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Pavle, jsem rád, že
jsem Vás poznal!
21. října 2014 - 21 (633)

Cena výtisku 7 Kč

Volby: malá účast,
hodně kandidátů!
VELKÉ ZMĚNY SE NA RADNICÍCH NEJSPÍŠ DÍT NEBUDOU
Poberouní, Podbrdsko - Velké
množství sdružení kandidovalo v
letošních komunálních volbách,
jež se konaly 10. a 11. října. Oproti
tomu ale do volebních místností
nepřišlo tolik voličů, jak jsme u
»obecních« voleb zvyklí - průměrně jen okolo 50 %. A velké změny
se nejspíš dít nebudou.
Ve většině obcí v Poberouní a na
Podbrdsku kandidovali do nových
zastupitelstev také současní starostové - výjimkou byly Dobřichovice,
Všeradice a Nesvačily. Dlouholetý
dobřichovický starosta Michael Pánek podporoval ve volbách z druhé
pozice lídra, tajemníka Petra Hampla, který také získal největší počet
hlasů a jeho kandidátka sedm křesel
z patnácti. Zdá se tedy, že v Dobřichovicích bude brzy jasno.
Stejně tak jsou poměrně jasně rozdány karty v Letech, kde kandidovalo
pouze jedno sdružení v čele se současnou starostkou Barborou Tesařo-

vou, ve Svinařích, kde nejvíc hlasů
získal dlouholetý starosta Vladimír
Roztočil, i v Hlásné Třebani – tady
má SNK 1 a tedy starosta Vnislav
Konvalinka převahu pěti zastupitelů
z devíti. Velké změny zřejmě nenastanou ani v Karlíku a Srbsku, kde
jako lídři jediných sdružení kandidovali současní starostové a získali
hodně hlasů.
V Hostomicích to bude ještě zajímavé, starosta Vít Šťáhlavský sice
dostal bezkonkurenčně nejvíc hlasů,
ale jeho sdružení má v devítičlenném zastupitelstvu pouze čtyři křesla, takže bude záležet na domluvě s
ostatními. V Karlštejně získal dosavadní starosta Petr Rampas téměř
200 hlasů. Do nového zastupitelstva
se ale dostal také jeho předchůdce
Miroslav Ureš, kterému lidé dali ještě víc hlasů než Rampasovi, a celkem tři sdružení v Karlštejně se tak
budou muset v zastupitelstvu dohodnout, co dál. (Dokončení na straně 2)

Lupiče pustili desátého, dvanáctého kradl znovu

Černošice - Mladíka, který měl v příručním zavazadle sešlapaný měděný
okap, zadrželi 10. října v Černošicích místní městští policisté. Záhy se ukázalo, že svod ukradl z domu v Černošicích.
A nejen to. „Mladík se přiznal k dalším 9 krádežím okapů a parapetů,“ uvedl
Jiří Dlask, velitel řevnických policistů, kteří si výtečníka převzali a - propustili. Jeho počínání bylo prošetřována na svobodě. „V neděli 12. 10. byl mladík při krádeži mědi přistižen opět,“ sdělil Dlask. „Umístili jsme ho do cely,
bylo mu prokázáno 22 krádeží okapů, parapetů a jízdních kol,“ dodal. (mif)

Zraněného muže z chaty vysvobodili hasiči

Řitka, Řevnice - Zraněného muže ležícího na podlaze zamčené chaty v
Řitce zachraňovali 15. října poránu řevničtí profesionální hasiči.
„Do objektu jsme se dostali oknem, zevnitř ho odemkli a zraněného předali
záchranné službě,“ sdělil hasič Pavel Vintera.
(mif)

Děti dlabaly dýně

Dlabání dýní se konalo 11. 10. na
Ostrově v Zadní Třebani. Pět desítek
dětí se vrhlo na dýně útokem, takže
za hodinu už nebylo co dlabat. Caparti také malovali obrázky a vytvářely dekorace z přírodnin. K mání byla dýňová polévka a chleba se sádlem. Text a foto NN L. PaLičková

CHUTNALA. Premiérový Brdský festival svíčkové omáčky se konal v Dobřichovicích. Některým degustátorům (jako třeba Janu Neubertovi) chutnalo
tak, že na talíři nenechali omáčky ani kapku. (viz str. 9) Foto NN M. FRÝDL

Koncerty Lenky Filipové jsou výjimečné...
Skvělou tečkou za letošním létem v
Mníšku pod Brdy byl vyprodaný
koncert zpěvačky Lenky FiLiPoVÉ
v zahradě místního zámku. Aplaus
sklízela nejen sama Lenka, ale také
její trochu plachá dcera Lenny, která
zazpívala několik vlastních písniček. Publikum se nechalo vtáhnout
do dění na pódiu, atmosféra byla skvělá - o ojedinělém zážitku si lidé
povídají ještě dnes...
,,Vnímám svůj hlas jako dar, o který
se s vámi dělím v mých písních. Zároveň děkuji, že mohu vystupovat
na takových pěkných místech,“ svě-

NA KONCERTĚ. Lenka Filipová při
Foto aRCHiv
vystoupení.

řila se fanouškům zpěvačka, jejíž
koncerty jsou opravdu výjimečné.
ostatně, přesvědčit se o tom můžete
i sami - Filipová vystupuje doslova
po celé republice. A nejen té České,
jako doma je i na Slovensku. Získala tu dokonce i prestižní ocenění
identifikačním kódem Slovenska.
To uděluje občanské sdružení Artem
lidem, kteří se významně zapojují
do kulturního dění. Titul dostávají
umělci různých odvětví i národností. Pyšní se jím třeba herci Juraj Kukura a Štefan Kvietik či zpěvák Richard Müller. (Dokončení na straně 4)
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Výsledky voleb u Berounky a pod Brdy
Černošice - volební účast 56,27 %
Věci černošické - 9 zastupitelů
TOP 09 - 3
Nezávislí pro Černošice - 2
Trojlístek - 2
ANO 2011- 2
Volba pro město (VPM) - 2
Fair play – HNPD - 1

Srbsko - 36,89 %
SRBSKO 2018 - 9
Svinaře - 57,17 %
Vladimír Roztočil - 1
Starostové a nezávislí - 1
Mgr. Iveta Černá - 1
Martin Hrubý - 1
Petr Procházka - 1
Jana Saneistrová - 1
Martin Zíma - 1
Bc. Michal Kozák - 0
Emil Souček - 0
Pavel Pacák - 0

Dobřichovice - 55,27 %
Máme rádi Dobřichovice - 7
Fórum občanů Dobřichovic a SZ - 4
Společně pro Dobřichovice - 3
ČSSD - 1

Liteň - 64,78 %
Pro lepší Liteň, Běleč a Leč - 4
Nezávislí s podporou TOP 09 - 4
ČSSD - 1
Za lepší venkov - 0
Jaroslav Řezáč - 0

Karlík - 40 %
SNK Karlík 2014 - 7
Lety - 42,4 %
S.T.A.R. LETY - 7
Mořinka - 69,49
SNK Mořinka - 5
Řevnice - 56,46 %
TOP 09 a nezávislí - 3
ANO 2011 - 3
PRO Řevnice - 3
Strana svobodných občanů - 2
Naše Řevnice - 1
Sdružení NK a ODS - 1
ČSSD - 1
Mladý hlas Řevnic - 1
Mníšek pod Brdy - 49,12 %
Starostové a nezávislí - 5
Společně pro Mníšek - 2
Mníšek - město pro rodinu - 2
Volba pro město - 2
Sdružení nestraníků - 1
ANO 2011 - 1
Koalice nezávislých - 1
TOP 09 a nezávislí - 1
Sdružení pro Město - 0
Zadní Třebaň - 61,38 %
Společně pro Třebaň - 3
SNK Třebaně - 2
SALTO a nezávislí kandidáti - 2

DEVADESÁT PĚT. Svůj hlas přišla odevzdat i nejstarší letovská volička, pětadevadesátiletá Božena Vávrová.
Foto Karel RÁŽ
Karlštejn - 70,45 %
SNK Za Třebaň krásnější - 1
SNK – Sbor dobrovolných hasičů - 1 Sdružení za lepší Karlštejn - 4
SNK - Poučník, Budňany - 4
Hlásná Třebaň - 52,88 %
ODS - 1
SNK 1 - 5
SNK Pro další rozvoj městyse - 0
SNK 2 - 4
PRO Karlštejn - 0

Vižina - 61,76
SNK obce Vižina - 5
Osov - 58,74 %
Obec Osov - 4
SNK Za náš Osov - 3
Nezávislý kand. Filip Jandus - 0
Všeradice - 54,25 %
ING. Petra Kratochvílová - 1
Martin Kunc - 1
Tomáš Červený - 1
Jakub Kácha - 1
Roman Špalek - 1
Lukáš Tesařík - 1
NK, JUDr. Brodinová Jana - 1
Mgr. Jan Jícha - 0
Nesvačily - 74,77 %
SNK Nesvačily - 5
ČSSD - 2
Hostomice pod Brdy - 52,17 %
Občané pro Hostomicko - 4
ČSSD - 2
TOP 09 - 2
Sdružení has. Hostomice Radouš - 1
KSČM - 0

Pochvalu jsem loni dostal třikrát, nadávek víc! tvrdí rychtář
Svinaře - Volební účast ve Svinařích byla poměrně vysoká - 57,17%. Ze 7 zastupitelů mandáty získaly 4 nové tváře - Iveta Černá, Petr
Procházka, Martin Zíma a Jiří Kylar. Zelenou
od voličů dostali i 3 stávající »radní«: Vladimír
Roztočil, Jana Saneistrová a Martin Hrubý. Co
říká volebním výsledkům současný starosta
Vladimír ROZTOČIL.
Dostal jsi nejvíce hlasů, ujmeš se znovu starostování?
Hlas lidu promluvil a já všem moc děkuji za důvěru a podporu. Cítím potřebu voliče nezklamat.
Máme rozpracováno několik akcí, které je třeba
dotáhnout do finále. Na tři z nich už máme odsouhlasené dotace. Hlavně bych rád dodělal ČOV, II.

etapu vodovodu a I. etapu kanalizace. Poté přijdou na řadu opravy cest - stále je co dělat, jen
chtít a sehnat financování.
Nejsi po těch letech už trochu unavený?
Někdy toho mám opravdu plné kecky. Ono to není
jen osm hodin pracovní doby - lidi volají v kteroukoliv denní dobu, soboty, neděle. Práce s lidmi
je namáhavá, i když si kdekdo myslí, že starostování je procházka růžovým sadem. Myslím, že
když dotáhneme ČOV, vodovod a kanalizaci, bude na další volební období potřeba předat štafetu
někomu mladšímu.
Už se rozdělily funkce v novém zastupitelstvu?
Ve středu 15. 10. se sešli nově zvolení zastupitelé
a pochopitelně se řešila i otázka funkcí. Čekám na

rozhodnutí soudu, že volby proběhly řádně. Od
toho se odvíjí termíny, do kdy musí být ustavující
zasedání zastupitelstva. Zvu občany na Ustavující
zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
7. 11. od 18.00 v restauraci U Lípy.
Co je pro tebe jako starostu nejtěžší?
Ustát situaci, když mě někdo neoprávněně setře,
vylije si na mě frustraci a špatnou náladu.
Co ti naopak dělá velkou radost?
Pocit, že jsem pro Svinaře něco udělal. Pochvalu
jsem loni dostal třikrát, nadávek víc... Obrovskou
radost mám z toho, že spousta lidí ve vsi je ochotná přiložit ruce k dílu a snaží se pořádat akce. Není lehké ostatní zaujmout a pobavit. Pasivita některých je neuvěřitelná.
Lucie BOXANOVÁ

Komunální volby: malá účast, hodně kandidátů!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Velké vyjednávání nejspíš čeká nové
zastupitele v Řevnicích. Do patnáctičlenného zastupitelstva se dostalo
všech osm kandidujících sdružení, z
toho tři z nich mají tři zastupitele,
jeden dva a čtyři po jednom - domluva bude tedy asi složitá. Nejvíc hlasů
získal současný starosta Libor Kvasnička, který byl číslem 2 za kandidátkou na starostku Kateřinou Šupáčkovou. Ta se ovšem do zastupitelstva vůbec nedostala.
Podobná je situace v Mníšku pod Brdy, kde nejvíc lidé věří současnému
starostovi Petru Digrinovi. Do zastupitelstva se ale dostali zástupci osmi
z devíti kandidujících sdružení,

takže to vůbec nebude jednoduché.
To se týká také Zadní Třebaně, kde
kandidovalo pět sdružení. A výsle-

dek? Jedno sdružení má tři zastupitele, dvě po dvou a dvě po jednom. V
tuto chvíli se tak vůbec nedá říct, jak

