
Poberouní – Společné stanovisko,
které by odmítlo záměr splavnit v
příštích letech Berounku z Prahy
do Berouna, měly na svém jednání
v polovině září přijmout obce sd-
ružené v Regionu Dolní Berounka
(RDB). Nepřijaly, Dobřichovice s
negativním postojem ostatních ne-
souhlasí.
Ředitelství vodních cest nechalo zp-
racovat Generel splavnění řeky Be-
rounky z Prahy do Berouna pro tzv.
I. třídu, čili motorové lodě. (Viz NN
18/15.) Protože naplnění tohoto zá-
měru by znamenalo obrovské zásahy

do toku řeky - rozsáhlé bagrování,
úpravy břehů, výstavbu nových jezů
či dokonce plavebního kanálu - na-
vrhl starosta Černošic Filip Kořínek,
aby se obce na dolním toku řeky
snahám »otevřít« Berounku motoro-
vý lodím postavily a oficiálním do-
kumentem ji odmítly. Společné sta-
novisko měly zástupci obcí podepsat
17. 9. na jednání RDB v Letech a ná-
sledně je odeslat ministrům dopravy
i životního prostředí a Ředitelství
vodních cest. Společné stanovisko
obcí ale přijato nebylo. Důvod? „Do-
břichovice se k zápornému postoji

ostatních obcí nepřipojily,“ uvedla
starostka Letů Barbora Tesařová s
tím, že ona sama i zastupitelstvo »je-
jí« obce jsou proti splavnění řeky:
„Nesouhlasíme se záměrem splavně-
ní Berounky v úseku Praha - Beroun.
Potřebné stavební a technické úpra-
vy i provozní dopady by nenávrat-
ným způsobem zasáhly do cenného
přírodního charakteru oblasti a nega-
tivně ovlivnily životní podmínky
místních obyvatel. V realizaci zámě-
ru nespatřujeme pozitivní přínos,“ řek-
la Tesařová. (Dokončenčení na str. 2)

V tomto čísle Našich novin
* V Hlásné zpívala Vrbová - strana 2
* Hřebejk chystá natáčení - strana 9

Všeradice - Velké ovace publika si
na kuchařských slavnostech ve
Všeradicích vysloužila známá he-
rečka Markéta HRUBEŠOVÁ.
Důvod? Pokřtila tu svoji kuchař-
skou knihu sestavenou z receptů
nejslavnější české kuchařky, vše-
radické rodačky M. D. Rettigové.
Na váš podpis do knihy Markéta
vaří Retigovou se stála dlouhá
fronta. Měla jste velkou radost?
Celý den byl opravdu krásný. Ku-
chařku jsme pokřtili během tradiční-
ho Vaření se zámeckou paní 19. 9.
ve Všeradicích. Bylo skvělé počasí,

přišlo hodně návštěvníků a vše se,
myslím, mimořádně povedlo. Z kni-
hy mám obrovskou radost. Je hezká
a doufám, že se bude líbit. A hlavně,
že se podle ní bude dobře vařit. To je
pro mne vždy ta největší odměna,
když mi lidé říkají, že jim jídlo uva-
řené podle mých receptů chutná.
Práce na knize vám zabrala něko-
lik měsíců. Jaké to bylo »oprašo-
vat« dvě století staré recepty? 
S paní Magdalenou jsem strávila asi
devět měsíců, což je vlastně stejný
čas jako když má na svět přijít mi-
minko. (Dokončení na straně 6)   (mif)

NA VINOBRANÍ. Tisíce návštěvníků dorazily poslední zářijový víkend na Karlštejnské vinobraní. Burčák tekl prou-
dem, víno se pilo z pohárů i sklenic. (Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

AUTORKA. Markéta Hrubešová ve
Všeradicích.  Foto NN M. FRÝDL

Obce splavnění řeky odmítají
KE SPOLEČNÉMU ZÁPORNÉMU STANOVISKU SE NEPŘIPOJILY POUZE DOBŘICHOVICE

29. září 2015 - 19 (657) Cena výtisku 7 Kč

Mareš ve Všeradicích

Vaření je báječná hra! tvrdí Markéta Hrubešová

Dobřichovičtí odhalili
nový Teploměr
V neděli 20. září byla v Dobřichovi-
cích za hojné účasti veřejnosti slav-
nostně odhalena nová socha Teplo-
měru, která připomíná absolutní tep-
lotní rekord 40,4 stupňů Celsia ze
srpna 2012. Byla umístěna tam, kde
stála socha původní, která byla letos
v červenci zničena vandaly. Tento
čin sochaře Petra Váňu rozlítil, ale
neodradil od vytvoření díla nového,
většího, pevnějšího a jistě i krásněj-
šího. Město poskytlo příspěvek na
materiál, autor se zřekl finanční od-
měny a požádal pouze o 150 sklenic
svého oblíbeného Aperol Spritzu.
(Dokončení na straně 2) (jiš)

