zadní Třebaň - Šestadvacetiletou
blondýnku Kateřinu Kudláč-
Kovou můžete potkat v Zadní
Třebani. Až vám zkříží cestu, jisto-
jistě bude v koňském sedle. Bodejť
by ne - je totiž závodní jezdkyní.
Kde jste se vzala v Zadní Třebani?
Bydlím tu pět let, ale za babičkou
sem jezdím odmala. Třebaň jsem si
zamilovala, představuje pro mě per-
fektní místo k životu. Jsem na dosah
Prahy, ale přitom se můžu těšit z
úžasné přírody, kterou oceňuji nejen
já, ale hlavně zvířata okolo mě. 
Jak jste se dostala ke koním?
Začalo to - kde jinde, než ve Třebani!
- když si babička pořídila poníka
jménem Šerík. To mně bylo asi sedm
let. Krásný grošáček, na kterém jsem
jezdila, se stal mým prvním průvod-
cem do světa koní. Byl hrozně zlobi-
vý a mockrát jsem z něj spadla. Vž-
dycky jsem se ale vydrápala zpátky
do sedla a umanutě pokračovala dál. 
Co jezdíte za závody?  
Závodím v disciplíně zvané »endu-
rance« neboli vytrvalostní dostih. Je
to specifická disciplína, kde nezáleží
jen na kondici koně, ale i jezdce.
Pokud vás zajímá, jaký máte vztah se
svým koněm, jeďte na vytrvalostní
závod! Nic vás neprověří tak, jako
najeté kilometry nijak neupravova-
ného terénu, který se jezdí za jakého-
koliv počasí... Na načinčaná sáčka a
bílé rajtky, jaké můžete vídat na par-
kurech, zapomeňte. Endurance je jed-
na z nejnáročnějších koňských dis-
ciplin, ale zároveň je kladen důraz na
zdraví a bezpečí koní. Jsou vyšetřo-
vaní veterinářem na začátku závodu
a po každém kole. Není výjimkou
vyloučení ze závodu v případě špat-
né fyzické kondice koně.
Jak často závodíte?
Četnost závodů se odvíjí od časo-
vých dispozic a zdravotního stavu
koní. My máme tři - Káču, Anetku a
Nelu. Nela, s níž závodím, nemá pře-
pravování moc v lásce, a tak jí musí-

me pomalu zvykat. Nejdál jsme za-
tím byli na Šumavě.
Co považujete za největší úspěch?  
Největší úspěch vidím v tom, že nás
to s Nelčou baví a že si na trati rozu-
míme. Všechny závody dojela v po-
řádku a do dalších jde s vervou a na-
plno. Má silný charakter, není to žád-
ný plašan, nevykopává ani nevyha-
zuje. Zároveň je to pěkně trvrdohlavá
a vychytralá kobylka. Pozná, když na
ní jede dítě, a to se plouží a tváří jako

neviňátko. Jakmile si na ni sedne
»jezdec«, pořádně si ho prověří.
Péče o koně, závody... to musí být
finančně náročné. Máte sponzory?
Ano, to máte pravdu. Koně, ti závod-
ní obvzláště, jsou nároční na čas, pe-
níze, zkušenosti, odpovědnost... Zá-
vodní kůň musí dostávat individuál-
ně připravenou krmnou dávku, Nele
také dáváme speciální přípravky na
pohybový aparát. Drahé je i jezdecké
vybavení, nemalé peníze stojí pře-

prava na závody.... Sponzoring je sa-
mozřejmě těžké sehnat, proto jsem
byla ráda, když na našich aktivitách
začala participovat jedna společnost
ze Řevnic. Velmi si toho vážím!
Přijímáte dary pro koně? Pečivo,
trávu, seno, padaná jablka...?
Určitě! Co se týče tvrdého pečiva ne-
bo jablek není problém přijít do
dvora u třebaňského mlýna a nechat
je na lavičce u krbu. Kdyby se jedna-
lo o nějaké větší množství čehokoliv,
po telefonické domluvě jsme schopni
si to přivézt.Na oplátku je možné si
od nás zdarma odvézt koňský hnůj v
libovolném množství.
Jak často vyrážíte do přírody na
koňském hřbetě? Kde to máte ráda?
Třebaňské okolí je ideální pro tré-
nink, který potřebujeme. Je tu hodně
luk a polí, kde se to dá pořádně »roz-
pálit«, ale i kopce, které jsou výbor-
né na posílení zad a dokáží krásně
nasvalit zadek koně. Určitě mě mů-
žete potkat cestou na Halouny do le-
sa, tam jezdím často. I směrem na
Svinaře, přes louky, je pěkná cesta.
Pokud chci kratší trasu, jezdím na
Vatiny, přes Běleč jedu nahoru na
polní cestu a vracíme se ulicí K
Voškovu. Když si chceme dát oprav-
du do těla, jedeme přes Řevnice, k
Lesnímu divadlu, lesní cestou se dos-
taneme k jezírkům a sjedeme dolů na
Halouny. S Nelčou se snažím tréno-
vat minimálně čtyřikrát do týdne,
záleží, jak práce a počasí dovolí.
Svezete i případné zájemce?
Vyjížďky samozřejmě dělám, přes
sezonu i v zimě. Pro ty, kteří se chtě-
jí naučit jezdit, mám i lekce jízdy na
koni. Kontakt je vyvěšený u výběhu
na Ostrově.
Máte nějaký nesplněný sen?
Můj sen je vybudovat v prostorách
zadnotřebaňského penzionu a Hotelu
pro psy krásný wellness areál se za-
měřením na jezdeckou turistiku.
Místo, kde by bylo dobře zvířatům i
lidem. Petra FRÝdlová

ZÁVODNICE. Kateřina Kudláčková se svým koněm Nelou.   Foto ARCHIV

Porotě se nejvíc líbilo norské údolí, které vyfotil Petr Holý
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Na dvoře se tančilo, zpívalo a hodovalo
KAPELA DAILY COFFEE USPOŘÁDALA V ŘEVNICÍCH PREMIÉROVÝ ROČNÍK DAILY FESTU

První ročník hudebního festivalu
Daily Fest se konal 6. září v Pivním
dvoře v Řevnicích. Počasí nám přá-
lo, bylo doslova letní, takže nic ne-
bránilo tomu pořádně si celé odpo-
ledne užít. Festival odstartovala řev-
nická kapela Suzzie & MIB, poté
vystoupila také místní kapela Bea-
ton. To už se na Pivním dvoře tanči-
lo, hodovalo a zpívalo. Během zvu-
kových zkoušek jednotlivých kapel
byly připraveny dva vstupy Divadel-
ního studia Řevnice, které velmi za-
ujaly děti i jejich rodiče. Uprostřed
festivalu vystoupila pražská kapela
Jefferson, která akci oživila pop-roc-
kovějším nádechem. Předskokanem

hlavní hvězdy (N.V.Ú.) byli Daily
Coffee, kteří se nelehkého úkolu
zhostili velmi dobře. Během jejich
punkového vystoupení se konala
soutěž o nejlepšího skokana. Vítěz si
pochutnal na obrovském hamburge-
ru, který speciálně pro něj na grilu

připravil profesionální kuchař. Bě-
hem zvukové zkoušky punkové ka-
pely N.V.Ú. se setmělo a celý dvůr
se zaplnil. Jejich »divoké« vystoupe-
ní doprovázel nejen zvuk projíždějí-
cích vlaků, ale také dusot a zpěv ná-
vštěvníků, kteří do svého »punková-

ní« dali opravdu vše. Festival sice
skončil před desátou hodinou, ale
hudba nám v hlavě a v srdci zní stá-
le. Díky kapelám, organizátorům a
také návštěvníkům jsme si užili krás-
né odpoledne. Příští rok zase nashle!

Michaela PÁNKOVÁ, Řevnice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 9. 18.00 KŘÍDLA VÁNOC

KINO ŘEVNICE
24. 9. 15.00 DÍRA U HANUŠOVIC
24. 9. 20.00 ZTRACEN 45
26. 9. 20.00 SEX TAPE
27. 9. 16.00 ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
27. 9. 20.00 NYMFOMANKA1: REŽI-
SÉRSKÁ VERZE

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
22. 9. a 24. 9. 13.45 MIKULÁŠOVY
PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
22. 9. - 24. 9., 27. 9. 18.30 (Út 20.00, So
17.30) MÍSTA
23. 9. 17.30 LABYRINT: ÚTĚK
25. 9. 15.30 LÁSKA NA KARI
25. 9. - 26. 9. 18.30 (Pá 20.00) LUCY
26. - 27. 9. 17.30 (So 15.30) TŘI BRATŘI
27. 9. 20.00 STRÁŽCI GALAXIE
28. 9. 15.30 RIO 2
28. 9. - 1. 10. 18.30 (Út-St 17.30) EQUA-
LIZER
30. 9. 20.00 O KONÍCH A LIDECH
1. 10. a 8. 10. 13.45 POŠŤÁK PAT
1. 10. 20.00 STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA
2. 10. 15.30 VŠIVÁCI
2. 10. - 5. 10. 18.30 (Pá 20.00, So 17.30)
ZMIZELÁ
3.- 4. 10. 17.30 (So 15.30) 7 TRPASLÍKŮ
4. 10. a 6. 10. 20.00 (Po 18.30) DÍRA U
HANUŠOVIC
5. 10. 15.30 7 TRPASLÍKŮ 2D

KINO RADOTÍN
23. 9. 17.30 ZTRACEN 45
23. 9. 20.00 NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
24. 9. 10.00 POJEDEME K MOŘI
24. 9. 17.30 TŘI BRATŘI
24. 9. a 26. 9. 20.00 LEPŠÍ TEĎ NEŽ
JINDY
25. 9. 17.30 ZŮSTAŇ SE MNOU
25. 9. a 27. 9. 20.00 DÍRA U HANU-
ŠOVIC
26. 9. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
27. 9. 16.00 POŠŤÁK PAT
27. 9. 17.30 V OKU TORNÁDA
30. 9. 17.30 LABYRINT: ÚTĚK
30. 9. 20.00 KNĚZOVY DĚTI V Srbsku chystají

Václavské posvícení
Osmý ročník Svatováclavského po-
svícení se uskuteční 27. 9. v Srbsku.
Od 13.00 budou na návsi »U Lípy«
návštěvníky bavit kapely One Hand
Show, Moped, Cimbálová muzika
M. Horsáka a dětská muzika Notič-
ky. Hudbu prostřídá módní přehlíd-
ka místních slečen. Šikovné zahrád-
kářky napečou hruškové dobroty,
obec vyhlásí fotografickou soutěž a
maminky připraví Minibazárek. Bu-
de se pít burčák a samozřejmě hruš-
kovice. Srdečně zveme a upozorňu-
jeme, že v den posvícení bude od
12.00 do 20.00 uzavřena srbecká
lávka. Objížďka bude vyznačena.

svatava biskuPová, srbsko

Tipy NN
*  Film Doručovací služba čaroděj-
ky Kiki můžete zhlédnout 23. 9. od
17.00 v baru U Emy Lhotka. Od
20.00 bude k vidění film Muži v na-
ději. O týden později, 30. 9., U Emy
promítají od 17.00 Toma a Jerryho,
od 20.00 Růžového pantera.     (ebu)
* Adriano Trindade, Filip Spálený
a skupina Los Quemados koncertují
26. 9. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Vladimír Javorský a Mirek Ke-
mel s kapelou zahrají hudbu od ba-
lad přes šanson a blues až po hos-
podské písničky 27. 9. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino. (vš)
* Hudební seskupení Sarah & The
Adams vedené zpěvačkou a hudeb-
nicí Šárkou Adámkovou vystoupí
28. 9. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Fotografie Jiřího Hřebíčka jsou

do 28. 9. instalovány v kavárně
Modrého domečku Řevnice.     (šah)
* Hudební podvečer se koná 4. 10.
od 17.00 v kostele sv. Martina a sv.
Prokopa v Karlíku. Vystoupí Barbo-
ra Perná (soprán) a Yasuko Tanaka
(trubka), na klavír je doprovodí Ja-
roslav Šaroun. (ak)
* Flétnista Jiří Stivín zahraje 5. 10.
od 17.00 v kině Řevnice. (mov)
* Den otevřených dveří  se koná 6.
10. od 9.00 do 17.00 v knihovně
Všenory.        Alena SAHÁNKOVÁ
* Beseda o Guatemale se uskuteční
6. 10. od 18.00 v Obecní knihovně
Mořinka. Vstupné 50 Kč.           (kas)
* Sochy a fotografie z dílny Jana
Neuberta jsou do 11. 10. k vidění v
Obecní knihovně Mořinka.       (kas)
* Akty, fotografická výstava Lukáše
Dvořáka, který pracuje pro módní
magazíny Harper´s Bazaar, Vanity
Fair, Playboy, GQ, Cosmopolitan,
Woman aj., je instalována do 18. 10.
v zámku Dobřichovice.                (ak)
* Výstavu Tak nám zabili Ferdinan-
da, která má připomenout 100. výro-
čí vypuknutí 1. světové války, mů-
žete v Muzeu Českého krasu Beroun
zhlédnout do 28. 10.                   (pap)
* Výstava obrazů Hany Mislerové
v kostele sv. Maří Magdaleny na
Skalce potrvá do 2. 11.                (jab)

Hned několik akcí se konalo v Mníš-
ku pod Brdy a okolí v rámci Dnů ev-
ropského dědictví. Hudbu britských
barokních autorů zahrálo v klášteře
Skalka nad Mníškem trio Societas
Musicalis. Na koncert navázala ver-
nisáž výstavy trojice absolventů Vý-
tvarné školy Václava Hollara. Návš-
těvníci si mohli v prodloužené oteví-
rací době prohlédnout i expozici ob-
razů v kostelíku sv. Maří Magdalény
a nahlédnout do poustevny na vrcho-
lu Skalky, jejímž hlavním magnetem
je Brokofovo sousoší Pieta.