HRABAL V ŘEVNICÍCH. V Řevnicích jste mohli před volbami vedle plakátů
stran a sdružení vidět i nápis Zahrádkáři Kersku.
Foto NN M. FRÝDL

to na zadnotřebaňském úřadě dopadne. Vůbec nejtěžší rozhodování bude
asi v Litni. Sem přivál čerstvý vítr:
nové sdružení, které mělo jako kandidáta na starostu Filipa Kaštánka.
Má čtyři místa v zastupitelstvu, stejně jako sdružení dosavadního starosty Miroslava Horáka, jeden
mandát získala ČSSD.
Zajímavé to bude také v Černošicích, kde devět z 21 členů zastupitelstva mají Věci Černošické v čele se
současným starostou Filipem Kořínkem. Do zastupitelstva se ale dostalo
všech sedm sdružení, která kandidovala, takže domluva bude náročnější.
Lucie PALIČKOVÁ
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Pavle, jsem rád, že jsem Vás poznal!
SLAVNÝ HEREC PAVEL LANDOVSKÝ, KTERÝ ÚČINKOVAL I S POBEROUNSKÝMI OCHOTNÍKY, UMŘEL 10. ŘÍJNA 2014
Málokdo tomu věří, ale přesně tak to
bylo. Přesně takhle se Pavel Landovský v roce 2008 dostal mezi poberounské ochotníky a tři následující sezony
s nimi hrál v muzikálu Postřižiny.
Nevěděl jsem ani, kde bydlí. Za kopcem, v Kytíně, snad. Udělal jsem si
výlet tím směrem a z první osoby, kterou jsem na kytínské návsi potkal, se
snažil vytáhnout, kde by se asi tak v
těchto končinách mohl slavný herec
vyskytovat. Netvářila se ani radostně, ani optimisticky, spíš to vypadalo,
že si co nevidět odplivne: „Touhle
cestou, směr les, poslední chalupa
vlevo. Sbohem.“
„Dál!“ ozvalo se, když jsem zlehýnka
zaťukal na dveře domu čp. 7. Nebylo
to zdvořilé vyzvání, znělo to jako hromové zaklení, znělo to jako: Táhni!
Opatrně jsem vzal za kliku.
„Co je?!“ uslyšel jsem, když jsem vkročil. Slyšel jsem to stejně nahlas a
stejně naštvaně, jako před chvilkou
to Táhni! Vlastně – to Dál!
Mistr ležel na kanapi u okna, nad
ním se skláněla ošetřovatelka. Mistr
byl právě po úrazu, spadl z parapetu
okna, pod nímž ležel na kanapi.
„Dobrý den. Já jsem nějakej Milda
Frýdl ze Zadní Třebaně a přišel jsem
se zeptat, zda byste si s námi nechtěl
zahrát divadlo.“
„Nechtěl!“
Otočil jsem se ke dveřím a byl vlastně rád, že už je to za mnou.
„Kam deš!?“
„Pryč, domů – když s námi divadlo
hrát nechcete, co bych tu dělal?“
„To, že nechci hrát divadlo, ještě neznamená, že ho hrát nebudu! Posledních třicet let dělám jenom věci, které dělat nechci. Sedni si!“
Takhle to začalo, věřte nevěřte. Sedl
jsem si a strávil v Kytíně dvě hodiny,
nejméně. Týden nato zase a pak ještě
jednou, to už jsem si troufl vzít i scénář. Ten jsem pak mimochodem
musel přivézt ještě několikrát, v záplavě knih, časopisů, lejster, oblečení,
předmětů..., které Mistra obklopovaly, se mohly lehce ztratit i objemnější
desky, než ty s pár desítkami stránek
Postřižin. Stejně to ale bylo zbytečné

– text se nikdy nenaučil a i když měl
kolem sebe na scéně pořád několik
taháků, říkal si, co chtěl a kdy chtěl.
Nejednoho z jeho kolegů, najmě těch
profesionálních, to štvalo. Velmi je to
štvalo, občas mi vraceli scénář: Buď
on, a nebo já...! Kolegy neprofesionály zase často vytáčel svou náladovostí, arogancí, hulvátstvím. Všeho
jsem si za těch pár let užil dosytosti,
vozil jsem ho na většinu zkoušek i
představení. Občas jsem se u něj v
Kytíně zastavil – i v době, kdy už s
námi divadlo nehrál. Byl vždycky
stejně hřmotný, většinou protivný,
nadával do telefonu novinářům či filmařům, hádal se se sestrou i s kýmkoliv jiným, kdo se ocitnul v jeho
akčním rádiu. Někdy ze mě vymámil
doutník, párkrát jsem ho vezl do
Mníšku na nákup, i na obědě u Dörnerů jsme byli. Když měl dobrou náladu, zpíval mi Chytila patrola prostitutku mladou. „To se ti líbí, ne,
Třehusk...?! smál se s narážkou na
mou příslušnost ke staropražské kapele stejného jména. „Mohli bysme
spolu jezdit po besedách a já bych to
tam pokaždý zahulákal...“
Mrzí mě, že už si spolu nezahulákáme. Ale jsem upřímně rád, že jsme si
alespoň párkrát zahulákat stačili. A
že jsem tehdy, při prvním setkání a
při tom Dál!, co znělo jako Táhni!, z
Kytína neutekl. Přišel bych o hodně,
to vám řeknu...
Miloslav FRÝDl

»Vyráběli« dobrou partu

V POSTŘIŽINÁCH. Pavel Landovský v květnu 2008, při focení propagačních snímků na muzikál Postřižiny.
Foto Michaela FEUEREISloVá

Na tři dny do nedalekého Srbska se
vydali žáci zadnotřebaňské málotřídky. Všechny činnosti a hry, které
jsme provozovali, měli jediný cíl:
udělat ze školáků dobrou partu! Děti
se zapojovaly do všech činností, pro
některé byl náš pobyt i zkouškou jejich samostatnosti a statečnosti. Řadu her jsme hráli přímo v hotelu, kde
jsme byli ubytováni, jiné venku, chodili jsme na výlety. Věřím, že to byl
pro žáky příjemný vstup do školního
roku a pro prvňáčky příležitost k seznámení se se staršími spolužáky.
Pavlína FIAloVá, ZŠ Z. Třebaň

Cena Našich novin už zná tucet letošních finalistů
LAUREÁT OCENĚNÍ URČENÉHO LIDEM, KTEŘÍ NEZIŠTNĚ PRACUJÍ PRO NÁŠ KRAJ, BUDE VYHLÁŠEN 8. 11. V LETECH
Poberouní - Svatomartinské posvícení na letovské návsi, kde bude v sobotu 8. 11. v 15.00 vyhlášen letošní laureát Ceny Našich novin - Ceny Arnošta Tučka, se kvapem blíží. Kdo jím
bude? Redakční rada a tzv. Akademie laureátů
(nositelé Ceny NN z minulých let) spolu se čtenáři navrhli letos celkem 32 jmen a z nich vybrali následující tucet finalistů. Jeden z nich
převezme v Letech Cenu za rok 2014.
Svým hlasováním se rozhodnutí poroty můžete
pokusit ovlivnit stále i vy, čtenáři poberounského
občasníku. Stačí, když jedno z jmen zašlete na adresu redakce@nasenoviny.net (případně dopisem
na Naše noviny, Třebaňská 96, 26729 Zadní Třebaň). Z autorů čtenářských návrhů zároveň vylosujeme jednoho, který získá od redakce dárek a finanční prémii. Více o minulých cenách si můžete
přečíst na speciálních stránkách http://cnn.nasenoviny.net.
Josef KOZÁK
Finalisté Ceny NN 2014
BLAŽENÍN Pavel Černošice - za organizaci kulturního a veřejného dění v Černošicích, za ochotu
i pomoc s akcemi v regionu
HOLÝ Jaroslav, Řevnice - za trénování malých
fotbalistů v Letech

KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnický
Sokol, za podporu regionální kultury a regionální-

VYHRAJE? Jedna z navržených kandidátek na
letošní Cenu NN, sběratelka panenek, Ivana Zrostlíková z Řevnic.
Foto ARCHIV

ho sportu i za spolupráci s Našimi novinami
KRÁL Karel, Dobřichovice - za obrovskou obětavost amatérskému divadlu, za skvělou reprezentaci našeho regionu prostřednictvím hereckého
výkonu ve hře Noc na Karlštejně
LÁTALOVI Marcela a Ivan, Černošice - za
dlouholeté vedení folklorního souboru Pramínek,
za snahu o zachování kulturního dědictví a účast
na kulturním životě v regionu
MÁLKOVÁ Lucie, Hlásná Třebaň - za práci s
malými hasiči
PROCHÁZKA Petr, Svinaře - za dlouholetou
práci pro obec, za pořádání akcí i za to, že ve Svinařích tak dobře funguje Sokol
TUČKOVÁ Hana, Zadní Třebaň - za pomoc při
organizaci májů, účinkování s ochotníky, účast při
organizování kulturních akcí v okolí Zadní Třebaně i udržování družebních aktivit této obce
VALEŠ Zdeněk, Řevnice - za obětavé a moudré
vedení mládeže v oddílu Tuláci
VÁŇA Petr, Karlík - za obětavé a moudré vedení
mládeže v oddílu Tuláci
VAŇKOVÁ Monika, Zadní Třebaň - za nasazení a neúnavné aktivity pro Sokol Řevnice i kino
ZROSTLÍKOVÁ Ivana, Řevnice - za práci s
dětmi a mládeží v taneční skupině Proměny
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Koncerty Filipové jsou výjimečné...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Z českých umělců je držitelkou titulu třeba herecká legenda Květa Fialová a nyní tedy i Filipová.
Zamilovaná, Za všechno může čas,

Kina v okolí

KINO LITEŇ

24. 10. 18.00 LORAX

KINO ŘEVNICE
22. 10. 20.00 VÝCHOZÍ BOD
24. 10. 20.00 CO JSME KOMU UDĚLALI?
25. 10. 16.00 ŠKATULÁCI
25. 10. 20.00 NYMFOMANKA 2 - REŽISÉRSKÁ VERZE
29. 10. 15.00 TŘI BRATŘI
29. 10. 20.00 O KONÍCH A LIDECH
31. 10. 20.00 DEAD SNOW: RUDÝ VS.
MRTVÝ
1. 11. 15.30 WINX CLUB - V
TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
1. 11. 17.30 LABYRINT: ÚTĚK
1. 11. 20.00 DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN

Prý se tomu říká láska. Písně, které
patří mezi nejznámější melodie, jsou
slyšet nejen v koncertních sálech, ale
dnes už třeba i u táborových ohňů.
Lenka Filipová je také na koncertech
stále řadí do repertoáru. Úspěšně
koncertuje po celý rok, její podmanivý hlas, české i francouzské texty
písní a famózní kytarové umění
mohou posluchači obdivovat v romantických prostředích zámků, klášterů, kostelů, parků a zámeckých zahrad. Tak jako v Mníšku.
Na koncertech uslyšíte největší Lenčiny hity, navíc i se vzpomínkami na
tragicky zesnulého zpěváka Karla
Zicha, od jehož úmrtí letos uplynulo
již 10 let. Filipová vystupovala se
Zichem a jeho skupinou Flop v le-

tech 1979 až 1981, hostovala ovšem
také se skupinou Spirituál Kvintet,
ve které Karel Zich zpíval.
Lenku můžete v nejbližší době slyšet
v Kolíně, ve Velké synagoze v Plzni,
v Jablonci nad Nisou, Českých Budějovicích, Táboře, Brně... Na Slovensku vystoupí v Prešově, Martinu,
Liptovském Mikuláši či Trenčíně.
Letošní koncertování pak završí Vánočním vystoupením v Praze.
A jaký je běžný život této stále populární zpěvačky? Je velmi činorodá a
aktivní. Kromě koncertů, kde často
účinkuje se svou dcerou Lenny,
která byla v loňském roce dokonce
oceněna Andělem v kategorii objev
roku, vytvořila Lenka Filipová na
svých stránkách kytarovou školu ne-