Svíčkovou přijede
ochutnat i Neckář
Čestným členem poroty Brdského
festivalu svíčkové omáčky, který se
koná 10. října v Dobřichovicích, bu-
de populární zpěvák Václav Neckář.
Jeho syn se zároveň v průběhu ve-
čera bude starat o reprodukovanou
hudbu, když tu živou obstará jako
loni kapela Třehusk.
Soutěž začne v 19.00 na nádvoří do-
břichovického zámku. Patnáct sou-
těžních vzorků určených k degusta-
ci pro majitele vstupenek-degustač-
ních pásků bude předloženo odbor-
né porotě i laickým hodnotitelům.
Nemusí však smutnit ani ti, na které
se v předprodeji nedostalo - jim je ur-
čena nesoutěžní přehlídka českých
či staročeských dobrot. Těšit se mů-
žete na nesoutěžní svíčkovou, staro-
českou kyselici, rýžový nákyp, petr-
želovou omáčku, hrachovou kaši i
švestkový koláč. Soutěžit a konzu-
movat se bude přímo na nádvoří pod
dvěma velkými stany, zámecká ko-
nírna zčásti poslouží jako zázemí
pořadatelů, v přední části bude malá
kavárna. (Dokončení na straně 2) (jig)

Nechtěl jsem se zabít!
dušoval se »sebevrah«
Černošice - O spolupráci při záchra-
ně muže, který se údajně rozhodl
spáchat sebevraždu, byli státními
policisty požádání černošičtí městští
strážníci.
„Muž se měl pohybovat v blízkosti
prodejny Penny Market v Černoši-
cích,“ uvedl velitel strážníků Gregor
Dušička s tím, že událost ohlásila je-
ho přítelkyně. Městští policisté našli
muže živého a zdravého. „Prý se ve-
čer pohádal s přítelkyní a odešel z
domu. Ráno nastoupil normálně do
práce a sebevražedné sklony v žád-
ném případě nemá,“ řekl Dušička a
dodal, že s přítelkyní se »sebevrah«
již udobřil. (mif)
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Byla tedy vyhlášena tzv. Veřejná
Aperol sbírka, která měla za cíl po-
třebný počet sklenic nashromáždit.
Každý, kdo měl zájem dát tímto
symbolickým gestem najevo svou
podporu umění, mohl zakoupit libo-
volný počet těchto nápojů pro mistra
sochaře v podniku La Fontana, kde

se sbírka konala. Původně zamýšle-
ný cílový počet 150 sklenic byl rych-
le naplněn a dokonce překonán,
zastavil se na čísle 240.  A protože
mistr Váňa je štědrý a nesobecký
dobřichovický patriot (byť z Karlí-
ku), velká část byla následně během
příjemného odpoledne v rámci wel-
come drinku zkonzumována pozva-
nými návštěvníky. Úvodním slovem
pozdravil a poděkoval starosta Dob-
řichovic Petr Hampl, o zajímavou
meteorologickou vsuvku se postara-
la vedoucí místní meteostanice
Zdeňka Polanecká a nakonec krátce,
skromně promluvil autor sochy Petr
Váňa. Před samotným odhalením za-
hrál na housle Miroslav Cvanciger a
přidal originální píseň, kterou pro
příležitost vernisáže připravil. Ná-
sledovala volná zábava, k poslechu i
tanci hrála kapela After40. 

Jiří ŠaFráNeK, Dobřichovice

První ročník Houbyfestu se konal 19. září v Řev-
nicích. Přesto, že se »trefil« do nejchudší hou-
bařské sezony za posledních 50 let, vítěz závodu
nasbíral se dvěma pomocníky na vrcholcích Brd
93 pravých hřibů za 3 hodiny!
Houbyfest ale nebyl závislý na houbařské sezo-
ně, vařilo se z hub sušených či dovezených z
míst, kde právě rostly. Velice poutavou přednáš-
ku o halucinogenních houbách měl režisér To-
máš Vorel, škoda, že na ni přišlo pouze dvanáct
účastníků. Zato koncert Kašpárka v rohlíku,
Václava Koubka a Petra Nikla si nenechalo ujít
přes 700  malých i velkých diváků. Velký úspěch
slavila také výstava a módní přehlídka v Boudě u
nádraží. Věříme, že druhý ročník Houbyfestu se
již nebude konat v takto nejisté houbové sezoně.

Text a foto Štefan orŠoŠ, Řevnice

Houbyfest: Vorel diváky nezajímal, Kašpárek ano

Splavnění Berounky je v nedohlednu, stálo by miliardy korun
Dne 17. 9. se konalo jednání staros-
tů Regionu Dolní Berounka (RDB) s
přizvanými hosty.
Jedním z hlavních témat bylo stano-
visko RDB ke generelu splavnění
Berounky. Ukázalo se, že realizace
tohoto záměru je zatím v nedohled-
nu, přednější jsou v současné době
projekty jiné: splavnost u Děčína,
Přelouče, lokality na jižní Moravě...
Splavnění Berounky by vyžadovalo
investici v řádech miliard korun.