Na závěr Dnů evropského dědictví
se v mníšeckém kostele sv. Václava
konal koncert duchovní hudby. Za-
zněl výběr ze dvou písňových cyklů
Antonína Dvořáka a z díla Moravská
lidová poezie v písních Leoše Janáč-
ka. Nad vší pochybnost poprvé moh-
li posluchači slyšet v těchto prosto-
rách zpěv v čínském jazyce. Půvab-
ná sopranistka Feng-yün Song před-
nesla nejprve čtyři písně z Dvořáko-
va cyklu V národním tónu. Zazpíva-
la je v češtině i čínštině - a to bylo
premiérou nejen v našem kostele a v

naší vlasti, ale dokonce i na celém
světě - v čínštině Dvořákovo dílo
dosud nebylo provedeno! Následo-
valy čtyři z Biblických písní téhož
autora – spolu se zpěvačkou se v
nich jako host představil nadějný
český barytonista Jiří Poláček. V zá-
věrečných písních Janáčkových se
pak oba zpěváci vystřídali a program
společně zakončili vroucím podáním
milostné písně Psaníčko. Zpěváky
na klavír citlivě doprovázela Lenka
Navrátilová.    Jarmila BALKOVÁ

Mníšek pod Brdy

Představte si krásný palouček z jedné strany zakrytý zalesněnou strání, z
druhé lemovaný malebným potokem. Místo jako stvořené pro večírek pod
širým nebem. Na takovém kouzelném místě v katastru Svinař se prosluně-
ný den na sklonku prázdnin konal II. ročník Řevnického Woodstocku. Vý-
běrčí četa u vchodu okroužkovala návštěvníky, a ti už se pak mohli těšit na
kulturní zážitek. Akci odstartovala výstřelem z děla místní kapela Beaton.
Vystřídala ji punk-rocková formace Daily Coffee následovaná Suzzie &
MIB. Hvězdou večera bylo Vosí hnízdo, jež svým osobitým projevem umoc-
nilo atmosféru nastalé noci. Pozadu nezůstala ani další z místních kapel
Space Cripple Bastards. Na ohni se pekly buřty, někteří obírali kosti z pe-
čeného prasete, jiní se sbližovali u kalíšků s nápoji a večírek se pomalu
chýlil ke konci. Záverečné hodinky se opět ujali hoši z Beatonu; předvedli
se v takové formě, že nám bylo líto, že už je to vlastně za námi. Děkujeme
všem, kteří se na nezapomenutelném večeru podíleli, kapelám, že si uděla-
ly čas, a zejména příchozím - bez nich by to nemělo smysl. Možná zase
příští rok...  Text a foto Terezie Červená, Petr kadeřábek, řevnice

Hvězdou »Woodstocku« bylo Vosí hnízdo

NA FESTIVALU. Kapela Daily Coffee, která Daily Fest uspořádala, při
svém vystoupení. Foto Tomáš Caska

Kostel sv. Václava hostil světovou premiéru
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ SI PŘIPOMNĚLI NA SKALCE I V MNÍŠKU POD BRDY
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Všeradův kurýr

Poslední tři týdny ještě bude Všera-
dice spravovat zastupitelstvo sesta-
vené z volebních výsledků v roce
2010. Chci poděkovat všem zastupi-
telům za práci, kterou v uplynulých
čtyřech letech vykonali. Chci podě-
kovat všem občanům, kterým není
život v naší obci lhostejný, za jejich
aktivity a pomoc v uplynulém obdo-
bí - jejich práce si velice vážím. Vž-
dyť bez jejich podpory bychom ne-
dokázali vykonat to, co se nám po-
dařilo! Právě zájem a podpora obča-
nů patří k hnacím silám rozvoje ob-
ce. Jsem přesvědčen, že se nám za
uplynulé období podařilo vykonat
poctivý kus práce a posunout Všera-
dice zase o kousek vpřed. 

Žádám obyvatele, aby se zúčastnili
voleb, které se budou konat 10. a 11.
října v budově obecního úřadu. Dů-
ležitost voleb snad nemusím nikomu
zdůrazňovat. Právě volby jsou příle-
žitostí vybrat si zastupitelstvo, které
by naši obec mělo v příštích čtyřech
letech vést k dalšímu rozvoji.  

Kdo kandiduje
Jen pro připomenutí uvádím kandi-
dáty: JUDr. Jana Brodinová, Roman
Špalek - stávající zastupitelé, Tomáš
Červený, Jakub Kácha, Lukáš
Tesařík - celý velitelský sbor naší
jednotky SDH, Ing. Petra Kra-
tochvílová - autorka projektu zatep-
lení školky a zástupce maminek z

naší obce, Mgr. Jan Jícha - středo-
školský učitel, Martin Kunc - repre-
zentant naší obce ve Všeradově ze-
mi. Všem kandidátům, kteří se při-
hlásili do volebního klání, přeji
mnoho úspěchů. Pokud se některým
z nich nepodaří získat místo v nově
zvoleném zastupitelstvu, chci je po-
žádat o to, aby zůstali aktivní a zapo-
jili se do práce v novém vedení obce
jako členové pracovních komisí.
Každá ruka, která bude přiložena ke
zvelebení naší obce, je žádoucí. 
Ještě jednou děkuji občanům za prá-
ci v uplynulém období a přeji nám
všem, ať se rozvoj naší obce daří i v
dalších letech.     Bohumil StiBaL, 

starosta Všeradic

»starému« zastupitelstvu zbývá pár týdnů
sTarosTa VŠeraDIC: kaŽDÁ rUka PŘILoŽenÁ ke ZVeLeBení oBCe Je ŽÁDoUCí

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2014 (160)

S PŘEDSEDKYNÍ. Kuchaři, kteří poměřili 20. září své umění na soutěži ve Všeradicích, s předsedky-
ní poroty, herečkou Markétou Hrubešovou. Foto Lenka STIBALOVá

Putovní pohár zůstal doma
V sobotu 20. 9. bylo v Zámeckém dvoře Všeradice
opravdu živo - konal se tu osmý ročník kuchařské
soutěže O putovní pohár M. D. Rettigové. Krátká
dešťová přeháňka přerušila proud návštěvníků,
ale jen na chvilku. Program nabízel širokou pale-
tu zážitků od uměleckých po chuťové, každý si
mohl přijít na své. Úderem 11.00 začala hrát sku-
pina Čenkomor, a pak se již ujala slova moderá-
torka Markéta Hrubešová a roztočila kolotoč
zábavy. Kuchaři mezitím vytvářeli menu s využi-
tím piva Všerad. Vše se odehrávalo pod bedlivým
dozorem erudované poroty, v jejímž čele byla au-
torka dvou kuchařských knih Markéta Hrube-
šová, i přítomných diváků. Putovní pohár si vy-
bojoval Jakub Kácha ze Zámecké restaurace Vše-
radice, na druhém místě skončil Petr Líska z
pražské restaurace Potrefená husa, třetí pozici
obsadil Pavel Červenka ze společnosti  Gourmet
catering. Nechyběly soutěže v pojídání koláčů i
párků, do soutěže o nejlepší jablkový závin se při-
hlásilo 6 lidí. Celou dobu byla otevřena nádher-
ná výstava výpěstků všeradických zahrádkářů.
Díky všem sponzorům, bez jejichž pomoci by-
chom nemohli tuto akci uskutečnit. Již nyní začí-
náme pracovat na přípravě příštího ročníku,
který se uskuteční 19. září 2015.

Veronika ČeRVená, Všeradice

Pepa Dvořák má nejraději španělského ptáčka a řízek
Dokončení Ze sTrany 1

Navíc se tam sešlo spousta bezva li-
dí, jako Mirek Vladyka, Jirka Lábus,
Jana Paulová, Jiří Sovák... Vlastně
jste mi připomněl, že pivo mne tak
nějak provází celý život.
Znáte některý z receptů M. D. R.?
Už jste podle některého vařila?
Neustále ležím v nějakých kuchař-
ských knihách a časopisech, takže
recepty M. D. R. trošičku znám. V
podstatě podle nich vaříme všichni.
Možná se recepty za ty roky posunu-
ly a vyvinuly, nicméně poctivý zá-
klad stále zůstává.
Současné vaření je »poněkud ji-
né«, než v dobách M. D. R. Vy jste o
tom svém vydala knihu Tak vařím
já. Kdybyste to měla shrnout: Jak
tedy vaří Markéta Hrubešová?
Řekla bych, že se snažím vařit jed-
noduše, rychle, chutně a zdravě. Po-

zor, neplést se zdravotně! Letos v
červnu jsem vydala další kuchařku,
tentokrát pivní. Jmenuje se Rebelka
a většina receptů je na bázi piva.
Proto mě také moc bavila kuchařská

soutěž ve Všeradicích, kde se právě
s pivem vařilo. Usilovně jsem se dí-
vala pánům kuchařům pod ruce...
Co a komu vaříte nejraději?
Vařím všem všechno ráda. Opravdu.

Láska je totiž ta nejdůležitější ingre-
dience, bez které vám nebude chut-
nat ani od nejlepšího šéfkuchaře.
Zásobujete herecké kolegy svými
výtvory či alespoň recepty?
Už pátou sezonu hraju v Divadelní
společnosti Josefa Dvořáka. Hodně
cestujeme po republice a tak si zá-
jezdová představení vždy zpestřuje-
me nějakými dobrotami. 
Čím uděláte ostatním spolehlivě
radost?
Na zájezdy vozím různé koláče, se-
kané nebo paštiky. Chutná většinou
všem. Třeba právě Pepa Dvořák je
ale velmi skromný. Stačí mu klidně
jen chleba s nějakou oblohou. A snad
na něj mohu prozradit, že v restaura-
ci si nejraději objednává španělské-
ho ptáčka nebo řízek.

