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Letovští »psovodi«
oslavili narozeniny

7. října 2014 - 20 (632)

Cena výtisku 7 Kč

Prchající zloděje policisté
chytili na řevnickém náměstí

Černošice, Řevnice - Zloděje, kteří se snažili
vykrást prodejnu golfových potřeb v Černošicích, vyrušila její majitelka. a nejen to: sedla
do auta a prchající darebáky pronásledovala.
Při honičce ještě stačila na linku 158 popisovat
operátorce, kudy lupiči ujíždějí. „Snažili se zmizet směrem na Dobřichovice a následně na Řevnice,“ sdělil řevnický policejní velitel Jiří Dlask.
Jeho kolegové podle pokynů operačního střediska
postup zlodějů sledovali, na náměstí v Řevnicích
je za využití donucovacích prostředků zadrželi a
posléze předali kriminální policii. „Jednalo se o
tři výtečníky, kteří nežijí v našem služebním obvodu,“ uvedl Dlask. „Trestných činů už mají za
sebou pěknou řádku,“ dodal.
(mif)

Marihuanu »sklidila« kriminálka

Všenory - Rostlinek Indického konopí, neboli
marihuany, na zahradě rodinného domu ve Všenorech si při obchůzce 29. září všimli řevničtí
policisté.
„Informace o nelegální pěstírně byla ihned předána pracovníkům kriminálky Praha - západ, kteří
následně políčko »sklidili«,“ sdělil velitel řevnických policistů Jiří Dlask s tím, že vzorek zajištěné omamné látky byl zaslán ke zkoumání. (mif)

NA HRAD. Tradiční historické vinobraní se konalo 27. a 28. září v Karlštejně. Jeho součástí byl i průvod císaře Karla IV. s doprovodem od vinice na hrad.
Foto NN M. FRÝDL

(Ne)chcete změnu? Přijďte volit!
V PÁTEK 10. A V SOBOTU 11. ŘÍJNA SI ZVOLÍME NOVÁ VEDENÍ SVÝCH OBCÍ A MĚST
Poberouní - Jste spokojeni s děním
ve vaší obci, nebo chcete změnu?
»Šlape« osazenstvo vaší radnice
jako hodinky, nebo máte pocit, že
mu »ujíždí vlak«? teď je ta chvíle,
kdy můžete dát svůj názor najevo
a složení zastupitelstev ovlivnit.
Ve dnech 10. a 11. října se konají komunální volby, ve kterých si budete
moci zvolit nové zastupitelstvo obce.
V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22.00, v sobotu od 8
do 14.00. Reklamy a poutače na vás
koukají z každého rohu, poštovní
schránky se plní letáky kandidátních
stran se sliby. Je až úsměvné, co

V Hlásné Třebani
otevřeli novou školku

Nově postavená mateřská škola byla
v Hlásné Třebani slavnostně otevřena 26. 9. Na oficiální zahájení byli
pozvaní zástupci Regionálního operačního programu Střední Čechy, z
něhož byl projekt z větší části financován. Krajský úřad reprezentoval
náměstek hejtmana Jiří Peřina. Dorazili zástupci okolních obcí, školek,
místních spolků i obecního úřadu.
Po malé slavnosti si objekt mohla
prohlédnout veřejnost. Malým předškoláčkům se dveře mateřinky poprvé otevřely v pondělí 6. října.
(Dokončení na straně 11)
(jag)

všechno se dá slíbit. V Zadní Třebani
například jedno z volebních sdružení
slibuje zateplení budovy ZŠ, akci,
která již začala a současné zastupitelstvo na ni již dostalo dotaci...
Je samozřejmě jen na vás, voličích,
koho si vyberete, komu důvěřujete,
komu dáte svůj hlas. Podle průzkumu STEM se k urnám chystá 60 %
voličů, pětina ještě váhá. Asi polovina oslovených hodlá dát hlas jedné
straně, téměř stejné množství si naopak chce vybírat kandidáty z různých
stran a sdružení.
Jaké máte podle zákona možnosti?
1) Označí-li volič křížkem celou vo-

lební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží
tolik hlasů, kolik má na své listině
kandidátů.
2) Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích
před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční
hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno.
Zbytek hlasů do celkového počtu
pak obdrží volební strana, kterou volič označil v rámečku u jejího názvu.
Která strana bude mít své lidi v zastupitelstvu? (Dokončení na straně 3)

Žena krvácela, jako
by ji trefili sekyrou...

Karlštejn - Plné ruce práce měli při
karlštejnském vinobraní řevničtí
záchranáři. „Ošetřili jsme třiadvacet pacientů,“ uvedl jejich šéf Bořek
Bulíček. O žádné tragédie ale nešlo:
někoho bolela hlava, někdo si vyvrknul kotník či poškrábal ruku. Nejkurioznější případ se stal v sobotu
večer při ohnivé show na náměstí.
„Nějaký dobrák pustil po hlavách
diváků malého psa, a ten tlapou poranil na hlavě starší ženu. Krve teklo tolik, že to vypadalo, jako kdyby ji
někdo trefil sekyrou,“ řekl Bulíček.
Karlštejnští policisté při vinobraní
řešili jediný případ: jedné z návštěvnic kdosi ukradl z kabelky peněženku se stokorunou.
(mif)

Liteňanka »maluje« turistické značky, už čtrnáct let
Liteň - Češi patří k nejvášnivějším turistům na světě. Se značením cest pro pěší se u nás začalo
už v roce 1889. V současnosti je v
Česku evidováno 1500 značkařů patří k nim i Liteňanka Eva SanEiStroVá, nadšená turistka i
cyklistka, trojnásobná babička.
Co potřebuje značkař ke své práci?
Barvu a štětec. A pohodlné obutí i
oblečení, samozřejmě.
Jak ses ke značení tras dostala ty?
V roce 2000 vyšel v tehdejším Berounsku inzerát, že Klub českých
turistů (KČT) v Berouně shání

PŘI PRÁCI. Eva Saneistrová obnovuje značky.
Foto ARCHIV

značkaře. Představovali jsme si to s
manželem jednoduše: prostě vezmeme barvičky a půjdeme »malovat«. Takže jsme se přihlásili. Netušili jsme, že budeme muset nastudovat asi čtvera vysokoškolská skripta, absolvovat dvoudenní školení a
složit zkoušku. Teprve pak jsme vyzbrojeni znalostmi, nářadím, barvami a štětci mohli vyrazit.
Takže už »maluješ« čtrnáct let?
Přesně tak. Každé léto máme za úkol
šest sedm tras, takže už jich mám
»na kontě« ke stovce.
(pef)
(Dokončení na straně 8)
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Diskuse s kandidáty přinesla zklamání
AUTOŘI SEZNÁMILI OBYVATELE ZADNÍ TŘEBANĚ S ROZVOJOVOU STUDIÍ JEJICH OBCE
V pátek 26. září se ve Společenském
domě v Zadní Třebani konalo setkání k rozvojové studii. Chtěli jsme tak
završit půldruhého roku aktivit, ukázat lidem některé z výsledků a - to
nám přišlo před volbami důležité dát prostor zástupcům kandidujích
stran, aby přednesli své představy o
řešení bodů vzešlých z průzkumu
veřejného mínění.
Nejprve jsem ukázal několik informací o obci a jejím dosavadním vývoji: prostým pohledem na rozvoj
zástavby, exponenciální růst počtu
obyvatel a pozicí Třebaně »na dohled« Prahy lze vytušit nároky, které
bude nadcházející doba na vedení
obce klást: jednání s developery,
sjednávání podmínek metropolitní
dopravy, odborný fundraising –
např. k podpoře převodu chat na trvalé bydlení. Značnou devizou obce
je relativně vzdělané obyvatelstvo
(17% vysokoškoláků oproti 10% za
celý okres Beroun), což skýtá možnost poradenství v oborech, které zastupitelé třeba tolik neumí, a na profi

Před volbami
Volby se už kvapem blíží
z billboardů s úsměvem shlíží
kandidáti stran a hnutí,
které máme volit s chutí.
Situace je to hrozná,
protože se těžko pozná
to, co voličům je skryto
- komu jde jen o koryto.
Jindra NOVÁK, Řevnice

NA SETKÁNÍ. Jan Bartoň při své prezentaci na setkání obyvatel k rozvojové studii týkající se Zadní Třebaně.
Foto Petr MAREŠ
úrovni ani běžně umět nemohou (do- místa pro setkávání a pohyb pěších
tace, architektura, ochrana ovzduší, před auty a parkováním. Zcela posúzemní plánování). Jako příklad lední v prioritách je nové fotbalové
jsem uvedl dávný prodej obecního hřiště. V duchu těchto nálad jsme
pozemku, nyní »plechové ohrady« ukázali architektonické vizualizace
před Řevnicemi, která komplikuje vybraných ploch - jako možnosti, názbudování cesty pro pěší. Jsem si střely, jak by to mohlo vypadat jinak.
jist, že kdyby tehdy zastupitelstvo Možná za to mohlo stresující období
záměr konzultovalo s odborníkem, před volbami, nebo unavený páteční
nemuselo k této strategické chybě večer, ale mám dojem, že většina
dojít. Bývalý starosta L. Schneider myšlenek i pouhých dat byla a priori
kontroval tím, že tam byla skládka a chápána jako útok na někoho - kdo
obec by stejně nevěděla, co s tím… to třeba někdy mohl řešit a neřešil,
V další části večera představil Jan kdo má o věcech jiné představy, kdo
Bartoň realizované aktivity a výsled- je přesvědčen, že »to nejde«, kdo si
ky dotazníků. Ukázalo se, že občané prostě jenom přišel zanadávat...
touží po moderní obci s kvalitním Zklamání přinesla i plánovaná disprostředím a čistým vzduchem, na kuse s kandidáty. Příprava byla takoobecních plochách preferují zeleň, vá, že jsem dva týdny předem,12. 9.,

zavolal lídrům kandidátek a k diskusi je pozval, přičemž všichni účast
svých stran přislíbili. Dne 17. 9.
jsem všem poslal mailem témata:
dobudování kanalizace a vodovodu,
kultivace nádraží, čistota ovzduší,
chodník do Řevnic, 5. ročník ZŠ a
dotační politika obce. Dle mého názoru zodpovědně k diskusi přistoupil
pouze spolek Salto - na každé z témat měli připravené zamyšlení a postup řešení. Škoda, že M. Hejlek
(Společně pro Třebaň) svým kolegům informaci o plánované diskusi
nepředal, takže schopní lidé z jeho
kandidátky neměli možnost připravit
se, a M. Simanová (Sdružení nezávislých kandidátů Třebaně) musela
odejít dříve kvůli nachlazení - diskuse se účastnil K. Jaroš. L. Schneider
(Za Třebaň krásnější) se za svou stranu odmítl vyjadřovat a Z. Kořínková (Sdružení nezávislých kandidátů – SDH) se příliš neprojevovala.
Takže uvidíme po volbách.
Vzhledem k tomu, že následující období - hlavně jeho počátek - bude klíčové pro získávání dotací z fondů
EU, je důležité volit ty, již jsou schopni briskně spolupracovat, brát v potaz veřejné mínění a umět konzultovat strategická rozhodnutí. Obec má
dobře našlápnuto, tak to nezkazme.
Petr MAREš, Zadní Třebaň
Autor pracoval osm let na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF
UK, k problematice regionálního rozvoje
absolvoval řadu zahraničních stáží a pracovních pobytů. Koordinuje vznik vzdělávacího centra Evropské vesmírné agentury.

Petr Rampas: Doufám, že pracovitých zastupitelů přibude!
STAROSTA KARLŠTEJNA REKAPITULUJE UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ A PŘEDSTAVUJE SVÉ PLÁNY
Jak se vám »vládlo« na radnici v
Karlštejně?
První rok byl hodně těžký - nikdy
předtím jsem nebyl ani zastupitelem.
Exstarosta mi předal úřad za deset
minut, nepřenechal mi žádné kontakty. Rady ani nechtěl dávat, a proto
se asi radši v červnu 2011 vzdal
mandátu. Hned potom přišla havarijní situace schodů na hřbitov a oprava za 800.000, krutá zima v obci bez
soli i škoda na škole za špatně položenou izolaci s dlažbou v pekárně
nad školou a opravou za půl milionu.
Lepší začátek jsem si nemohl přát!
Tak si jen nestěžujte. Určitě by se
našly i nějaké klady?
Změnili jsme poskytovatele mobilní
sítě, uzavřeli smlouvu s VAK Beroun o pronájmu kanalizace (ta v minulosti nebyla), upravili cenu za WC
na parkovišti a hned jsme ušetřili.
První získaná dotace na výměnu

oken úřadu za 500.000 byla potěšující. Konečně se začal opravovat potok. A získali jsme i 2,5 milionu na
opravy po povodni v roce 2013.
Kladné je taky to, že někteří zaměstnanci obce konečně pochopili, že je
potřeba pracovat pro obec!
Kdy bude opravena silnice v Budňanech směrem na hrad?
Silnice je Středočeského kraje. Několikrát jsem byl jednat s náměstkem hejtmana a mám slíbeno, že by
se dala opravit z fondů EU. Pokud
tady budu, samozřejmě se budu snažit, aby to bylo co nejdřív.
Vy nekandidujete?
Kandiduji, ale máme demokratické
volby a já nevím, jaké bude složení
nového zastupitelstva. Mohu jen
doufat, že tu bude víc pracovitějších
zastupitelů, než jen místostarostové.
Co ostatní části obce?
Největší problém jsou cesty. Musí-

me dokončit studie komunikací a počkat na vypsání grantu. Před námi se
granty vypisovaly, ale nebyly studie.
Teď se opravuje část silnice na
Krupné, právě z dotace.
Na Krupné není dokončena kanalizace, což je největší problém pro
tamní obyvatele, ale finanční částka
potřebná na dokončení je tak veliká,
že na to nemáme dost peněz. Mám v
hlavě řešení dokončení kanalizace za
třetinu, což by bylo reálné, ale musíme si počkat na rok 2015.
Plánujete v obci výstavbu domů?
O tom se bavíme stále - co bude pro
obec výhodnější, zda developer, nebo zda má stavět městys. Pokud to
prodáme developerům, tak při výstavbě nic neovlivníme. Pokud to povedeme sami, bude to podle regulativ na Karlštejně. Na kandidátku
jsme nominovali Vladimíra Kabáta,
který by měl být znalcem pro vý-

stavbu a zasadit se o rozparcelovaní
pozemků na rodinné domy.
Co mládež v Karlštejně?
Máme u radnice nové dětské hřiště,
zapojili jsme do dění v obci Domeček Hořovice pod vedením pí Knopové. Škola i školka pracuje na jedničku, s ředitelkou Janovskou máme
výbornou spolupráci. Náš cíl je vybudovat dopravní hřiště pro děti.
Nezapomínáte na seniory?
Na ty taky myslíme - u radnice by
mělo vyrůst hřiště pro seniory. Ve
spolupráci s Hlásnou Třebaní máme
dohodu - paní pečovatelka Barchánková objíždí starší občany a pomáhá
jim řešit situace ve stáří.
Co dodat na závěr?
Musím poděkovat za spolupráci s
hradem, Jaromírem Kubů, organizátorům akcí v Karlštejně, místním
spolkům, hlavně hasičům, i firmám.
Lucie WINKELhOfEROVá, Karlštejn