Vzhledem k rozhodnutí rady města
Dobřichovice nepodpořit odmítavé
stanovisko, jsme z procesních důvo-
dů přistoupili ke změně názvu pro-
hlášení na »Stanovisko starostů z
RDB«, a to těch, kteří svůj podpis
připojili. Jeho znění bude vyvěšeno
na webových stránkách RDB.
Dále bylo zahájeno hledání možné-
ho řešení narůstající dopravní ob-
služnosti (frekvence průjezdnosti)
jednotlivých obcí v návaznosti na

rozvíjející se výstavbu v regionu a
tím i zvyšující se denní »migraci«
aut a zvyšující se nosnost vozů svá-
žejících odpad. Starosta Tetína byl
vyzván k předložení konceptu spolu-
práce RDB na Projektovém záměru
k uctění výročí 1100let mučednické
smrti sv. Ludmily, který vyvrcholí
oslavami na Tetíně v roce 2021. Je-
jich význam dle mého názoru pře-
kračuje hranice regionu i Česka.
vladimír KabáT, předseda rDb

TEPLOMĚR A JEHO AUTOR. Autor sochy Petr Váňa bezprostředně po od-
halení svého díla. Foto Lukáš VÁŇA

V zadnotřebaňské škole se už poma-
lu stává tradicí, že děti zkraje školní-
ho roku vyjedou na sbližovací pobyt.
Letos jsme vyrazili 12. a vrátili se
17. září. Pěkné počasí si prý paní
učitelky objednaly a musím potvrdit,
že jejich objednávka byla do puntíku
splněna. V Peci pod Čerchovem nás
přivítal útulný hotel Lesana, děti si
ubytování i stravu pochvalovaly. 
Paní učitelky s paní vychovatelkou
se snažily udělat z dětí dobrou partu.
Vždyť mezi naše »starousedlíky«
dorazili noví prvňáčci a dva chlapci
k nám přešli do 3. ročníku z jiných
škol. Děti se zabývaly různými čin-
nostmi, které posilují kolektivního
ducha - přesně podle motta naší ško-
ly: Všichni jsme na jedné lodi. 
Kromě her jsme se seznámili s chod-
skými tradicemi: keramikou, kroji i

zvyky. Viděli jsme dům, v němž žila
spisovatelka Božena Němcová, při-
šla nám - v tradičním kroji - zahrát
mladá dudačka Anička. Zpěv a hra
na hudební nástroje - housle, flétnu,
kytary, ukulele a dudy - nás prováze-
ly celým pobytem. Spoustu znalostí
o regionu děti načerpaly v muzeích v
Domažlicích i přímo v Peci. Výlet,
jímž jsme si určitě prodloužili prázd-
niny, nás zavedl ke krásnému rybní-
ku Babylon, kde se děti koupaly,
hrály si na skluzavkách, kolotočích i
prolézačkách. Kromě dobrot z hote-
lové kuchyně jsme si vychutnali i
zmrzlinu v Domažlicích a buřty ope-
čené na večerním ohni. Věřím, že si
děti pobyt parádně užily. Učitelkám i
vychovatelce patří dík za zdařilou
akci. Pavlína Fialová, 

ředitelka ZŠ Zadní Třebaň
U RYBNÍKA. Výletem k rybníku Babylon si zadnotřebaňští školáci prodlou-
žili prázdniny. Foto Pavlína FIALOVÁ

Splavnění odmítají...
(Dokončení ze strany 1)
Podobně odmítavý postoj zaujaly
nejen všechny obce na dolním toku
řeky, ale třeba i Správa CHKO
Český kras.
Jediným městem, které  projekt rov-
nou nezavrhuje, jsou Dobřichovice:
„Rada města došla k závěru, že sp-
lavnění pro rekreační plavbu menší-
mi plavidly v úseku od Prahy cca po
Karlštejn, by mohlo být pro region
přínosem,“ sdělil starosta Dobřicho-
vic Petr Hampl s tím, že rada odmí-
tá, aby mezi Prahou a Berounem
pluly nákladní lodě. „Pokud by bylo
splavnění zamítnuto, znamenalo by
to konec i projektů možného splav-
nění pro menší - rekreační plavidla,
což si myslíme, že by byla škoda,“
dodal Hampl.
„Namísto stanoviska obcí Regionu
Dolní Berunka bylo tedy na našem
jednání odsouhlaseno »Stanovisko
starostů z RDB«, a to těch, kteří svůj
podpis připojili,“ uvedl předseda
RDB, karlštejnský zastupitel Vladi-
mír Kabát.             Miloslav FrÝDl