Miloslav FRÝDL

Z podbrdského kraje
* Lampionový průvod s ohňostro-
jem se koná 27. 9. ve Vižině. Start je
v 19.00 u pomníčku padlých.     (jaf)
* Sochy, obrazy a dokumenty z díl-
ny Jiřího Vydry jsou k vidění v Ga-
lerie M. D. Rettigové Všeradice.
Výstava nazvaná Poutníkova stezka
životem potrvá do 5. 10.            (zad)
* Nohejbalového turnaje, který se
uskutečnil 5. 9. ve Všeradicích, se
zúčastnila čtyři družstva. Prvenství
obhájil tým Westend, druzí byli Haf,
třetí KVK, čtvrté Všeradice. Obecní
úřad věnoval poháry, medaile i ceny.
Děkuji všem, kteří hráli,  i těm kteří
přišli fandit.               Mirka SUCHÁ
* Starožitné hodiny za 20.000 Kč
ukradl neznámý zloděj zkraje září z
chaty ve Svinařích. Oprava poniče-
ných dveří vyjde na 4.600 Kč. (heš)

Tatarák z uzeného lososa podle M. Hrubešové
Suroviny: 150g uzeného lososa, šťáva z ½ citrónu, 1 šalotka, ½ lžičky hoř-
čičných semínek, lžíce zakysanky, bylinky (pažitka, hladká petržel, kopr),
sůl a pepř
Postup: Lososa nakrájejte na proužky a ty pak ještě na kostičky. Ve větší
misce smíchejte rybí maso, hořčičná semínka, olej a citrónovou šťávu. Pra-
cujte opatrně, abyste jemné maso neporušili. Přidejte nadrobno nakrájené
bylinky, zakysanku a znovu promíchejte. Přetáhněte fólií a dejte do lednice.
Ze směsi pak tvarujte nočky pomocí dvou lžic či kopečky malou naběračkou.
Ozdobte snítkou kopru a podávejte s nasucho opečeným černým chlebem.
Tipy: Tatarák si můžete udělat i lososa čerstvého. Pracujte ale jen s abso-
lutně čerstvým masem. Skvělý je také z čerstvého tuňáka. Nejlepší k tatará-
ku je černý celozrnný chléb. Pro velké mlsouny můžete dát navrch ještě lžič-
ku zakysané smetany.
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Přepisování válečných deníků bylo náročným luštěním

Jatka bez konce začala u Bělehradu
KDYŽ RAKOUSKO VYHLÁSILO VÁLKU SRBSKU, DO SMUTKU UPADLY MATKY, ŽENY, MILENKY I DĚTI
Když 27. 7. 1914 vyhlásilo Rakous-
ko-Uhersko válku Srbsku, mnoho
matek, žen, milenek a dětí upadlo do
hlubokého smutku. Uvědomily si,
co je čeká. Muži, hlavně branci,
hned narukovali. Přeplněné vlaky
projížděly nádražími na naší trati.
Některé jely na Beroun, jiné opačně.
Na seřadištích v kasárnách se formo-
valy první útočné útvary, které měly
zasáhnout do boje a rychle ho roz-
hodnout. Vlaky byly zaplněné zach-
muřenými muži. Staří věděli, co vál-
ka znamená. Měli ještě v paměti mu-
že zmrzačené 66. roku v bitvě u
Hradce Králové. Veteráni vytahovali
své uniformy, aby manifestovali, že
patří k těm, co odcházeli do války.
Vojáci, kteří byli v prezenční službě,
šli v první linii. Srbové se houževna-
tě bránili a pomáhala jim i sama pří-
roda. Husté deště zasáhly krajinu, ře-
ky se vylily ze břehů. Rozvodněná
Sáva vytvořila nepřekonatelnou zeď.
Rakouské velení si bylo vědomo to-
ho, že Češi se do boje proti slovan-
ským bratrům nepoženou. Tím tvr-
ději postupovali ve svých rozkazech.

První útočná vlna byla hnána do roz-
vodněných řek. Vojáci s plnou zbro-
jí a batohy na zádech se topili. Po
vracejících se stříleli feldveblové ja-
ko po zrádcích. Tak začala jatka, jež
neměla konce. U kolika jmen na řev-

nickém symbolickém hřbitově je
jméno srbského města či vesnice, na
kolika pomnících je nacházíme! Zp-
rávy z bojiště docházely velice smut-
né. Přibývalo žen zahalených v čer-
ném. Srbové se statečně bránili, ob-
rana Bělehradu vešla do dějin. I tak
město nakonec padlo, Srbové se dali
na ústup přes hory do Albánie. S ni-
mi šli čeští zajatci. Subtropické ved-
ro i ataky hadů a štírů přežila stěží
polovina z nich.  
Těžiště války se přesunulo do Rus-
ka, které vypovědělo válku Rakous-
ku. Vojáci s »teletem« na zádech
denně urazili 40 až 50 km, krutou zi-
mu trávili po celé linii fronty. Pripet-
ské bažiny, Karpaty... tam všude dá-
vali Češi všanc svůj život. 
Na obzoru však byla další fronta - s
Itálií, která do války vstoupila v roce
1915. Rakouská armáda již ztratila
mnoho mužů; další fronta znamena-
la vyhlášení mobilizace druhé zálo-
hy a odvody mužů od 18 let. Sedm-
náctiletí chlapci často rukovali spolu
se svými otci. Mobilizace byla kata-
strofou pro venkov. Na mužskou

práci zůstaly jen ženy a nedospělí.
Stupňoval se tlak eráru na odevzdá-
vání potravin, především obilí. Na
frontách začal panovat hlad, který se
nakonec v plné míře přenesl i do zá-
zemí. Potraviny byly na lístky, které
však nakonec nebyly kryty a nedo-
stal se ani slibovaný příděl. 
Přesto však vesnice stále pomáhaly
městům přežít. Pražané houfně nav-
štěvovali své venkovské příbuzné.
Mimo nich přijížděli na vesnice
»obchodníci«, později nazývaní ke-
ťasové, kteří vykupovali »načerno«
potraviny, které pak ve městech
mnohem dráže prodávali. Obyčej-
ným lidem nezbylo, než přejít k vý-
měnnému obchodu. Na venkov při-
cházeli měšťané s částmi oděvů, prá-
dla, prostě všeho, o čem si mysleli,
že může mít pro venkovského člově-
ka cenu. V chalupách se pekl chléb z
toho, co lidé sehnali. Po sklizni obilí
se pole hemžila postavičkami dětí i
dospělých sbírajících klásky, jež tu
po žních zůstaly. Kdo choval kozu,
byl malý boháč. (Pokračování)

František ŠEDIVÝ, Řevnice

V několika číslech NN jsem čtená-
řům nabídl úryvky z deníků mého
dědy Josefa Kozáka z Velké války
1914-18. Dochovaly se dva. Jeden
malý, psaný inkoustovou tužkou, pl-
ný písniček a zážitků z ruské i italské
fronty. Děda jej psal přímo na fron-
tách. Druhý sešit je větší - obsahuje
přehled, kde pisatel za války byl.
Přepisování deníků bylo náročným
luštěním, nejen rukopisu vybledlého
písma, ale i samotného smyslu ně-
kterých záznamů. Děda nebyl žádný
vzdělanec. Názvy lokalit, kudy pro-
cházel, psal foneticky, jak je zachytil
z doslechu, což v přípa-
dě haličských a maďar-
ských jmen bylo na
pováženou. Jazyk vojáka Velké vál-
ky byl také plný slangových výrazů,
jejichž význam dnes zná málokdo.
Za porozuměním jsem prošel stovky
stran historických publikací, vzpo-
mínek účastníků  a nemalé množství
příspěvků v diskusních fórech na in-
ternetu. Na ukázku: Větu „Fršterko-
vali jsme 7. regm, leželi jsme pak ve
skalách v labgrabu a večer nás able-
zovali říšský němci“ lze do současné

češtiny přeložit jako „Posílili jsme 7.
pluk, pak jsme se ve skalách ukrýva-
li v přírodní rozsedlině a večer nás
vystřídali Němci.“
Deník obsahuje nejen unikátní po-
hled na některé bitvy Velké války z
pohledu obyčejného vojáka - saniťá-
ka, ale jsou zde i postřehy ze života
v zázemí, když byl děda ve špitále v
maďarském Elku. Kousek tohoto
popisu dnes přikládám:
Elek jest v rovině, daleko žádný lesy,
samý pole a okolo cest mají sázený
samý akát. V zahradách žádné stro-
my ovocné a okolí vesnice mají samé

vinice. Brambory tu
nespatříš, na poli jen
samou kukuřici a v za-

hradách pěstují samou zeleninu, ale
tak si toho nehledí jako u nás. Jsou
na všechno moc pohodlný. Ty starší
stavení jsou stavěny z batin a krytý
slámou a šindelem. Tady jezdí s koň-
ma nekovanýma a u vozu nemají
žádný šlajf. Když veze větší náklad,
tak má ve voze 3 koně, ten jeden táh-
ne za nápravu. Tady trhají tu nezra-
lou kukuřici a vaří ji v těch šiškách a
tak jí jedí jako chleba. Hovězího do-

bytka tu moc nechovají, moc bagou-
nů a koní. Tady jich má mlynář až na
7 set bagounů. Má na ně takový kol-
ny jako v cihelně. Tady mají moc
drůbeže, husí, kachen. Krávy pasou
od rána do večera. Z celé vesnice to
seženou dohromady, to je jich až na
800 kusů. Jsou tu velké draha, na
těch je pasou. Samý s těma dlouhý-
ma rohama. Volů tu mají málo, těm
dají dlouhý dřevo přes krk a za to
táhne bez opratě. Má na ně jen tako-

vý dlouhý bič...
Těm, kteří se chtějí o Velké válce do-
zvědět více, doporučuji internetové
stránky projektu Velká válka
(http://velka.valka.cz) i knihy Libora
Nedorosta Češi v 1. světové válce a
Josefa Fučíka Piava 1918 a Generál
Podhajský. Zajímavá je též kniha
Artura Rehberga I. světová válka
1914 - 1918, rehabilitace c.k. vojáků
ze zemí Koruny české padlých na ji-
hozápadní frontě.       Josef KOZÁK

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova se-
niorů Anna VRANÁ. Minule na-
bídla čtenářům pár postřehů z eti-
opské Addis Abeby, kde s manže-
lem pracovně pobývali.             (NN)
V červnu 1964 v jsme se vydali na
dovolenou domů, do Českosloven-
ska. Moc jsme se  těšili na návštěvu
a naši rodiče i přátelé také. Terezce
bylo deset měsíců, ještě neuměla
chodit.  Znovu jsme si zvykali na náš
starý domov, kde bylo všechno pro
nás přichystáno s největší péčí.   Na-
ši byli zvědaví, jaké máme zkuše-
nosti s lidmi, kteří jsou nám v Etiopii
nablízku a  jak se spolu domluvíme.
Byla to vyprávění na dlouhá odpo-

ledne s prohlížením fotografií a s po-
slechem etiopské hudby z magneto-
fonových pásků. Tamější hudba má
své kouzlo, znali jsme ji i z taneč-
ních večerů v jednom z místních
tedžbetů  na Piazze v Addis, kde se
probouzel život až po desáté hodině
noční. Hrála tam skupina asi 5-6
muzikantů; s Janem jsme tam byli
jediní bílí mezi domorodými taneč-
níky. Oni měli radost, že se nám je-
jich muzika líbí, což jsme nijak ne-
zastírali a dokonce jsme si při ní i za-
tančili. Tím jsme si je získali  a nezů-
stalo při jediné návštěvě, vypravili
jsme se tam ještě několikrát a nelito-
vali jsme.  
Etiopská ženy a dívky nosí tzv.  ša-
mu - oblečení z lehké bavlny s širo-

kým, barevným lemem a široký pléd
z téhož materiálu, který si přehodí
přes ramena nebo kolem hlavy.  Ale
strojí se i po městsku, tak jako  jejich
vrstevnice kdekoli v Evropě. Tenkrát
záleželo i na tom, kde pracovaly a
jaké měly vzdělání, aby měly dost
peněz a mohly si pořídit městské ob-
lečení. V obchodech se dostaly fran-
couzské, italské i anglické modely
podle poslední módy.  
Lidé tam mají tmavou pleť a spous-
tu vlasů kudrnatých; je to vzácnost
potkat muže s pleší. Ženy a dívky,
jež chtějí něco zvláštního, nechávají
si u kadeřníka vlasy narovnat a vy-
tvořit z nich nový účes. Naše hospo-
dyně Georgina nosila cop, který si
stáčela kolem hlavy,  a to jí moc  slu-