Jdeme do toho znovu, máme rozdělanou práci! shodují se rychtáři
Poberouní - Chystáte se znovu kandidovat?
ptaly se Naše noviny starostů poberounských a
podbrdských obcí. Dnes zveřejňujeme čtvrtou,
poslední várku odpovědí.
Petr PODUBECKÝ, starosta Vinařic: „Dost
jsem to zvažoval, ale nakonec kandiduji. Byl bych rád, kdyby ve volbách uspěli zejména mladší kandidáti a mohli uskutečňovat své záměry a vize týkající se chodu i budování obce. Vždyť jejich děti zde
budou vyrůstat a možná i v dospělosti žít. Stanu-li se členem zastupitelstva, rád
bych jim předal své zkušenosti při správě obce.“

Petr DIGRIN, starosta Mníšku pod Brdy:
„Ano, kandiduji znovu. Mám za
sebou dvě úspěšná volební období
a rozpracované projekty, které
jsou klíčové nejen pro Mníšek
pod Brdy, Rymaně a Stříbrnou
Lhotu, ale pro celý náš region. Jde
především o čistírnu odpadních
vod nebo přivaděč pitné vody z Baní, který bude
zásobovat také Všenory a Černolice. Mezi menší
projekty patří rekonstrukce základní školy a stavba nové tělocvičny, na něž už v současnosti máme
dotaci ve výši 63 milionů. Chtěl bych získat pro
město dalších 100 milionů a postavit novou škol-

ku, sportovně relaxační centrum s in-line dráhou,
opravit sokolovnu, vytvořit plovárnu na Zadním
rybníku, vybudovat nová dětská hřiště, knihovnu
v předzámčí a opravit další silnice i chodníky.“
Jaroslav BASTL, starosta Srbska: „Do obecního zastupitelstva opět kandiduji, už pošesté v řadě. Kandiduji proto, že nám zbývá
dotáhnout některé projekty, které
byly za mého působení započaty.
Jsou to zejména: dokončení 2. etapy vodovodu, rozšíření školky i
školy a zateplení budovy obecního úřadu.“
(mif)
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»Kovboj« Strejc buduje stáj v Leči
V SOBOTU 11. ŘÍJNA SE NEDALEKO LITNĚ BUDE KONAT PRVNÍ MINIKURZ PRO MINIJEZDCE A MINIKONĚ
Leč – V Americe by byl zaříkávačem koní. V Čechách je majitelem
stáje Leč. „Nemám to pojmenování rád, nejde o žádné zaříkávání,
čarování,“ tvrdí Jiří STREJC. Oč
tedy jde? O práci s nebezpečnými,
»zkaženými« koňmi.
„Přesněji řečeno o práci s koněm, při
které se používá tzv. řeč těla,“ vysvětluje »kovboj«, který čtyřnohým
krasavcům zasvětil celý dosavadní
život. „Využívá se při tom »stádové
hierarchie«, pochopení zvířete, které
má určitý problém a opře se o člověka, jenž s ním pracuje jako vůdce
stáda,“ dodává muž, jehož denním
chlebem je řešení problémů mezi lidmi a koňmi. „Pracuji při tom s metodou natural horsemanship - přirozené
komunikace člověka a koně,“ říká.
Dětství prožil ve Velké Chuchli, tuzemské »mekce« dostihového sportu. Ještě se divíte, že dělá to, co dělá? Koním doslova propadl, stará se
o ně, trénoval je a trénuje, zúčastnil
se mnoha závodů i soutěží.
„Vždy jsem za svými klienty a svěřenci dojížděl po celé republice, ale v
poslední době už jsem se chtěl někde
usadit a vytvořit stálou základnu výcviku koní a jezdců,“ svěřuje se Strejc. „Po mnoha útrapách, hledání a
zklamání jsem našel opuštěný kravín
v Leči u Litně a pronajal si ho.“
S rodinou už dva roky bydlí v Halounech, takže do Leče, které se také říká Chaloupky, to má kousek. Zdejší
kraj ho prý doslova uchvátil: „Máme

rádi přírodu, lesy, Brdy nám přirostly
k srdci již před mnoha lety, kdy jsme
sem jezdili na skautské výlety...“
Stáj v Chaloupkách, kterou postupně
buduje, je pro něj něco jako splněný
sen. „Mám tu také koně jiných majitelů – k ustájení i k výcviku. Pořídil
jsem školní koně pro výuku jezdců a
možnost projížděk do přírody. Zanedlouho bude možnost projet se i na
selském voze či si vyzkoušet, jaké to
je řídit spřežení nebo táhnout kládu
jako při práci v lese. Mám poníky a
menší koně pro děti, kterým se chci
hlavně věnovat, aby se již od dětství
učily správně s koňmi zacházet a starat se o ně,“ vypočítává nadšeně a
dodává, že první »minikurz pro minijezdce a minikoně« se bude konat už
v sobotu 11. října. Zváni jsou úplně
všichni, malí i velcí. „Koně jsou
krásná zvířata a já se jim snažím vytvořit co nejpřirozenější prostředí s
dostatkem pohybu, který je pro ně
důležitý,“ tvrdí Jiří Strejc. „Přijďte se
o tom přesvědčit – a ne jen 11. října,
kdykoliv!“
Miloslav FRÝDL

Jiří STREJC

KOVBOJ. Jiří Strejc se svým koněm.

Foto Lucie STreJcOVÁ

- je mu 54, třicet let je ženatý
- má dvě dospělé děti - dceru (28) i
syna (27) – a dvě vnoučata: Vítka (7)
a Matyáše (2,5)
- manželka ani děti koním nepropadly, zato obě vnoučata už »jezdí«
- kromě koní má rád přírodu, tramping, turistiku...

Festival svíčkové se blíží, hlásit se mohou už jen náhradníci
Převážná většina všeho potřebného k
úspěšnému průběhu 1. Brdského festivalu svíčkové (omáčky), který se koná 11. října v Dobřichovicích, je již
zařízena. Nás, představitele nahodile
fungující, snad zábavné pořádající
agentury Gei-Ša (Geissler-Šafránek)
těší několik věcí. Jednak, že se k nám
přidala paní Helena Rytířová ze Řevnic a stala se členem organizačního
týmu. Vydatně jí sekunduje známý
rocker a specialista na svíčkovou Pavel Sedláček. Jejich postřehy, nápady
a pomoc přinášejí organizaci nový
rozměr. Velmi nás těší pozitivní rozruch, a zájem, který jsme v bližším i
vzdálenějším okolí svým nápadem
vyvolali. A ještě více nás těší, že nezůstalo jen u pozitivního rozruchu,
ale že se našla řada nadšenců, kteří
jsou ochotni akci podpořit finančně.
Z malé recesistické hospodské diskuze se na světlo boží klube pěkný Otesánek a bez finanční podpory Města
Dobřichovice i ostatních sponzorů

bychom asi akci v předpokládaném
rozsahu nezvládli. Mediálně festival
zaštiťuje kromě Našich novin a dobřichovických Informačních listů Radio Blaník a nezbývá nám, než si
přát, aby jeho dvorní meteoroložka
Magdalena Lípová na 11. 10. vyhlásila pěkné počasí. Podle deklarovaného zájmu se bude muset část festivalu konat na zámeckém nádvoří.
Vlastní soutěžní prostor sice bude
uvnitř bývalé konírny, diváci bez degustační pásky do něj však budou
moci pouze nahlížet, vstup bude
umožněn jen porotě odborné a laickým ochutnávačům, jichž bude maximálně 80. Degustační pásky byly dány do předprodeje v kavárně Bím
Cafe a podle její majitelky mizí, jak
pára nad hrncem. Ti, na které se nedostane, ale bez svíčkové ten večer
nenecháme. Místní kuchař pan Horáček bude přišedším nabízet sice
nesoutěžní, ale svíčkovou. Aby se nikdo nemusel na noc přecpávat, má-

me s ním předjednán prodej polovičních porcí. K dostání bude i pár
drobností do sladka, dobrá káva a
edice červených vín ke svíčkové. Koho přestane bavit sledovat cpoucí se
porotce a degustátory, bude moci obrátit pozornost k dalšímu programu.
Moderátorem večera bude Jirka Šafránek, který bude soutěž nejen komentovat, ale k mikrofonu si bude
zvát zajímavé hosty – členy poroty,
soutěžící, sponzory... Mluvené slovo
bude střídat muzika, o kterou se postará stylová kapela Třehusk.

Soutěžní pole je již zaplněno 15 účastníky, přesto existuje naděje, že by
do soutěže mohl být ještě nějaký zájemce zařazen. Několik zájemců se
během příprav bohužel muselo odhlásit. Rádi tedy budeme mít v záloze
náhradníka pro případ dalšího odřeknutí. Přihlášení viz inzerát na straně 10. Zahájení soutěže předpokládáme v 19.00, konec kolem 21-21.30,
vyhlášení výsledků plánujeme na
22.00. Když se vše podaří, mohla by
v regionu vzniknout další tradice.
Jiří GeiSSLer, Dobřichovice

Řevničtí skauti se vypravili do Českého krasu

(Ne)chcete změnu? Přijďte k volbám!
(Dokončení ze strany 1)
Ta, která získá minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může
se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud
jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů ta která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá...
Pokud vám tedy není budoucnost vaší obce lhostejná, přijďte volit a - vyberte ty správné lidi. Ty, kteří pro obec něco udělají a nebudou v zastupitelstvu
jen nečinně sedět. Jsou i tací, kteří se o místa ucházejí opětovně - již měli
možnost předvést své schopnosti v minulých volebních obdobích a nikam to
nevedlo. Jen si vzpomeňte, jak jste volili před čtyřmi roky: tehdy jste odmítli nejednoho z těch, kteří se nyní zase chtějí vrátit. Mějte na paměti, že rozhodujete o svém životě i o budoucím životě vašich dětí ve »vaší« obci!
Volební místnosti zůstávají stejné jako v minulých letech - ve školách a na
obecních úřadech. Hodně štěstí nám všem!
Petra FRÝDLOVÁ

Poslední zářijovou sobotu jsme se s oddílem skautů a skautek vypravili do
Českého krasu. Jeli jsme vlakem do Berouna, odkud jsme po červené pokračovali pěšky do Svatého Jana pod Skalou. Cestou byla soutěž na poznávání rostlin a hra, ve které se každý měl dozvědět co nejvíce informací o
svých kamarádech. Ve Svatém Janu jsme se podívali na klášter s pramenem a začali stoupat nahoru ke kříži. Na vrcholu jsme si dali oběd a kochali se prosluněnou okolní krajinou. Pokračujeme přes Solvayovy lomy, kde
se jako obvykle fotíme na obří židli. Cestou hrajeme hry a je vyhlášena
soutěž ve sběru duběnek. Poslední část cesty vede okolo Kubrychtovy boudy až na nádraží v Srbsku. Výprava se nám zdařila a už se jistě všichni těší
na další!
Text a foto Šimon MarTinec, oddíl Bobři, Řevnice
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Divadlo pokřtěno, Josef Beneš oslaven
ŘEVNIČTÍ DIVADELNÍ OCHOTNÍCI ŘÁDNĚ ZAJEDLI I ZAPILI DOBUDOVÁNÍ NOVÉ SCÉNY
Komorní křest nového Lesního divadla v Řevnicích, který se s kulturním
programem uskutečnil 20. 9., završil
dobudování nové scény. Ta byla řádně zapita a i zajedena…
Na rekonstrukci své domovské scény v lesním areálu se vlastními silami i financemi spolupodíleli samotní
členové Divadelního souboru Řevnice. Patří jim velký dík, stejně jako
všem sponzorům.

která přijala pozvání a zavzpomínala, jak tu svého času hrála.
Letošek byl pro mnohé divadelníky
méně herecko-tvůrčí a víc pracovní,
ale i to je ochotničení. Stálo to za to!
Snad se tu bude hrát dobře domácím
i hostům. Michaela ŠMeRgLOVÁ,
principálka souboru, Černošice

Tipy NN

Kina v okolí

KINO LITEŇ

10. 10. 18.00 THE AMAZING SPIDER
MAN 2
17. 10. 18.00 KOCOUR V BOTÁCH

KINO ŘEVNICE
8. 10. 20.00 ZÁZRAKY
10. 10. a 18. 10. 20.00 (So 16.00) TŘI
BRATŘI
11. 10. 16.00 7 TRPASLÍKŮ
11. 10. 20.00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
15. 10. 20.00 NICK CAVE: 20 000 DNÍ
NA ZEMI
17. 10. 20.00 STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
18. 10. 20.00 ZMIZELÁ
19. 10. 17.00 PRACHY? PRACHY!
(divadlo SDO Blatná)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
7. 10. - 8. 10. 18.30 (St 17.30) TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D
8. 10., 15. 10., 22. 10. 13.45 POŠŤÁK PAT
8. 10. 20.30 VÝCHOZÍ BOD
9. 10. 15.30 NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
9. 10. - 13. 10., 18. 10., 19. 10. 18.30 (Pá
20.00, So 17.30) ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
10. 10. - 11. 10. 17.30 (So 20.00) EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3
14.-15. 10. 18.30 (St 17.30) ANNABELLE
15. 10. a 17. 10. 20.00 ODBORNÝ
DOHLED NAD VÝCHODEM SLUNCE
16. 10. 15.30 VÝCHOZÍ BOD
16. 10., 18. 10., 20. 10. - 22. 10. 18.30
(So-Po 20.00) DRACULA: NEZNÁMÁ
LEGENDA
17. 10. - 19. 10. 15.30 (Pá 17.30) DŮM
KOUZEL 3D (19. 10. není 3D)

OSLAVENEC. Josef Beneš (druhý zprava), který letos oslaví devadesátku,
se svými někdejšími hereckými kolegy.
Foto Michaela ŠMERGLOVÁ
S Lesním divadlem i divadelním Že pak pršelo? To je fakt, ale na nospolkem je těsně spjat Josef Beneš, vé jeviště ne! Proto se slavnostní
který letos oslaví devadesátku - pro- raut, stejně jako posezení a zpívání
to bylo hned jasné, kdo přestřihne odbývaly právě tam. Jen mladá hepásku nového jeviště. Stříhat za tónů recká sekce Iva Tamchyny měla
Tango jazz bandu Saši Skutila pomá- smůlu, diváci se je rozhodli sledovat
hali i další herečtí bardi Dagmar Re- z jeviště, a oni tak hráli Čechovova
nertová a František Šedivý. Následo- Medvěda na dešti. „Byli skvělí - čím
valo malé formální ocenění těch, co mokřejší, tím v rolích opravdovější.
pomáhali nej: Ilony Květenské, Mi- Vzniklo neotřelé negativní divadlo loslava Šmejkala, Romana Tichého a diváci na jevišti, herci v hledišti,“
Jiřího Cicvárka.
chválila vědkyně Blanka Říhová,