Svíčkovou ochutná i Neckář
(Dokončení ze strany 1)
Kromě piva plzeňského by mělo být k mání i pi-
vo z jednoho menšího pivovaru. Byť se jedná te-
prve o druhý ročník, loňská úspěšná premiéra
vyvolala značnou odezvu, díky které právě dora-
zí Václav Neckář. Účastí populárního zpěváka se
pořadatelé pokusí nastartovat další tradici: účast
známých osobností jako čestných porotců i v dal-
ších ročnících. Pokud se někdo pamatujete na
loňskou okamžitou soutěž, jaké že břicho je krás-
nější - to po svíčkové, nebo to po chřestu -, pak
vězte, že reprezentant toho chřestového Jakub
Kraus byl v mezidobí vyhlášen mužem roku. S
partnerkou Evou Havelkovou se letos opět zúča-
stní a protože nemají před sebou žádnou soutěž,
stanou se i oni laickými degustátory. Věřme, že
počasí nám večer nezkazí, resp. že si ho zkazit ani
nenecháme.          Jiří Geissler, Dobřichovice

Zadnotřebaňští školáci si prodloužili prázdniny
SBLIŽOVACÍ POBYT DĚTI Z MÍSTNÍ MÁLOTŘÍDKY V POLOVINĚ ZÁŘÍ PROŽILY V PECI POD ČERCHOVEM
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Na cenu je nominováno třiatřicet lidí
KDO LETOS ZÍSKÁ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ URČENÉ TĚM, KTEŘÍ NEZIŠTNĚ PRACUJÍ PRO NÁŠ KRAJ

Poberouní – Hádanka, kdo letos
získá Cenu Našich novin určenou
těm, kdo nezištně pracují pro náš
kraj, bude rozluštěna už brzy - 7.
listopadu na Martinském posvíce-
ní v Letech. Dosud bylo nominová-
no třiatřicet lidí. 
Navrhovat kandidáty a již navrže-
ným posílat své hlasy můžete stále i
vy. Každý čtenářský hlas může být
rozhodující. Nejvíc - pět - jich zatím
obdržel Michal Skála ze Svinař. 
Jeden z autorů čtenářských návrhů
získá dárkový balíček od redakce a
finanční prémii od partnera Ceny
NN, firmy K&V Elektro.
Více o minulých cenách si můžete
přečíst na stránkách http://cnn.nase-
noviny.net.                   Josef KOZÁK

Kandidáti Ceny NN 2015 

1. BARCHÁNEK Josef, Černošice
- za pomoc při rozvoji a propagaci
regionální kultury, pořádání hudeb-
ních festivalů
2. BLAŽENÍN Pavel, Černošice -
za organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za pomoc s ak-
cemi v regionu
3. FIALOVÁ Jana, Vižina - za
práci pro obec, za organizování akcí,
za spolupráci s NN
4. FLEMR Jan, Řevnice - za dlou-
holetou podporu dětské muziky No-
tičky, za organizaci a režijní vedení
ochotnických představení Ať žijí du-
chové a Balada pro banditu
5. HRÁCH Jiří, Liteň - za vedení
liteňských dobrovolných hasičů, sta-
rost o děti v oddíle Zálesák a každo-
roční velení táboru na Javornici
6. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouho-
leté vedení fotbalového klubu FK
Lety, který pod jeho vedením hraje
nejvyšší soutěž v našem kraji a který
se stará o desítky dětí z regionu
7. KLIMENT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života a
práci s dětmi tamtéž
8. KNOPOVÁ Eva, Krupná - za
organizování kulturních a sportov-
ních akcí pro děti, dospělé i seniory
v našem regionu
9. KOLÁŘOVÁ Helena, Karlštejn

- za organizování kulturního života v
Karlštejně, za dlouholetou práci pro
Karlštejnské kulturní sdružení
10. KOZÁK Petr, Řevnice - za prá-
ci pro řevnický Sokol, za podporu
regionální kultury a regionálního
sportu, spolupráci s NN
11. KRÁL Karel, Dobřichovice - za
přínos amatérskému divadlu, za sk-
vělou reprezentaci regionu prostřed-
nictvím muzikálu Noc na Karlštejně
12. KRATOCHVÍL Václav, Dobři-
chovice - za dlouholetou všestran-
nou práci pro Dobřichovice, účast v
kulturním dění i zásluhu na kvetoucí
spolupráci se zahraničními partner-
skými městy
13. KRBEC Stanislav, Řevnice - za
dlouhodobou práci s malými fotba-

listy v poberounském celém regionu
14. LÁTALOVI Marcela a Ivan,
Černošice - za vedení folklorního
souboru Pramínek, za snahu o za-
chování kulturního dědictví a účast
na kulturním životě v regionu
15. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň
- za enormní snahu o záchranu liteň-
ského zámku a zachování odkazu
operní pěvkyně Jarmily Novotné
16. MARTÍNEK Jan, Zadní Tře-
baň - za spolupráci se soubory Pro-
měny a Notičky za skládání i upra-
vování písniček a choreografii
17. NOVÁČEK Ondřej, Řevnice -
za nadšení pro ochotnické divadlo a
pomoc při čemkoliv
18. NOVÁČKOVÁ Pavla, Řevnice
- za organizaci poberounských akcí,