šelo. Byla malá, štíhlá a usměvavá; v
té době jí bylo dvacet osm let. Často
vzpomínala na dobu, kdy žila v prin-
cově rodině jako děvče k dítěti. Jed-
nou mi vyprávěla, že princ jí nabídl,
aby si vybrala pro radost cokoli, jako
uznání za práci, kterou tam vykoná-
vá. „Chtěla jsem kabát a hodinky.
Hodinky se rozbily, kabát vyšel z
módy! Hloupá jsem byla, hloupá!
Kdybych  si řekla o pozemek,  byla
bych dneska bohatá! Nedaleko žije
jedna  lehká ženština, a ta si z peněz,
které získala, koupila terréno-poze-
mek a nechala na něm postavit tukul
-domek. Pronajímá ho za peníze a je
moc bohatá. Já mohla být bohatá ta-
ky…“ (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

VELKÁ VÁLKA

Potkat v Etiopii muže s pleší je velká vzácnost
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 26)

Výpis z kmenového listu pěšáka Václava Povolného z Leče. Doklad o smut-
né »vojenské kariéře«. Měsíc po mobilizaci padl v Haliči.       Foto ARCHIV

POHLED Z FRONTY. Otec F. Šedi-
vého Alois (první zleva) bojoval ve
Velké válce.                 Foto ARCHIV
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Na letošní, osmnáctý ročník Karlš-
tejnského vinobraní mohou návštěv-
níci z Prahy přijet do Karlštejna spe-
ciálním expresem ve stylu padesá-
tých let dvacátého století. Parní
rychlíková lokomotiva a vozy s dře-
věnými sedačkami dokonale navodí
správnou atmosféru. Odjezdy v pra-
videlných intervalech z Prahy- Smí-
chova do Karlštejna a zpět se zastáv-
kami v Dobřichovicích a Řevnicích
jsou k dispozici na železničních zas-
távkách a na www.imcplzen.cz. Jíz-
denky se prodávají ve vlaku. 
Další letošní novinkou a součástí
XVIII. Karlštejnského vinobraní je
sobotní divadelní představení pů-
vodního muzikálu Noc na Karlštej-
ně, který uvádí poberounský soubor

složený z místních ochotníků i zná-
mých profesionálů. Hrát se bude od
21.15 na pravém břehu Berounky za
mostem. Vstup je s platnou vstupen-
kou na Karlštejnské vinobraní, kde v
sobotu i neděli  …na hradě i v karl-
štejnském podhradí, od kuropění do
klekání… bude na šesti scénách při-
praven bohatý historický program.
Ten každoročně připravujeme s více
než stovkou účinkujících, kteří vás
nejen pobaví, ale přenesou vás do
středověku, do doby gotiky, do doby
vlády »otce vlasti«. Karel IV. svým
vyznáním karlštejnskému vínu a
zdejšímu kraji zahájí  po oba dny ve
13.30 před karlštejnským vinařstvím
slavnostní průvod od vinic na hrad.
Císař a král se svojí chotí Eliškou

Pomořanskou a třemi sty členy do-
provodu císařského dvora, včetně st-
ředověkých rytířů, pištců, dvorních
kejklířů a mágů upoutají vaši pozor-
nost stejně jako sobotní večerní lou-
čový průvod a ohňové představení se
šermem a tancem Večer v podhradí.
Myslíme opět také na naše dětské
návštěvníky, které na Dětském hřišti
u školy pobaví nejen Cirkus LeGran-
do, ale i pohádkový jarmark a soutě-
že o sladké ceny. Cestu k hradu le-
mují dobové stánky s ukázkami his-
torických řemesel, jsou připraveny
kulinářské speciality, burčák a karl-
štejnská vína z vinic, které založil
sám Karel IV. Budeme doufat, že nás
nezradí počasí a dobrou náladu pod-
trhne i sluníčko. 

Nenechte si ujít 27. a 28. září neza-
pomenutelné zážitky XVIII. Karlš-
tejnského vinobraní. Podrobný prog-
ram najdete na www.karlstejnske-vi-
nobrani.cz.    Helena KolářoVá,

Karlštejnské kulturní sdružení

Prvňáčci dostali šerpy
i první žákovskou knížku
Nový školní rok pro karlštejnské prvňáčky
vlastně začal již v  neděli 31. srpna. Ten den
byly děti slavnostně přivítány a ošerpovány
v rámci běhu Karlštejnská devítka. Bohužel
celý den pršelo, takže přišly pouze čtyři.
Vše jsme tedy museli napravit druhý den, 1.
září, kdy jsem všechny děti naší ZŠ včetně
dvanácti prvňáčků spolu se starostou Pet-
rem Rampasem, vychovatelkou školní druži-
ny Jitkou Topolovou a Evou Knopovou ve
škole přivítala. Poté pan starosta nové ško-
láky ošerpoval. Všichni dostali svoje první
učebnice a první žákovskou knížku, kde jistě
budou jen samé jedničky. Rodiče se dozvě-
děli důležité informace, mimo jiné i to, že
hned 25. září odjíždíme s dětmi na dvouden-
ní výlet do Hořic na Šumavě. Navštívíme na-
še kamarády z místní školy, kteří u nás byli
před rokem. V plánu máme nejen návštěvu
Hořic, kde přespíme v místní škole, ale i
prohlídku Českého Krumlova.
Všichni v naší škole si moc přejeme, aby se
dětem ve škole líbilo, aby do ní chodily rády
a vždy se do ní těšily. 

Šárka KOLÁČKOVÁ, ZŠ Karlštejn

Připravuje se místní 
burčák i pivo Karlíček
Karlštejn - V plné práci jsou v
těchto dnech karlštejnští vinaři -
sklízejí hrozny a chystají se na
osmnáctý ročník zdejšího histo-
rického vinobraní.
„Do poloviny září jsme sklízeli jen
malé množství odrůd z genofondu,
první větší sklizeň jsme si napláno-
vali na 22. a 23. 9. - česali jsme
hrozny, z nichž se vyrábí burčák na
vinobraní,“ sdělil Zdeněk Beneš,
který je pověřen řízením Výzkumné
stanice vinařské (VSV) v Karlštej-
ně. Kvalita hroznů podle něj pár dnů
před sklizní příliš dobrá nebyla.
„Počasí nepřeje akumulaci cukru v
hroznech, cukernatost není příliš vy-
soká. Snad se dočkáme ještě několi-
ka slunečních dnů,“ přál si Beneš.
Návštěvníci vinobraní se kromě
karlštejnského burčáku mohou těšit
i na další »dobroty« z produkce mí-
stní vinařské stanice - víno, sekt i
pálenku z hroznů.
Na vinobraní se chystá i pivovarník
z podhradí Jiří Chyba. Jako každý
rok uvařil i letos speciální várku pi-
va Karlíček. „Před několika dny
jsem zrovna kontroloval, jak hezky
Karlíček kvasí, bude to zase dobrůt-
ka,“ řekl. „Ječmen tentokrát mleli i
radní z Karlštejna, takže se máme
opravdu na co těšit,“ dodal.       (mif)

V sobotu 30. 8. jsme u nově op-
raveného pomníku uctili památ-
ku mužů z Karlštejna, kteří padli
v 1. světové válce. Po úvodním
slovu starosty P. Rampase jsem
přítomné spoluobčany informo-
val o průběhu opravy a zavzpo-
mínal jmenovitě na padlé muže z
Budňan, Poučníku a Krupné. Na
závěr jsem požádal paní Meng-
rovou, nejstarší spoluobčanku, o
vztyčení české vlajky, položili
jsme věnec s trikolórou a zapáli-
li pamětní svíčky. Všem děkuji za
účast a věřím, že příští rok dopl-
níme uctění památky dalším kul-
turním programem. Karel Kříž,
místostarosta městyse Karlštejn

Foto František KASíK

Vzpomínali na padlé v 1. světové válce

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     10/2014 (31)                

1. ZÁŘÍ 2014. Noví karlštejnští prvňáčci se starostou Petrem Rampasem. Foto Šárka KOLÁČKOVÁ

Na vinobraní pojede historický parní expres
DALŠÍ LETOŠNÍ NOVINKOU JE MUZIKÁL NOC NA KARLŠTEJNĚ, KTERÝ SE BUDE HRÁT NA LOUCE ZA MOSTEM

Karlštejnský zpravodaj
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Jsou to hrdinové! pochválila běžce Zátopková
KARLŠTEJN HOSTIL NA SKLONKU PRÁZDNIN DRUHÝ ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA

Nové pány našly Bibi, Marča i Čičolina
V KARLŠTEJNSKÉM MUZEU BETLÉMŮ SE USKUTEČNILA UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA KOŤAT A KOČEK

Umísťovací výstava koťat a koček,
která se konala na konci prázdnin v
karlštejnském Muzeu betlémů, byla
nesmírně milá. Vystaveno bylo 20
koček za Občanské sdružení na och-
ranu zvířat Podbrdsko a 10 koček za
Občanské sdružení Chlupáči v nou-
zi. Koťat bylo sedm. Plánovali jsme,
že jich bude více, ale protože koťata
musí být očkovaná 2x v rozmezí 3
týdnů, nestihli jsme připravit všech-
na, aby se mohla výstavy účastnit. 

Návštěvníci čekali venku

První den dopoledne přišlo opravdu
hodně návštěvníků - dokonce museli
i čekat venku, aby se prostřídali s ná-
vštěvníky uvnitř výstavní místnosti.
Ten den jsme umístili: malou mou-
rinku Bibi, černou Lolinku, malého
mourečka Tygríska, bílého peršánka
Vatičku a ročního kocourka Felíka,
který na nový domov čekal už od
ledna. Druhý den, v neděli, jsme na
výstavu přivezli za Občanské sdru-
žení na ochranu zvířat Podbrdsko 12
koček a Občanské sdružení Chlupáči
v nouzi 6 koček. Umístili jsme dvě
zvířata: rezavou 1,5 roční Marču a
roční černo-bílou Čičolinu. Návštěv-
níků bylo již méně, ale to nevadilo,
protože jsme měli čas si s nimi poví-
dat a snad jsme některým i trochu
posloužili radou. Moc se všem líbil
osmiletý britský kocourek Alfík,

malá želvovinová kočička Kity,
moureček Bubu, černo-bílý Lojzík,
líbily se i Sonja a Sofinka. Trošku v
pozadí byly černé kočičky: Brigitka,
Hančí a Páťa, což je škoda, protože
povahově jsou zlatíčka. 
Děkuji všem návštěvníkům, kteří k
nám vážili cestu, podpořili nás svým
zájmem nebo se přímo ujali našich
kočiček. Byla jsem až zaskočená,
kolik lidí se prostě přišlo jen podí-
vat. Většinou už kočku či kočky do-
ma mají, ale zajímají se i o ty, které
své páníčky a domov teprve hledají.
Nevídané, milé, úžasné! Na výstavě
se odbývaly zajímavé diskuze, vy-
měňovali jsme si poznatky - jaké
kočky máme my, jaké jsou kočky u
návštěvníků doma, jaké mají kočky
povahy... A myslím, že jsme se shod-
li: všechny kočky jsou úžasné! 
Díky i za štědré příspěvky na opuš-
těné kočičky a v neposlední řadě
děkuji těm návštěvníkům, kteří si
koupili nějaké drobnosti v našem
dobročinném krámečku. Mám ra-
dost, že se naše výrobky líbí a že
nám lidé jejich koupí projevují účast

na záchraně kočiček. Moc děkuji
Romaně Trešlové za to, že jsme mo-
hli výstavu pořádat v překrásných

prostorách Muzea betlémů a že k
nám byla nesmírně hodná. 