V Dobřichovicích zpívala Jíšová s dcerou

20. 10. a 26. 10. 17.30 CO S LÁSKOU
20. 10. - 22. 10. 18.30 (Po 20.00) DRACULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
22. 10. 13.45 POŠŤÁK PAT
24.-26. 10. 15.30 (Pá 17.30) ŠKATULÁCI
23. 10. - 25. 10. 18.30 (Pá 20.00, So
17.30) INTIMITY
25. 10. - 26. 10. 20.00 SOUDCE
27. 10. 18.30 FAKJŮ PANE UČITELI
27. 10., 30. 10., 3. 11. 20.00 (Čt 17.30)
ZMIZELÁ
28. 10. 17.30 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
28. 10. 20.00 FELVIDÉK - HORNÁ ZEM
29. 10. - 30. 10. 17.30 (Čt 20.15) CO
JSME KOMU UDĚLALI?
29. 10. 20.00 NICK CAVE: 20 000 DNÍ
NA ZEMI
30. 10. 15.30 ODBORNÝ DOHLED
NAD VÝCHODEM SLUNCE
31. 10. 17.30 ANNABELLE
31. 10. - 2. 11. 20.00 (So 17.30) MAPY
KE HVĚZDÁM
1. 11. 15.30 WINX CLUB - V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
1. 11. - 3. 11. 17.30 (So 20.00) MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY

KINO RADOTÍN
21. 10. 17.30 CO S LÁSKOU
21. 10. 20.00 RÁDIO ALICE
22. 10. 9.30 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
22. 10. 17.30 a 28. 10. 20.00 NICK
CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
22. 10. 20.00 ANABELLE
23. 10. a 29. 10. 17.30 (St 20.00) CO
JSME KOMU UDĚLALI
23. 10. 20.00 BJÖRK BIOPHILLA LIVE
- záznam koncertu
24. 10., 28. 10. a 30. 10. 17.30
ŠKATULÁCI 3D
24. 10. 20.00 DRÁKULA: NEZNÁMÁ
LEGENDA
25. 10. 14.45 ČESKÁ FILHARMONIE přenos z Rudolfina
25. a 29. 10. 19.00 (Út 17.30) INTIMITY
30. 10. 20.00 MAMI!

Pavlína Jíšová, folková zpěvačka známá ze skupiny Nezmaři, vystoupila
10. října v dobřichovickém sále Dr. Fürsta. Příjemným překvapením byl
host večera - její dcera Adéla Jonášová. Obě dámy se výborně doplňovaly svými čistými hlasy a dvěma kytarami. Adéla během večera kytaru prostřídala s flétnou a klavírem. Pavlína Jíšová také představila své nové CD
Já písnička, které je složeno z jejích starších písní v novém kabátě, čili s
novými aranžemi.
Text a foto Andrea Kudrnová, dobřichovice

bo se například stala jednou z tváří
projektu Avon proti rakovině prsu.
Jana DIGRINOVÁ,
Mníšek pod Brdy

Tipy NN
* Rick Shea, americký kytarista a
zpěvák, představí svůj sólový projekt 22. 10. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 150 Kč. (pab)
* Hru Sladké tajemství v režii Jiřího Oberfalzera uvede Dobřichovická divadelní společnost 23. 10. od
19.00 v pražském Divadle bez zábradlí.
(mif)
* Ondřej Smeykal zahraje na didgeridoo 24. 10. od 19.00 v Čajovně
Cherubín Řevnice. Vstupné 250/200
korun.
(vyp)
* Druhý díl černošického drumandbassového mejdanu, tentokrát s DJ a
producentem Philipem TBC se bude
odbývat 24. 10. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice.
(vš)
* Den otevřených dveří Keramické
dílny v Klínci se uskuteční 25. 10.
od 10.00 do 17.00. Kromě výstavy
keramiky vás čeká malování na hrnky či dětská keramická dílna. (mab)
* Pořad souboru Ludus Musicus
Snění o minulosti k příležitosti státního svátku můžete zhlédnout 28.
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)
* Komentovaná prohlídka k výstavě Berounští hrnčíři z pohledu archeologie se koná 30. 10. od 17.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun. (pap)
* Koncert německého Dua Synergy
hostí v rámci mezinárodního hudebního festivalu Kytara napříč žánry
30. 10. od 20.00 černošický Club
Kino. Vstupné 150 Kč.
(pab)
* Písničkář Jiří Schmitzer zahraje
31.10. od 20.00 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 200/170 Kč. (pab)
* Výstava autorských fotografií Jaroslava Vokurky nazvaná Cesty
zdobí do konce říjen interiér kavárny Modrý domeček Řevnice. (zud)
* Výstava obrazů Hany Mislerové
v kostele sv. Maří Magdaleny na
Skalce potrvá do 2. 11.
(jab)
* Výstava Naši motýli je do 9. 11.
instalována v Muzeu Českého krasu
Beroun. Na výstavě je k vidění více
než 5 000 kusů motýlů.
(pep)
* Prodejní výstavu Love for Guatemala hostí do 14. 11. Obecní knihovna Mořinka.
(kas)

Mníšecký zámek pořádá soutěž pro děti v malování Ježíšků
Ce je pro nás symbolem Vánoc? Santa Claus, Děda Mráz nebo Ježíšek? Určitě Ježíšek, i když má
nemálo konkurentů. Přijďte oživit a podpořit tradici českých Vánoc, zapojte se do soutěže v malování na zámku v Mníšku pod Brdy!
Na vybraných hradech, zámcích a jiných objektech se bude poslední říjnový víkend v rámci projektu Vánoce s naším Ježíškem konat výtvarná
soutěž. Navodí sváteční náladu, připomene, že
Vánoce se blíží, a hlavně, že nás nečeká jen období spěchu, nakupování, pečení a uklízení. Čeká
nás doba pohody, klidu a rozjímání, s níž je nerozlučně spojen, jako hlavní symbol našich Vánoc,
Ježíšek. V posledních letech na nás sice všude číhá Santa Claus, ale my jistě všichni cítíme, že k
našim svátkům patří koledy, kapr a - Ježíšek.
Děti, jak vy si představujete Ježíška? V kolébce,

když se narodil, nebo jak naděluje dárky? Namalujte nám jeho obrázek! U vás doma nebo u nás na
zámku. Malujte pastelkami, temperami, použijte
fixy, obyčejnou tužku nebo cokoliv chcete a pusťte se do práce. Vytvořte obrázek na téma Betlémský příběh v koledách a právě podle koled, které
umíte zazpívat, můžete malovat.
Mnoho hezkých obrázků se potom vybere a poputuje do finálové soutěže. A představte si, budou v
době adventní k vidění i v ulicích při výstavě nazvané Betlémský příběh v koledách očima dětí.
Každý si je bude moci prohlédnout při nákupech
nebo předvánočních procházkách a potěšit se vaším uměním.
Přijďte tradici našeho Ježíška s dětmi podpořit i
do zámku v Mníšku pod Brdy. O víkendu 25. a 26.
10. se otevře zámecký výtvarný ateliér, kde se

mohou děti posadit a svůj obrázek namalovat. Samozřejmě ale mohou přinést svého Ježíška namalovaného už z domova, kde jsou zvyklé a mají své
zázemí. Nezapomeňte označit obrázek jménem,
věkem, adresou a kontaktem.
Školy a školky zúčastněte se také! Tvořte při hodinách výtvarné výchovy nebo v družině. Děti určitě nebudou při malování Ježíška zlobit, budou
se těšit na Vánoce a zároveň si v této naší moderní době oživí připomínku našich tradičních Vánoc
a Ježíška, který k nim patří. Paní učitelky, učitelé,
tety a paní vychovatelky, obrázky dětských kolektivů noste k nám do mníšeckého zámku. Přijďte
kdykoli, mimo pondělí, v otevírací době zámku,
nejpozději o víkendu 25. a 26. 10. Budeme se těšit
na co nejvíce obrázků.
Jana DIGRINOVÁ,
Mníšek pod Brdy
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

21/2014 (162)

Volby jsou za námi, nové
zastupitelstvo čeká práce

Ve Všeradicích se voleb zúčastnilo 198 občanů,
což činí 54,25 % oprávněných voličů. Účast je
nižší než před čtyřmi lety, a to mne mrzí, ale je to
důsledek stále se prohlubujícího nezájmu občanů
o dění v obci. Do obecního zastupitelstva byli
zvoleni tito lidé: JUDr. Jana Brodinová (167 hlasů), Martin Kunc (156), Roman Špalek (138), Tomáš Červený (129), Ing. Petra Kratochvílová
(128), Lukáš Tesařík (123) a Jakub Kácha (93).
Všem zvoleným blahopřeji. Musím je ale zároveň
upozornit, že je čeká spousta poctivé práce, aby
udrželi nastartovaný rozvoj naší obce i v dalších
čtyřech letech. Nebude to nic snadného. Jako jeden z úkolů na následující období si mohou dát
závazek, že zvýší zájem a zapojení občanů do života obce, aby je za čtyři roky volilo více občanů.
Všem zvoleným přeji, aby nové zastupitelstvo dobře fungovalo, jako jednotný a kompaktní celek.
Děkuji všem občanům, kteří se voleb zúčastnili.
Vy, kteří jste nešli, nenadávejte v následujících letech na zastupitelstvo - měli jste možnost volit či
být voleni, ale svoji šanci jste z pohodlnosti či jiného důvodu nevyužili. Raději pomozte novým
zastupitelům v jejich práci skutkem a svojí aktivitou ve prospěch obce, neboť každá pomoc je dobrá k rozvoji Všeradic!
Bohumil STIBAL,
starosta Všeradice

V DOLANECH. Jakub Kácha, Bohumil Stibal (druhý a třetí zleva nahoře) a Tomáš Červený (první
zleva dole) s dolanskými krajany, kterým předali hasičskou stříkačku z Hostomic.
Foto ARCHIV

Všeradičtí odvezli krajanům hasičskou cisternu
PŘÍŠTÍ ROK SE USKUTEČNÍ PRVNÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV Z CHORVATSKA, RUMUNSKA A ČECH
V sobotu 11. října bylo v chorvatských Dolanech, obci, kterou obývají čeští krajané, vyloženo dlouho
očekávané hasičské vozidlo CAS 25.
Jedná se o dar, který domluvil všeradický starosta Bohumil Stibal. Auto,
včetně dopravy na místo určení, darovalo dolanské jednotce dobrovolných hasičů město Hostomice. Zaslouží si za to obrovské poděkování.
Cisterna byla oficiálně předána v neděli 12. 10. za účasti starosty Všeradic Bohumila Stibala, velitele všeradických hasičů Tomáše Červeného
a jeho zástupce Jakuba Káchy. Za
místní se zúčastnila velká část místního hasičského sboru, vedoucí České besedy v Dolanech Světluška
Prokopič a starosta města Daruvar
Dalibor Rohlík. Po předání a krátkém seznámení s vozidlem následovala prohlídka místní hasičské zbrojnice. Vzájemná výměna zkušeností

se protáhla do pozdních nočních hodin. Druhý den dopoledne starosta
řešil technické a organizační podmínky převodu s místními úřady, následně pak vystoupil v daruvarském
rádiu. Pro nás bylo dopoledne příjemnější - navštívili jsme daruvarský
profesionální hasičský sbor a prohlédli si jeho techniky. Po obědě

jsme se všichni přesunuli zpět do
Dolan, kde jsme až do pozdního odpoledne zaškolovali místní hasiče v
obsluze a práci s novým vozidlem.
Když jsme doplnili vodu a zaparkovali vozidlo připravené k výjezdu do
hasičárny, zbyl ještě čas na neformální posezení a domluvu dalších
společných akcí. Věřím, že jich v