Pěknou hodinku jsme si dokonale užili
Tradiční posvícenskou Pěknou hodinku jsme si dokonale užili v pondělí 29. září. Ve výčepu svinařské
hospody U Lípy se mačkalo na čtyřicet lidí a při svíčkách z plných
plic přes čtyři hodiny zpívalo s kapelou Třehusk. Končilo se tradičně
na stolech - při písničce Sokolíci.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ,
Svinaře

KINO RADOTÍN
7. 10. a 9. 10. 17.30 7 TRPASLÍKŮ 3D
7. 10. 20.00 ZORAN, MŮJ SYNOVEC
IDIOT
8. 10. 17.30 STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
8. 10. 20.00 ZMIZELÁ
9. 10., 11. 10., 15. 10. 20.00 DIVOKÉ
HISTORKY
10. 10., 15. 10., 17. 10., 17.30 DŮM
KOUZEL 3D
10. 10., 11. 10., 14. 10., 16. 10. 17.30 (Pá
20.00) ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
11. 10. a 18. 10. 16.00 (18. 10. 15.00)
DŮM KOUZEL 2D
14. 10. 20.00 O KONÍCH A LIDECH
16. 10. a 18. 10. 20.00 DRÁKULA:
NEZNÁMÁ LEGENDA

SVĚTOVÝ UNIKÁT. Na Medovém odpoledni v Zadní Třebani zahrálo jedenáct kontrafagotistů.
Foto Luboš FAIT

* Besedy se Zdeňkem Valešem nazvané Kam ptáci létají na zimu aneb
Příběh ptačí migrace se můžete zúčastnit 9. 10. od 19.00 v Modrém
domečku Řevnice. Vstupné je 60
korun.
Zuzana DUDÁKOVÁ
* Jazzová sólistka Beata Pater ze
San Francisca zazpívá 9. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošic. (vš)
* Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová
Jíšová koncertují 10. 10. od 19.30 v
sále Dr. Fürsta Dobřichovice. (ak)
* Pohádku O kohoutkovi a slepičce
uvede Malé divadélko Praha 11. 10.
od 15.00 v dobřichovickém sále Dr.
Fürsta.
andrea KUDRNOVÁ
* Koncert k Roku české hudby připravila Černošická komorní filharmonie vedená Václavem Polívkou.
V ZUŠ Černošice 11. 10. od 18.00
zazní česká duchovní hudba. (mav)
* Sochy a fotografie z dílny Jana
Neuberta jsou do 11. 10. k vidění v
Obecní knihovně Mořinka.
(kas)
* Výstava Češi a Sarajevo 1914 je
přístupná v komunitním centru MaNa Černošice 11. - 12. 10. od 10 do
17.00. Zaměřená je na černošické a
mokropeské muže, kteří bojovali ve
Velké válce, k vidění je i série snímků dvorního fotografa Františka Ferdinanda d’Este. Výstavu lze po tel.
dohodě (60381856) zhlédnout i v
jiné dny.
Hubert POUL
* Prodejní výstavu Love for Guatemala hostí od 13. 10. do 14. 11.
Obecní knihovna Mořinka.
(kas)
* Revivalová kapela Echoes Of
Pink Floyd zahraje 17. 10 od 20.00
v Clubu kino Černošice.
(vš)
* 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 Ferdinanda, která má připomenout 100. výročí vypuknutí 1. světové války, můžete 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)

Na Medovém odpoledni zahráli Evropští kontrafagotisté
Medové odpoledne, které se konalo v Zadní Třebani, se letos vydařilo přímo úžasně. Sál Společenského domu byl prakticky zaplněn, ale velká
část návštěvníků byla i venku, kde byla připravena pohádka Divadla v kufru. Program pro děti
zpestřila možnost projížďky na koních, kterou organizovala paní Pavlová z Bělče. Děti pak v sále
ještě malovaly obrázky se včelími motivy za sladké odměny a zdobily medové perníčky.
Jedinečný řečník a propagátor včelařství Dalibor
Titěra z Výzkumného ústavu včelařského v Dole
dokázal nadchnout včelaře i ostatní posluchače.
Premiéru si zde odbyl Jiří Pouček, zakladatel Muzea medoviny. Ten u improvizovaného stánku nabízel 18 druhů nedochucované a nedolihované
medoviny. Spolu s ostatním prodejci tak bylo k
ochutnávání asi 25 druhů medoviny.

Velkou osvětovou činnost vyvinula Pracovní společnost nástavkových včelařů, kterou přivedl přítel Jiří Matl z Dobřichovic. Tradiční i méně známé
výrobky ze včelích produktů, včetně kosmetiky,
nabízela včelařská prodejna z pražské Křemencovy ulice. Letošní rok včelařům nepřál. Výnosy
medu ze včelstev byly oproti rokům minulým
slabé, u některých včelařů se blížily k nule. Počasí
v období včelí snůšky bylo nepříznivé. Přesto
bylo medu k prodeji i k ochutnání dost. Velký a
chutný byl také sortiment nabízeného medového
pečiva, o které byl velký zájem.
Samotnou kapitolu v programu tvoří vystoupení
kontrafagotistů. Ti se přes Pražské a České propracovali již na Evropské. Z Terstu totiž přijel
italský kolega Sergio Lazzeri. Byl tak nadšený, že
přislíbil účast i v příštím roce a nabídl přivézt své-

ho žáka na kontrafagot i přípravu notového materiálu pro vystoupení. Účinkující kontrafagotisté
jsou členy všech pražských profesionálních orchestrů a jejich vystoupení je v současné době
zcela jistě celosvětovým unikátem.
Tečku za letošním Medovým odpolednem učinil
komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis,
který si letos připomíná 15 let činnosti. Uvedl skladby klasiků Jiřího Družeckého, Antonína Dvořáka a Františka Vincence Kramáře i soudobého
autora Jiřího Laburdy. Jako organizátora a pořadatele Medového odpoledne mě tak moc netrápí
ztrátovost akce, jako obavy, že se v příštích letech
do Společenského domu již nevejdeme.
Poděkování patří starostce Lucii Paličkové a
zaměstnancům Obecního úřadu Zadní Třebaň za
jejich podporu.
Luboš Fait, Zadní třebaň
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

20/2014 (161)

Všeradičtí zahrádkáři
předvedli, co vypěstovali
Šestá zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny a
květin se při příležitosti kuchařské soutěže
Vaření se zámeckou paní konala 20. září ve
Všeradicích. Tentokrát byla umístěna v nových prostorách konferenční místnosti Zámeckého dvora, které nám bezplatně poskytl
Bohumil Stibal. Kromě prohlídky vystavených
výpěstků mohli návštěvníci ochutnat výbornou pomazánku z biotvarohu, kterou nám již
tradičně připravili Tarantovi, a také léčivý likér i pomazánku z hub inženýra Baiera, našeho předního mykologa. Ten navíc ochotně a
zasvěceně odpovídal na veškeré dotazy týkající se hub. Výstava, kterou jsme připravili
pod vedením zkušené výtvarnice paní Moserové i kolektivu aktivních členek a členů naší
místní organizace, byla hodnocena jako hezká a úspěšná.
Děkujeme všem zahrádkářům, občanům Všeradic i okolních obcí, kteří svými výpěstky
přispěli k úspěchu letošního ročníku výstavy.
Přeji všem zahrádkářům a občanům hodně
zdraví i pěstitelských úspěchů do dalšího období.
václav sEdLÁčEk,
předseda MO čZs všeradice

Na závod dorazilo dvaaosmdesát jezdců
VE VŠERADICÍCH SE USKUTEČNIL PÁTÝ ROČNÍK DĚTSKÉHO CYKLOMARATONU
Sešel se rok s rokem a v sobotu 20.
září se ve Všeradicích na návsi konal
již pátý ročník Dětského cyklomaratonu pořádaný Martinem Zimou. Počasí nám letos přálo a účast byla
vyšší, než v předchozích ročnících.
Startovalo dvaaosmdesát dětí, které
byly rozděleny do několika kategorií. Zúčastnit se mohli chlapci a dívky do čtrnácti let. Celý den nás doprovázel šmoulími hity »Iceman«
Lukáš Mrázek, který se též ujal moderování. Nechyběla ani ukázka
jízdy na kole, o kterou se postaral ředitel závodu Martin Zima a jeho asistent Jiří Štěpán.

Jednotlivé kategorie vyhráli:
Odstrkovadla - Agáta Vitnerová
M6 - Jan Vorel, Beroun
Z6 - Kateřina Vančurová, Všeradice
M8 - Jiří Mottl
Z8 - Barbora Šináglová, Beroun
M10 - Matěj Vrzal
Z10 - Gabriela Darebná, Beroun
M14 - Jiří Štěpán, Všeradice
Z14 - Kateřina Šebková, Hostomice

Poděkování patří všem, kteří se do
Dětského cyklomaratonu 2014 jakkoliv zapojili, především hlavnímu
organizátorovi akce Martinu Zimovi
a sponzorům. Doufáme, že se i příští rok sejdeme v tak hojném počtu,
jako letos. Veškeré informace o závodu najdete na www.zima-video.cz/deti. karolína SkaloVá,
Všeradice

Lampioňák začal u pomníčku

Osovská školka má
odloučené pracoviště

Rodiče dětí z Osova i okolních obcí,
které se nedostaly pro nedostačující
kapacitu stávajících prostor do
osovské mateřské školy, se k prvnímu říjnovému dni dočkali krásného
dárku. V budově zakoupené vedle
krásného parku v Osově bylo otevřeno odloučené pracoviště zdejší
školky.
Přípravné práce začaly v červenci
2013. Nekonečná byrokracie brala
všem chuť i sílu, ale nakonec se vše
podařilo dotáhnout do vítězného
konce. Ve středu 30. září vpodvečer
se konal Den otevřených dveří, kdy
si rodiče či prarodiče s nastávajícími předškoláky přišli prohlédnout
prostory vyzdobené a novotou zářící
školky. Ve čtvrtek ráno pak byl zahájený běžný provoz. Osovské zastupitelstvo se tak důstojně rozloučilo s
právě končícím volebním obdobím.
Ať se vám tu líbí, milé děti!
Marie PLECITÁ, Osov

NA SOUTĚŽI. Hasičské soutěže dětí
a dorostu, jež se konala 4. 10. v
Drahlovicích, se zúčastnilo téměř
padesát družstev. Děti se předvedly
při střelbě ze vzduchovky, zdravovědě, topografických značkách, vázání
uzlů a překonávání překážek. Vižinu
reprezentovala dvě družstva: mladší
a starší žáci. I přes to, že v mladších
žácích byli téměř všichni předškoláci a měli ten den premiéru, stačilo to
na 11. místo. Starší, zkušenější závodníci skončili pátí.
Text a foto Jana FIALOvÁ, vižina

V hospůdce jsou
k vidění fotografie

O posvícení v Podbrdech 27. 9. byla
v místním kulturním sále zahájena
výstava fotografií Aleny Šustrové.
Úvodního slova se ujal starosta Pavel Ševčík. Vystavené fotografie vznikaly během Zámeckých večerů, při
nichž ve Všeradicích zpovídal známé tváře kulturní scény Petr Jančařík. Základem výstavy jsou fotky, jež
diváci mohli vidět v Zámecké galerii
Všeradice v roce 2012; doplněny byly o snímky, které vznikly později.
Výstava je k vidění během otevírací
doby podbrdské hospůdky.
Alena ŠusTrOvÁ, Beroun

Z podbrdského kraje
V předvečer svátku svatého Václava se už několik let ve Vižině koná
lampionový průvod s ohňostrojem.
Tento rok je navíc výjimečný tím,
že si připomínáme sté výročí od začátku první světové války. Proto letošní lampionový průvod začal u
pomníčku padlých, kde si lidé vyslechli krátký projev k této historické události a uctili také památku
padlých spoluobčanů. Děti zapálily
u pomníčku svíčky a starosta Vác-

lav Císař s místostarostou Josefem
Rybákem položili k pomníku věnec
v barvách trikolóry. Pak se průvod
rozešel temnými ulicemi naší malebné vesničky. Zúčastnili se ho lidé
ze širokého okolí. Cíl byl opět u
pomníčku, kde se všichni dočkali
dlouho očekávaného ohňostroje, na
který přispěl obecní úřad a místní
podnikatelé. Byl krásný a už se těšíme na další.
Text a foto
Jana FIALOvÁ vižina

* Den otevřených dveří Azylového
domu sv. Josefa v Lochovicích se
koná 11. 10. od 14 do 17.00. Pro návštěvníky jsou přichystané dílničky
jako třeba výroba broží z plstí, keramika či skládání origami.
(jip)
* Čtyřmezí označujícího styk hranic obcí Dobříš, Hostomice, Buková
a Rosovice bylo v sedle mezi brdskými vrcholy Kuchyňka a Studený
slavnostně odhaleno 4. 10. Z každé
obce byl na slavnost vypraven pěší
průvod.
Vít Maršálek
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echanismus komunálních voleb se podstatným způsobem liší od voleb parlamentních. Abyste omylem nevolili jinak,
než ve skutečnosti chcete, vysvětlíme vám na praktickém příkladu naší kandidátky, jak se hlasy počítají. V Litni máte devět hlasů, které můžete rozdělit
mezi volební uskupení a jednotlivé kandidáty jedním ze tří způsobů:

1. VOLÍTE JEDNU KANDIDÁTKU
Jste, dejme tomu, přesvědčení, že Nezávislí mají
na své kandidátce ty správné lidi, kteří budou v zastupitelstvu aktivně spolupracovat, jsou schopní
zvolit starostu, mají dost znalostí, aby vymohli dělat
kvalitně práci předsedů výborů: finančního, životního prostředí, kontrolního, kultury, informatiky a internetu. Uděláte proto pouze jeden křížek v políčku
před názvem Nezávislí s podporou TOP09. Tím jste

dali všech svých devět hlasů naší kandidátce – každému členovi jeden. Důležité je vědět, že označíte-li
tímto způsobem kandidátku, která má méně jak devět členů, část vašich hlasů propadla.
2. VOLÍTE JEDNU KANDIDÁTKU A VYBRANÉ
KANDIDÁTY
Stejně jako u předešlé metody chcete volit Nezávislé jako uskupení, ale upřednostňujete i někoho dalšího z jiné kandidátky – přesvědčil vás v minulosti svými perfektními výkony a tak podobně. Uděláte proto
křížek v políčku před názvem Nezávislí a přídavně
označíte i své oblíbené kandidáty před jejich jménem.
Počet hlasů pro naši kandidátku se tak odzadu sníží
o počet vašich oblíbených kandidátů.
3. VOLÍTE POUZE VYBRANÉ KANDIDÁTY
Tato metoda se zdá být na první pohled jasná, je
ale dost ošidná. Neoznačíte žádnou kandidátku, ale
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ohle staré francouzské přísloví má určitě
něco do sebe – a to i u nás v Litni, Bělči, Leči
a Vlencích teď před volbami. Budeme volit
letos opět tak jako vždycky?
Málokdy je tak očividné, že si skutečně všichni
– ať staří nebo mladí – naprosto přesně uvědomují
neutěšený stav v naší obci. Úplně každý, s kým se
dáte do hovoru, vám z fleku vyjmenuje pět pro něj
osobně skutečně palčivých problémů, které zůstávají
léta letoucí neřešené. Protože prý „to nejde“ nebo
„nejsou peníze“. Přitom to jsou vesměs věci, které
v jiných obcích zvládají naprosto bez problémů.
Tedy přesněji v těch obcích, které mají dynamické,
mladé vedení, které se odmítlo spokojit s pohodlnými názory. Všeradice, Lety, Karlštejn nebo Korno,
abychom jmenovali alespoň některé z nich.
Filip Kaštánek, zkušený manažer a kandidát NEZÁVISLÝCH na starostu, přirovnává svou kandidátku
plnou dynamických, ve svých oborech prokazatelně
úspěšných a vzdělaných lidí ke štice, která vtrhla do
stojaté vody kapřího rybníka. Hospodaření městyse