Dana JAVŮRKOVÁ, Praha

Poslední prázdninovou neděli se ko-
nal v Karlštejnském kempu běh ko-
lem Karlštejna, který pro děti a rodi-
če připravilo Středisko volného ča-
su Domeček Hořovice, městys Karl-
štejn a místní hasiči. Druhý ročník
Karlštejnské 9 přivítal 202 závodní-
ků, kteří společně prožili sice dešti-
vý, ale aktivní sportovní den. Hlavní
závod odstartovala sportovní legen-
da, bývalá atletka Dana Zátopková
společně s bývalým skokanem na ly-
žích Daliborem Motejlkem a  zápas-
níkem Karlem Englem. Olympionici
strávili se závodníky celé dopoledne
a předali ceny vítězům hlavního zá-
vodu.  Děti na startu podpořily pos-
tavičky z lední show Jen počkej, za-
jíci! Vlk a zajíc předávali spolu s
Pavlem Vítkem dětem ceny. 
Po doběhu devítikilometrového zá-
vodu hodnotili závodníci trať, kterou

připravil Stanislav Krtek, jako ná-
ročnou, ale velmi pěknou - díky pře-
krásné přírodě kolem hradu Karlštej-
na. Počasí tentokrát běžcům nepřálo
- pršelo. „Všichni účastníci dnešního
běhu jsou hrdinové,“ ocenila výkony
závodníků Dana Zátopková. Přes
kluzký terén překonal vítěz Jiří Čivr-
ný loňský traťový rekord o 2 minuty
a 3 sekundy.  Pro jednoho z běžců
byl závod velkým zážitkem - Zátop-
ková mu předávala medaili za běh
již jednou a na II. ročníku Karlštejn-
ské devítky se s ní setkal podruhé,
po 30 letech! 
Rozcházeli jsme se s plány na třetí
ročník závodu, který se bude konat
poslední neděli letních prázdnin
2015. Zveme už teď všechny příz-
nivce sportu do karlštejnského kem-
pu a slibujeme, že se budete mít na
co těšit.   Eva KNOPOVÁ, Krupná

VEZMOU SI NÁS? Dvě z několika desítek koček, které si návštěvníci mohli
odnést z karlštejnské umísťovací výstavy. Foto Dana JaVŮrKOVÁ

Holčičky si hrály na maminky

Nový školní rok začal první zářijový den také dětem v karlštejnské mateř-
ské škole. Děti hned našly svoje oblíbené hračky, holčičky samozřejmě pře-
devším panenky. Foto Marcela HašLerOVÁ, Mš Karlštejn

Zloděj ukradl kleště
za třicet tisíc korun
Karlštejn - Dvě stavební buňky na
parkovišti za vlakovým nádražím
v Karlštejně vykradl v polovině
září neznámý zloděj. 
„Pachatel vloupání vypáčil zámek u
železné mříže buňky, poté vypáčil
vchodové dveře a vnikl dovnitř,“
uvedla velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Šmídová. „Vše pro-
hledal, ale nic neodcizil,“ dodala s
tím, že zloděj následně vypáčil také
zámky druhé buňky a vlezl dovnitř.
„Odtud ukradl dvoje kleště na kolej-
nice v ceně 32.000 Kč,“ sdělila poli-
cistka. Dalších šest tisíc korun bude
stát oprava poškozených dveří a
mříží. (mif)

Karlštejnské aktuality
* Dětský kroužek Karlštejnské di-
vadelní hrátky povedou v ZŠ Karlš-
tejn Tereza Ševčíková a Michala
Voborníková. První schůzka se koná
24. 9. od 16.00. Info na tel.: 604 447
585. Eva KNOPOVÁ
* První astrovíkend se v karlštejn-
ském penzionu U Královny Dagmar
koná 4. a 5. 10. od 10 do 18.00. Po-
radit se můžete s léčiteli, astrology i
numerology, součástí programu je
výklad z ruky a karet i koncert me-
ditačních písní. Info na: www.astro-
vikend.cz. Marcela PROŠKOVÁ
* Na Festival ptactva, který se usku-
teční 4. 10., vás zve CHKO Český
kras. Sraz je v 8.00 na nádraží v Srb-
sku. Účastníci půjdou s ornitology
podél Berounky do lomu Alkazar, kde
bude připravena ukázka kroužkování
ptáků.         Irena JANČAŘÍKOVÁ
* Karlštejnský Halloween se konal
20. září v místním kempu. Účastníci
si mohli vyrobit šperky, »strašidla« i
podzimní dekorace, malovali a zdo-
bili dýně. Vyhodnoceno bylo nejza-
jímavější osvětlení. (ek)

NA STARTU. Hlavní závod Karlštejnské devítky odstartovala atletická le-
genda Dana Zátopková. Foto Markéta FÍLOVÁ



Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 19/14

Černošické bavili Xindl X i Žlutý pes
V MÍSTNÍM PARKU BEROUNKA SE KONALA AKCE NA PODPORU VÝSTAVBY SPORTOVNÍ HALY

Co mají společného Xindl X, Jaro-
slav Uhlíř a Věra Čáslavská? Spor-
tovní halu v Černošicích!
Za slunečného dne 7. 9. se v Černo-
šicích konala velkolepá akce, jejímž
smyslem bylo kromě zábavy podpo-

řit výstavbu zdejší sportovní haly.
Na Radiofestu se ve Sport parku Be-
rounka sešlo přes tři tisíce lidí! Lá-
kadla tu byla věru pro každého: Jaro-
slav Uhlíř, minipivovary, Xindl X,
skákací hrad, střelnice, Žlutý pes,

spousta pohoštění... A nad tím vším
se spolu se slunečními paprsky zmí-
tal duch sportovní haly, která v Čer-
nošicích zatím chybí. Mezi 25 škola-
mi celé republiky, jež mají 700-800
žáků, je ZŠ Černošice-Mokropsy je-

dinou školou, jež nemá tělocvičnu!
A to se Černošice v čele se starostou
Filipem Kořínkem rozhodly pod he-
slem »Společně to dáme« změnit.
Získaly státní dotaci, pozemek, pro-
jekt, web procernosice.cz i patronku
Věru Čáslavskou. Teď chybí už
»jen« sehnat 10 miliónů ze sponzor-
ských darů, sbírek a benefičních ak-
cí… Ovšem pokud všechno půjde
tak hladce a úspěšně jako Radiofest,
budou si Černošičtí na konci příštího
roku vychutnávat vítězství »sportov-
ního klání« o vybudování nové haly
a oslavovat, že to společně dali!
Adéla čERVENKoVÁ, černošice

MŇAM! Kuchařská soutěž Balíčko-
va třebaňská vařečka se konala 20. 9.
v Zadní Třebani. Na palačinkách K.
Balíčkové (vpravo) si pochutnala i
Hana Tučková. Foto Jiří PETŘÍŠ

Z našeho kraje 
* Přednášku Zdeňka Bezecného na
téma Češi a 1. světová válka se us-
kuteční 25. 9. od 18.00 v komunit-
ním centru MaNa Černošice.   (hup)
* Farmářské trhy se u zámku v
Dobřichovicích konají 27. 9. od 8 do
12.00 hodin. (vlc)
* Slavnostní setkání věnované hor-
nomokropeským a všenorským vo-
jákům i legionářům, kteří prošli pek-
lem 1. světové války, se uskuteční
27. 9. od 18.00 ve společenském sá-
le OÚ Všenory. (sah)
* Sbírku použitého ošacení pořádá
sdružení Diakonie Broumov a OÚ
Mořinka. Na obecní úřad můžete až
do 30. 9. nosit letní i zimní oblečení,
lůžkoviny, látky, nádobí, nepoškoze-
nou obuv, hračky i elektrospotřebi-
če. Info na: 724 188 995.            (kas)
* ornitologické vycházky se Zdeň-
kem Valešem se můžete zúčastnit 4.
října v Řevnicích. Sraz je v 8.00 na
Palackého náměstí. (zud)
* oktoberfest se bude konat 4. 10.
od 14.00 v areálu kurtů Svinaře. Do
tupláků se bude čepovat 14°ležák,
který lze jinak ochutnat jen na mni-
chovském Oktoberfestu.            (toh)
* Výstava zahrádkářů se uskuteční
4. a 5. 10. od 9 do 18.00 a 6. 10. od
9 do 12.00 v budově kina v Litni.
Kromě ovoce, zeleniny a květin bu-
de k vidění i výstava starých knih,
časopisů, fotek a písemností. Sou-
částí výstavy bude prodej medu, ko-
smetiky i léčivých přípravků a ukáz-
ka výroby vizovického pečiva.   (oš)
* Kaple sv. Jana Křtitele ve Všeno-
rech bude otevřena 5. 10. od 14.00
Na housle zahraje P. Nechvíle, reci-
tovat bude M. Černošková. (sah)
* Jablka se na dvoře Obecního úřa-
du v Zadní Třebani moštují každou
sobotu až do 11. 10. v době od 14.15
do 18.15. (lup)
* Víčka z PET lahví vybírají na OÚ
v Letech. Za peníze získané sběrem
chtějí zastupitelé dovybavit dětská
hřiště. Barbora tESAŘoVÁ

Ve Třebani se koná veřejné zasedání i setkání
Nastává podzim a s ním přicházejí i studenější a deštivé dny. Doufám, že
nám počasí bude přát a nezkomplikuje nám výstavbu kanalizace, která zdár-
ně pokračuje. V příštích týdnech se bude pokládat řad v ulici Pod Květy a
pokračuje se v ulici K Nádraží. Jak jste si jistě všimli, v obci je v těchto
dnech obnovováno veřejné osvětlení. Postupně budou vyměněny všechny
lampy, nově budou ledkové.  Zvu všechny na veřejné zasedání zastupitel-
stva, které se koná 23. 9. od 19.00 ve Společenském domě. V pátek 26. 9. se
od 19.00 tamtéž uskuteční veřejné setkání na téma rozvojová studie obce. 

Lucie PaLIČkOVÁ, starostka Zadní Třebaně

Do Dobřichovic přijeli šermíři z celé republiky

Dle paragrafu
* Uzamčené elektrokolo s dětskou
sedačkou ukradl neznámý zloděj 9. 9.
z nástupiště nádraží ČD v Zadní Tře-
bani. Škoda je 16.700 Kč.            (heš)
* čtyři pneumatiky, alu disky a
zahradní gril odcizil z pozemku ro-
dinného domu v Zadní Třebani ne-
známý zloděj. Na cestu si ještě ze sk-
lepa přibral 35 lahví piva, několik
lahví šampaňského vína a tvrdého al-
koholu. Majitelům způsobil škodu
bezmála 40.000 Kč. (heš)
* U srážky autobusu a nákladního
vozu na rychlostní silnici R4 u Jílo-
viště zasahovali 7. 9. s policisty a zá-
chranáři i řevničtí profesionální hasi-
či. Oba řidiči byli s lehkými zranění-
mi převezeni do nemocnice, hasiči
zajistili vozidla proti požáru a odstra-
nili přeražený strom, který zasahoval
do silnice. (pav)

Zájemci si poskládali své vlastní »noviny«
(Dokončení ze strany 1)
Přesně tak jsme (a záměrně píši jsme, neboť se hrdě hlásím k otcům zakla-
datelům) Kukátko skládali v jeho počátcích, měsíc co měsíc. Ironií osudu je
to, že jsme tak museli činit: tiskárna nebyla schopna tehdy vše zkompletovat
a dodávala nám jen polotovar; teď v pátek 12. 9. nás několik sedělo kolem
stolu a dodaná Kukátka ručně po jednotlivých listech rozdělovalo - dnešní
tiskárna neumí dodat ony zmíněné polotovary. Každý si nakonec, třeba i s
přispěním rady či pomoci, své Kukátko odnesl, mnoho účastníků mu symbo-
licky připilo do dalších let vínem a zakouslo na cestu drobnou lahůdku. Dal-
ším významným narozeninovým počinem je zveřejnění všech ročníků v elek-
tronické podobě na www.dobrichovice.cz, či www.dobrich.cz. 

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Mezi Svinařemi a Hodyní bývaly v
polích údolnicové loučky, ve kterých
pramenily potůčky. Tyto louky byly
zavlhčené a pouze se v nich sušilo
seno. Místy byly mokřady, jež slou-
žily k zadržování vody a napájení
ptáků, zvěře i ostatní fauny podstatně
bohatší než je dneska. Nepamatuji,
že by tam někdy prošla velká voda.
Ale přišla doba, kdy bylo třeba plnit
státní meliorační plán a došlo i na na-
še pole a louky. Staří sedláci se divi-
li: Proč?! Ono se to hodilo. Na Lhot-
ce vyhořel kravín, buldozery ho
srovnaly se zemí a veškeré zbytky po
požáru se navozily do louček. Zbytek
se dosypal hlínou a bylo po louč-
kách. Na jejich místě byl vybudován
meliorační příkop, jehož dno bylo
pokryto betonovou dlažbou. Při vel-
ké vodě tu šla vlna široká až 15 m!
V roce 2009 jsem objevil dotační ti-
tul Evropské unie, který slouží k ob-

novení původní krajiny a snaží se za-
celit šrámy, které jsme přírodě způ-
sobili. Myšlenka obnovit loučky mě
chytla. Po konzultaci v Agentuře
ochrany přírody a krajiny jsem nabyl
dojmu, že projekt bude mít podporu.