Připili si vodou z nového vodovodu

Z podbrdského kraje

Osovští si připomenou
vznik republiky i válku

Slavnostní shromáždění u příležitosti 96. výročí vzniku Československa
a 100. výročí začátku 1. světové
války se bude konat v Osově v neděli 26. října u pomníku padlým zdejším vojínům. Akce začne přibližně v
11.15 po skončení bohoslužby, kdy
se přítomní sejdou u pomníku stojícího v těsné blízkosti kostela. Na
programu je kladení věnců i povídání o historii války a první republiky.
Lidé se dozvědí, co se v této vzrušené době odehrávalo v Osově a
Osovci. Zazpívá soubor Kolorit.
Marie PLECITÁ, Osov

budoucnu nebude málo. Do měsíce
navštívíme Dolany znovu, abychom
dohodli termín na příští rok, kdy zde
společně uspořádáme meziobecní (a
mezinárodní) hasičskou soutěž Dolany - Všeradice - Gernik. Tato soutěž by se měla každý rok konat v jiné
obci, první ročník právě v Dolanech.
Doufám, že postupně najdeme další
možnosti a příležitosti pro vzájemná
setkávání, díky nimž bychom prohlubovali nově vzniklá přátelství.
Nic z toho by však nebylo možné,
pokud by za těmito akcemi nestáli
lidé jako je B. Stibal, S. Prokopic a
další.
Tomáš Červený,
velitel SDh všeradice

V pátek 17. 10. byla ve Všeradicích
slavnostně ukončena výstavba vodovodu a kanalizace, vůbec největší investiční akce v 750leté historii
obce. Oslavy se kromě občanů a dodavatelů zúčastnila i poslankyně
Kristýna Zelienková, o kulturní
vložku se postaraly děti z naší školky a kapela Třehusk.
Výstavba byla zahájena 3. 4. 2013.
Tehdy se zdála realizační doba 19
měsíců na rozsah prací krátká.
Naštěstí se obavy a úskalí při vý-

stavbě podařilo překonat a my jsme
si po 19 měsících mohli připít na
zdar akce vodou z našeho všeradického vodovodu (na snímku). Splnilo
se to, co se před osmi lety, když
jsem nastupoval do funkce starosty,
zdálo být snem. Zdar akce dokazuje, jak je důležité snít a zároveň dělat pro splnění snů maximum. Chvíli
to trvalo, ale teď máme to, co naše
obec pro další rozvoj nutně potřebuje. Bohumil STIBAL, starosta
Foto Lenka STIBALOVÁ

* Písničkář Honza Jícha s kapelou
zahrají 31. 10.od 19.00 v hostinci U
Menclů Hatě. Martina Jíchová
* Fotografie ze všeradických Zámeckých večerů, jejichž autorkou je
Alena Šustrová, jsou k vidění v kulturním sále Podbrdy.
(aš)
* U dopravní nehody poblíž Haloun zasahovali 14. 10. řevničtí profesionální hasiči. „Auto sjelo ze silnice do příkopu,“ uvedl hasič Pavel
Vintera. „Dvěma zraněným jsme
poskytli předlékařskou pomoc a po
příjezdu záchranky je předali do její
péče,“ dodal s tím, že hasiči také zabezpečili nabouraný vůz proti požáru.
(mif)
* Dvě jízdní kola a 10 kg měděného drátu ukradl z garáže rekreační
chaty v Bělči neznámý zloděj. Ze
zahrady navíc odnesl bonsaje a travní rozprašovač. Majiteli způsobil
škodu bezmála 170.000 Kč. (mif)
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Mohli jsme také bojovat za III. říši!
BÝVALÝ ZANDOTŘEBAŇSKÝ KRONIKÁŘ FRANTIŠEK ŠEDIVÝ REAGUJE NA ČLÁNEK JOSEF KOZÁKA
Znovu se vracím k článku J. Kozáka
kritizujícímu rozbití monarchie (NN
18/14). Psát o rozpadu RakouskaUherska jako o zásadní chybě je i po
téměř sto letech poněkud smělé. Chceme-li se pokusit nalézt seriozní odpověď, musíme se vrátit do dějin.
Přirozený vývoj
Feudalismus se rozpadl vinou vnitřních neshod mezi feudály. Bylo třeba vlády jedné ruky. Nastupuje monarchie-král. Francouzská a americká revoluce vymanila člověka z nesvobody. Otevřela mu cestu i k poznání svobody národní. Začaly se
ozývat národy uzamčené v monarchiích. Stále více vynikaly nevýhody
takového seskupení. Pokud jde o Rakousko, je třeba respektovat národnostní rozdíly a hlavně to, že se zde
odehrával již pomalu století zápas
mezi vládnoucím živlem germánským a Slovany. Jedním z jeho projevů byl i sarajevský atentát. Nebylo
možné potrestat pachatele a ušetřit
Srbsko války? Germánsko-uherské
mocnářství se rozhodlo k násilnému
řešení, rozhodlo se vymazat ostrůvek Slovanstva z mapy. Tak to pochopily i ostatní »státečky«, včetně
království českého, a využily války
k osvobození. Přirozený vývoj.
Názor austrofila na rozpad či rozbití

monarchie se jistě liší od názoru českého vlastence. Prvorepubliková demokracie měla mezery. Utváření samostatného státu po třista letech
nesvobody nebylo snadné. Poukazovat na odměny legionářům ve formě
trojnásobného zápočtu legionářských let do penze se myslím nehodí. Zasloužili se o stát. Tomu, kdo
jim to záviděl, bych přál půlroční
pobyt v zasněžených pláních Sibiře
nebo na trati k Archangelsku v mrazech pod 50 stupňů. Místa ve státních službách? Kolik z nich na ně
dosáhlo vzděláním? Odvedenci v 18
letech neměli maturitu a po návratu
po šesti i více letech už neměli možnost dostudovat. Kolik jich bylo v
četnictvu? Ohlédněme se kolem: Liteň nikdo, Řevnice nikdo, Karlštejn
nikdo, jediný legionář v početné berounské policejní stanici. O to více
jich bylo v pohraničí a Podkarpatské
Rusi, kam nikdo nechtěl...
Německo toužilo po odvetě
Zvláštní je názor autora článku, že
rozbití monarchie vedlo k nástupu
fašismu a druhé válce i k upevnění
bolševické moci a jejímu rozšíření
po Evropě. Nepochopil jsem, jak pád
monarchie vedl k nástupu fašismu a
k druhé válce. Monarchie i Německo
byly poraženy. Zatímco Rakousko se

s tím snažilo vypořádat cestou získání hospodářského i sociálního postavení normálního evropského státu,
Německo toužilo po odvetě. Sociální
problémy řešilo zbrojením a válečnými přípravami. Nástup Hitlera byl
mezníkem ve vývoji poválečné Evropy. Rakousko bylo připojeno k
Německu a toto germánské soustátí
nastoupilo cestu dobití ztracených
zemí. Tvrdit, že rozbití monarchie
vedlo k upevnění bolševické moci a
jejímu rozšíření po celé Evropě, je
plácnutí do stolu. Rozšíření a upevnění bolševismu mělo sociální příčiny. Ty nelze popřít, právě tak jako
vliv výsledku druhé světové války.
Jaký dopad mělo rozbití monarchie
na Itálii a Francii, kde bylo více komunistů než v ČSR, ale nehrozilo
nebezpečí vojenského zásahu...?
To, čím je Evropská unie, se vůbec
nepodobá monarchii. Již Jiří z Poděbrad usiloval o vytvoření spojených
evropských států. Dělo se tak ve
snaze zabránit válkám. Nyní jde i o
uspořádání hospodářské. »Nacionálně« smýšlející politici monarchii nerozbili. Rozpadla se sama, když její
úkol v dějinách byl splněn. Stane se
tak možná i s demokracií. Zatímco
feudalismus skončil spory mezi šlechtici, dostává se demokracie do podobné situace spory mezi politický-

mi stranami, v nichž zaniká úmysl
dosáhnout konstruktivního jednání a
tím i cíle. Jsou nesporné ideály, z
nichž se zrodil náš stát. Od jeho zrodu uplynulo pomalu sto let. Z toho
bylo padesát nenormálních a ve zbývajících padesáti se politici učí jednat, vládnout.
Opět za cizí zájmy
Nechci zlehčovat význam a váhu historiků, ale myslím si, že než někdo
začne vážit kroky našich národních
vůdců, i směřování našich dějin, měl
by si napřed přečíst třeba TGM Rusko a Evropa, Česká otázka, Ideály humanitní, něco z Pekaře a především dílo Eduarda Beneše Demokracie dnes a zítra.
Ani já nejsem historik. Jen se snažím
vidět věci tak, jak se odehrály.
Mnohých z nich jsem byl svědkem,
ne-li účastníkem. Na co by měli
všichni korektoři dějin a vývoje po
první světové válce myslet, je, že
kdyby se monarchie nerozpadla, tak
jsme jako rakouští vojáci spadli po
připojení Rakouska ke III. říši do německé armády a ve druhé světové
válce opět narukovali za cizí zájmy.
Nevím, kde bychom skončili životy.
Možná v Normandii, spíše u Stalingradu či v zajateckých táborech na
Sibiři. František Šedivý, Řevnice

Pražské děti s hudbou do zajetí nepřešly, to je pohádka...
Některé propagandistické výroky
mají tuhý kořínek. V souvislosti s
Velkou válkou je to třeba »pohádka«
o hromadném přechodu 28. pěšího
pluku, tzv. Pražských dětí, do ruského zajetí, ke kterému vyhrávala plukovní kapela. Představuji si karpatské stráně, plné zbytků sněhu a bláta,
natažené překážky z ostnatého drátu
a mezi tím vyhladovělé, zavšivené a
promrzlé vojáky, kteří se seřadí, kapela začne hrát a všichni vesele mávajíce čepicemi kráčí k ruským štelunkům. Co dělají němečtí vojáci a
důstojníci? (28. pp nebyl český ze
100 %!) A co dělá 47. pp na křídle
složený hlavně z Rakušanů? Zapálí
cigárka a čeká, až Češi přejdou, aby
mohli pokračovat ve válce?!
Celá událost se v dubnu 1915 odehrála úplně jinak. Na vině byla neschopnost velitele pluku obersta
Schaumeiera, který namísto podpory
napadených praporů v čelní linii, ponechal tyto osudu a se zbytkem plu-

Kapela 28. pěšího pluku na archivním snímku z roku 1908. Foto ARCHIV
ku se stáhl. Obklíčení vojáci samo- šváru pravda vyplavala na povrch.
zřejmě nebojovali a vzdali se. Svoji Po hrdinných bojích pochodových
neschopnost pak německý velitel setnin „osmadvacátníků“ na sočské
svaloval na české vojáky a dosáhl frontě revidoval císař svůj rozkaz a
dokonce rozpuštění pluku. To neby- 28. pěší pluk plně očistil a obnovil.
lo nic zvláštního, většina německých To už ale prvorepubliková propaganvelitelů sváděla své chyby na absen- da neuvádí, ta převzala od monarci bojového nadšení Čechů. Byli ale chie povídačku o hromadném přei spravedliví důstojníci a během nás- chodu pluku do zajetí za zvuků kaledného divizního soudu v Teme- pely a zrádné Čechy nahradila uvě-

domělými. Kdo o tom pochyboval,
byl podvraceč republiky a mohl být
odsouzen i do vězení.
Přejít do zajetí během bojů nebylo
nic jednoduchého. Bojové útvary
byly mnohonárodnostně promíchány
a Němci, Maďaři či dokonce Poláci
uprchlíkům nepřáli. Také ruská armáda byla mnohonárodnostní a ne
všichni vyznávali slovanskou vzájemnost. Mnohdy se stalo, že přeběhlíky ruská strana postřílela. Vzpomíná na to i herec Zdeněk Štěpánek,
bývalý legionář. Dvacet vojáků se
vzdalo ruským kozákům, ale jejich
nájezd přežili jen dva. Stejně tak byla různá situace na srbské frontě.
Někteří Srbové volali na Čechy Brat, brat, jiní vojáky nerozlišovali
a všichni v rakouské uniformě byli
Švaba. Podle toho se k nim i chovali. Paradoxně největší jistota zajetí
byla na italské frontě. Italové už od
dob Radeckého Čechy uznávali jako
dobré vojáky.
Josef KOZÁK