pomoc s ochotnickým divadlem, cel-
kové nasazení
19. PÁNEK Michael, Dobřichovi-
ce - za dlouhodobě osvícené vedení
Dobřichovic, které se pod jeho vede-
ním staly »kulturní metropolí« dol-
ního Poberouní
20. PROCHÁZKA Petr, Svinaře -
za dlouholetou práci pro obec i míst-
ní Sokol
21. RANDÁKOVÁ Irena, Vižina -
za práci s dětmi, za jejich přípravu
na hasičské soutěže a spoluúčast na
organizaci akcí pro děti
22. SEDLÁČKOVÁ Lucie, Lážo-
vice - za práci nejen pro svoji obec,
pořádání akcí pro děti i dospělé, za
aktivní práci pro ochotnické divadlo
23. SKÁLA Michal Svinaře - za
založení a dlouholeté vedení spolku
Mopeďáci Svinaře
24. STIBAL Bohumil, Všeradice -
za enormní snahu o povznesení a
rozvoj Všeradic, za přínos rozvoji
Podbrdska
25. STRNAD Petr, Lety - za práci s
malými fotbalisty v přípravce FK
Lety, kterou letos dovedl k vítězství
ve středočeském přeboru 
26. ŠEVČÍKOVÁ Helena, Zadní
Třebaň - za práci v SDH a péči o
mladé hasiče
27. ŠTÁRALOVÁ Petra, Vižina -
za práci s malými hasiči ve Vižině a
pořizování fotodokumentace z ha-
sičských akcí.
28. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Tře-
baň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na něja-
kém věkovém horizontu
29. TESAŘOVÁ Barbora, Lety -
za všestrannou práci pro obec i celý
region
30. VALEŠ Zdeněk, Řevnice - za
obětavé a moudré vedení mládeže v
oddílu Tuláci.
31. VÁŇA Petr, Karlík - za obětavé
a moudré vedení mládeže v oddílu
Tuláci 
32. VAŇKOVÁ Monika, Zadní
Třebaň - za nasazení a neúnavnou
práci pro řevnický Sokol i kino
33. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za
intenzivní práci pro místní Kynolo-
gický klub

Nejlepším snímkem letošního léta jsou Mosty v Řecku
VYHLAŠUJEME »LIDOVÉ« HLASOVÁNÍ: KTERÉ FOTKY JSOU NEJHEZČÍ PODLE VÁS, ČTENÁŘŮ?

Děkujeme všem, kteří poslali své letní fotografie do
soutěže Našich novin. Byla jich opět přehršel. Někteří
poslali pro jistotu několik fotografií stejného místa či
objektu, z těch jsme vybrali jednu. Nakonec se komi-
se shodla na tomto pořadí. Třetí místo obsadil Zdenek
Patočka snímkem Berounka nevyschne, druhé místo

patří Aleně Vanžurové s Letní večerní oblohou a po-
myslnou zlatou medaili získává snímek Jaroslava Žu-
lavského Mosty v Řecku. Úspěšní autoři si mohou
vyzvednout výhry po telefonické či mailové domluvě
na adrese redakce. Všechny soutěžní fotografie nalez-
nete ve fotogalerii webových stránek NN pod klíčo-

vým slovem LETO2015 (http://foto.nasenoviny.net). 
Zároveň vyhlašujeme čtenářské hlasování. Vyberte z
letní fotogalerie podle vás tři nejlepší snímky a jejich
názvy pošlete na adresu: redakce@nasenoviny.net.
Vítězové opět získají odměnu, stejně jako dva vylo-
sovaní autoři zaslaných hlasů. Josef KOZÁK

EXSTAROSTA. Mezi kandidáty na letošní Cenu Našich novin je také býva-
lý starosta Dobřichovic Michael Pánek. Foto ARCHIV
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Sochořadí se rozrostlo o nová díla
AUTOŘI SLAVNOSTNĚ PŘEDSTAVILI DÍLA, KTERÁ VZNIKLA BĚHEM LOŇSKÉHO SOCHAŘSKÉHO SYMPOSIA
Slavnostní usazení soch, které vz-
nikly během loňského sochařského
symposia v Dobřichovicích, se ko-
nalo 13. září v sochořadí při silnici
do Karlíka. 
Představení nových soch se zúčast-
nili prezident Sdružení sochařského
symposia Petr Váňa, starostové Do-
břichovic Petr Hampl i Karlíka Ma-
rie Sommerová a samozřejmě všich-
ni autoři soch. Jan Slovenčík a Ivana
Junková společně vytvořili originál-
ní ploutev žraloka červeného, Rasti-
slav Jacek vysochal tři skulptury s
názvem Klín, velmi krásná a ele-
gantní socha Cosi mezi Tetou a Kazi
vznikla rukou Radomíra Dvořáka,
Jaroslav Hanák představil sochu Ne
na věky. Kdo se přišel na nově usa-
zené sochy podívat, měl možnost si
projít sochořadí a zhlédnout všechny
doposud vytvořené sochy. 
Dobřichovické Sochařské symposi-
um je prestižní akcí, která je mezi
sochaři velmi uznávaná. Sdružení
sochařského symposia společně s

městem Dobřichovice je pořádaly již
pošesté, další čtyři ročníky jsou ještě
v plánu.         Andrea Kudrnová,

dobřichovice 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
2. 10. 18.00 SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA
9. 10. 18.00 RYCHLE A ZBĚSILE 7