Běh to byl na dlouhou trať. Vypra-
covat projekt, neustálá konzultace s
AOPK, jednání na úřadech. Poma-
loučku se jednotlivá povolení dávala
dohromady, až jsem v roce 2013 ob-
držel stavební povolení na projekt

Tůně Svinaře. Následovalo podání
žádosti o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Povedlo se: na
projekt jsem obdržel dotaci ve výši
90% z celkových nákladů.   
V místě bývalé meliorační strouhy a
údolnic nyní vznikají 4 tůně, 2 mok-
řady, bude vysazeno 14 400 listna-
tých sazenic, 155 keřů a 86 stromů.
Tůně mají zadržovat vodu, která z
naší krajiny rychle odtéká a způsobu-
je povodně. Objem zadržované vody
má být až 3.370 m3. Vysazením stro-
mů a dřevin se lokalita změní v jaký-
si lesopark, oázu pro floru a faunu z
blízkého okolí. Samozřejmě bude i
nadále volně přístupná. Budou zde
jen čtyři oplocenky, které ochrání
listnaté sazenice před okusem zvěří.
Domnívám se, že pro přírodu a ráz
krajiny je tento projekt smysluplný a
budoucnost ukáže jeho oprávněnost.

Vladimír Roztočil, Svinaře  

V polích mezi Svinařemi a Hodyní vzniká »jakýsi lesopark«

XI. ročníku šermířského festivalu Dobřichovická Alotria se 6. 9. v Dobři-
chovicích zúčastnilo 20 šermířských, tanečních a hudebních souborů z celé
republiky. Vedle jedenáctihodinového, téměř nepřetržitého programu si ná-
vštěvníci mohli vyzkoušet některé z řemesel či se osvěžit - vzhledem k nád-
hernému počasí - přímo v řece. Děkujeme všem, kteří nám s organizací ak-
ce pomohli. Lenka SVOBODOVÁ, Beroun             Foto Eva PInďÁkOVÁ

V POLÍCH. Tůně vznikající v polích u Svinař.       Foto Vladimír ROZTOČIL
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Nově vzniklá nahodile fungující zábavná agentura
GEI-ŠA (Geissler-Šafránek) si Vás s laskavou 

podporou města Dobřichovice dovoluje pozvat na

1. ročník 

Brdského festivalu svíčkové 
(omáčky),

který se uskuteční v konírně zámku Dobřichovice

v sobotu 11. října 2014 od 19.00 hodin.
Organizátoři přijímají přihlášky do soutěže 

(max. 15 soutěžících, 10 prvních přihlášených 
+ 5 divokých karet od organizátorů). Od každého 
soutěžícího očekáváme cca 4,5 l svíčkové omáčky,

dodané do 18.00 hodin 11. října 2014. 
Hodnotit bude odborná porota pod vedením Heleny

Rytířové a laická veřejnost.
Všechny skromné kuchtičky i slovutní kuchaři jsou
vítáni. Přijďte změřit své síly v neobvyklém souboji.

Vítáni jsou i jedlíci a gurmáni, kteří nám přijdou
pomoci vše vyhodnotit.

***

Více podrobností  na www.dobrichovice.cz.
Neváhejte a přihlaste 

se do soutěže na: jiri.geissler@infocredit.cz
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Pronajmu 1+1+K 
v přízemí rodinného domu v Řevnicích.

Pokoj 18 m2 s kompletně zařízenou kuchyňskou 
linkou, rozkládací gauč, pokoj 13 m2 možno 

dozařídit jako ložnici, koupelna. Společný vstup,
zahrada, sklípek a sklep, prádelna. 

Nájem 7.000 Kč + poplatky. VOLNÉ!

Tel.: 257 72 1303, 605 128 725
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Ve škole a školce Hlásek v Hlásné
Třebani jsme celé léto již potřetí po-
řádali příměstský tábor. Pro příští
rok plánujeme rozšířit program i pro
skupiny školáků, kteří letos táborni-
čili společně s malými školkáči. Mů-
žete se těšit na lezení po skalách, ko-
la, dobrodružné výpravy, strašidelné
noci... Letos prošlo tábornickým
programem téměř 150 dětí.
Zatímco si děti v budově školy uží-
valy léta, ve škole se bouralo, stavě-
lo, malovalo a upravovalo o sto šest.
Škola je celá v novém. Máme nově
vybavené třídy, škola se rozrostla o
výdejnu s jídelnou a vchod do školy
nám zdobí pomalovaná zeď s nej-
krásnějšími místy Berounska. Letos
máme dvě třídy po 12 dětech. Neza-
čínali jsme 1. 9., ale už v srpnu - děti
spolu prožily adaptační týden. Od
října zahajujeme pro zájemce o první
třídu přípravu pro předškoláky.
Ve školce jsme plynule přešli od tá-
bora do nového školního roku. Po-
slední týden jsme ale měli zavřeno a
díky ustavičné práci zaměstnanců se
nám podařilo také vymalovat budo-
vu a doplnit třídy barevným nábyt-
kem i novými pomůckami. Třídy
máme rozděleny na děti ve věku od
3 do 4,5 roku a na děti od 4,5 roku
do 6 let. Ve starší třídě se intenzivně
věnujeme předškolákům, kteří si
zvykají na školní povinnosti. Posílili

jsme kroužky a lekce, které jsou v
rámci školného. Letos jsou v ceně i
odpolední kroužky jako je keramika,
HV, přírodovědný nebo sportovní
kroužek. Samozřejmostí je dopoled-
ní Matematika, Angličtina, hravé
čtení s nečtenáři či tělocvik v soko-
lovně. O děti pečuje speciální peda-
gog, logoped a psycholog.
I v jesličkách se malovalo a upravo-
valo - výsledek si rodiče i děti moc

chválí. Jesličky vede zdravotní sest-
řička s dlouholetou zkušeností s dět-
mi, tým posílila učitelka z mateřské
školy, jež vystudovala a pracuje jako
speciální pedagog. Ve třídě jsou dvě
skupinky dětí - ty téměř tříleté, které
nechtěly odejít ještě do školky, a ma-
lé děti, o které se starají tety vycho-
vatelky. Na 4 děti je jedna učitelka
nebo vychovatelka. Jesličky mají za
úkol děti připravit na pohodový vs-
tup do školky. Děti pravidelně cvičí,
zpívají, tancují a tvoří. Pro bilingvní
děti máme rodilou mluvčí, která kaž-
dou středu připravuje pro mrňousky
hravou angličtinu. Hlavní je ale po-
hoda dětí, pomoc dětem začlenit se
mezi ostatní a užít si den. Máme ješ-
tě tři volná místa, rodiče i děti si mo-
hou přijít vše prohlédnout a seznámit
se s personálem i prostředím. Více
na www.skolyhlasek.cz.

Veronika VaculoVičoVá,
Hlásek Hlásná Třebaň

Prodej kVAlitnÍCH bRAMboR i na uskladnění 
- žlutomasé, salátové, odrůda Milva. Balení 25 kg, cena 7 Kč/kg.
Dále stejná odrůda, ale brambory vytříděné: malé a poškozené, 

balení také 25  - 30kg. Cena 1Kč/1kg.

Volejte 739 021 316 nebo 604 992 420
Vnislav konvalinka, u kapličky 34, Hlásná třebaň

Základní škola HLÁSEK Hlásná Třebaň hledá 

učitele nebo učitelku 
pro první stupeň od září 2015

Rádi bychom již od ledna  2015 navázali 
spolupráci s pedagogem, který by od září 2015
vedl svoji třídu prvňáčků. Naše škola poskytuje
dětem individuální péči, výuku v malých skupi-

nách a dobré zázemí pro osobní rozvoj. 
U pedagogů klademe důraz na kvalitní přípravu,

samostatnost, zaměření se na potřeby dítěte 
a komunikaci s rodiči. Pedagog má plnou 
zodpovědnost za naplnění cílů školy, tedy 

je zde prostor pro vlastní přístup.
Více se o naší škole dozvíte 

na www.skolyhlasek.cz. Pokud máte 
zájem se k nám přijít podívat, dáme Vám 

příležitost, budeme se těšit.

Veronika Vaculovičová a Markéta bosáková
hlasekvedeni@seznam.cz, tel: 777 568 562

Šestá sezona v letovském rodinném
centru Leťánek odstartovala třetí zá-
řijový týden Angličtinou pro děti ve
věku 4-7 let. Jazykové kurzy pořádá-
me opět i pro dospělé. Vybrat si mů-
žete němčinu, angličtinu, francouz-
štinu nebo italštinu. Nabídka kurzů

pro děti je bohatá: v úterý se koná
Hudební škola Yamaha (1-3 roky) a
Flétnové dílničky (od 3 let), každou
středu od 9.00 pokračují Říkanky a
hrátky pro nejmenší (4-12 měsíců),
po nichž od 10.00 následují Batolata
v akci (1,5-4 roky). Odpoledne od
16.00 navazuje dílnička Hravé tvo-
ření (4-7 let). Čtvrtky patří od 9.30
Montessori pracovnám (1-3 roky). V
Letovské knihovně se každé pondělí
od 16.50 schází Divadelní soubor
Leťánek. Chystáme i další akce jako
Dětský bazárek oblečení, sportov-
ních potřeb, hraček aj., který se us-
kuteční 4. 10. od 8.30 v sále U Kafků
v Letech. Srdečně zveme na říjnové
přednášky Sladké svačinky, Vaříme z
dýně, Období vzdoru s nadhledem
nebo Pevné objetí jako životní styl a
terapie pevným objetím. Další infor-
mace o našich aktivitách najdete na
www.letanek.cz, případné dotazy
můžete posílat na info@letanek.cz.  

Jitka NosKová, Řevnice

Děti si užívaly, ve škole se stavělo
ŠKOLÁCI SE V HLÁSNOTŘEBAŇSKÉM HLÁSKU NEZAČALI UČIT 1. ZÁŘÍ, ALE UŽ NA KONCI SRPNA

Leťánek zahájil angličtinou 

NEJHEZČÍ MÍSTA. Zeď, na níž jsou vymalovaná nejkrásnější místa Beroun-
ska, mají v hlásnotřebaňském Hlásku.       Foto veronika vaCUlovIČová

V Letech budou číst
odpoledne i v noci
Na odpolední čtení bych ráda do Le-
tů pozvala menší čtenáře ve věku 4 -
6 let. Konat se bude v neděli 5. 10. v
místní knihovně. Začínáme ve 14.00,
čteme si pohádky a poznáváme nové
knihy, které jsou k vypůjčení. Nachy-
stány budou i hry a malé občerstve-
ní. Čtenáři školou povinní se určitě
již nemohou dočkat oblíbeného Noč-
ního čtení, aneb Dobrodružství za
humny. Pořádáme je v pátek 31. 10.
od 19.00.          Petra Flasarová, 

knihovnice, lety
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»Splašené trubky« brázdily Podbrdsko
SVINAŘŠTÍ MOPEĎÁCI USPOŘÁDALI NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ SPANILOU JÍZDU NAŠÍM KRAJEM