Liteň má ve skutečnosti rozsah malé firmy. Obrat 8 až
10 milionů, z toho dvě třetiny předem dané, protože to
jsou náklady na provoz úřadu, školu a školku. Státní
sektor má sice některá účetní a jiná specifika, ale i zkušené zaměstnance jako je paní Zítová. A pro manažera,
uvyklého na desetiletí neustálých změn naší legislativy
je to vítané zpestření jeho profesního života.
Mnohem důležitější pro nás, občany, je, aby se
starostovi dařilo každoročně navýšit prostředky,
kterými může městys disponovat – o dodatečné dotace. O to je třeba se umět poprat. A právě to se nám
až do dnes moc nedařilo. Při tak napjatém rozpočtu je neméně důležité, aby starosta přísně dohlížel
i na výdajovou stranu. Každá koruna, která se vydá
neúčelně nebo zbytečně je v naší malé „firmičce“
setsakra znát. Jak jistě víte, obec převzala na příklad
závazek financování víceprací na kanalizaci ve výši
cca. 2,5 mil. korun, které vznikly zborcením výkopu
pro čističku. Přitom tyto vícepráce nevznikly zaviněním na straně obce. A obec nemá zajištěno, že jí tyto
náklady v budoucnosti někdo uhradí.

vybíráte jednotlivé kandidáty. Označíte-li jich více
než 9, je váš hlasovací lístek neplatný! Voliči jsou
mnohdy přesvědčení, že si takto vyberou osobnosti,
kterým důvěřují. To je ale mylná představa. Podle
volebního systému totiž v první řadě hlas obdrží
strana, ke které vybraný kandidát patří. Ten může
poskočit dopředu jen tehdy, dostane-li o 10 % více
hlasů než je průměr jeho kandidátky.
Jaký je tedy závěr? V těchto volbách nevolíte starostu, ale nejlepší zastupitele. Pokud chcete podpořit
FILIPA KAŠTÁNKA a jeho tým,
nejlepším způsobem hlasování je zvolit celou kandidátku
NEZÁVISLÍ s podporou
TOP09, která má číslo 5.
Jedině tak od vás obdržíme
maximální možnou podporu.

@323#"A1B4C/59
kandidát na starostu Litně

Situace v tak velkém stavebním projektu jako kanalizace Litně je samozřejmě komplikovaná a nikdo ji
nechce ani zjednodušovat, ani bagatelizovat. Nicméně přesně toto jsou situace, kdy by se nám hodil zkušený manažer jako Filip Kaštánek, aby i v této situaci
pro obec vytěžil absolutní maximum. Je známý, jako
skutečně dobrý hospodář a obecní majetek mu leží na
srdci stejně, jako jeho vlastní. A mimo to v minulosti
osvědčil už i potřebnou ráznost při jednání s nepoctivými firmami.
Začali jsme příslovím francouzským, zakončeme to nyní
jedním českým, které sedí na
tyto volby obzvláště perfektně: „Jaké si to uděláš, takové
to máš.“

LkNÊ"Xqfkìmc
místostarosta Litně
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»Košíkářky« počítají
proutky, na povídání
jim nezbývá čas...
Již druhým rokem se pravidelně o
víkendech setkávají maminky z
Litně i okolí v klubovně místního
Domečku a pletou košíky. Zpočátku se jednalo o přátelská setkání s
pletením košíků pod vedením
Hanky. Ovšem dnes, jak říkají návštěvnice kurzu, se už ani moc nemluví, protože „…všechny počítáme proutky, přes čtyři za dva, a na
povídání není čas…“
Přesto si setkání vždy vylepšíme
dobrým domácím pečivem a kávičkou. Většina z nás si při pletení odpočine od běžných starostí a
nový košíček se vždy hodí pro radost, nebo jako dárek. Zveme i
další zájemce - pokud máte chuť
relaxovat při ruční práci vklidu a
pohodě, přijďte do Domečku v
Litni. Další kurz se uskuteční 18.
října. Eva KNOPOVÁ, Krupná

KOŠÍKÁŘKA. Martina Václavková, jedna z účastnic liteňského kurzu pletení košíků.

Foto ARCHIV

Liteňští hasiči se loučili s létem, už popáté
V AREÁLU ZÁMKU BYLY K VIDĚNÍ UKÁZKY ZÁSAHŮ PROFESIONÁLŮ I »DOBRÁKŮ«, HÁZELO SE PIVNÍM SUDEM

HASILI AUTO. Hasiči předvedli, jak se likviduje
požár automobilu.
Foto Jiří HRÁCH

Pátý ročník akce Loučení s létem zorganizovali 6.
září liteňští hasiči. I přes malou dešťovou přeháňku k večeru se akce vydařila.
Program byl připraven pro všechny věkové kategorie během celého dne. Zahájili jsme ho ukázkou
netradičního požárního útoku, své dovednosti
předvedli i malí hasiči ze Zadní Třebaně a Drahlovic. Po vyhlášení výsledků soutěže zhlédli návštěvníci ukázku výcviku policejních psů, vyprošťování z havarovaného vozu od profesionálních
hasičů z Řevnic, ukázku hašení auta jednotkou
SDH Liteň, zásah s historickým autem z Králova
Dvora z roku 1942 a ukázku práce s hasicími přístroji, včetně příjezdu netradičního vozidla značky Trabant. Děti si mohly zařádit ve skákacím
hradu, povozit se na poníkovi, zastřílet ze vzduchovky, malovat si na obličej obrázky nebo si
něco vyrobit ve výtvarných dílničkách. K vidění

byla hasičská technika a vybavení, každý si mohl
nechat vzít otisky prstů a prohlédnou fotografie z
Kriminalistického ústavu. K poslechu i tanci hrála
kapela Brouci na zádech a později kapela Beatout. K večeru se ještě soutěžilo v hodu pivním sudem a v pití na čas. Vstup byl zdarma, majitelé
areálu navíc umožnili bezplatný vstup do zámku a
parku, který je běžně pro veřejnost uzavřen. Poděkování patří i panu Durasovi, který je dlouholetým podporovatelem našeho sboru i akce Loučení
s létem. Děkujeme sponzorům, podporovatelům,
zúčastněným sborům a hlavně návštěvníkům.
Myslím, že se nám akce vyvedla a budeme se těšit
zase příští rok. To už snad předvedou ukázku i
děti z liteňského hasičského kroužku, který jsme
letos založili. Více fotografií a informací můžete
nalézt na webových stránkách www.sdhliten.mistecko.cz.
Jiří HrácH, velitel sDH Liteň

Na brigády by měl občas chodit starosta i zastupitelé
Liteň - Dnes naposled se můžete seznámit s názory obyvatel Litně i přidružených obcí, kteří
se prostřednictvím ankety vyjadřují k tomu,
co by se podle nich mělo změnit, vylepšit atd.
Antonín Lis (52), živnostník, v Litni žije více
než 20 let:
Půjdete volit?
Ano.
Proč jste si vybral Liteň k bydlení?
Před 31 lety jsem se do Litně přistěhoval s manželkou a dcerou z Moravy. Hledali jsme práci,
bydlení, nové přátele. To vše se nám zde podařilo najít. Když jsme se sem přijeli poprvé podívat,
hned se nám tu zalíbilo.
Je Liteň něčím výjimečná?
Ano, Liteň je svým způsobem výjimečná. Je jiná
než obce na Moravě, má své kouzlo historie, zvyků, krásnou okolní přírodu a spoustu příjemných
lidiček, kteří nám hodně v začátcích pomohli.
Jak si představujete, že by měli zastupitelé a starosta obce pracovat?

Starosta i zastupitelé by si především měli uvědomit, že svým zvolením jsou povinni pro obec
pracovat a věnovat tomu spoustu volného času.
Každý zastupitel by měl mít na starosti úsek, za
který by zodpovídal a zároveň by o tom informoval občany. Starosta by se měl aktivně podílet na
rozvoji obce sháněním finací, dotací a řízením
chodu obce, včetně komunikace s lidmi.
Chtěl byste dělat starostu?
Ne.
Preferujete starostu starousedlíka, nebo přistěhovalého?
Nezáleží na tom.
Co považujete za nejdůležitější úkol nového vedení obce?
Mělo by více chodit mezi občany, naslouchat novým podnětům, komunikovat, informovat a radit
se o řízení obce, pomáhat řešit problémy hned z
počátku, motivovat občany ke spolupráci při zvelebování obce, zveřejňovat účetní transakce. A
hlavně by mělo dodržovat zákon.
Které oblasti považujete za nejdůležitější?

Výstavba kanalizace a čističky, větší propagace
obce, efektivnější hospodaření, cyklostezka, větší
využívání dotací ke zvelebení obce.
Jste ochoten se zapojit, popř. pomoci obci?
Ano, jako v minulosti, rád, ale formu občasné
brigády vyžaduji i od starosty a zastupitelů.
Co byste v obci vylepšil či změnil?
Vybudoval bych odpočinkovou zónu v přírodě
pro maminky s kočárky, aby nemusely jezdit po
silnicích a riskovat, že je srazí auto. Otevřel bych
bránu zámeckého parku, právě pro maminky s
malými dětmi a starší lidi k procházkám.
Kateřina ŠenigLová (39), správkyně zakázek u státního podniku:
Půjdete volit?
Ano.
Proč jste si vybrala obec Liteň k bydlení?
Mám zde rodinné vazby - maminka se v Litni
narodila a po odstěhování do Prahy jsem zde každoročně trávila u babičky prázdniny.
(Dokončení na straně 8)
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Školáci si kupují dotované mléko
PROJEKTU ŠKOLNÍ MLÉKO SE LITEŇSKÁ ŠKOLA ÚČASTNÍ UŽ DEVĚT LET, OD LETOŠKA ODEBÍRÁ TAKÉ OVOCE
Projektu Školní mléko se již devátým rokem účastní také ZŠ v Litni.
Program dotovaný z finančních zdrojů Evropské unie i ČR má za úkol
podpořit zdravou výživu a zdravý
vývoj školních dětí. Dotované mléko
se prodává v krabičkách s vanilkovou, jahodovou, čokoládovou příchutí i bez příchutě. Pro malé děti je
zaveden systém mlíčenek – kartiček,
které je možné předplatit. Výhoda
spočívá v předcházení ztráty peněz a
jistoty odebrání zboží, které rodiče
pro své dítě vyberou. Společnost, jež
nám mléko dodává, zajišťuje i nedotované výrobky, ze kterých škola vybírá např. cereální, müsli a oříškové
tyčinky, sýr a křup, zákysy, pitíčka,
bebe sušenky… Prodej se odehrává
o přestávkách, pouze po 1. a 2. vyučovací hodině, aby děti nebyly přesyceny a těšily se na oběd ve školní
jídelně.
Od letošního školního roku se naše
škola přihlásila i do dalšího projektu

- Ovoce do škol. Produkty budou dostávat zdarma zcela všichni žáci 1. –
5. tříd. Cílem je zvýšit oblibu ovoce,
zeleniny a výrobků z nich, tím zlepšit zdravotní stav dětí a bojovat proti
obezitě. Helena dVořáKoVá,
ZŠ Liteň

Liteňské aktuality

ŠKOLNÍ MLÉKO. Liteňské děti s mléčnými výrobky, které ZŠ Liteň odebírá
v rámci projektu Školní mléko.
Foto Helena DVOŘÁKOVÁ

* Kroužek malých hasičů založili
liteňští dobrovolní hasiči. Dvě desítky dětí se scházejí každý čtvrtek od
16.30 v místní hasičárně.
(jih)
* Pravidelné schůzky dětí v liteňské hasičárně pořádá táborový klub
T. K. Zálesák Liteň. Děti se učí zálesácké dovednosti a hrají hry. Oddíl
mohou caparti navštěvovat každý
čtvrtek od 18.00.
Jiří HrácH
* Příští zápasy malých liteňských
fotbalistů - turnaje st. přípravky: 11.
10. 10.00 Liteň, 18. 10. 10.00 Tetín;
ml. žáci: 8. 10. 17.00 Liteň - K. Dvůr,
17.10. 16. 30 Nižbor - Liteň (mik)

Na brigády by měl občas chodit starosta i zastupitelé
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Je Liteň něčím výjimečná?
Pro mne je výjimečná tím, že z Litně
pochází maminka, bydlíme v domě
po babičce. Líbí se mi poloha Litně i
příroda okolo, zajímavá je historie.
Jak si představujete, že by měli pracovat zastupitelé a starosta?
Jako základ vidím kvalitu komunikace mezi zastupiteli, starostou a
pracovníky obecního úřadu, ale i na
úrovni obecní úřad - občan.
Preferujete starostu starousedlíka,
nebo přistěhovalého?
Nezáleží na tom.
Co považujete za nejdůležitější úkol
nového vedení obce?
Klíčové je uhlídání všeho, co je obec
povinna dodržet/dodat v souvislosti
s dotací na výstavbu kanalizace a
čističky. Neuškodí aktivněji hledat
jiné zdroje financí z dotací.
Chtěla byste dělat starostku?
Ne.

Které oblasti považujete za nejdůležitější?
Doprava, výstavba kanalizace a čističky, efektivnější hospodaření, cyklostezka, větší využívání dotací ke
zvelebení obce.
Jste ochotna se zapojit, popř. pomoci obci?
Ochota by byla, brigády mám ráda.
Co byste v naší obci vylepšila, nebo
změnila?
Nejraději bych změnila podobu nákupního střediska, ale to je majetkem Jednoty. Dovedla bych si představit lepší řešení křižovatky před
úřadem, více zelené plochy. Škole
brzy dojde volná kapacita, dva roky
po sobě budou dvě první třídy.
Jiří VodičKa (53), softwarový
inženýr:
Půjdete volit?
Ano.