KINO ŘEVNICE
29. 9. 20.00 ROGER WATERS: THE
WALL
30. 9. 15.00 DOMÁCÍ PÉČE
30. 9. 20.00 LOVE
2. 10. 20.00 RYTMUS - SÍDLISKOVÝ SEN
3. 10. 15.30 MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE
3. 10. 17.30 PRIDE
3. 10. 20.00 GANGSTER KA
7. 10. 20.00 TAKOVEJ BAREVNEJ
VOCAS LETÍCÍ KOMETY
9. 10. 18.00 PŘELET NAD KUKAČČÍM
HNÍZDEM
9. 10. 21.00 HODNÁ HOLKA
10. 10. 14.00 SEJDE Z OČÍ, SEJDE Z
MYSLI
10. 10. 16.00 DVA DNY, JEDNA NOC
10. 10. 18.00 ANDĚLÉ VŠEHOMÍRA
10. 10. 21.30 ANDĚLSKÉ DÍTĚ
11. 10. 15.00 TERAPIE LÁSKOU
11. 10. 17.30 UMĚNÍ PLAKAT
11. 10. 20.00 LARS A JEHO VÁŽNÁ
ZNÁMOST

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
29. 9. 20.15 PRIDE
30. 9. 20.00 EVEREST 3D
1. 10., 10. 10. 15.30 (So 17.30) GANG-
STER KA
1. 10. - 7. 10. 17.30 (Čt+Ne 18.30, Pá+Po
20.15) WILSONOV
2. 10., 3. 10., 6. 10. 20.00 (Pá 17.30)
MARŤAN 3D
4. 10. 15.30 UUUPS! NOE ZDRHNUL
3. 10. a 11. 10. 15.30 HOTEL TRAN-
SYLVÁNIE 2 (v So 3D)
5. 10., 12. 10. 13.45 MUNE - STRÁŽCE
MĚSÍCE 3D
5. 10. 17.30 EVEREST 3D
7. 10. 20.00 AMY
8. 10. 15.30 EVEREST
8. 10. - 13. 10. 18.30 (Pá 17.30, So 20.00)
MUŽ NA LANĚ 3D (v Po není 3D)
9. 10. 20.00 AMERICAN ULTRA
10. 10. 15.30 PAN 3D

KINO RADOTÍN
29. 9. 17.30 DOMÁCÍ PÉČE
29. 9. 20.00 ROGER WATERS THE
WALL - koncert
30. 9. 17.30 EVEREST 3D
30. 9. 20.00 MARGUERITE
1. 10. 17.30 TAKOVEJ BAREVNEJ
VOCAS LETÍCÍ KOMETY
1. 10. a 3. 10. 20.00 MARŤAN (So 3D)
2. 10. a 7. 10. 17.30 (St 20.00) WE ARE
YOUR FRIENDS
2. 10. a 10. 10. 20.00 (So 17.30) STRA-
IGHT OUTTA COMPTON
3. 10. 16.00 MALÝ DRÁČEK
3. a 7. 10.17.30 BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ

Rozloučili se s létem
V sobotu 19. září se v Klubu přátel
Lhotky konalo tradiční rozloučení s
létem. Letos k nám zavítaly tři kape-
ly a bylo opravdu co poslouchat.
První zahráli Hedhog Eyes a jejich
sympatický zpěvák z Kanady nasadil
pořádně vysokou laďku. Další byl na
řadě Neúspěšný atlet. Atleti zde byli
už potřetí a jak sami prohlásili, za-
milovali se do místního kraje a jezdí
sem moc rádi. Zrají jako víno, jejich
vtipné texty, zvučná saxofonová sek-
ce a nadupaná rytmika málokoho
nechají vklidu sedět. Na závěr to roz-
balila bigbeatová kapela Long Si-
lence a tady již protřelá zpěvačka
Kačka nenechala sedět vůbec niko-
ho... Na těchto akcích mám nejradě-
ji, když se nakonec zdravé jádro ná-
vštěvníků i účinkujících přesune dov-
nitř, do klubu, a dál se muzicíruje,
někdy až do rána... Díky všem, kdo
jste tu byli, za příjemnou atmosféru. 

Ema BURgETOVÁ, Lhotka

Na albu najdete skladby:
Zdálo se mně má panenko,

Když jsem přišel do Všeradic,
Nadívaný křepeličky,

Svíčková se šesti, Nám je to
jedno, Švestkový knedlíky,
Mým domovem ztichlá je

putyka, Na Vlachovce,
Bramborová placka se 

škvarkama, Já mám holku 
od Odkolků, Nymburskej
pivovar, K Vonáskovům, 

Do hospody přišla, Až půjdu
z hospody a další.