Druhý ročník pochodu Všeradovou
zemí je za námi. Letos byl startov-
ním i cílovým místem  Zámecký
dvůr Všeradice. S ohledem na roz-
mary počasí jsme ještě ráno museli
měnit naplánované trasy z polních a
lesních cest na silnice s asfaltovým
povrchem. Je to škoda - poutníci při-
šli o mnoho zajímavých pohledů do
našeho kraje - ale v blátě se špatně
šlape a ještě hůře tlačí kočárek. I tak
ale byl výběr ze tří tras. Tu nejdelší
v délce 10 km absolvovalo 36 po-
chodujících, trasu o délce 6 km zdo-
lalo 32 turistů a 5 km ušlo 7 lidí. V
cíli obdržel každý účastnický list s
vyznačeným počtem ušlých kilo-
metrů a propisku, aby si mohl zapsat
termín příštího pochodu se startem
ve Vinařicích: 12. 9. 2015. Díky po-
chodujícím za účast i všem, kteří se

podíleli na zajištění akce. Jsem pře-
svědčen, že příští ročník se vydaří
ještě lépe! Bohumil STIBAL, 

starosta Všeradic

Pochodu Všeradovou zemí se v so-
botu 13. září zúčastnili také hasiči z
Vižiny. Vybrali si trasu vedoucí do
Vinařic dlouhou 6 km. Na posilně-
nou na startu všichni obdrželi od sta-
rosty B. Stibala malou svačinku a
mohli vyrazit. Cestou jsme hráli růz-
né hry, u vinařické roubenky jsme se
nasvačili, děti si pohrály na hřišti,
dospěláci si prohlédli výstavu foto-
grafií a vyrazili jsme zpět. Přidali
jsme se ke skupince podbrdských
hasičů, kteří také utužují své svaly  a
pilně se připravují na branný závod,
který se uskuteční v Drahlovicích 4.
října. Jana FIALOVÁ, Vižina

Na svoji VIII. spanilou jízdu pod-
brdským krajem vyrazili svinařští
mopeďáci. Za překrásného počasí
(že by se dali pořadatelé na modle-
ní?) vyrazilo 6. září v pravé poledne
119 příznivců »splašených trubek«
na cestu. Dva stroje  po dvaceti met-
rech odmítly poslušnost a dojely;

kdopak je asi připravoval...?!
Přes nové silnice v Halounech jsme
dojeli do Řevnic a obkroužili koleč-
ko okolo náměstí. Pokračovali jsme
na Zadní Třebaň, Běleč a přes Vlen-
ce do Korna. Po zdolání »koreňáku«
je potřeba malá přestávka na ochla-

zení strojů. Někdo dá cigárko, někdo
usilovně ladí moped.
Jedeme dál: Tobolka, Koněprusy,
Křižatka, Suchomasty, Málkov.
Zdejší ranč byl našim dalším útočiš-
těm, ale hlavně bylo připraveno ob-
čerstvení. Gulášek, klobáska, haluš-

ky, zkrátka co kdo má rád. Vychla-
zené nealko a kofola, sluníčko pálí,
pohoda. Ani se nám nechce zvedat.
Hodinka klidu utekla jako voda a
mažeme dál. Na Bykoš, Neumětely,
okrajem mineme Hostomice a ve Sk-
řipli další odpočinek pro rozpálené
stroje. To už naše řady prořídly o
dalších šest jezdců, jejichž stroje ne-
byly v té pravé formě. Zbývá posled-
ních 10 km. Pěkně ve dvojřadu a v
klidném tempu se kocháme nádher-
ným dnem a v půl čtvrté dojíždíme
do naší mateřské hospody U Lípy ve
Svinařích. Než jezdci zchladí vypra-
hlá hrdla a dojedí poslední klobásy,
je připraveno vyhodnocení dne.
Nejtěžší jezdec: Jirka Hodek z Nez-
věstic - 127 kg; Nejmladší jezdec:
Richard Vlach - 16 let; Nejstarší jez-
dec: Jan Kreisl - 72 let; Největší
smolař: Jitka Pecánková, Kublov;
Jezdec z největší dálky: Luboš Sta-
něk ze Žatce. Nezbývá než poděko-
vat pořadatelům za nádherné počasí
a dobrou trať, motorkářům za zajiš-
tění průjezdnosti křižovatek a všem
jezdcům za účast. Další jízda se ko-
ná koncem září u našich spřízněných
duší v Kublově. 

Pochod Všeradovou zemí absolvovalo pětasedmdesát »turistů«

Když spustí orchestr, padají i žaludy ze stromů...

NA TRASE. Svinařští mopeďáci (a mopeďačky) odpočívají na trase své spa-
nilé jízdy. Foto Vladimír RoZToČiL

Liteňští hasiči 
se rozloučili s létem
Liteňští hasiči zorganizovali 6. září
5. ročník akce Loučení s létem. Pro
návštěvníky byla připravena ukázka
sportovního požárního útoku, vyp-
rošťování z havarovaného vozidla,
hašení s hasicími přístroji i hašení
auta, ukázka historické stříkačky i
služebních psů Policie ČR. Diváci si
také mohli prohlédnout hasičskou
techniku a vybavení, navštívit vý-
tvarné dílničky pro děti, stánek kri-
minalistického ústavu, zastřílet si ze
vzduchovky, povozit se na poníkovi
či se zúčastnit soutěží a jiného do-
provodného programu. Všem návš-
těvníkům i účinkujícím moc děkuje-
me. Jiří hRách, velitel Sdh Liteň

VE VINAŘICÍCH. Vižinská výprava v polovině cesty, před roubenkou ve Vi-
nařicích.                      Foto irena RAndáKoVá

Máte někdy pocit, že na světě je poš-
mourno a lidi kolem vás se nechova-
jí jako lidi? Jak jednoduché je dostat
se do světa krásných lidí s obrovskou
duší a svět se vám zdá najednou ta-
kový bledě modrý. Toto místo je tam,
kde zní dětská lidová muzika Notič-
ky, okruh lidí a dětí, kteří ví, pro co
žijí. Guru této skupiny, Lenka Kolá-
řová, naučí děti disciplíně, řádu, pl-
nění povinností i zodpovědnosti a
ukáže jim správnou cestu. 
Notičky první zářijový víkend hrály v
řevnickém Lesním divadle Baladu
pro banditu, kterou poprvé uvedly v
červnu. Je jedno, zda uvidíte premié-
ru či derniéru představení - pokaždé,
když začne hrát hudba a uslyšíte
nádherný zpěv, běhá vám husí kůže
po celém těle. Když spustí orchestr a
sbor složený z lidí, kteří jsou Notič-
kám věrní, a vidíte, jak je to baví,
padají i žaludy ze stromů, psi začnou
štěkat a mimina brečet. Ocitáte se v
bublině plné emocí, energie, lásky a
říkáte si: Tak takhle vypadá mír na
zemi. První zářijová neděle byla ve

znamení derniéry, celé představení
bylo takové odlehčené. Bylo cítit, jak
moc si to herci užívali, a tak se občas

stalo, že odzbrojili svými  hláškami i
nápovědu Pavlu Petrovou. Jirka Ni-
kodým zase v roli Boudy nenechal

divákovo oko suché - smíchy. Pokud
vidíte představení prvně, nevíte, kam
se dřív dívat - na podiu se děje tolik
věcí a vy nechcete, aby vám něco
uniklo. Když vidíte Baladu pro ban-
ditu poněkolikáté, všímáte si věcí,
které vám unikly poprvé. Pokaždé
vám ale oko spočine na Lence Kolá-
řové, která v neskutečném tempu
vede soubor, který na ni celu dobu
upřeně hledí. Ta vážnost a zodpověd-
nost za to, aby se to celé povedlo, je
obdivuhodná.
Když už si myslíte, že všechno krás-
né jste už slyšeli, přijde závěrečná
píseň Zabili, zabili v podání Dianky
Šeplavé a kolegyně Sofie Čížkové.
Tělo vám začne vibrovat, projíždí
vám po zádech husí kůže a chce se
vám brečet - tak nádherné to je.
Pokud byste chtěli něco podobného
zažít, musíte si počkat na příští rok,
kdy Notičky slibují, že se s Baladou
vrátí. A pokud se vám nechce tak
dlouho čekat, přijďte se podívat na
kterékoliv jejich hudební vystoupení!

Lenka MihALíKoVá, Karlštejn HERCI. Notičky ve hře Balada pro banditu. Foto Vladislav SKALA
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Nahoru s námi šli kamzíci, dolů ještěrky
OBYVATELÉ ZADNÍ TŘEBANĚ ZDOLALI VRCHOL VOŠAC V CHORVATSKÉM POHOŘÍ BIOKOVO

Na letošní dovolenou jsme s přítel-
kyní vyrazili do Chorvatska, na Ma-
karskou rivieru. Je tu teplé moře a
krásné, čisté pláže, kde jsme samo-
zřejmě trávili nejvíce času. Rádi ale
také chodíme po horách, a tak jsme
se vydali do zdejšího pohoří Bioko-
vo. Táhne se v délce šestatřiceti kilo-
metrů, nejvyšším vrcholem je Svaty
Jure (1762 m n. m.). My jsme si vyb-
rali horu Vošac vysokou 1442 metrů. 
Hory v Chorvatsku jsou jiné, než tře-
ba Alpy. Není zde žádná voda a té-
měř celý den vás trápí úmorné ved-
ro. Proto jsme také vyrazili brzy rá-
no. Z města Makarska jsme vyjeli
autem, asi deset minut do obce Ma-
kar, 200 výškových metrů nad Ma-
karskou. Dá se jít i rovnou, ale při-
padalo nám zbytečné trmácet se 45
minut po asfaltu a betoně. V Makaru
je malé parkoviště, odkud je to asi
100 metrů k nástupu.

Začíná se stoupáním
V 6.30 jsme vyrazili. Začíná se po-
měrně prudkým stoupáním. Kameni-
tými serpentinami jsme rychle nabí-
rali výšku; namáhavé a únavné stou-
pání se trochu zmírnilo, když jsme
se dostali do borového háje. Po hodi-
ně a půl jsme našli studánku, ale
žádná voda v ní nebyla. V háji na nás
čekala nepříjemnost, s níž jsme ne-
počítali - ovádi a mouchy. Repelent
jsme s sebou samozřejmě neměli.
Asi po hodině jsme vyšli z lesa a už
začalo pražit slunce. Je důležité být
namazaní opalovacím krémem a ješ-
tě něčím silnějším rty, nos a uši!
Během výstupu se prochází třemi
druhy květeny: Středomořskou, Al-

pinskou a Vnitrozemskou. Blížili
jsme se k hranici tisíce metrů nad
mořem. Slunce je tu opravdu silné -
trošku to pocitově klame, protože v
té výšce není až takové vedro. Přib-
ližně po dvou a půl hodinách se nám
naskytl první krásný výhled na Ma-
karskou a moře. Trochu jsme odpo-
čívali a hlavně pili. Pití je při cestě
nejdůležitější, měli jsme s sebou šest
litrů. A jak už jsem psal: po cestě
žádná voda není. 
Po krátké pauze jsme pokračovali
dál. Stoupali jsme skalními partiemi,
ale po bezpečné cestě, která je velmi
dobře červeně značená, nebezpečí
pádu nehrozí skoro nikde. Po  třech a
půl hodinách jsme dorazili do sedla
Štrbina (1326 m n. m.). Z malé

vyhlídky byl další krásný pohled do-
lů. Pak nás čekalo asi 10 minut chů-
ze po hřebeni, takže relativně rovin-
ka. A pak už jsme konečně spatřili
vrchol Vošace.
Zbývalo nám asi 100 výškových
metrů, které jsme zvládli s vidinou,
že už výš nebudeme muset. Po čty-
řech hodinách stoupání (zvládli jsme
zhruba 1200 výškových metrů) jsme
dorazili na vrchol! Vzdušnou čarou
k pobřeží je to tak 1,5 km - i to doka-
zuje, že stoupání je docela prudké.
Avšak na vrcholu nás čekala oprav-
du odměna: Překrásný pohled z výš-
ky 1442 metrů na Makarskou, polo-
ostrov Sv. Petr, ostrovy Hvar a Brač.
Nádhera - místní říkají, že je to nej-
krásnější pohled na Jadran vůbec.

Při dobré viditelnosti je možné spat-
řit i břehy Itálie. My jsme to štěstí
neměli. Vlevo za sebou jsme viděli
hlavní vrchol Biokova Sv. Jure. Je
zde i malá občerstvovna, ale nespo-
léhal bych na ní, nevíte, zda bude
zrovna otevřená. Na vrcholu jsme se
zdrželi asi 30 minut, udělali jsme ne-
zbytné snímky a pomalu vyrazili do-
lů. Trochu nás strašily mraky, které
se blížily z vnitrozemí. 