Jak si představujete, že by měli pracovat zastupitelé a starosta?
U zastupitelů jednoduše jako Míla
Kliment poslední čtyři roky - je za
ním viditelná a hmatatelná hromada
práce. Starosta by měl být konečně
moderní manažer, který se dokáže
prosadit v současném světě. Měl by
být mladší ročník, aby měl dost páry,
dovést modernizaci liteňské správy
do zdárného konce.
Chtěl byste dělat starostu?
Bohužel bych se této náročné práci
nemohl věnovat na 100%, a to je v
současném stavu naprosto nezbytné.
Jako poradce a případně místostarosta jsem ale k dispozici.
Preferujete starostu starousedlíka,
nebo přistěhovalého?
Nezáleží na tom.
Co považujete za nejdůležitější úkol
nového vedení obce?
Management výstavby ČOV - při za-

nedbání byť maličkostí hrozí odvolání dotace: obci by zůstal dluh 90
milionů. To by byla katastrofa.
Které oblasti považujete za nejdůležitější?
Doprava, výstavba kanalizace a čističky, efektivnější hospodaření, větší
využívání dotací ke zvelebení obce
Jste ochoten pomoci obci?
Pracuji už 8 roků v zastupitelstvu a
budu klidně i nadále, bude-li na úřadu starosta, ve kterého budu mít důvěru, že to nejen »nějak« zvládne,
ale zvládne skutečně na výbornou.
Co byste v obci vylepšil či změnil?
Jak se říká: Ryba smrdí od hlavy.
Veškerá snaha je marná, když všechno »tak nějak nejde«, nebo se sice
má udělat, ale skutek utek. Veškeré
ambice vkládám do obsazení vedení
radnice mladými, dynamickými a již
zkušenými lidmi, kteří mají skutečný zájem zlepšit fungování obce.

»maluje« značky...
Pohledy do liteňské historie Liteňanka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

od začátku roku nacházíte v »okénku« novou rubriku: Pohledy do
liteňské historie. osmadvacetiletý obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lukáš MÜNZBErGEr vás prostřednictvím své sbírky starých pohlednic seznamuje se zajímavými záběry Litně.

Nejstarší pohlednice mé sbírky - zaslána byla v roce 1893.
Lukáš MÜNZBERGER

Většinou se obnovují stávající trasy,
výjímečně se dělají nové, např. žlutá
okolo lomů na Mořině. Každá trasa
se obnovuje vždy po třech letech.
Podle čeho barvy na turistické trasy
vybíráte?
Barvy ani trasy si nevybíráme, vždy
jednou za rok, na »výročce« si rozebereme úkoly - jsou to vlastně cestovní příkazy, kde je trasa určena,
včetně barvy.
Kolik lidí se značením zabývá? Dělají to všichni dobrovolně?
V současné době je v okrese Beroun
6 dvojic. Práce je to samozřejmě dobrovolná, za symbolickou odměnu.
Může ji dělat každý, kdo má dobré
nohy, rozezná čtyři turistické barvy
a udrží v ruce štětec. To říkám s nadsázkou, ale skutečně bychom uvítali
další zájemce. Většina z nás je už v
důchodovém věku, a tak si musíme
vychovávat nástupce. Já jsem letos
přibrala dceru i s vnoučkem.
Když má někdo dojem, že zná pěknou trasu, která by patřila do turistické mapy, co má udělat?
Pokud by někdo znal nějakou hez-

kou trasu a chtěl by ji vyznačit a
dostat do mapy, ať se se mnou spojí
(eva.saneistrova@seznam.cz ). Je to
trochu zdlouhavější proces, ale možné to je. Nelze ale dělat nové trasy
libovolně, bez schválení Rady značení KČT.
Kam sis vyrazila nebo ještě vyrazíš
na dovolenou? Máš pro čtenáře
okénka nějaký zajímavý tip na výlet
po okolí?
Na dovolenou? Protože už jsem v
důchodu, mám dovolené, kolik se
mi zachce. Absolvovala jsem týdenní poznávací zájezd na jižní Moravu, také jsem pár dní jezdila na kole
po Třeboňsku a strávila týden na Šumavě. Často si dělám několikadenní
výjezd na Sázavu, k synovi a jeho
rodině.
A co ten tip na výlet?
Pěkných tras je hodně, například
žlutá z Popovic přes Koukolovu horu i Kotýz k jeskyním a dál jak kdo
zvládne. Nebo, kdo nechce tolik do
kopců, hezká cesta vede ze Srbska
podél Berounky a Kačáku do Svatého Jána.
Petra FrÝdLoVá
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Na takový sprostý a lživý útok
na moji osobu reagovat musím
Pokusím se odpovědět na otázky pana Miloslava Klimenta v minulém Liteňském okénku (Naše
noviny č. 18/14).
a) Co se týká ceny areálu učiliště v hodnotě 17 milionů korun,
jedná se o odhadní cenu uvedenou ve smlouvě o bezúplatném
převodu areálu učiliště na Městys Liteň.
b) Že se jedná jen o zápůjčku
areálu – v tomto bodě se p. Kliment bohužel mýlí. Je to na pováženou, že to jako zastupitel
neví, protože o tom sám v zastupitelstvu rozhodoval! Dokonce,
jak se zdá, to asi neví ani Ing. Vodička, který údajně vedl jednání.
Což je opravdu překvapivé! Středočeský kraj převedl areál učiliště do majetku Městyse Liteň
bezúplatným převodem. Stačí se
podívat do Katastru nemovitostí.Všech jednání o převodu areálu učiliště na Krajském úřadě
Středočeského kraje jsem se já
osobně účastnil s tehdejším starostou a Ing. Vodičku jsem tam
neviděl ani jednou. Pokud by
snad někdo zapomněl, jak vše
probíhalo, mohu mu klidně
předložit e-maily, kterými se Ing.
Vodička, za zády mými i pana starosty, snažil tajně ovlivnit hlasování zastupitelstva městyse.
c) Dále, že se společnosti Atelier
Svatopluk,o. p. s. z naplánovaných aktivit nepodařila zrealizovat ani jediná? Naopak! Pouze

tato jediná – doléčovací centrum pro seniory. V této záležitosti jsme spoléhali na druhého
ze zakladatelů naší společnosti, a
to současného poskytovatele
sociálních služeb v Litni – společnost Digitus, jenž má s poskytováním těchto služeb dlouholetou zkušenost.
d) Že má Atelier Svatopluk, o. p.
s. nabízet sociální služby a turistické stezky nemají s touto činností žádnou spojitost? Tady se
bohužel opět mýlí. Naše společnost má ve svých stanovách široký okruh společensky prospěšných aktivit, včetně podpory
turistického ruchu. Naučné
stezky jsme realizovali ve spolupráci s p. Glaserem (Region
Karlštejnsko), nicméně trasy,
všechny texty, hrací prvky, umístění, zabetonování tabulí a ostatních prvků, úpravy terénu, úvěr
na realizaci celé akce, zařizovala
naše společnost se svými zaměstnanci a dobrovolníky! Ne proto, že by chtěla něco vzít obci,
ale proto, že jednou z podmínek
získání dotace bylo, že akci nesmí realizovat obce ani města.
e) Turistická ubytovna – neznám
důvod, proč bych měl uvádět někde čísla týkající se ubytovny,
stejně také například nikde neuvádíme počty aut nebo výrobků,
které projdou dílnami v areálu.
Pokud chce snad p. Kliment naznačit, že někoho okrádám, tak

ho mohu ujistit, že všichni návštěvníci byli řádně zaregistrováni
v ubytovací knize a všichni dostali za svou platbu náležitý účetní doklad. Pokud snad zná někoho kdo ne, ať ho přivede. Předpokládám, že má důkaz?
f) Úpravy parku u Svatopluka
Čecha opravdu začaly veřejnou
brigádou, to nikdo nezpochybňuje, ale něco začít, ještě neznamená to také dokončit! To právě
dělají naši zaměstnanci.
g) Dočasný azyl pro psy funguje
v areálu už dva roky. Za tu dobu
jím prošlo 18 psů, někteří opakovaně. Všichni jsou zaznamenáni v evidenční knize, kterou mohu předložit. Dokonce i rodina
p. Klimenta má doma psa z tohoto zařízení, pokud by snad na
to již on sám zapomněl. Umístění jednoho zatoulaného psa
do útulku na Kladně stojí městys
10 000 Kč.
h) Kozy v areálu nejsou rozhodně pro mé potěšení nebo obohacení či snad obživu, ale z důvodu spásání trávy tam, kde se
nedostane sekačka. Pro mě to
znamená pouze práci navíc. Tuší
p. Kliment kolik pohonných
hmot se ušetří? Při jednom sekání areálu zmizí v sekačkách
15-20 l benzínu.
i) Výroční zprávy za rok 2012 a
2013 byly předloženy na veřejných zasedáních zastupitelstva
Městyse Liteň. Společnost Ate-
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lier Svatopluk, o. p. s. je samostatnou společností, jejíž provoz
nedotuje ani nefinancuje Městys
Liteň a nemá tak žádnou povinnost předkládat zastupitelstvu
výkazy hospodaření. Natožpak
OÚ - touto zkratkou p. Kliment
zřejmě myslí Obecní úřad. Je
smutné, že zastupitel Městyse
Liteň neví, že Obecní úřad Liteň
byl zrušen v roce 2006! Zprávu
o činnosti kulturní komise, jejíž
je p. Kliment předsedou, a měl
by ji zpracovat každý rok, za čtyři roky jeho působnosti nikdo
neviděl ani jednou. Ale každý
máme přece své chyby, že?!
j) Správcovský byt v areálu jsem
získal na základě výběrového řízení, které bylo řádně vyhlášeno
a vyvěšeno na úředních deskách.
Přihlásili se tři zájemci, z toho jeden ze „Staré školy“ jen ústně a
nepodal už písemnou nabídku.
Ze dvou zbylých vybrala komise
městyse nejvhodnějšího kandidáta, který splňoval dané podmínky. Platím řádně nájem a plním
podmínky výběrového řízení.
Vlastně jsem rád, že se někdo
pokusil pošpinit mé jméno i práci a pomluvit mě, právě teď,
před volbami. O jeho charakteru
si může udělat obrázek každý
sám. Považuji to za velice nechutný osobní útok, ale už si
alespoň nemusím lámat hlavu s
tím, kdo tyhle pomluvy roznáší.
Jan HAVELKA, Liteň

Zaměstnanec společnosti
Atelier Svatopluk, o. p. s.
RNDr. Jan Maňák získal
ocenění v mezinárodní
fotografické soutěži
RNDr. Jan Maňák získal prestižní ocenění v mezinárodní fotografické soutěži VIA BENEDICTINA. Porotou byl
vybrán snímek benediktinského kláštera ve Svatém Janu pod Skalou. Slavnostní vernisáž výstavy soutěžních
snímků byla 23. 9. 2014 v polském
Krakově. Následně se může veřejnost
seznámit s vítěznými snímky postupně i v dalších zemích a v publikaci,
která bude vydána v příštím roce. K
účasti v soutěži jej vyzval Mgr. Dušan
Foltýn jeden z organizátorů a přední
český monasteriolog. Proto také zamířil s fotoaparátem na 4 místa spojená s benediktinským řádem - Břevnov a Emauzy v Praze, Sv. Jan pod Skalou a Panenské Břežany a pro soutěž
vybral 10 snímků. V soutěži Honza
Maňák reprezentoval svého zaměstnavatele Atelier Svatopluk, o. p. s. v
Litni, který pro něj s Úřadem práce
Beroun vytvořil chráněné pracovní
místo. Fotografuje a propaguje, mimo
jiné, krásy Litně (http://obecliten.cz),
Berounska a Karlštejnska. Pozvánku
Honzy Maňáka k návštěvě Litně a její
naučné stezky, Berounska, Karlštejnska najdete v galeriích.http://jan-manak.zonera-ma.com/Profile/30601/59989, více na http://arealliten.zonerama.com
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Zajatci byli ve Třebani i v Řevnicích
VOJÁCI Z ČESKÝCH ZEMÍ NECHTĚLI VE VELKÉ VÁLCE BOJOVAT ZA RAKOUSKO-UHERSKO
V minulých Našich novinách jsme
otiskli první díl příspěvku Františka Šedivého o Velké válce. Popisoval v něm život v zázemí po zahájení bojů na frontách.
(NN)
Hůř na tom byli vojáci v zákopech.
Chléb zvaný komisárek se rozděloval jednou denně, pokud vůbec byl.
Doprava zejména v horském terénu
italské fronty byla velmi nebezpečná. Částo ji po cestách nad nedohlednými hloubkami obstarávaly
muly. A co voda? Žíznící vojáci se
často napili z kaluží. Následek tyfus.
Ten řádil i na ruské frontě. Vojáci,
někdy jen podezřelí z nákazy, byli
surovým způsobem odvlékáni a isolováni na opuštěných místech, kde
umírali. První zima přinesla u mnohých těžké omrzliny. Nebožáci s namrzlýma nohama byli stavěni do sudů s vodou a takto desítky i stovky
kilometrů převáženi v otevřených
vagonech do zázemí, kde po těchto
útrapách, bylo-li to ještě možné, byli léčeni, nebo jim byly omrzlé části
amputovány. Při plném vědomí...
Ve válce hrál od samého začátku v
rakouské armádě důležitou roli pocit
národní příslušnosti. Nechuť bojovat
za Rakousko-Uhersko se brzy projevovala odchodem vojáků do zajetí.
Český osmadvacátý pěší pluk přešel
do ruského zajetí za pochodu hraného plukovní hudbou. Zajatci byli v
Rusku vítáni hlavně jako odborné
pracovní síly. Strojírenský průmysl,
který se v té době rozvíjel ve všech
ruských městech, potřeboval dovedné a práce znalé dělníky. A takto byli
Češi známi. Podobně tomu bylo v

VRÁTÍ SE? Do bojů Velké války narukoval i otec Františka Šedivého
Alois. Doma na něj čekaly matka i
sestra.
Foto ARCHIV
zemědělství. Hůře na tom byli zajatci, kteří nepříslušeli ani k jedné skupině. Pobyt v zajateckých táborech
byl nesnesitelný. V hadrech, často
bosi zápasili v zavšivených barácích
o přežití.
Jinak tomu bylo v rakouském zázemí. Zajatci byli umísťováni především na vesnicích. Několik jich bylo
i v Zadní Třebani. V Řevnicích podle farní kroniky přibylo na 200 lidí.
V Jincích pracoval později známý
Broz Tito. Zajatci se brzy spřátelili s
místními obyvateli. Po válce zde zůstali pouze jejich potomci.
Průběh války od začátku naznačo-

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

val, že po ní dojde k velikým změnám v evropském uspořádání. Po nesplnění českého požadavku, aby byl
rakouský císař korunován též českým králem (v důsledku čehož zesílil tlak obrozeneckých sil), bylo jasné, že Češí jako ostatní národy tohoto násilného seskupení využijí nastálé situace a osamostatní se. S myšlenkou přinejmenším nového uspořádání monarchie a získání postavení pro Čechy odpovídajícího historickému významu této země rozvíjí
činnost někteří představitelé české
šlechty, ale především vzdělanostní
elita českého národa. Krátce po vypuknutí války odchází do exilu její
představitel Tomáš Garique Masaryk. Stejně tak cítí čeští krajané v
Rusku, ve Francii i Spojených státech amerických. Již v roce 1914 je
z českých krajanů žijících na Ukrajině založena v Kijevě Česká družina
a ve Franci rota Nazdar. Základy budoucí Československé legie. Ve
Francii se čeští krajané hlásí dobrovolně do boje proti Rakousko- Uherku a Německu. První bojová jednotka rota Nazdar proslaví české vojáky

v bitvě u Arassu. A tak to jde dál. Za
Masarykem odchází za hranice i jeho spolupracovník Dr. Eduard Beneš. V Paříži navazují na vlastenecké
snahy mladého slovenského vědce
Milana Rostislava Štefánika. Výsledkem jejich společného postupu je
zřízení svobodného českolsovenského státu na principu demokracie.
Cesta k tomuto cíli však znamená
získat pro tuto myšlenku spojence z
řad budoucích správců tohoto světa,
zejména Spojené státy americké,
Velkou Británii a Francii. Zároveň
Češi i Slováci musí ve válce ukázat,
na jakou stranu patří. V zajateckých
táborech v Rusku a později v Itálii,
zahajují vůdci vlastenecky smýšlejících zajatců nábor do československého vojska. V Rusku přes spletité
vnitřní poměry a četné překážky se
rychle formuje několik pluků, které
se hned zapojují do boje. V historii
zůstane navždy bitva u Zborova. V
této činnosti hraje důležitou úlohu
Sokol. Jeho členové hájící vždy české zájmy, vidí příležitost k uskutečnění dlouholetých snah. (Pokračování)
František ŠEDIVÝ, Řevnice

STÁJ LEČ
Jiří Strejc
nabízí:
- vyjížďky po okolí - úžasný zážitek v přírodě
ze sedla koně
- výcvik jezdců, práce s koňmi, výuka dětí
- vožení dětí »pony školička«
- ustájení v hezkém prostředí s péčí o koně

pořádá:
Minikurz pro minijezdce a minikoně v sobotu
11. 10. od 11.00 v Leči u Litně. Děti se seznámí s
poníky, naučí se o ně starat, čistit je, vodit,
dozvědí se, co poníci baští a samozřejmě se
i svezou. Kurz je vhodný pro děti od 5 do 10 let.
Cena 550 Kč, možnost zajistit teplé jídlo.