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

Tipy NN
* Písničkář Honza Jícha s přáteli
vystoupí 30. 9. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Hru Růžové Brýle představí 1. 10.
od 19.00 v Kulturním středisku Ko-
runa Radotín Divadlo Ungelt. V
hlavních rolích Zuzana Bydžovská,
Hana Maciuchová a Sabina Roj-
ková. Dana RADOVÁ
* »Praštěnou pohádku« Janek Do-
brák sehraje 2. 10. od 18.00 a 4. 10.
od 15.00 v kině Řevnice Dětský di-
vadelní soubor Kukadýlko.         (ak)
* Hudební večer s dýdžejkou Kan-
Jacca, producentem Ridem a rezi-
denty z Duneni.cz se koná 2. 10. od
19.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Besedu a malý koncert Josefa Klí-
my hostí 3. 10. od 19.00 vinárna U
Karolíny v Dobřichovicích. Hostem
večera bude Jan Rosák. Vstupné
150/80 Kč.   Andrea KUDRNOVÁ
* Večer s kapelou Kapičky a učite-
lem country tanců Milošem Chrous-
tem se chystá na 3. 10. od 19.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Kapela Rolling Stones revival za-
hraje 3. 10. od 19.00 v radotínském
kulturním středisku Koruna.     (dar)
* Dětské divadelní představení
Perníková chaloupka odehrají Karel
Zima a Jarmil Škvrna 4. 10. od
16.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Hudební cyklus černošického
Clubu Kina Kytara napříč žánry po-
kračuje 9. 10. od 20.00 koncertem
dua R. Zenkl - mandolína, flétny,
zpěv a St. Barek - kytara.              (vš)
* Yoga workshop Síla středu s Lucií
Koenigovou se koná 10. 10. od 10
do 13.00 v řevnickém Sokole.    (jin)
* Rockový band Purplemania a
hráčky na smyčce Stringladies in
Rock se představí publiku 10. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Fotografická výstava Emanuela
Otavského Toulky krajinou České
republiky je do 10. 10. k vidění v
kapličce Mokropsy. Otevřeno je o
sobotách a nedělích 14 - 18 .00 a ve
středu (kromě 30. 9.) 15 až 18.00,
vstup volný. (ač)

TŘEHUSK poberounská hudební skupina

Když jsem přišel do Všeradic

NA POSVÍCENÍ

NOVÉ SOCHY. Originální sochořadí mezi Dobřichovicemi a Karlíkem se
rozrostlo o nová díla. Foto Andrea KUDRNOVÁ

Kapela TŘEHUSK vám nabízí svoje nejnovější CD

Když jsem přišel do Všeradic...

HOSTÉ. Zpěvačka Jitka Vrbová a kytarista Stanislav Chmelík při koncertu
v Hlásné Třebani. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Hudební večer s názvem Ozvěny lé-
ta se konal v hlásnotřebaňské res-
tauraci Sokolovna 12. září. Obecní
zastupitelstvo ji pořádalo jako »ná-
hradu« za tradiční akce jako jsou
Máje a Slavnosti trubačů, které se
letos kvůli uzávěrám silnice i návsi
nekonaly. K poslechu hrála country
kapela Spřáhlo, hosty večera byla
Jitka Vrbová a Standa Chmelík. Byl
to nádherný večer.  Sice se sešlo jen
pár hostů, ale to na úžasnou atmo-
sféru nemělo vliv. Zpívali jsme

všichni, protože sálem zněly známé
hity, tancovalo se a bylo veselo. Je
však s podivem, že nepřišlo více lidí.
Bylo to opravdu krásné pohlazení
na duši. Za velmi dobrý nápad dě-
kuji našemu zastupitelstvu, hlavně
Ivě Matějkové, která se organizace
večera zhostila na výbornou. Dík
patří všem, kteří se na akci podíleli
a přidali ruku k dílu při přípravě i
při uklízení  sokolovny. Lidičky, za-
myslete se a příště přijďte mezi nás. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V Sokolovně zazpívala Jitka Vrbová
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Všeradův kurýr