Kolena dostávala zabrat
Sestup už byl trošku příjemnější, i
když kolena dostávala zabrat. Ještě,
že zatím nepršelo, protože hornina v
Biokovu je vápenec a dost by to dolů
klouzalo. Viděli jsme spousty ještě-
rek různých velikostí, tolik jsme jich
ještě nikdy neviděli. Abych nezapo-
mněl, cestou nahoru nás doprovázeli
i kamzíci. V poslední třetině sestupu
nás přeci jen zastihl déšť, ale nebylo
to nic hrozného spíš jen příjemné os-
věžení. Po dvou hodinách sestupu
jsme byli opět na parkovišti. Pohled
zpět nahoru nám dokazoval, že jsme
ušli kus cesty a už jsme se těšili do
mořských vln.
Pokud někdy navštívíte Makarskou
rivieru a máte rádi turistiku i hory,
výstup na Vošac vřele doporučuje-
me. Je to krásné zpestření dovolené
u moře. Důležité je mít dobré, pevné
boty, něco na hlavu a nezbytné věci
do hor, může se rychle změnit poča-
sí. Doporučujeme hůlky, hodně us-
nadní výstup i sestup. Všem, kdo se
o tento krásný výstup pokusí, přeje-
me krásný zážitek a hodně štěstí. 

Zdeňka Schýbalová, 
František herajt, Zadní třebaň

V HORÁCH. Autoři příspěvku v pohoří Biokovo. Foto ARCHIV
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Trubín si zastřílel, porazil Třebaň 5:0
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - I když Lety odehrály
většinu zápasu na hřišti favorizo-
vaných Tuchlovic v deseti, přesto
vyválčily bod. Remízu vybojovaly i
Řevnice, kterým byli vyloučeni
hráči dokonce dva!
FK LETY, krajská I. A třída
Tuchlovice - FK Lety 1:1
Branka: Nejepsa
Disciplinovaný, bojovný výkon zna-
menal nečekaný zisk bodu z hřiště
lídra tabulky! Domácí měli od začát-
ku převahu a  vypracovali si několik
šancí. Ve 22. minutě unikl domácí
útočník a Martin Janouš jej zastavil
jen za cenu faulu, za což dostal čer-
venou kartu! Druhý poločas domácí
dobývali branku Letů, ale ty odolá-
valy. V 64. minutě si naběhl obránce
Tuchlovic na rohový kop a hlavičko-
val přesně - 1:0. Domácí ve snaze
rozhodnout utkání si vytvořili něko-
lik dalších šancí. V 83. minutě se
odrazil míč od Kolmana k nabíhají-
címu Nejepsovi, který v úniku neza-
váhal a prostřelil vybíhajícího bran-
káře - 1:1! Poté domácí uzamkli hos-
ty před jejich brankou, zahrávali ně-
kolik nebezpečných standardek, ale
míč se jim do sítě propasírovat nepo-
dařilo. Hosté si za heroický výkon v

deseti hráčích bod zasloužili.      (jik)
Lety - Jílové 1:4
Branka: Nejepsa

DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Úhonice - Dobřichovice  3:1
Branka: Lukáš  Lopata
Hosté chtěli vyhrát, snažili se, ale
»zapomněli« dávat góly. (oma)
Dobřichovice - Měchenice 4:1
Branky: Štědroňský 2, Mistoler,
Větrovec
Domácí se dočkali prvního vítězství.
Hosty přehráli díky lepší kombinaci
a většímu nasazení. První gól vsítil v
18. minutě Štědroňský prudkou stře-
lou k tyči. Měchenice ve 28. minutě
sice vyrovnaly, ale ve 32. minutě se
znovu trefil Štědroňský. V 56. minu-
tě na 3:1 zvyšoval důrazný Mistoler
- zblízka dorážel po závaru v poku-
tovém území. Poslední branku dal
Větrovec: v 89. minutě vymetl šibe-
nici z trestného kopu. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
OZT - Trubín 0:5
Prvních dvacet minut to vůbec nevy-
padalo na nějaký debakl, Ostrovan
se fotbalovějšímu favoritovi vyrov-

nal bojovností. Pak však přišla dale-
konosná střela, kterou domácí gól-
man podcenil a bylo to 0:1. Bohužel
do přestávky OZT inkasoval ještě
jednou, když zákrok třebaňského ob-
ránce ohodnotil sudí jako penaltový
(škoda, že stejné měřítko neměl i na
druhé straně hřiště) a trubínský exe-
kutor se nemýlil. Ve druhém poloča-
se se herní vyspělost hostí ještě více
projevila a je jen škoda, že jim roz-
hodčí, přestože o osudu bylo rozhod-
nuto, nepřesnými výroky pomáhal.
Za stavu 0:3 byl po druhé žluté kartě
vyloučen Palička a následnou meze-
ru v obraně Trubín potrestal dalšími
dvěma brankami. (Mák)
Komárov - OZT 0:0
Po dvou debaklech je bod z venku
velmi cenný. (Mák)

KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže
Karlštejn - Zdice B 2:0 
Branky: Červený, Klusák
Karlštejn potvrdil roli favorita a re-
zervu Zdic jasně přehrál. Vítězství
domácích mohlo být daleko vyšší,
ale hostům skvěle zachytal brankář
Trpálek. Michal ŠAMAN

Tetín - Karlštejn 0:2. 
Branky: Červený, Klusák
V 1. poločase byl Karlštejn lepším
týmem, ale ujala se jen střela Červe-
ného. Ve 2. půli domácí při snaze vy-
rovnat přitlačili, ale hosté tlak přeč-
kali a střídající Klusák pak přidal po-
jišťující druhý gól. Michal ŠAMAN

VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Lužce 2:2
Branky: Pitauer, Sklenář
Před skvělou návštěvou 120 diváků
bylo k vidění utkání plné šancí a
emocí. Obojí platí především pro
domácí borce, kteří zahodili několik
vyložených příležitostí a dokonce i
penaltu. Do poločasu to bylo 2:1, ale
pak byl nesmyslně vyloučen Hruška
a hosté srovnali. Po dvou žlutých
musel pod sprchy i Škarda, ale vý-
sledek už se nezměnil. (Mák)
Chodouň - Vižina 1:4
Branky: Baleja, Krupička, Koštia-
lik, Moravec
Zaslouženou výhrou hosté smazali
ztrátu z minulého kola.             (Mák)

LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
FK Liteň - Tetín 0:1
Chrustenice - Liteň 6:0
Po čtyřech odehraných mistrácích
byla Liteň s jedním bodem na devá-
tém, posledním místě tabulky »pra-
lesní ligy«.                              (mif)

Řevničanka se zúčastnila televizní reality show S ČT na vrchol
V Novém Městě na Moravě vyvr-
cholil první ročník cyklistické reality
show S ČT na vrchol, aneb Nová
chuť cyklistiky. Cenou pro vítěze je
účast na mistrovství světa horských
kol 2015 v Andoře. Osm prázdnino-
vých víkendů se po celé republice
konaly kvalifikační jízdy - vítěz vždy
postoupil do pětidenního semifinálo-
vého kempu, který se konal právě v
Novém Městě. Jednou z postupují-
cích byla obyvatelka Řevnic Klára

Macourková z týmu Brcykl. Postup
do semifinále si vybojovala ve Ski
areálu v Lipně nad Vltavou. 
V prvních dnech byl pro finalisty při-
praven pestrý program. Tréninky
vedl reprezentační trenér Viktor Za-
pletal či mistr světa v cyklotrialu Jo-
sef  Dressler.  Přítomni byli fyziote-
rapeuti, dietologové i servismani.
Nechyběl štáb České televize, který
celou reality natáčel - jednotlivé díly
jsou v  těchto dnech vysílány na pro-

gramu ČT Sport. V sobotu se pak
všichni účastníci utkali o postup do
finále, kam ze šestnácti mužů a šest-
nácti žen postoupilo v každé katego-
rii po osmi. Náročnou trať s těžkými
zatáčkami, výjezdy plnými kořenů,
která byla  o to těžší, že bylo pořád
mokro a bahno, jeli všichni dvakrát a
počítal se lepší čas. Klára semifiná-
lové jízdy zvládla skvěle, po prvním
kole byla dokonce třetí. Druhou jíz-
du zajela ještě v lepším čase - přesto,
že měla pád. Stala se tak jednou z
osmi postupujících do nedělního fi-
nále. Pro finalisty byla připravena
náročná trať s pasážemi, na kterých
se jezdí závody světového poháru
horských kol. Finalisté jeli opět dvě
jízdy, tentokrát se však časy obou
jízd sčítaly. „Držte mi, prosím, palce,
ať se někde nerozsekám,“ psala Klá-
ra. První jízda byla opatrná, druhá
super, i když kolo nepřehazovalo a
tak něco málo ztratila. Na vítězství to
nestačilo, ale přesto moc a moc gra-
tulujeme.  Kláro, jsi fakt jednička!

Hana MACOURKOVá, Řevnice
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Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
27. 9. 16.30 Všenorský SK - FK Lety
5. 10. 16:00 FK Lety - Votice
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
27. 9. 16:30 Dobřichovice - Jílové B 
4.10. 16:00 Čísovice - Dobřichovice
OZT, okresní přebor
27. 9. 16:30 OZT - Osek
4. 10. 16:00 Všeradice - OZT
KARLŠTEN, III. třída okr. soutěže
27. 9. 10:15 Karlštejn - Nižbor B
5. 10. 16:00 FK Svatá - Karlštejn
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
27. 9. 16:30 Vižina - Hudlice          
5. 10. 16:00 Zdice B - Vižina           
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
27. 9. 16.30 Liteň - Chyňava B 
4./5.10. volno 

Sport po okolí
* Mistrovský turnaj mladších pří-
pravek ročník 2006 vyhráli 7. 9. v
Dobříči fotbalisté Letů. Střelci:
Cilenti 4, Kalivoda 3, Bělík 5, The-
len 3, Hadžurik 3. (mas)
* VII. ročníku Běhu naděje se 14.
9. v Mníšku pod Brdy zúčastnilo 55
sportovců. Na podporu boje s rako-
vinou bylo vybráno 2.235 Kč. Dop-
rovodný sportovní program musel
být vzhledem k nepřízni počasí zru-
šen. Jarmila BALKOVá
* Kondiční přípravu k tenisu chys-
tá na zimní sezonu Sportclub Řevni-
ce. Cílem tzv. pohybovek je vše-
stranný tělesný rozvoj a povzbuzení
specifických motorických schop-
ností - orientace v prostoru, koordi-
nace, reakce, výbušnost, vytrvalost,
rytmus či adaptace. Program je
vhodný pro děti od 5 do 10 let. (jš)

Klára Macourková.   Foto ARCHIV

V sobotu 13. 9. zahájila novou mi-
strovskou sezonu družstva řev-
nických »národních« házenkářů.
Řevnice B - Republikán 30:13 
Branky: Veselý  P . 9, Veselý  M.
8, Jelínek 6, Bíl 4, Štech 2, Holý
Kluci do utkání doslova vlétli a br-
zy vedli 7:2. Pak přišla rána Petra
Veselého brankáři přímo na hlavu,
což ho doslova probudilo a jeho vý-
kon se o 50% zlepšil. Naši však mě-
li našlápnuto a nastříleli nepřesné-
mu Republikánu »třicítku«! 
Řevnice žáci – Sokol Březno 16:9 
Našim klukům se podařilo porazit
dívky Března.

O týden později, 20. 9., jsme jeli do
Podlázek !
Podlázky - Řevnice ml. žáci 14:11
Branky: Palička 6, Adamec 5
Mladší žáci v utkání stále prohráva-

li, a přestože stav srovnali na 9:9,
závěr se jim nevydařil.
Podlázky - Řevnice B 22:14
Branky: Štech 5, Veselý P. 3, Ve-
selý M. 3, Jelínek 2, Jandus
Toto utkání se nevydařilo - na tvrd-
ší obranu prostě neumíme zahrát.
Podlázky - Řevnice st. žáci 16:15
Branky: Huml 8, Sedláček 7

2. liga:
Řevnice - Žatec 16:20 
Branky: Zavadil 7, Hartmann 6,
Knýbel 3

V sobotu 4. 10. oslavíme 88 let ne-
přetržité činnosti národní házené v
Řevnicích a zároveň nedožité sté
narozeniny neúnavného sportovce i
funkcionáře Roberta Tauscheho.
Bohatý program v našem areálu
začne od 11.00, přijďte nás povzbu-
dit! Petr HOLÝ, Řevnice

Házenkáři chystají velkou slávu