Na přísné dietě jsem byla rok, shodila jsem dvanáct kilo
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 28)

do sepisování pamětí se ve svých šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického
domova seniorů Anna vRANÁ. Přibližuje i
život v etiopské Addis Abebě, kde s manželem
pracovně pobývali.
(NN)
Tak plynuly dny, týdny a měsíce, pomalu se blížily prázdniny a naši sousedé se chystali s dětmi
na dovolenou do Čech. Ještě před odjezdem jsme
společně zašli do blízké restaurace na oběd. Byl to
vyhlášený podnik, jídlo bylo dobré. Rozloučili
jsme se s přáteli a vrátili se domů. Asi po týdnu se
mi udělalo špatně od žaludku, rozbolelo mě břicho a šly na mě mrákoty. S vynaložením všech sil
a s Janovou pomocí jsem se dostala na lůžko.
Doufala jsem, že klid a dieta vše spraví, ale nevolnosti se stupňovaly, a tak mě Jan odvezl do nemocnice na vyšetření. Zjistili, že mám infekční
žloutenku. Odbornému vyšetření se podrobili i os-

tatní členové rodiny a také Georgina a Gondere;
výsledky byly negativní. Dostali ještě pro jistotu
nějaké injekce. Nikdo z nich žloutenku nedostal,
ale mne si už v nemocnici nechali. Byla jsem na
kapačkách, v klidu, na lůžku a měla jsem přísnou
dietu. K obědu se střídalo dušené kuře bez tuku s
vařenou mrkví a bramborem. Nebo vařené hovězí
s vařenou červenou řepou; to byl takový lehký,
dobrý salát, trošičku slaný, trošku sladký, ten mi
nevadil. Žádné koření, ani dost málo. Při té příležitosti musím vzpomenout na můj nedělní oběd v
ruské porodnici: tenkrát mi přinesli indžeru a vot,
to je ethiopské sváteční jídlo s masem, spoustou
cibule, česneku a dušených rajčat kořeněné speciálním přepuštěným máslem a berberou. Indžeru
nenechali na talíři v podobě placky, ale nakrájeli
ji na pásky asi 5 cm široké, které svinuli na talíři
do kotoučů. Bylo to výborné, ale pálilo to jako

čert. Miminko kupodivu nic nenamítalo, ani se
neosypalo, asi proto, že bylo, jak říkala naše Georgina, Terezučka turu lidž!
V nemocnici jsem pobyla se žloutenkou dva týdny, o děti se zatím starala paní Petránková. Když
jsem se vrátila domů, měla jsem dietu: vařené či
dušené maso s mrkví nebo s červenou řepou, kaši
z ovesných vloček. Pro rodinu jsem vařila běžná
jídla, ale sama jsem je nemohla ani ochutnat. Vadily mi i pečené buchty, jen kousek jsem ochutnala a bylo mi těžko. Zůstala jsem na dietě rok a
shodila 12 kg. Když se vrátili Sailerovi z dovolené, dozvěděli jsme se, že jejich dcerka Olinka po
příjezdu do Čech onemocněla infekční žloutenkou! Tedy v době, kdy jsem se rozstonala i já.
Dumali jsme, kde jsme se asi nakazily - možná v
té restauraci, kde jsme měli společný dobrý oběd.
(Pokračování)
Anna vRANÁ, dobřichovice
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V zastupitelstvu je
rychtář současný i minulý
Karlštejn - Čtyři mandáty pro Sdružení za
lepší Karlštejn (SZLK) současného starosty
Petra Rampase, čtyři pro Sdružení nezávislých kandidátů Poučník, Budňany (SNK PB) bývalého starosty Miroslava Ureše. A
jeden pro kandidáta Občanské demokratické
strany. Tak dopadly komunální volby, které
se konaly 10. a 11. října. V Karlštejně k nim
dorazilo 465 voličů, což představuje volební
účast 70,45 %. Rozhodli o tom, že nové zastupitelstvo městyse má toto složení:
Petr Rampas (SZLK)
Karel Vobořil (SZLK)
Vladimír Kabát (SZLK)
Miloslav Tůma (SZLK)
Petr Pekárek (SNK - PB)
Miroslav Ureš (SNK - PB)
Josef Čvančara (SNK - PB)
Hana Lacmanová (SNK - PB)
Pavel Staněk (ODS)
Nejvíce hlasů dostal Petr Pekárek (203) následován Miroslavem Urešem (200) a Petrem Rampasem (193). Zástupci SNK Pro
další rozvoj městyse Karlštejn a PRO Karlštejn se do zastupitelstva nedostali.
(mif)

NOVÁ CÍSAŘOVNA. Císařovnu Elišku si letos poprvé zahrála Veronika Rampasová. Foto NN M. FRÝDL

Vinobraní přilákalo sedmnáct tisíc návštěvníků
VELKÝ OHLAS MĚLY LETOŠNÍ NOVINKY - JÍZDY PARNÍHO VLAKU, MUZIKáL NOc NA KARLŠTEJNĚ I DEgUSTAcE VÍN
Již osmnáctkrát zazněly při zahájení
slavnostního průvodu Karlštejnského vinobraní královské fanfáry karlštejnských pozounérů. Naposledy
27. a 28. 9. letošního roku. Krásné
podzimní počasí přilákalo oba dny
do Karlštejna téměř 17 000 lidí, kteří
se přišli pobavit a načerpat něco málo z historické doby vlády císaře
římského a krále českého Karla IV.
Dvoudenní program byl opět koncipován tak, aby návštěvníkům co nejvíce přiblížil dobu 14. století. Špičkové profesionální a amatérské soubory i jednotlivci bavili diváky na
šesti scénách v Karlštejně od dopoledních do nočních hodin. Ke spokojenosti návštěvníků se nám podařilo
zrealizovat několik novinek. Oslovi-

li jsme Iron Monument Club Plzeň,
spolek sdružující zájemce o železniční technické památky, který zajistil dopravu na vinobraní historickým
parním expresem mezi Prahou a
Karlštejnem se zastávkami v Dobřichovicích a Řevnicích 6x denně tam
i zpět. Atraktivní způsob dopravy
využilo za oba dny více než 1 500
zájemců. Dalším triumfem bylo sobotní večerní uvedení muzikálu Noc
na Karlštejně jako součást XVIII.
Karlštejnského vinobraní - 300 diváků zaplnilo do posledního místečka
hlediště šermířů historické skupiny
Traken. Ve dne se zde odehrával 2x
denně Královský rytířský turnaj, jeho rytíři v plné zbroji se zúčastnili i
slavnostního historického průvodu z

vinic na hrad. Divadelní představení
uváděné poberounským souborem v
režii M. Frýdla mělo velký ohlas.
Vstřícnost a ochota pracovníků divadelní techniky i skvělé výkony herců
v netradičním prostředí, doslova na
zelené louce, zasluhují poděkování a
obdiv. Byla to pro nás organizátory a
vlastně i divadelníky premiéra, na
kterou bychom chtěli příští rok opět
navázat.
Novinkou byla také degustace karlštejnských vín a prohlídka vinařství
ve VSV Karlštejn. Po osmi letech se
z osobních důvodů vzdala představitelka císařovny Jana Kačerová své
funkce - letos byla vybrána Veronika
Rampasová, která tak jako předchozí představitelka Elišky Pomořanské

je karlštejnskou rodačkou i členkou
Karlštejnského kulturního sdružení.
V předchozích ročnících si prošla
všechny »funkce« od pážat po fraucimor královny. Je důstojnou nástupkyní a novou partnerkou dlouholetého představitele Karla IV., Zdeňka
Krajíčka z Českého Krumlova.
XVIII. Karlštejnské vinobraní bylo úspěšné díky pracovitosti a obětavosti
organizátorů KKS, městyse, hradu a
vinařství Karlštejn. Díky účinkujícím za perfektní program a díky
návštěvníkům, kteří tuto neobyčejnou atmosféru spoluvytvářejí. Dovoluji si vás pozvat poslední zářijový
víkend 2015 na XIX. Karlštejnské
vinobraní. Helena KOLářOVá,
předsedkyně KKS, Karlštejn

Do romantického hotelu se sjelo patnáct unikátních aut
Acetylenová nostalgie v Karlštejně.
Pod tímto názvem pořádal 4. i 5. října Veterán Car Club Praha a městys
Karlštejn sraz veteránů vyrobených
do roku 1918. Do romantického hotelu Mlýn se sjelo patnáct unikátných vozidel, takže opravdu bylo na
co se dívat. Byly tu skutečné skvosty
- dvě auta byla dokonce vyrobena už
v roce 1907.
Historické vozy jsou ojedinělé sběratelské předměty, které mají i velkou investiční hodnotu a nelze je jen
tak spatřit v běžném, každodenním
provozu. Ani jsem nedutala, jen chodila, koukala, fotila a pozorovala.
Majitelé v dobobých kostýmech tuto
krásnou atmosféru ještě znásobovali. Všem to moc slušelo. Samé úsmě-

vy, pohoda, nálada jak má být. Akce
byla zakončena rautem a závěrečným vyhodnocením. Každý účastník
dostal bronzovou plaketu vážící 300
g. Měli jsme tu čest (bývalý starosta
Karlštejna Mirek Ureš se ženou i já),
že jsme tuto plaketu dostali také.
Prostředí romantického mlýna a tato
vozidla k sobě nádherně pasovala.
Velké poděkování patří sponzorům a
hlavně Rudlovi Žaludovi za perfektní organizaci setkání. Doufám, že
nebude poslední, ale stane se tradicí. Co dodat? Nádhera, vše klaplo
skvěle, včetně počasí, prostě musím
použít jen samé superlativy. Škoda
jen, že se nepřišlo podívat víc lidí ani netuší, o co přišli.
Text a foto
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Počasí přálo, hrozny byly kvalitní
KARLŠTEJNŠTÍ VINAŘI SE V OLOMOUCI ZÚČASTNILI VÝSTAVY CESTA RÉVY VINNÉ EVROPOU
Ve dnech 2. - 5. října byla na výstavišti Flóra Olomouc k vidění společná expozice Českého zahrádkářského svazu pod názvem Cesta révy
vinné Evropou. Autorkou unikátního
projektu byla mladá absolventka
České zemědělské univerzity v Praze Pavlína Švecová, garantem výstavy Miroslav Šmoranc. Unikátnost
tohoto díla spočívala v myšlence
ukázat návštěvníkům nejen hrozny
různých stolních a moštových odrůd
révy vinné, ale i jejich rodiče, ze kterých jednotlivé odrůdy vznikaly.
Laickým i odborným okem jsme
mohli hodnotit »rodinu« odrůdy Irsai Oliver, Čabaňská perla, Tramín
červený, Královna vinic, Chrupka
bílá, Vilard blanc, Muškát Ottonel,
Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský,
Fratava, Zweigeltrebe, Merlan, Frankovka, Sylvánské zelené, Müller
Thurgau, Rulandské bílé, Rulandské
modré, Cabernet Savignon a řadu
dalších známých i neznámých od-

růd. Hlavními dodavateli hroznů byla Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakulta v Lednici a Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Výzkumná stanice vinařská v
Karlštejně. Obě pracoviště jsou udržovateli polní kolekce Národního
genofondu révy vinné v České republice, proto mohla poskytnout tak
rozsáhlý materiál pro expozici.
Letošní rok byl pro révu vinnou rostoucí ve Výzkumné stanici vinařské
v Karlštejně velmi příznivý. Jarní
mrazíky nenadělaly škody a v době
květu bylo více než skvělé počasí.
Rovněž nám byly nakloněny dešťové srážky, které přicházely v rovnoměrných dávkách v průběhu celého
vegetačního období, a tak rostlina
netrpěla suchem ani nadměrnou vlhkostí. To nám velmi pomohlo udržet
infekční tlak plísní pod kontrolou,
protože jsme mohli v patřičné kvalitě a kvantitě aplikovat fungicidní
ochranu. Nakonec nám přálo i slu-

Rodiče přinesli ovoce, děti měly salát

VYDAŘENÁ SKLIZEŇ. „Sklizeň jde podle plánu, sklizeno máme přibližně
polovinu odrůd - Portugal, Müller Thurgau, Dornfelder, Kerner a Tramín“
potvrdil 8. října Zdeněk Beneš z Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně.
„Díky několika posledním slunným dnům se cukernatost hroznů zvýšila a
jestli podobné počasí vydrží, dočkáme se možná i přívlastkových vín Rulandské bílé i šedé a Ryzlink rýnský,“ dodal. Podle Beneše se karlštejnským vinařům vyvedlo i zdejší historické vinobraní na konci září. Prodali
2.400 litrů burčáku - 1.300 litrů bílého, zbytek červeného. „Bílý burčák byl
z našich vinic, našeho červeného bylo 450 litrů, zbytek jsme museli dokoupit z Mělníka,“ uvedl Zdeněk Beneš s tím, že část z přibližně 250 litrů burčáku, který karlštejnským vinařům zbyl, doprodávali ve dnech po vinobraní,
část použili jako zákvas pro později sklízené odrůdy.
(mif)
Foto ARCHIV
nečné počasí pro zdárné dozrávání a ce a ministerstvu zemědělství za to,
sklizeň samotných hroznů. Díky tak že nás podporuje finančně.
příznivému ročníku jsme měli kvaradomíra STřAlKOVÁ,
litní hrozny, které jsme mohli nabíd- Tereza MišTOVÁ, VSV Karlštejn
nout a s velkou radostí a pýchou
jsme to i udělali. Naší odměnou byl
krásný zážitek z mimořádné výstavy
a její spokojení návštěvníci, což Karlštejn - V plném proudu jsou
hodnotíme jako velký úspěch a krás- přípravy na Karlštejnský královný dárek k 95. výročí založení naší ský advent. Konat se bude jako
vždy - první a poslední neděli v
výzkumné stanice.
Protože úspěch je výsledkem kolek- adventu, tj. 30. 11. a 21. 12.
tivní práce, pak se patří poděkovat. Návštěvníci se mohou těšit na příPočasí za příznivý ročník 2014, Kar- jezd královny Elišky, vystoupení
lu IV. za to, že Cesta révy vinné Ev- šermířů, hudebních, tanečních a diropou vedla i přes Karlštejn, Výz- vadelních skupin, metačů ohně i dětí
kumnému ústavu rostlinné výroby v z místní školky a školy. Chybět nePraze za všestrannou podporu, celé- bude stylové tržiště, po loňském úsmu týmu pracovníků Výzkumné sta- pěchu bude znovu otevřena Karlšnice vinařské v Karlštejně za profe- tejnská muzejní stezka, tentokrát i s
(mif)
sionální a obětavou péči o naše vini- Muzeem obchodu.