Přihlášky a dotazy: 603 822 060
jiristrejc@seznam.cz, www.jiristrejc.cz
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Do školy pošlu inspekci, řekl ministr
ŘEVNICKOU ŠKOLU RADA MĚSTA NEŘEŠÍ, ZATO MINISTR ŠKOLSTVÍ MARCEL CHLÁDEK ANO
Přestože řevnický starosta Libor
Kvasnička a s ním celá Rada města
hlásají, že vypsání loňského konkurzu na ředitele ZŠ přes velký odpor
veřejnosti i zaměstnanců byl správ-

Z našeho kraje

* Přepážka Všeobecné zdravotní
pojišťovny bude 7. 10. od 9 do
15.00 fungovat v objektu městského
úřadu Černošice. Bude zde možné
řešit veškerou běžnou agendu s výjimkou hotovostních plateb. (pef)
* Farmářské trhy se u zámku v
Dobřichovicích konají 11. 10. od 8
do 12.00 hodin.
(vlc)
* Na dýňovou slavnost, která se bude konat 11. 10. od 14.00 před restaurací na Ostrově v Zadní Třebani,
zve děti i rodiče místní spolek
Broučci. Přijďte si vydlabat dýni nebo vyrobit podzimní dekoraci! (lup)
* Drakiáda se koná 11. 10. od 15.00
u Menhiru v Mořince. Bude zajištěno občerstvení pro děti, v programu
je soutěž o nejlepšího draka. (kas)
* Jablka se na dvoře Obecního úřadu v Zadní Třebani moštují v soboru 11. 10. od 14.15 do 18.15. (lup)
* Geologické vycházky se můžete
zúčastnit 12. 10. Zájemce čeká asi
pětihodinová cesta. Sraz je v 9.50 na
levém břehu Berounky u lávky v
Černošicích. Alena SAHÁNKOVÁ
* Burzu dětského oblečení a sportovního vybavení pořádá 18. 10. od
9 do 12.00 v předsálí kina Řevnice
místní Sokol. Příjem zboží v hale kina (vedle sokolovny): 16. 10. od 9
do 11.00.
Michaela SuDKOVÁ
* Sběrný dvůr Řevnice má od 1.
října novou provozní dobu: Po 911.00, st 13-15.00, pá 13-15.00, pro
občany Řevnic (bez poplatku) út 1518.00, ne 9-12.00.
(pef)
* Víčka z PET lahví vybírají na OÚ
v Letech. Za peníze získané sběrem
chtějí zastupitelé dovybavit dětská
hřiště.
Barbora TESAŘOVÁ
* Prostory pro dětské kroužky, kurzy, semináře, společné tvoření i hraní hledá Rodinné centrum Leťánek
Lety. Kontakt: info@letanek.cz, tel.:
722 218 499.
(pef)

ným krokem a že dnešní skutečnost
jim dala za pravdu, zdá se, že tomu
tak ani zdaleka není. Škola zaznamenala letos v září nejnižší meziroční
přírůstek v počtech žáků za posledních 6 let a za poslední rok z ní odešly víc než dvě desítky zaměstnanců.
Pověst školy, která radním tak ležela
na srdci těsně před vypsáním výběrového řízení, zásadně utrpěla nejen
dosazením předem známé kandidátky, ale i kauzou ohledně vyplacení
netransparentních a nadstandardních
odměn jejím zástupkyním, jež se řeší
na stránkách celostátních novin i v
hlavní zpravodajské relaci TV Prima.
O tom, že ve škole nebude vše tak

»růžové«, svědčí i slova ministra
školství Chládka, který podle vyjádření v TV Prima vysílá do školy
další kontrolu České školní inspekce. Ta by se měla zabývat zejména
prošetřením odměn pro obě zástupkyně; Mgr. Seidlerovou bylo každé z
nich vyplaceno podle dostupných informací 200 000 Kč, a to již po pouhých 4 měsících pracovního poměru.
Ministr by jistě tak nečinil, kdyby
sám nedošel k závěru o opodstatněnosti nového přešetření.
Minulá inspekce totiž, ač to dle vyjádření pí Seidlerové k otázce ohledně
nadstandardních odměn v rozhovoru
v Našich novinách nevypadá (citace:

jsem přesvědčená, že jsem se žádného pochybení nedopustila, což potvrdila i inspekční zpráva), odměny zástupkyním při kontrole neřešila...
Jan ScHLiNDENBucH, Řevnice

V Hlásné Třebani...

(Dokončení ze strany 1)
Školka byla postavena ve velmi krátkém čase, stavba byla zahájena 14.
10. 2013, zkolaudována byla 28. 8.
2014. Letos v květnu se konal konkurz na ředitele mateřské školy, jmenována byla Lenka Čelechovská. V
září bylo nutné založit příspěvkovou
organizaci a nechat MŠ zapsat do
rejstříku škol a školských zařízení.
To se i s drobnými zádrhely podařilo, a tak bylo možné vyhlásit zápisy
a následně školku otevřít. Dětem i
personálu přeji mnoho zdaru a aby
se jim ve školce líbilo!
Jana GARTOVÁ, Hlásná Třebaň

Dle paragrafu

JAKO V MNICHOVĚ. První Oktoberfest se konal 4. října ve Svinařích. Návštěvníci, kterých se sešlo přes stovku, mohli kromě originálního 14°ležáku,
který je jinak k mání jen na »pravém« mnichovském Oktoberfestu, ochutnat
také bavorské preclíky a klobásy.
Foto NN M. FRÝDL

Malí hasiči vyhráli, jejich vedoucí skončil v řece
Závodu v požárním útoku malých hasičů, který se konal v Karlštejně, se zúčastnilo 12 družstev, rozdělených do kategorií dle věku. Stříkalo se na terče
s objemem 10 litrů, každé družstvo mělo na útok jediný pokus. Řevnická
přípravka vše bezchybně zapojila a terče naplnila za rekordních 42 vteřin.
Jelikož byla v závodech jediná, automaticky se postavila na stupeň vítězů a
v Karlštejnském poháru tak obhájila loňské prvenství. To v dalších kategoriích už se sváděly líté boje. Mladší žáci Řevnic vybojovali také zlato, v
kategorii starších žáků prvenství patřilo Tmani. A protože sázka je sázka, a
zlatou medaili na krku hrdě nesla hned dvě řevnická družstva, nezbývalo
jejich vedoucímu Martinovi, než splnit slib a nechat se hodit do Berounky.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Při srážce dvou aut
se zranilo pět lidí

Černošice - Čtyři dospělí a jedno
dítě se zranili při srážce dvou aut
28. září v Černošicích.
Na místo nehody kromě policistů
vyjeli i mokropesští dobrovolní a
řevničtí profesionální hasiči. „Zraněným jsme poskytli předlékařskou
pomoc a po dojezdu záchranky je
předali do její péče,“ sdělil řevnický
profesionál Pavel Vintera. Jeho kolegové následně zajistili auta proti
požáru a uklidili silnici.
(mif)

* Kancelář jídelny ZŠ Zadní Třebaň
byla vykradena v noci z 25. na 26. 9.
Zloděj, který vlezl dovnitř oknem a
ukradl dva počítače, způsobil škodu
35.000 Kč.
(heš)
* Muže bez řidičského oprávnění
nachytala 24. 9. v Litni za volantem
Fordu Escort hlídka karlštejnské policie. „Řekl nám, že »řidičák« nemá,
neboť mu byl vysloven zákaz řízení,“ řekla velitelka policistů Hedvika Šmídová s tím, že muži byla další
jízda zakázána a jeho provinění je
posuzováno jako trestný čin Maření
výkonu úředního rozhodnutí. (mif)
* Čelní sklo autobusu stojícího na
odstavném parkovišti v Zadní Třebani poškodil nezjištěným předmětem
neznámý vandal. Na skle se uprostřed
vytvořily praskliny kruhového tvaru.
Škoda je 50.000 Kč.
(heš)

Po kruháku už se jezdí,
ale práce neskončily

Lety - Po novém kruhovém objezdu v Letech už se sice jezdí, ale
definitivně hotovo ještě není. Ve
druhé polovině října řidiče čekají
další komplikace.
„Silnice II/115 mezi okružní křižovatkou a nákupním centrem Lidl ve
směru na Dobřichovice bude od 16.
do 20. října zcela uzavřena,“ uvedla
starostka Letů Barbora Tesařová.
„Objížďka bude vedena pro osobáky
přes Karlické údolí, pro nákladní
vo-zy přes Černošice. Silnice II/115
bu-de průjezdná v Letech od mostu
po kruhový objezd s nájezdem na
II/116,“ dodala. Týden nato, od 21.
do 25. 10., řidiče čeká částečná uzavírka cesty stejné silnice. „Provoz
bude řízen semaforem, nebo praporky,“ upřesnila starostka.
(mif)

Hezký podzim a - šťastnou ruku u voleb! vzkazuje rychtářka
Podzim je tady a s ním také čas padajícího listí a chladnějšího počasí.
Věřím ale, že nás ještě čeká babí léto
a krásně zbarvená příroda.
Chtěla bych vás informovat o výstavbě kanalizace v obci. V těchto dnech
se pracuje v ulici Pod Květy směrem
od mostu na Řevnice a také v ulici K
Nádraží, následovat bude ulice Na
Návsi. Jak už jsme vás informovali,
kanalizační přípojky povedou vždy k

hranici pozemku, kde je objekt k trvalému bydlení. Od této přípojky si
každý majitel sám zařídí a zaplatí
napojení vlastní nemovitosti, a to
včetně revizní šachty na vlastním pozemku. V případě většího zájmu může
obec revizní šachty nakoupit hromadně. Pokud máte o revizní šachtu
zájem, obraťte se prosím na obecní
úřad. Příspěvek za jednu přípojku
činí 15.000 Kč. Částka se musí uh-

radit do konce roku 2014, více informací získáte také na obecním úřadě.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se koná v sobotu 18.
října od 8 do 11 hodin před obecním
úřadem.
Letošní podzim je také časem komunálních voleb. A tak vám přeji nejen
hezký podzim, ale i šťastnou ruku při
volbách.
Lucie PALičkOVÁ,
starostka Zadní Třebaně

II. ročníku jízdy malých motocyklů
nazvané Svinařských 38 zatáček se
4. 10. ve Svinařích zúčastnilo čtyřicet jezdců.
Foto Michal kOZÁk
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Tobogán si vyzkoušela i čtyřletá Eliška
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI SE VYDALI NA PODZIMNÍ VÝLET DO TELČE A JIHLAVY
Podzimní výlet zahrádkářů ze Zadní
Třebaně se konal 6. září. Téměř obsazený autobus vyjel ještě za tmy k
Mníšku pod Brdy, Sedlčanům a Telči, kde jsme měli cíl.
Město Telč, které je zapsané na seznamu Unesco nás přivítalo s otevřenou náručí. Na náměstí se konala
přehlídka historických kol a sedlácké trhy. Atrakce, o které jsme ani netušili, byla zpestřením výletu. Telč
má jedno z nejkrásnějších náměstí v
České republice. Jeho historické zrekonstruované domy na Vás dýchají
atmosférou zašlých časů a jsou připomínkou dob dávno minulých.
Každý z domů má bohatou historii, s
níž nás seznámila paní průvodkyně.
V 11 hodin začala prohlídka zámku,
který každoročně láká filmaře. Byly
tu natočeny slavné pohádky, např.
Jak se budí princezny a Z pekla štěstí. Navštívili jsme renesanční sály s
bohatou a okázalou výzdobou. Každý z účastníků odcházel plný dojmů
a obdivu k řemeslné zručnosti našich
i zahraničních řemeslníků.
Na oběd jsme zašli do restaurace U
Švejka. Servírka byla šikovná a
rychle roznášela jídlo. Někteří po
obědě navštívili místní cukrárnu. Po

NA VÝLETĚ. Výprava zadnotřebaňských zahrádkářů na podzimním výletě
do Telče a Jihlavy.
Foto ARCHIV
prohlídce parku jsme se vydali zpět
k autobusu a směřovali k dalšímu cíli naší trasy – jihlavské zoo.
Téměř v centru města je vybudovaná
relativně malá, ale zajímavě koncipovaná zoologická zahrada. Po vstupu máte pocit, jako byste vstoupili
do jiného světa. Částečně kamenné
stavby kombinované se dřevem a rákosovými střechami mají připodob-

ňovat stavitelství v daleké Austrálii a
Africe. Na uvítanou nám zařehtal
malý poník a žirafí samci nám předváděli, jak se řeší spory. Urputně do
sebe naráželi krky, ale nám to připadalo jako ladný tanec.
Byli nám představeni i draví ptáci,
od malých puštíků po orla mořského. V zoo na nás nečekaly jen exotické druhy, ale také babiččin dvore-

ček. Ovečkám jsme mohli koupit pamlsky z automatu a nechat si za odměnu jazykem olíznout ruku. Malý
uprchlík, králík domácí, hopkal po
cestě, slepičky zobaly zrní. Pouze na
okenicích chaloupky se místo koček
houpaly opičky. Každý má asi jinou
babičku...
Samozřejmě jsme si nemohli nechat
ujít ani výstavní kousky tygrů. Za
skleněnou stěnou se předváděli jako
hrající se kočičky, pouze s tím rozdílem, že váží asi 250 – 300 kg. Opodál se v bazénku koupal hrošík liberijský. Museli jsme si na něj chvíli
počkat, než se vynořil, ale odměnil
nás pohledem do své zívající tlamy.
V dětském koutku se vydovádí nejen
děti, ale i někteří odvážní dospělí.
Nejzajímavější atrakcí je vysoký tobogán. Ten si několikrát vyzkoušela
i nejmladší účastnice zájezdu, čtyřletá Eliška.
Čas rychle utíkal a už jsme museli
zpět k autobusu. Další zážitek byla
jízda po D1. Ještě jedna zastávka u
Motorestu Naháč a ve večerních hodinách jsme vpořádku dorazili na náves ve Třebani. Sláva nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu!
Richard VOTÍK, Zadní Třebaň