Advent už se chystá

PEKLI ŠTRŮDL. Děti v karlštejnské mateřské škole pracují podle Školního
vzdělávacího programu, který má různá témata. V říjnu se vše točí kolem
zahrádky, počasí, ročního období... Učili jsme se s dětmi poznávat druhy
ovoce a zeleniny. Požádala jsem rodiče, zda by mohli přinést nějaké vzorky
z vlastní zahrádky. Výsledek byl úžasný! Rodiče přinesli velkou spoustu
ovoce ( i jižního ) a rozmanité druhy zeleniny. Udělali jsme si ovocný salát,
zeleninu použili jako přílohu k obědu a z jablíček upekli výborný štrůdl ke
svačině. A závěr? Radost z práce, nové poznatky a zkušenosti.
Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn

Karlštejnské aktuality
* Aerobic pro děti se koná každé
úterý od 17.00 do18.00 v sokolovně
Karlštejn. Cena 1.000 Kč + 20 Kč
vstupné do sokolovny. Informace na
tel.: 775 376 700. Eva KNOPOVÁ
* Týden s Míšou a Terezkou pořádá
od 27. 10. do 31. 10. karlštejnské
pracoviště Domečku Hořovice. Na
programu je podzimní putování v
okolí Karlštejna, soutěže a hry, záhadné stopování, výtvarná činnost i
celotýdenní hra. Cena 1500 Kč,
informace na tel.: 723 787 633. (ek)
* Výborný výkon předvedli fotbalisté mladší přípravky Karlštejna na
domácím turnaji. Nejprve zdolali silný celek Českého lva-Unionu Beroun, i když už prohrávali 1:3. Trefili
se Kolář, Daniel Holeček, Nosek a
Ondřej Holeček. Ve druhém zápase
vybojovali vítězství nad celkem Mořinky 3:2, branky stříleli Stříbrný,
Nosek a Štycha. Vítězství v turnaji
patří Karlštejnu. Gratulujeme! (miš)

Sledovat caparty je úžasný zážitek
V KARLŠTEJNĚ SE USKUTEČNILA SOUTĚŽ DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ
Na konci září se v karlštejnském autokempu konala soutěž v požárním útoku Karlštejnský pohár mladých hasičů. Zúčastnilo se jí 12 družstev z okresu Beroun a Prahazápad a byla rozdělena do tří kategorií.
Přípravka dorazila jediná, ze Řevnic, a dosáhla skvělého
času 44,98 vteřiny. Za to obdržela medaile a diplom. V
kategorii Mladší žáci se zúčastnila čtyři družstva. Vyhrály Řevnice I s časem 40,42 s., druzí se umístili žáci
ze Tmaně (45,76), třetí Hýskov (65,24) a čtvrté Řevnice
II. Jejich výkon byl ale rozhodčími hodnocen jako neplatný. V kategorii starších žáků bylo pořadí následující:
první se umístilo družstvo Tmaně časem 32,96s., druzí
byli žáci z Hýskova (34,07), třetí byly Malé Přílepy
(35,92), čtvrtá Hlásná Třebaň (38,41), páté Záluží
(45,94). Na šestém a sedmém místě společně skončila
družstva Karlštejna, jehož pokus byl neplatný, a Řevnice II, jejichž pokus byl rozhodčími diskvalifikován. V
obou těchto kategoriích obdržela první tři družstva poháry s diplomem, ostatní diplom. Děkuji vedoucím mladých hasičů i samotným soutěžícím. Skvělá byla hlavně
řevnická přípravka - sledovat tyto caparty je úžasný
zážitek.
Jiří MrKÁčEK, starosta SDH Karlštejn

MALÍ HASIČI. Část soutěžících na závodech mladých
hasičů v Karlštejně.
Foto Lucie BOXANOVÁ
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Vítěz festivalu dostal talíř se svíčkovou
PREMIÉROVOU OSLAVU SVÍČKOVÉ OMÁČKY V DOBŘICHOVICÍCH PROVÁZEL VELKÝ ZÁJEM VEŘEJNOSTI
První ročník Brdského festivalu
svíčkové omáčky se konal 11. října v
konírně a na nádvoří zámku Dobřichovice. Přilákal nejen kuchařky a
kuchaře z okolí - zájem projevili i
lidé zdaleka. Asi nejvzdálenějším
účastníkem byl pozdější vítěz obou
kategorií Jaroslav Petrů z Ledče nad
Sázavou. Do soutěže se zapojilo patnáct soutěžících, kteří přivezli 6 profesionálně uvařených vzorků. Zbytek byly omáčky amatérské, které si
ale s těmi profesionálními nijak nezadaly. Omáček bylo nakonec sedmnáct - šestnáctá byla náhradní pro
případ, že by se na poslední chvíli
někdo odhlásil, sedmnáctá byla svíčková pana Horáčka, který ji nabízel
na nádvoří těm, na něž se nedostalo
degustačních kupónů.
Festival provázel skoro neuvěřitelný
zájem veřejnosti. Vše se však poda-

řilo zvládnout a výsledkem byl báječný sobotní večer. Potvrdilo nám
to mnoho pochvalných mručení ze
strany veřejnosti. Pochvalu si zaslouží i hostesové a hostesky ze střední hotelové školy - bez jejich pomoci bychom tak dobře rozhodně nedopadli. Měl jsem možnost ochutnávat
vzorky při přípravě a musím říci, že
na jakési nosné svíčkové linii chuti
soutěžilo 15 zcela odlišných omáček. Kromě pětičlenné poroty vedené Helenou Rytířovou hodnotila i
laická veřejnost. Oba hodnotitelské
týmy se shodly na vítězi a ani u dalších oceněných nebylo příliš sporů.
Jisté však je, že naše individuální

závislosti na tradičních rodinných
chutích jsou významné a že nebyl
jediný vzorek, který v množství odevzdaných laických hodnocení neutržil kompletní škálu možných hodnocení, tedy od nuly = nepoživatelné
po 5 = báječné.
Věřím, že jsme udělali radost všem
soutěžícím, když se nám podařilo je
potěšit nejen pamětním listem věnovaným místním fotografem Janem
Neubertem, ale i 1,5 kg pravé svíčkové z mladého irského býčka. Zkrátka nezůstali ani degustující diváci, z jejichž středu jsme losovali vítěze drobných cen a další pravé svíčkové. Hlavní cenou pro vítěze stano-

Z našeho kraje

* Plně průjezdná je od 20. 10. silnice mezi kruhovým objezdem v
Letech a nákupním centrem Lidl, jež
byla několik dní uzavřena.
(bt)
* Farmářské trhy se u zámku v
Dobřichovicích konají 25. 10. od 8
do 12.00 hodin.
(vlc)
* Svoz nebezpečného odpadu se na
návsi v Letech koná 25. 10. od 8.00
do 10.00 hodin.
(bt)
* Zimní čas začne platit v noci z 25.
na 26. 10., kdy si posuneme ručičky
hodinek ze 3.00 na 2.00.
(pef)
* Práce na rekonstrukci přednádražního prostoru v Řevnicích začnou
27. 10. V první etapě, jež potrvá do
15. 12., se bude pracovat v části ulice Pod Lipami - od Palackého náměstí přibližně k rodinnému domu
č.p. 618. Plocha, na které se nyní
parkuje, bude zčásti sloužit pro zařízení staveniště.
(pef)
* Podzimní prázdniny pořádá 27.
10. od 8 do 15.00 Domeček Liteň.
Děti čeká výroba podzimní keramické misky a po obědě pak putování
po stopách tajemné mapy. S sebou:
batůžek, svačinu a láhev na pití, cena: 255 Kč.
Eva KNOPOVÁ
* Dodávka elektřiny bude přerušena 29. 10. od 7.30 do 15.30 v Řevnicích v oblasti ulic Rovinská, Růžová, Nad Pískovnou, Mořinská, Ke
Strouze, Čajkovského, Za Vodou, V
Chatách, Slunečná, Ke Mlýnu, Karlštejnská a Chodská. Bližší info na:
840 840 840.
(pef)
* Uplést košík si děti mohou 29. 10.
od 8.00 v keramické dílně Domečku
Liteň. Na odpoledne je naplánováno
pouštění draků a hry se soutěžemi.
Info na: 723 787 633.
(ek)
* Silnice ze Zadní Třebaně do Řevnic je až do 31. 10. uzavřena. Objížďka vede přes Svinaře.
(pef)
* Turnaj v badmintonu, kterého se
mohou zúčastnit i úplní začátečníci,
se koná 1. 11. od 9.00 v hale BIOS
Dobřichovice.
(man)
* Ceny Středočeský Kramerius určené dobrovolným knihovníkům byly předány v Kladně. Jednou z pěti
oceněných je Alena Sahánková z
knihovny a Informačního centra
Berounka ve Všenorech.
(mif)
* Zadnotřebaňská sdružení nezávislých kandidátů Třebaně a Společně pro Třebaň děkují za důvěru a
hlasy, které obdržely v komunálních
volbách. Vaší podpory si vážíme a
pokusíme se ji nezklamat.
(pef)

veného odbornou porotou byl putovní talíř se svíčkovou omáčkou, čtyřmi knedlíky, citronem a brusinkami,
vše sochařem Petrem Váňou vytesané z jednoho kusu italského mramoru. Malíř Tomáš Bím kromě originálních diplomů pro tři výherce v
každé kategorii věnoval vítězi jednu
ze svých grafik, Helena Rytířová
oceněným podepsala věnování do
svých kuchařských knih, které též
věnovala. Vítězem obou kategorií
tedy byl Jaroslav Petrů. Pan Sviták z
Prahy byl oceněn v obou kategoriích (na 3. a 2. místě), omáčka připravená kuchařem nově otevřené italské
občerstvovny v místní Plynboudě získala 2. místo od odborné poroty a
svíčková dobřichovické kuchařky
Jarušky Němcové dostala třetí nejvyšší počet bodů od laických degustátorů. Můžeme se tedy těšit na příští podzim a druhý ročník oslavy
svíčkové omáčky. Jiří GEiSSlEr,
agentura GEi-ŠA, Dobřichovice

Dle paragrafu

TAK KDO? Porotci Helena Rytířová a Pavel Sedláček, uprostřed moderátor
večera Jiří Šafránek.
Foto Alena RytÍŘovÁ

Na noční čtení si přineste spacáky a - bábovky!