Kam všichni pořád spěcháme? S prominutím jen do hrobu
Léto se objalo s podzimem a předalo
mu pomyslné žezlo i korunu. Podzim
přichází oděn v tradičním ranním
chladu, je lezavo, občas poprchává,
fouká vítr. Sluníčko se probouzí lehce před sedmou a do peřin uléhá
okolo sedmé, v osm už je skoro tma.
Jak je naším zvykem, žehráme, že
jsme si neužili léta, že bylo moc krátké, jak to, že už je tady zase podzim.
Vybavují se mi při tom slova mé maminky (dej ji Pán Bůh lehkou zem),
že člověk se má radovat z toho, co
má, a ne být smutný z toho, co nemá.
Koukejme se na dveře, které se před
námi otvírají a přinášejí nové možnosti. Máme před sebou babí léto,
kdy dáme přednost čaji nebo grogu
před studeným pivem, začneme pomalu pokukovat po dárcích, které
udělají radost našim blízkým, možná
přijde kratší dovolená či prodloužený víkend, někdo zajde na vesnickou
zabijačku či na vinobraní, ochutnáme martinské víno nebo beaujoulis.
Jistě každý z nás má v paměti kou-

zelné, sluncem provoněné střípky a
zážitky z léta. Nemusí to být jen fotky
a suvenýry z exotické dovolené. I
příjemné představení na vesnickém
zámečku, kdy si i herci užívají kouzlo letního představení, má neopakovatelné kouzlo a chuť po sklence vína, příjemné setkání přátel u sklenice piva a dobré pečeně, první odřené koleno malého dítěte, chvíle, kdy
jste promokli srpnovým deštěm na
kost… Každému se určitě vybavují
další a další zážitky vyvolávající úsměvy nebo jen pousmání. Je to tak,
jeden zážitek vyvolá druhý a najednou je to jako lavina. A když se k tomu přidá milosrdná náruč času, který umí to méně úsměvné či méně příjemné zaobalit a odsunout v zapomnění, není důvod se mračit a neusmát se. Nejde to? Ale jde! Usměj se,
milá čtenářko či milý čtenáři. Hurá,
je tady! Že se toho někdo všimne a
bude se divit? Možná se i on rád pousměje a odhodí masku vážnosti.
Vždyť je (navzdory všem nepříjem-

nostem a protivenstvím) na světě
krásně. A určitě platí, že když se budeme na svět usmívat, bude se usmívat i on na nás. Nemyslím přihlouplé usmívání se za každou cenu, ale
spíš se snažit vidět vše pozitivní, příjemné a krásné, co je kolem nás a co
nejde mnohdy zvážit ani změřit.
Hned je veseleji, když vám obsluha v
kavárně popřeje krásný den a přidá
úsměv, když pustíte do dveří paní, jež
to nečekala, když prohodíte se sousedy v ulici pár slov a pochválíte nádherné trsy jiřin, aster či dalších podzimních květů, když ochutnáte na trhu dobré jablko či vanilkovou zmrzlinu s kapkou olivového oleje a zrnky
soli. Je, opravdu je krásně na světě.
Užívejme si každý den!
Stále se někam ženeme, pospícháme,
chceme stačit víc a více. Ale čeho a
proč? Kam spěcháme? S prominutím
jen do hrobu. A tak pro samý spěch
zapomínáme na to, co je dle mého
podstatné: kdy jsme se naposledy
potkali se svými blízkými a jen tak

povídali. V pátek jsme se sešli s bratrancem a jeho rodinou: skvělý večer. Věkové rozpětí 7 – 79 let, spousta krásných vzpomínek na rodinu (i
na ty, co již nežijí), na zážitky, úsměvy. Najednou si člověk vzpomene, jak
si hrál ve stodole s bráchou před
40ti a více roky, na babičku i na
dědu. To je to podstatné na světě! A
nestydím se, že mi při psaní zvlhly
oči. Kdy jsme zavolali kamarádovi
jen proto, abychom ho slyšeli a ne,
že něco potřebujeme? Prosím, užívejme si veškerou tu krásu a poezii života. Vím, že ne vše je ideální, i mne
občas něco zlobí, také mívám blbou
náladu. Ale vždy přejde a zase vyjde
sluníčko, nebo zavoní ve sklence pár
hroznů, zasměji se nad knihou, nebo
si příjemně s někým popovídám.
Přeji všem krásné babí léto, barevné
i vonící tolika plody podzimu. Především však přeji duši naplněnou mírem i klidem a srdce usměvavé a láskyplné. S pozdravem a douškem podzimní pohody Petr Tuček, ejpovice

Za matrací byla spousta broučků a - měli se k světu
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 27)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova seniorů Anna VRANÁ. Minule psala
o tom, jak se z etiopské Addis Abeby, kde s manželem pracovně pobývali, vypravili na dovolenou do
Čech.
(NN)
Dny ubíhaly, naše dovolená se krátila a čím víc se blížil den odjezdu, tím
méně se mi chtělo zpátky do Addis.
Vše ale bylo hotovo a přišel čas rozloučit se. Na letiště nás přišla vyprovodit moje maminka, sestra Eva a
Janovi sourozenci; můj tatínek zůstal doma - později jsem se dozvěděla, že neměl dost odvahy k dalšímu
loučení. Cestovali jsme navečer s
přestávkou v Aténách, kde byl plá-

novaný odpočinek v jednom z hotelů. Ulehli jsme a usnuli, jako když
nás do vody hodí. Po probuzení vidím, že na dece se prochází brouček.
Když jsem se rozkoukala a podívala
se za matrace, bylo tam těch broučků
víc a měli se čile k životu - štěnice.
Měla jsem starost, jestli se nedostali
do našeho oblečení, abychom si je
nepřivezli s sebou. Ale nebyl čas se
tím zabývat, čekalo na nás auto, aby
nás dovezlo na letiště. Měla jsem tedy na co myslet, zatímco letadlo ethiopských aerolinií nás unášelo k domovu. Prolétli jsme bouřkovým
pásmem, blýskalo se, hromy bily, ale
všechno dobře dopadlo a my se po
dlouhém putování konečně dostali
domů. Všechny svršky jsem odnesla

na verandu, prohlídla je se všech stran, pověsila je na šňůru a vyklepala.
Po štěnicích nebylo ani památky.
Trvalo nějakou chvíli, než jsme udělali pořádek, uklidili kufry a začali
se cítit dobře v našem druhém domově. Naši sousedé Černianských odjeli domů natrvalo, jejich dcera Lenka
měla nastoupit do třetí třídy; dvě
starší děti se radovaly a jejich rodiče s nimi, že budou zase pohromadě.
U nás se střídaly návštěvy, přátelé
byli zvědavi, jak se nám dařilo v Čechách. Hovořilo se o všem možném:
o dětech, počasí, zálibách...
Dům Černianských nezůstal dlouho
prázdný, jeho majitel colonell Bereket Gebre Medhin ho pronajal našim
novým sousedům. Pan a paní Saile-

rovi přijeli z Československa oba
byli dětští lékaři. Měli dvě malé děti,
Vojtíška a Olinku. Byla jsem ráda,
že máme milé sousedy, se kterými
nebyla nuda. Oba rádi zpívali a naše
i jejich děti brzy našly k sobě cestu.
A krom toho jsem měla jistotu, že
lékař je nablízku a pomůže, když to
bude potřeba. S paní Danou jsme začaly chodit do kursů angličtiny, které
se konaly ve večerních hodinách.
Vedli je dva mladí Američané, dívka
a mladík - lekce mi připadaly spíš
jako společenská zábava. Chodily
jsme tam pěšky, cesta trvala asi půl
hodiny - procházka na zdravém vzduchu spojená s výukou angličtiny
byla prima. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice
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Tomáš Smrčka

- lídr hnutí ANO v Řevnicích
Plakáty s Tomášem Smrčkou visí v Řevnicích doslova
na každém rohu. Lídr hnutí
ANO se na nich snaží přesvědčit voliče, aby dali hnutí
svůj hlas. Jak si představuje
budoucí rozvoj Řevnic a
proč se rozhodl spojit své
síly právě s hnutím ANO, se
dozvíte v následujícím rozhovoru.
Můžete se na úvod stručně
představit?
V Řevnicích žiji od narození. Vystudoval jsem gymnázium v blízkém Radotíně a VŠCHT v Dejvicích - obor technologie stavebních hmot. Jsem otcem dvou
dcer. Přes dvacet let jsem jednatelem a spolumajitelem stavební
a projekční firmy s činností převážně v Praze. Zhruba stejnou
dobu pracuji jako dobrovolný
sportovní funkcionář národní
házené, a to jak v oddíle, tak na
celostátní úrovni. Házenou navíc stále provozuji i jako aktivní
hráč.
V těchto volbách nekandidujete poprvé. Proč jste se rozhodl angažovat v komunální
politice?
Předchozí volební období jsem
kandidoval na kandidátce nezávislých, působil jsem v zastupitelstvu města a krátce i v Radě
města Řevnice. Protože jsem
měl v mnoha pohledech odlišné
názory na správu a vedení města, byl jsem po většinu čtyřletého období v opozici k současné
politické reprezentaci. Přesvědčení, že takto se spravovat město nemá, a poznání, že jako nezávislý a navíc opoziční zastupitel nemám příliš možností jak
správu a vedení města pozitivně
ovlivnit, mne přivedlo k myšlence kandidovat znovu. Tentokrát
již ne jako nezávislý, ale jako aktivní člen politického hnutí
ANO. Chci pomoci získat pro
Řevnice tolik potřebné prostředky pro rozvoj a modernizaci.
Chci nastavit odborné, efektivní
a otevřené vedení i správu města. Chci posílit postavení Řevnic
v regionu. Chci, aby o potřebách
naší obce bylo výrazně slyšet na
krajské i celostátní úrovni. Věřím, že zázemí hnutí, které je zastoupeno ve vládě, to umožní.
Vaše angažmá na kandidátní
listině strany pana Babiše
může pro někoho vypadat jako kalkul, že se chcete svézt
na vlně jeho popularity.

Právě ony zkušenosti z minulého funkčního období mne dovedly ke spojení se silným a odpovědným partnerem, kterým
politické hnutí ANO bezesporu
je.Vstoupil jsem do tohoto politického hnutí a stal se jeho aktivním členem. S odpovědností a
s důvěrou v ANO, kterou opírám o osobní poznání některých osobností z vedení, chci
prospět našemu městu.
Nepřipadá vám volební kampaň ANO příliš nabubřelá?
Nemám ten pocit. Z mého pohledu je to vysoce profesionální,
zodpovědné a konstruktivní.
Chápu, že konkurence s tím
může mít problém. Hnutí ANO
prostě dělá a bude dělat politiku
jinak, než tady bylo a je zvykem.
S kým budete po volbách
spolupracovat?
Nechci předjímat výsledky. Pokud uspějeme, rád bych spolupracoval se všemi lidmi, kteří cítí potřebu změn ve způsobu ve-

dení a správy města. Pro mne
není a nebude až tak podstatné
obsazení postů, ale prioritou
bude konsensus nad programem na celé volební období.
Musí vzniknout jakýsi „jízdní
řád“ pro Řevnice na další čtyři
roky, který si spolupracující subjekty vezmou za svůj a budou jej
jednomyslně prosazovat po celé
volební období.
Co konkrétně chcete v Řevnicích změnit?
Cítím řadu dluhů města vůči občanům. Předně chci prosadit
transparentnost a otevřenost
radnice, která se přes sliby z
dob minulé předvolební kampaně nenaplnila, nastavit jasná pravidla a zprůhlednit všechna výběrová řízení. Chci zajistit spravedlivé rozdělování prostředků
do všech částí města, zpracovat
koncepci oprav komunikací a
zahájit její realizaci.V neposlední
řadě je nutné se pustit do koncepčních úprav veřejného prostoru, především náměstí a jeho

okolí, aby nepůsobilo jako skanzen dob dávno minulých.
A na závěr - Vaše jméno se v
minulosti skloňovalo v souvislosti s Řevnickou sportovní a
především sportovní halou u
Lidového domu. Jaký je váš
vztah k těmto subjektům?
Jelikož jsem svými konkurenty
oslovován těmito otázkami účelově, vyjádřím se trochu obšírněji. V areálu Lidového domu
působí v současné době dvě občanská sdružení - DTJ Řevnice a
Sportclub Řevnice a dále Řevnická sportovní s.r.o. Sportclub
Řevnice je tenisový oddíl, předsedou výboru je Mgr. Jan Švéd.
DTJ Řevnice je historickým vlastníkem areálu Lidového domu,
svou činnost toto občanské sdružení obnovilo po roce 1989.
Předsedou výboru jsem já. Obě
sportovní občanská sdružení
jsou nevýdělečná, nemají žádné
zaměstnance a neposkytují
svým statutárním zástupcům
žádné benefity.
Řevnická sportovní je společnost s ručením omezeným a jejími společníky jsou obě občanská sdružení a fyzická osoba.
Jsem jednatelem této společnosti. Společnost byla založena
za účelem výstavby, provozu nafukovací haly a sdružení investic
pro tuto stavbu. Ani tato společnost neposkytovala a neposkytuje svým statutárním zástupcům žádné odměny a benefity.
Za dobu celé své existence nečerpala žádnou dotaci, příspěvek od státu či města. Veškeré
potřebné investice získala sdružením vkladů společníků a úvěry. Řevnická sportovní se kromě
výstavby a provozu tenisové haly stala postupně nájemcem a
provozovatelem Lidového domu. Sportovní plochy v tenisovém areálu i sál Lidového domu
využívala a stále využívá, kromě
Sportclubu a DTJ, také celá řada
jiných spolků či klubů. Probíhá
zde rovněž výuka tělesné výchovy místní základní i mateřské školy.
Sportovní hala vznikla v roce
2008 na myšlence zakladatelů
vybudovat v Řevnicích kvalitní
sportoviště pro míčové sporty
a zejména tenis s celoročním
provozem. Do té doby v Řevnicích žádný takový nebyl a ani
dnes žádný takový není. Funkce
takových sportovních areálů je
přitom nezastupitelná. Svojí nabídkou volnočasových aktivit
jsou totiž schopné přitáhnout
děti a mládež ke sportování.
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Kynologové oslavili dvacáté narozeniny
LETOVŠTÍ »PSOVODI« USPOŘÁDALI NA KONCI ZÁŘÍ SEDMÝ ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU
Září bylo pro Kynologický klub Lety
přímo nabité akcemi. Samozřejmě
začaly pravidelné nedělní kurzy pro
štěňátka. Kromě toho jsme 13. 9. pořádali zkoušky z výkonu. Bylo doslova narváno - sešlo se dvacet účastníků a všichni byli úspěšní. Velmi
pěkné výkony pochválil i rozhodčí.
Týden nato jsme oslavili dvacet let
trvání naší základní kynologické organizace. Pozvali jsme hosty i naše
členy a při dobrém jídle i pití si příjemně popovídali. Oslava se povedla, jen počasí nás pozlobilo: trochu
pršelo. Ale protože jsme měli půjčené stany, nezmokli jsme a užili si to.
Všichni dostali pamětní list i krásnou broušenou vázu s logem klubu a
letopočty 1994-2014, které vypovídají právě o dvacetiletém výročí.
V sobotu 27. září se konal 7. ročník
Podzimního obranářského závodu.
V šesti kategoriích se předvedlo 31
závodníků. Počasí nám tentokrát vyšlo, sluníčko svítilo až do večera. Atmosféra byla neopakovatelná, celý
den bylo příjemně a bylo vidět, že si
to opravdu všichni užívali. Od devíti až do 16.00 jsme bojovali ve všech
kategoriích, následovalo vypisování
diplomů a příprava závěrečného nástupu. Závod jsme ukončili předáním
trofejí, diplomů i cen a unavení, ale
spokojení odcházeli z placu v půl
šesté večer.
Všichni byli spokojeni a náramně si
závod pochvalovali, což nás, pořadatele a organizátory moc potěšilo. Připravit takový závod dá hodně práce i
shánění - je to dílem celého týmu lidí, kteří udělají vše, aby se akce po-