Noční čtení aneb Dobrodružství za humny pořádá pro čtenáře školou povinné v pátek 31. 10. od 19 hodin knihovna v Letech. Pro nováčky, kteří se naší akce ještě nezúčastnili: s sebou si vezměte spacák, polštářek a nějakou tu
dobrůtku. Utvoříme ležení, budeme hrát hry a číst dokud budete vzhůru. Ráno dostanete snídani, sbalíte batůžek a kolem 10 hodiny končí dobrodružství
odchodem domů. Koláče a bábovky maminek jsou samozřejmě vítané. Máme
vyzkoušené, že se vejde asi 15 dobrodruhů se spacáky. Těším se na vás!
Petra FlAsARovÁ, knihovnice, lety

Sokol oslavil 120 let své existence
Oslav 120 let řevnického Sokola se
první říjnový víkend zúčastnily více
než tři stovky lidí. V tělocvičně přihlíželi rodiče cvičení všestrannosti
svých dětí. Předškoláci se předvedli na nářadí, mladší žáci na kruzíchmladší a starší žákyně ukázaly své
dovednosti například na hrazdě. Ti
nejmenší si přišli zacvičit s rodiči.
Všichni si mohli koupit trička s ilustrací Lukáše Urbánka a logem řevnického Sokola. Zatímco si šly děti
po cvičení odpočinout na pohádku
do kina, jejich tatínkové sehráli vyrovnané florbalové utkání Sokol
Řevnice proti K.K.T. Zadní Třebaň.
K večeru se všichni sešli na výstavě
fotografií Sokol byl, je a bude. Na
závěr výstavy byla za hudby sokolských pochodů slavnostně uvázána
pamětní stuha na prapor jednoty. Ti,
kdo měli ještě síly, zhlédli v kině
film Fair play.
V neděli se konal závod v orientačním běhu a turnaj žáků i dospělých
v badmintonu. Tečku za vyvedenými oslavami obstaral famózní koncert flétnisty Jiřího Stivína.
Text a foto Monika VAŇKOVÁ,
Zadní Třebaň

* Drobné majetkové kriminality,
hlavně krádeží okapových svodů,
měděných parapetů a jiných barevných kovů, přibylo v poslední době v
Černošicích. Městská policie proto
žádá občany, aby v případě jakéhokoliv podezření, zejména spatření podezřelých osob, ihned volali na její číslo
606 707 156.
(pef)
* Dva květináče s olivovníky ukradl
neznámý zloděj ze zahrádky restaurace v Karlštejně. Majiteli způsobil
škodu 17 500 Kč.
(heš)
* Sedm rybářských prutů s náčiním
a mobilní telefon odnesl kdosi ze skladu u mlýna v Zadní Třebani. Škoda
je čtyři a půl tisíce korun.
(heš)

Nový starosta bude
zvolen zkraje listopadu

Komunální volby jsou za námi. Gratuluji nově zvoleným zastupitelům a
přeji jim pevné nervy do dalšího
funkčního období. Do 24. 10. běží
lhůta, během které je možné platnost
voleb zpochybnit. Poté může být zveřejněno datum ustavujícího zasedání zastupitelstva, při němž bude zvolen nový starosta. Pravděpodobně to
bude v prvním listopadovém týdnu.
Práce pro obec není jednoduchá.
Mnohé věci se ovšem daří. Zdárně
pokračuje výstavba kanalizace, nyní
se pracuje v ulicích Na Návsi a Pod
Květy, pak se bude pokračovat podél
potoka od mostu k hasičárně. Kvůli
výstavbě kanalizace musela být uzavřena silnice do Řevnic, provoz je
omezen i v úseku od obchodu na náves. Za zhoršené podmínky při průjezdu obcí se omlouváme.
Další dobrou zprávou je, že jsme podali žádost o dotaci na výstavbu vodovodu, kterou vypsalo Ministerstvo
zemědělství. Doufejme, že peníze na
vodovod získáme. Dotaci na zateplení budovy Základní a mateřské
školy již máme. Nyní je organizováno výběrové řízení na dodavatele,
stavební práce začnou v květnu. Obnova veřejného osvětlení je hotová.
Pokud zjistíte nějké problémy, obracejte se na dispečink firmy: 608 740
608. Krásný podzim a někdy na shledanou v naší Třebani.
lucie PAličkovÁ,
starostka Zadní třebaně
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Volejbalisté ukončili sezonu
Exhibicí beach volejbalu a turnajem
na písku i antuce oslavili řevničtí
volejbalisté 120. výročí Sokola Řevnice. Zároveň tak ukončili letní sezonu na kurtech Sokoláku.
V dopoledních hodinách diváci obdivovali špičkový volejbal na písku
v podání D. Lence, V. Fučíka, V.
Barvíře, V. Šebka, P. Šádka a J. Nepráška. Za své výkony se ale nemusela stydět ani družstva řevnického
Sokola, zastoupená ve všech věkových kategoriích i úrovních. Mladší

žáci a žákyně hráli první turnaj velice vyrovnaně - nakonec vyhráli kluci. Kadeti už přerostli svou trenérku,
proto není divu, že jejich smeče bodovaly. Družstvo rekreační dokázalo, že mu pravidelné tréninky svědčí. Oddíloví volejbalisté zase předvedli, že zvládají techniku a přesnou
náhru. Po skvělém volejbalu se oslavy protáhly u grilu a piva do pozdních hodin. Kurty už jsou zazimované, volejbalisty najdete v tělocvičně.
Monika VAŇKOVÁ, Zad. Třebaň

SEZONA SKONČILA I FOTBALISTŮM. Všeradická fotbalová přípravka se
v neděli 19. 10. rozloučila s uplynulou sezonou. Nejprve sehrála několik
přátelských utkání s Hostomicemi, poté se pouštěly draci, závodilo se, popíjelo šampaňské a mlsalo. „Sezona byla velmi úspěšná, klukům moc děkuji.
V okresním přeboru mladších přípravek jsme v naší skupině skončili jednoznačně první - ze 12 zápasů jsme jich 10 vyhráli, nastříleli 110 branek,“
uvedl trenér Michal Vitner.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Při »odfukování« Etny nás až mrazilo
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU VYRAZILY NA NEJVĚTŠÍ OSTROV VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI
Poznávací zájezd po Sicílii podnikla
v polovině září skupina »zralých«
žen z Hlásné Třebaně, která si říká
Holky v rozpuku. Překonal jejich
očekávání.
Počasí se vydařilo až moc, celou dobu bylo 33 - 35 stupňů Celsia. Viděli
jsme mnoho zajímavého, podnikli
výlet lodí na ostrov Vulcano, který je
součástí tzv. Liparského souostroví
známého čilou sopečnou aktivitou.
Taky pěkně čmoudíkovalo a byla
opravdu cítit síra. Vykoupali jsme se
v bublajícím moři, ale sirné jezírko
jsme raději vynechali.
Nejvíce nás překvapilo Palermo s
normanskými stavbami v orientálním stylu, barokními památkami,
úzkými uličkami starého města a čilým ruchem. Samá auta, shon, nepořádek (nechci přímo napsat bordel
všude, kam se podíváš), arabský trh.
Docela síla. Viděli jsme mnoho antických chrámů, barokní památky i
zbytky řeckého sídliště s chrámem a
divadlem. Selinunte ležící na západě
Sicílie je dnes opuštěné starořecké
město. Nalezneme zde zbytky akropole, rozlehlé ruiny dórských chrámů z 6. - 5. stol. př. n. l ., Agrigento
- archeolotický areál se zříceninami
antických chrámů, Syracusy s řadou
antických památek jako jsou Apollonův chrám či Dionýsovo ucho. Jeho krásnou akustiku si vyzkoušel i
Ivan Nesler - zapěl píseň a ohlas byl

provází celým ostrovem. Co se týče
historie, kultury či umění, je to hotový ráj na zemi. Ujeli jsme asi 1.700
km, a stálo to za to. A káva? Té dáváme jedničku s hvězdičkou, tak dobrou jsme ještě nikde nepili. Měli
jsme štěstí i na italského řidiče Franka a průvodkyni Danu. Neváhejte a
navštivte tento přenádherný, největší
ostrov ve Středozemním moři.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Turisté povandrují
z Janovic na Špičák

CESTOU K VRCHOLU. Hlásnotřebab̌nské »holky« (a starosta Svinař Vladimír Roztočil) na cestě k vrcholu Etny.
Foto ARCHIV
obrovský. Nejvýznamnější památ- ně 3.300 metrů a opravdu nás očarokou normanského stavitelství na Si- vala. Při jejím odfukování jsme měli
cílii je nádherná katedrála s vysoký- zvláštní pocit, až nás mrazilo. Automi věžemi a překrásnou mozaikovou karem jsme se dostali do výšky
výzdobou v Monreale. Krásné je 1923 metrů, pokračovali lanovkou a
městečko Taormina, jedno z nejkrás- do výšky 2950 metrů vyjeli terénníněji položených italských měst s vý- mi auty. Obešli jsme dva krátery z let
hledem na symbol ostrava - Etnu. 2002-2003. Úchvatný pohled a zážiNazývá se též Sicilské Monte Carlo. tek, na který se nedá zapomenout.
Je tu nespočet hospod a kavárniček, Sicílie je skutečně jedinečná. Přeozdobné balkony plné květin.
krásná příroda s plážemi a čistým
Největším naším zážitkem byla Et- mořem. Vůně mandlovníků, pistácina, jedna z největších činných sopek ových stromů, olivových hájů, citruna světě. Vypíná se do výšky přibliž- sovníků, pínií, vinné révy, to vše vás

Zadní Třebaň - Devatenácté putování podzimní Šumavou čeká poslední
říjnový víkend turisty ze Zadní Třebaně. Na jihozápadě Čech tentokrát
stráví čtyři dny.
Dvaadvacetičlenná výprava začne
svoji pouť v Janovicích nad Úhlavou, kam se od Berounky přepraví
vlakem. Její trasa povede přes Klenovou, Běšiny, Čachrov, Keply a
Pancíř do Špičáku. Cestou ji čekají
nejen krásy podzimně vybarvené
Šumavy, ale také návštěva hradu
Klenová, muzea železničních drezin
v Čachrově a nově otevřené rozhledny na vrcholu hory Špičák s překrásným kruhovým výhledem. Během
čtyřdenního vandrování turisté od
25. do 28. 10. urazí po svých bezmála sedm desítek kilometrů.
(mif)

Byla jsem schopná rozpoznat jen sušené červíky
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 7)
Školní rok v americké škole v Johannesburgu začíná poněkud dříve, již
15. srpna. Narozdíl od Česka byly
děti hned tento den ve škole až do
15.00, jako posléze každý den další.
Je jedno, zda je žák v první nebo páté třídě - všichni stejně dlouho.
Letos, už jako zkušení z loňského
roku, jsme pozorovali to hemžení
nových dětí a rodičů bloudících labyrintem školy, ve snaze zařídit vše
potřebné pro existenci dětí v nové
škole. Přesně před rokem jsem tápala podobně, navíc s poměrně chatrnou angličtinou. O to víc jsem si užívala tentokrát, kdy obstarat vše bylo
již hračkou. Navíc, když potkáváte
známé, usměvavé tváře většinou maminek, je moc příjemné si trochu poklábosit o zážitcích z dlouhých zimních (u nás letních) prázdnin. Většina matek s dětmi se vrací do zemí
původu po dlouhém roce navštívit
rodiny a přátele.
Podle odlišných barev pleti je již na
první pohled jasné, že studenti této
školy pochází z různých koutů celého světa. Před lety kohosi napadlo
uspořádat mezinárodní festival, kde
by se každá národnost mohla prezentovat a zároveň seznámit s ostatními.

Na tuto událost přijíždí i studenti z
podobné školy v Pretorii, aby posílili řady krajanů. Letos se festival konal 19. září.
Přípravy ve škole byly veliké. Nás,
rodiče, čekalo připravit vhodné oblečení reprezentující naši zemi a domluvit se, co dobrého z české kuchyně
připravíme pro ostatní na ochutnávku a jak vyzdobíme český stůl. Vloni
jsme byly pouze dvě rodiny z Čech,
letos Českou republiku reprezentovalo dvanáct dětí hrdě nesoucí obráceně českou zástavu a užívajících si,
že na chvíli mohou mezi sebou mluvit pohodlně v mateřském jazyce.
Festival začíná hodinovou přehlídkou veškerých národností na velkém
fotbalovém hřišti. Za zvuku svižné
pochodové hudby čtyři dětští moderátoři vyhlašují dle abecedy, která
země právě vykračuje. Letos pochodovalo neuvěřitelných 85 národností. Nejkrásnější na přehlídce je to, že
se spojují všechny národy světa a
člověk si uvědomí, že je vlastencem,
pyšným na tu naši malou českou zemi s tak bohatým kulturním a historickým dědictvím. A snad i to, že se
tu opravdu národy spojují, dává dětem dobrý příklad, jak vnímat svět.