NA ZÁVODECH. Autorka příspěvku a jeden z účastníků Podzimního obranářského závodu v Letech.
Foto ARCHIV

vedla. Za to jim patří velký dík. Poděkování patří i sponzorům, kteří darovali závodníkům věcné dárky a
přispěli na trofeje a poháry. Podrobnosti o závodu, výsledky, reportáž i
fotogalerie najdou zájemci na našem
webu www.kklety.cz
Začátkem října se měla konat ukázka
výcviku pro děti z okolních školek.
Bohužel nám akci pokazilo počasí, a
tak byla zrušena. Doufáme, že se podaří najít náhradní termín, záleží
právě na počasí, aby bylo hezky a
mohli jsme si to všichni společně s
dětmi pořádně užít.
Letos nás ještě čekají dvoje zkoušky
z výkonu, jedny v říjnu, druhé v listopadu. Pak skončí sezona závodů i
zkoušek a budeme se věnovat naplno
štěňatům a tréninkům na příští rok.
Alena VANžUROVá,
Kynologický klub Lety

Fotbalové Staré gardě Zadní Třebaně začala podzimní sezona
První podzimní mistráky odehráli
»staří« pánové Zadní Třebaně.
SG OZT – Újezd n/ČL 2:2
Domácí měli více ze hry, ale převahu nevyjádřili brankou; jen Procházka trefil tyč. Zato soupeř těsně před
koncem poločasu po trestném kopu
překonal brankáře domácích. Ve 2.
poločase domácí stupňovali tlak,
jenže soupeř využil jedno zaváhaní
třebaň̌ské obrany a zvýšil na 2:0.
Domácím se podařilo snížit: Šindler
po ukázkové kombinaci pohodlně
doťukl míč do prázdné branky. Na
konečných 2:2 vyrovnal ze závaru
před hostující brankou Palička.

SG OZT – Nejistá sezóna 4:1
Branky: Zíma, Jirkal, Kavalír,
Bouberle (z penalty)
Stejné problémy se soupeřem, který
zase nechtěl přijet - jako na jaře. A
nakonec i stejný výsledek.
ODRA KENT - SG OZT 3:1
Zápas se hrál v Miškovicích, což je
část Prahy až za Čakovicemi. Hráči
se na místo dostavovali postupně,
proto Třebaňští začali s devíti muži.
Přesto se jim dařilo držet bezbrankovou remízu. Když už jsme po deseti
minutách byli všichni, nestačili jsme
si říci taktické pokyny. Toho soupeř
využil, podařilo se mu »překabátit«

obranu OZT a dostal se rázem do vedení 3:0. Hosté nesložili zbraně a
snažili se probít před branku domácích, kde je většinou zastavil buď
vynikající brankář, nebo nepřesné
zakončení. Podobný scénář pokračoval i ve druhém poločase, s tím rozdílem, že domácím se už skórovat
nepodařilo. Zato hosté těsně před
koncem snížili na konečných 1:3.
Branku vstřelil hlavou nejmenší
hráč na hřišti – Janis, který si naběhl
na centr z pravé strany. Hosté neproměnili tolik šancí, že by vystačily na
tři zápasy. Miroslav BOUBERLE,
Zadní Třebaň

I TY
MŮŽEŠ
OPĚT
ZVOLIT
ŠPATNĚ!
www.diraudobrichovic.cz

Naše noviny 20/14

SPORT, Strana 16

Všeradice »vypráskaly« Třebaň 5:0
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Poberounské derby v
krajské 1. A třídě vyznělo jasně
pro Všenory. Dobřichovice vyhrály
podruhé za sebou, Vižině, která
má domovské hřiště v Řevnicích,
bylo několik zápasů kontumováno.
A třebaňský Ostrovan si odvezl pětigólový »výprask« ze Všeradic.

kázal odvrátit Janouš, míč našel na
zadní tyči domácího hráče, který již
neměl problém uklidit ho do sítě 4:1. Poté Všenory hrající celé utkání
na hranici povolené tvrdosti náskok
ubránily.
Jiří KÁRNÍK
lety - Votice 3:3
Branky: Kalivoda 2, Turek

FK LETY, krajská I. A třída

DOBŘICHOVICE, okresní přebor

Všenorský SK - FK lety 4:1
Branka: Rosenkranz
Nesoustředěnost v úvodu utkání byla příčinou debaklu. Domácí šli do
vedení v 5. minutě - po rohovém kopu nebráněný hráč slabě vystřelil,
míč prošel Štěpánovi mezi nohama a
Rosenkranz si jej z brankové čáry
vrazil do vlastní sítě - 1:0. O minutu
později zachytil Kalivoda slabou
malou domů a byl brankářem domácích faulován. Penaltu zahodil Rosenkranz, jeho střela šla vedle. Hosté
se pomalu vzpamatovali z šoku, a
když získávali půdu pod nohama přišla další chyba: nikým nehlídaný domácí hráč hlavičkoval z 8 metrů do
sítě - 2:0. Vzápětí trefil domácí hráč
z voleje centrovaný míč a pomalý
míč zapadl do sítě hostů - 3:0. V 52.
minutě trefil Rosenkranz z přímého
kopu horní roh domácí branky - 3:1.
O šest minut později bylo definitivně rozhodnuto: přízemní centr nedo-

Dobřichovice - FC Jílové B 2:0
Branky: Zamrazil, Štědroňský
Dobřichovice vyhrály druhý zápas
po sobě. Jednoduché to ale nebylo.
Jejich kopačky totiž svazovala přílišná nervozita, takže se sice dostávaly před pokutové území , jenže se
zakončením váhaly. Naopak hosté
vyráželi do nebezpečných protiútoků, které museli domácí eliminovat,
jen s vypětím všech sil a někdy i s
přispěním notné dávky štěstí... Když
už to vypadalo na bezbrankovou remízu, přišla 79. minuta a rohový
kop. Míč prolétl v malém vápně ke
vzdálenější tyči, kde se nejlépe orientoval Zamrazil a s přehledem skóroval. Definitivní podobu výsledku
stanovil prudkou střelou v 87. minutě Štědroňský.
(oma)
Čisovice - Dobřichovice 4:0
Hostům chybělo několik klíčových
hráčů a vůbec se jim nedařilo. Když
jim pak ještě v 60. minutě, rozhodčí

za stavu 0:3 upřel jasnou penaltu,
bylo jasné, že je rozhodnuto! (oma)
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

OZT - Osek 3:3
Góly: Soukup 2, Jambor (penalta)
Ostrovan byl celý zápas lepším týmem, ale remízu zachraňoval na poslední chvíli. Domácí se tlačili od
začátku po pravém křídle a vypracovali si několik šancí.Tu největší měl
Jambor, ale těsně minul branku. Prosadil se až Soukup, který dorazil
Šťastného střelu. Po změně stran se
obraz hry nezměnil, ale stačilo jedno
nedorozumění v obraně a bylo vyrovnáno. Navíc se zranil gólman Görög a do svatyně musel veterán Bouberle. Tlak neustával, ale hostům
stačilo využít dvou rychlých výpadů
a zdálo se být rozhodnuto. V nastaveném čase však hosté zahráli ve
vápně rukou a Jambor penaltu proměnil. V posledních vteřinách pak
Nádrův dlouhý aut zužitkoval hlavou Soukup.
(Mák)
Všeradice - OZT 5:0
Branky: Černý, Jakoubek Petr,
linhart, Silbernágl, Suchý
Debakl Ostrovanu odstartovala chyba v obraně. Druhý poločas už byl
jednoznačnou záležitostí.
(Mák)
KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže

Karlštejn - Nižbor B 6:1

Sport po okolí

* Turnaj v Dobřichovicích vyhráli
fotbalisté Letů s ročníkem narození
2005. Letovský David Moravec byl
vyhlášen nejlepším hráčem. (pes)
* Aerobic pro děti se koná každé
úterý od 17.00 do18.00 v sokolovně
Karlštejn. Cena 1.000 Kč + 20 Kč
vstupné do sokolovny na každém
setkání. Informace na tel.: 775 376
700.
Eva KNOPOVÁ
* Kruhový trénink, cvičení pro dámy i pány zaměřené na posilování s
vlastní vahou nebo pomůckami s
důrazem na balanc, výdrž a dynamiku, hostí každý čtvrtek od 19.30 do
20.30 Společenský dům Zadní Třebaň. S sebou: podložka na cvičeni,
obuv do sálu, pití, ručník.
(pef)

Branky: P. Kučera, Šperl, J. Kučera, Tomášek, Cajthaml, Komenda
Karlštejn potvrdil výbornou formu
na domácím hřišti - tentokrát jasně
porazil béčko Nižbora. Začátek zápasu sice vyšel hostům, kteří už v 6.
minutě otevřeli skóre, Karlštejn si
ale do přestávky vzal vedení zpět a
ve druhé části, kdy už jasně dominoval, přidal další čtyři branky. (miš)
VIŽINA, III. třída okresní soutěže

Vižina - Hudlice 3:1
Branky: Moravec 2, Wrobel
Zápas byl kontumován 0:3 ve prospěch hostů.
Tým Vižiny hrající v Řevnicích nezačal sezonu špatně a kdyby se nedopustil administrativní chyby, patřilo by mu čtvrté místo. Bohužel v
několika zápasech nastoupil hráč,
který nebyl členem Fotbalové asociace ČR, proto byly jejich výsledky
kontumovány ve prospěch soupeře.
Vižina přišla o 7 bodů, navíc musí
zaplatit pokutu 8000 Kč.
(Mák)
Zdice B - Vižina 2:2
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže

FK liteň - Chyňava B 2:0
Branky: Kliment, Simandl
Výhra posunula Liteň z posledního
na předposlední místo tabulky »pralesní ligy«. V dalším kole měli Liteňští volno.
(mif)

Kdy a kde hrají příště

88. Oslavy osmaosmdesáti let, které uplynuly od prvního utkání v národní
házené v Řevnicích, a zároveň stého výročí narození Roberta Tauscheho, se
konaly 4. října. Sešlo se hodně přes sto diváků. Ženský duel vyhrály dříve
narozené hráčky, muži se rozešli smírně. Po zápase se sedělo a vzpomínalo
do pozdních večerních hodin. Petr HOLÝ, Řevnice
Foto ARCHIV

FK LETY, krajská I. A třída
11. 10. 16:00 Černolice - FK Lety
19. 10. 15:30 FK Lety – Nespeky
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
11. 10. 16:00 Dobřichovice - Tuchoměřice
18.10. 15:30 Štěchovice - Dobřichovice
OZT, okresní přebor
11.10. 16:00 OZT - Stašov
18.10. 15:30 Chyňava - OZT
KARLŠTEN, III. třída okr. soutěže
11. 10. 16:00 Karlštejn – Kr. Dvůr B
18. 10. 10:15 Tmaň – Karlštejn
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
11.10. 16:00 Vižina - Nižbor B
18.10. 15:30 Králův Dvůr B - Vižina
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
11.10.Liteň - Srbsko 16.00
18.10.Osov - Liteň 12.30

Řevničtí házenkáři změřili síly s Bakovem a Modřany
Další zápasy odehráli řevničtí »národní« házenkáři startující v oblastních soutěžích 27. září.
Řevnice ml. žáci - Bakov 13:12
Branky: Adamec 7, Palička 5,
Hochmal
Štěstí se ve vyrovnaném utkání přiklonilo na naši stranu.
Řevnice B - Bakov 23:21
Branky: Štech 8, Veselý P. 5, Veselý M. 5, Jandus 5

Od začátku jsme vedli, jednou až o
pět gólů! Ke konci soupeř dokázal
zápas zdramatizovat, ale Petr Veselý
čtyřmi góly nepřipustil zvrat.
Řevnice st. žáci - Bakov 23:25
Branky: Huml 12, Adamec 6,
Palička 5
Utkání bylo soubojem malých kluků
s jedním starším střelcem na každé
straně. Náš Marek Huml s 12 brankami prohrál střelecký duel s bakovským Pavlem Kůlou (17).
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V neděli 28. 9. naši mladší žáci odehráli turnaj v Podlázkách.
Řevnice - Podlázky 12:18
Branky: Adamec 6 Hochmal 3,
Palička 3
Řevnice - Bakov 11:11
Branky: Adamec 7, Hochmal 3,
Palička
První říjnový víkend přijely do Řevnic pražské Modřany.
Řevnice - Modřany koeduk. 19:11
Branky: Adamec 10, Palička 5,
Hochmal 4
Střeleckou přestřelku dotáhli k vítěznému konci naši hráči.
Řevnice B - Modřany 19:18
Branky: Štech 8, Veselý Petr 5,
Veselý Michal 3, Jelínek 3
Naši se rvali o vítězství, ale jednoduché to nebylo! Dvakrát jsme šli do
trháku až o čtyři branky, ale soupeř
vždy dotáhl! Nakonec jsme byli o
gól šťastnější a body zůstaly doma!
Nutno vyzdvihnout střelbu J. Štecha
a obrané zákroky A. Lenfelda.
Řevnice st. žáci - Modřany 7:23

Góly: Huml 4, Adamec 2, Palička
Soupeř byl vyspělejší a lepší!
II. liga
Řevnice - Sokol Záluží 15:19
Řevnice - TJ Všenice 18:13
Petr HOlý, Řevnice

Dříč Ladislav Káš
přišel o život na kole
Věřili byste, že parta neslyšících házenkářů kolem Miloše Tauscheho v
Řevnicích působí již 40 let?! Ano,
parta sluchově postižených kamarádů pomáhá v našem klubu opravdu
již tak dlouhou dobu. Jejich oslava
se konala za účasti téměř čtyřiceti
lidí. Velký den však narušila nedělní
ranní smutná zpráva. Ladislav Káš,
největší kamarád Miloše od dětských
let a nejobětavější dříč této skupiny,
byl na dovolené ve Španělsku, a přišel tam za podivných okolností na
kole o život. Čest jeho památce!
Petr HOLÝ, Řevnice