KUCHAŘKY. České maminky-kuchařky na mezinárodním festivalu v Johannesburgu. Autorka článku druhá zprava.
Foto ARCHIV
Po promenádě následuje Food festi- silná tradice domácího jídla a kde
val - přehlídka a ochutnávka typic- »frčí« rychlé občerstvení. Česká rekého jídla z jednotlivých zemí. Sice publika se letos prezentovala řízky a
to obnáší trochu shonu den předem, bramborovým salátem, sekanou s
navařit a napéct, ale stojí to za to; za kyselými okurkami a kmínovým
dvě hodiny lze udělat kulinářskou chlebem, chlebíčky s různými pomacestu kolem světa. Děti chodí s talíř- zánkami, moravskými povidlovými
ky a mohou ochutnat vše, co je láká. koláčky, tvarohovou buchtou, linecNabídka je opravdu pestrá. U mě tra- kým, perníčky, lívanci... Na klasické
dičně zabodovala Asie se všemi nud- knedlo, vepřo, zelo bohužel prostor
lemi, sushi a jinými dobrotami, zají- nebyl, protože je problém něco ohřímavá a nepopsatelná jídla nabízely vat a navíc si děti nabírají i jí rukatéž africké země, kde jsem byla ma. Asi chutnalo všechno, neboť doschopná rozpoznat jen sušené červí- mů jsme si odnášeli prázdné mísy a
ky, nebo velmi chutná, trochu ostrá pocit nejen hezky stráveného dne s
kuchyně indická. Příjemné bylo krajany na mezinárodní půdě. A také
ochutnat něco z kuchyní sousedů, nová přátelství, zážitky a pocit silně
polské, bulharské a maďarské. Roz- vlastenecký i světoobčanský.
hodně bylo poznat, ve které zemi je
Kateřina ŽIVNÁ, Johannesburg
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»Mezinárodní« mač skončil debaklem
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Ani v druhém krajovém derby fotbalisté Letů neuspěli
- v Černolicích prohráli 2:5. Ještě
větší »nakládačku« schytaly Dobřichovice, o Řevnicích nemluvě.
FK LETY, krajská I. A třída

Černolice - FK Lety 5:2
Branky: Kolman, Rosenkranz
Domácí měli od počátku mírnou převahu, ale první udeřili hosté: dlouhý
odkop zpracoval Jablonský, přihrál
rozběhnutému Kolmanovi, jehož střelu zaznamenal brankář domácích
až v síti - 0:1. Po třech minutách začala obligátní serie chyb v defenzivě
hostů. Domácí od 19. do 36. minuty
nastříleli čtyři branky a bylo po utkání. Lety se snažily po přestávce napravit trapný dojem, ale Kischer i
Šmerda šance zahodili. V 60. minutě
pronikl do pokutového území Jablonský, kde byl faulován a z penalty
snížil Rosenkranz - 4:2. V 75. minutě Černolice vstřelily nedůrazné obraně hostů pátou branku. O minutu
později mohl snížit Štěrba, ale svůj
průnik nedotáhl do zdárného konce.
Chyby při bránění a v rozehrávce
přináší další a další zbytečně obdržené branky, které sráží sebevědomí a
ústí v ustrašený, alibistický výkon.
Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Nespeky 1:2
Branka: Nejepsa

DOBŘICHOVICE, okresní přebor

Dobřichovice - Tuchoměřice 1:7
Branka: Větrovec
Hosté, kteří také sestoupili z I. B třídy a mají v plánu návrat do »kraje«,
stačili v závěru přestupních termínů
řádně posílit. Byli jsme tak svědky
vpravdě mezinárodního zápasu. V
brance měli výborného italského
gólmana, stopera hrál Srbochorvat a
v záloze dva Ukrajinci. Domácí se
snažili a vytvořili si i šance, jenže je
nedokázali proměnit. Zato Tuchoměřičtí fotbalovou kvalitu využili
bezezbytku. Nejhezčí gól vsítil Větrovec nůžkami do šibenice. (oma)
Štěchovice B - Dobřichovice 3:0
V řadách domácích nastoupilo několik hráčů ze širšího kádru třetiligového áčka.
Miloslav OMÁČKA
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

OZT - Stašov 2:1
Branky: Bacílek, Hrubý

V souboji předposledního Ostrovanu
s posledním Stašovem se hrál spíše
bojovný, než pohledný fotbal. Domácí se snažili využívat chybující
hostující obrany. Stoprocentně se
jim to podařilo až zásluhou Bacílka,
který se však při vstřelení branky
zranil a musel odstoupit. Stačilo jedno zaváhání v obraně a bylo vyrovnáno - na centr si naběhl nikým nehlídaný útočník Stašova a hlavou pohodlně zavěsil. Druhý poločas nepřinesl mnoho vzruchu, až na střelu
Šťastného do břevna z přímého kopu. Zápas pomalu spěl k závěru, ale
deset minut před jeho koncem unikl
po levém křídle Čermák, skvěle našel volného Hrubého a pro toho nebyl problém rozhodnout o zisku důležitých tří bodů pro OZT.
(Mák)
Chyňava - OZT 4:2
Branky: Bacílek,Palička
Nepovedený první poločas ze strany

SVINAŘSKÉ ZATÁČKY. První říjnovou sobotu se do Svinař sjeli milovníci
mopedů Stadion - konal se tu II. ročník Svinařských 38 zatáček S. H. V. (to
znamená trasa Svinaře-Hodyně-Vinice a zpět do Svinař). Po zaregistrování
začalo prohlížení nablýskaných strojů a předávání poznatků, jak je vylepšit
ještě více. Závod se jel ve dvou kategoriích: neupravené a upravené stroje.
Trasu projely nejdříve předjezdkyně - svinařské mopedistky. Pak odstartovala kategorie neupravených strojů. Jelo se za normálního provozu, na křižovatkách pomáhali korigovat dopravu pořadatelé. 14 závodníků jelo okruh třikrát, vyhrál Radek Mrtvý před Jaroslavem Cihlářem a Václavem Sklenářem.
V kategorii upravených strojů jelo 22 závodníků pět okruhů. Vyhrál Jiří
Slezák st., druhý byl Jaroslav Neuman, třetí Michal Skála. Závodníci si užili
adrenalinu, početní diváci si zafandili. Nebylo důležité vyhrát, ale společně
se pobavit. Pořadatelům – Mopeďákům Svinaře – patří dík za dobře připravenou akci. Jana KozáKová, Svinaře
Foto Michal KozáK

Ligové áčko přivezlo body z Litohlav
Řevničtí »národní« házenkáři startující v oblastních soutěžích odehráli v
sobotu 11. 10. jediné utkání.
Stará Huť - NH Řevnice B 30:7
Branky: Holý Petr ml. 3, Bíl 2, Veselý M., Holý Petr
Zahrál jsem si i já - a to mi bude za
měsíc 62! Porazit »Huťáky« je stále
nad naše síly, ale tentokrát si s námi
dělali, co chtěli Není se co divit, Štecha skolila horečka, Jelínek byl minulý týden opět zraněn a Petr Veselý

KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže

Karlštejn - Králův Dvůr B 1:4
Branka: Hüttner
Karlštejnští doplatili na absenci sedmi hráčů pravidelné sestavy. V utkání sice šli ve 4. minutě po brance
Hüttnera do vedení, jenže už v 17.
minutě vedli hosté 1:2. Ve druhé půli
béčko Králova Dvora trestalo chyby
domácích v rozehrávce a přidalo
další dvě branky. Karlštejn navíc
dohrával po vyloučení Fialy v oslabení.
Michal ŠAMAN
Tmaň - Karlštejn 2:6.
Branky: Klusák 2, Cajthaml 2,
Šperl, Červený
Herní převahu i kvalitu vyjádřil
Karlštejn v první půli hned šesti góly. A to ještě nastřelili Karlštejnští
tyč i břevno. Ve druhé části tempo
opadlo, hosté si hlídali náskok, přesto domácí dvakrát skórovali. Zasloužené vítězství Karlštejna. (miš)

VIŽINA, III. třída okresní soutěže

Kdy a kde hrají příště

FK LETY, krajská I. A třída
26. 10. 14:00 Poříčí - FK Lety
2. 11. 14:00 FK Lety - Slaný
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
25.10. 14:30 - Dobřichovice - Choteč
1. 11. 14:00 Dobříč - Dobřichovice
OZT, okresní přebor
25. 10. 14:30 OZT - Neumětely
1. 11. 14:00 Žebrák - OZT
KARLŠTEN, III. třída okr. soutěže
25. 10. 14:30 Karlštejn - Vižina
2. 11. 14:00 TJ Lužce - TJ Karlštejn
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
25.10 14:30 Karlštejn - Vižina
1. 11. 14:00 Vižina - Vysoký Újezd
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
25. 10. 14:30 Liteň - Zdejcina

Ostrovanu (1:3) byl příčinou porážky na hřišti nováčka soutěže. Druhá
půle byla sice v režii hostů, ale alespoň k bodu to nevedlo.
(Mák)

má naražený malíček, takže mu dělá
problém udržet balon. Proto se do
dresu oblékl Vráťa Hrubý, Tomáš
Veselý i já. Utvořily se dva rodinné
útoky: Veselý P., Veselý M., Veselý
T. a Holý, Holý, Bíl. Obrana nevěděla, kam dřív skočit, a i když si Lukáš
Martin pěkně zachytal, inkasoval třicetkrát! Na takové zápasy je lépe zapomenout.
Petr HOLÝ, Řevnice
Druholigoví borci hráli 12. 10. v Li-
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tohlavech. Jeli tam s jasným cílem:
vzít domácímu celku oba body. Tady
už se bojovalo o udržení ve II. lize.
Litohlavy - NH Řevnice 16:18
Branky: Hartmann 8, Knýbel 7,
Zavadil 3
A nebylo to nic jednoduchého, hlavně pro obranu, neboť se musela potýkat se silovou převahou domácích střelců. Naše obrana však hrála na jedničku, i když z toho na konci zápasu
byla červená karta pro Petra Hartmanna, jenž toho oddřel asi nejvíc.
Co nepobrala obrana, stíhal zachraňovat brankář Milan Zelený, jehož
chodil na šestky střídat Lukáš Martin, který byl jednou úspěšný. Útoku
se hlavně v první půli dařilo proměňovat většinu nabídnutých šancí ke
střelbě. Ve druhém poločase domácí
postavili jinak obranu a snažili se
bořit naši rozehrávku dál od brankoviště. To se jim dařilo jen částečně a
my mohli kontrolovat stav až do
konce utkání. František ZAVADIL,
Řevnice

Vižina A - Nižbor B 1:2
Branka: Moravec
Hosté rozhodně lepší nebyli, o čemž
svědčí i poločasový výsledek, který
byl po trefě Moravce příznivější pro
domácí. Hostům se ale podařilo po
změně stran skóre otočit a se štěstím
pak vítězství uhájit.
(Mák)
Karlův Dvůr B - Vižina B 9:1
Branka: Koštialik
To, že na hřišti suveréna nebude Vižina favoritem, bylo jasné, ovšem takový debakl se nečekal.
(Mák)
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže

Liteň - Srbsko 1:3
Branka: Fryč

Turnaj vyhráli Kozák
s Procházkou

Sezona na tenisových kurtech ve
Svinařích se pomalu chýlí ke konci.
Celé léto se tu konal první ročník tenisového turnaje Svinaře open
2014, který uspořádali Zdenek a
Helena Patočkovi se svinařskými
Sokoly. Přihlásilo se 6 týmů, z čehož
pouze 2 týmy byly smíšené dvojice vše ostatní byla chlapská záležitost.
Po mnoha krutých a vyrovnaných
bojích, plných emocí i srandy převzali pohár z rukou ředitele turnaje
Pavel Kozák a Petr Procházka (na
snímku). Vítězům gratulujeme, čest
nám poraženým. Svou sezonu na venkovních hřištích pomalu končí i malí
tenisté, kteří se přestěhují do tělocvičny liteňské školy. My, dospělí se
přestěhujeme na sál hospody U Lípy
ve Svinařích, kde se bude přes zimu
konat badmintonový turnaj dvojic.
Nominace nejsou uzavřené, takže se
můžete do půlky listopadu přihlásit
u Martina Hrubého.
Text a foto
Lucie Boxanová, Svinaře