Devátý ročník tradiční akce Vaření se zámeckou
paní se konal v sobotu 19. září ve Všeradicích.
Akci hodinu před polednem odstartovala country
kapela Horká Jehla. Poté byla kuchařská soutěž
slavnostně zahájena moderátorkou dne, Markétou
Hrubešovou a majitelem areálu Zámeckého dvora
Bohumilem Stibalem. Zatímco se soutěžící ku-
chaři činili na svých pracovištích, aby pro porotu
připravili co nejlepší vegetariánské menu, které
muselo dle zadání obsahovat dýni, hlívu ústřič-
nou, červenou řepu či kuskus, mohli si návštěvní-

ci užívat bohatý program. Po celý den také mohli
navštívit doprovodnou výstavu místního Svazu
zahrádkářů, kteří zde předvedli svoje výpěstky
ovoce a zeleniny. Pro děti i dospělé byly připrave-
ny soutěže, za které získali krásné poháry a ceny.
Děti soutěžily v pojídání koláčků, dospělí v pojí-
dání párků. Děti určitě nejvíce zaujal kejklíř Pupa
a šermířská skupina Alotrium. Až z dalekého
Chorvatska dorazili krajané žijící v obci Dolany,
kteří vystoupili se svojí divadelní hrou Noc s An-
dersenem. Krajané z chorvatského Daruvaru pro
změnu potěšili návštěvníky tancem a zpěvem. V
podvečerních hodinách byla pokřtěna nová ku-
chařská kniha Markéty Hrubešové Markéta vaří s
Rettigovou, která zčásti vznikala přímo v zámec-
kém dvoře Všeradice. Krátce nato pak staropraž-
ská kapela Třehusk pokřtila zbrusu nové CD
Když jsem přišel do Všeradic na posvícení. Jak
cédéčko, tak knihu bylo možné koupit na místě a

zároveň získat podpis autorů i s věnováním. 
Po slavnostních křtech nastoupili na scénu Vše-
radičtí se svým vystoupením Mamma Mia. Před
koncertem kapely Vojta Lavička Band, který uza-
víral večer, byly porotou vyhlášeny výsledky ku-
chařského klání. Amatérskou soutěž v pečení, je-
jímž tématem byla letos Nejlepší kynutá buchta,
vyhrála Jaroslava Kratochvílová. Putovní pohár
M. D. Rettigové odcestoval za nejlepší vegetari-
ánské menu do Berouna s vítězkou soutěže Roma-
nou Celinovou z Barevného bufetu. Druhé místo
získal Jakub Kácha z Hostince U Paní Magdaleny,
na třetím místě se umístil Michael Vondráček z
Gourmet Cateringu. Věříme, že se všichni návš-
těvníci dobře bavili a již nyní Vás zveme na 10.
jubilejní ročník, který se bude konat 17. 9. 2016.
„Za rok bude tématem soutěže maso a - bude to
maso!“ nechal se slyšet hlavní organizátor Bo-
humil Stibal.     Veronika čeRVeNá, Všeradice

Putovní pohár »odcestoval« do Berouna
KUCHAŘSKOU SOUTĚŽ VYHRÁLA ROMANA CELINOVÁ, NEJLEPŠÍ KYNUTOU BUCHTU UMÍ JAROSLAVA KRATOCHVÍLOVÁ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2015 (186)

MAMMA MIA. Taneční skupina Jakuba Suchého pobavila návštěvníky kuchařských slavností vystou-
pením s názvem Mamma Mia. Foto NN m. FrýDL

Zahrádkáři se pochlubili svými výpěstky

Mareš se fotil s personálem

Krajané se v jeskyních zapotili
Hned dva soubory krajanů z Chorvatska - diva-
delní a taneční - účinkovaly na letošních kuchař-
ských slavnostech ve Všeradicích. (Viz Putovní
pohár...) Volného času před vystoupením naši
přátelé využili k návštěvě Koněpruských jeskyní.
(Na snímku výprava u vchodu do podzemí.) Zdo-
lávání desítek schodů nahoru i dolů představova-
lo pro nejednoho z krajanů pořádný sportovní
zážitek. Jeden z účastníků zájezdu prohlásil, že u
nich, v Daruvaru, sice žádnou jeskyni nemají, ale
že ji pro nás, než přijedeme na návštěvu, vyko-
pou. Že by se nám chtěli pomstít?

Text a foto Pavla HADAČOVÁ, Všeradice

ROZRUCH VE DVOŘE. Velký rozruch nastal
ve všeradickém Zámeckém dvoře v pátek 18. 9.,
když se tu neočekávaně objevil známý moderá-
tor a bavič Leoš Mareš. Na svoji svatbu a ná-
slednou hostinu si jej totiž pozvali manželé Piš-
vejcovi. Personál hostince U Zámecké paní vyu-
žil této příložitosti a s Marešem se vyfotil.

Text a foto Pavla HADAČOVÁ, Všeradice

V sobotu 19. 9. se ve Všeradicích konal 7. ročník
výstavy ovoce a zeleniny. Jak se již stalo tradicí,
pořádali místní zahrádkáři svoji výstavu při příle-
žitosti kuchařské  soutěže Vaření se zámeckou pa-
ní. Expozice byla umístěna v konferenční místnos-
ti Zámeckého dvora, kterou nám bezplatně posky-
tl pan Stibal. Kromě prohlídky vystavených vý-
pěstků ovoce, zeleniny a květin mohli návštěvníci
ochutnat tři druhy výborných pomazánek z biotva-
rohu, které nám tradičně připravili Tarantovi.
Ve výstavní místnosti byli také umístěny panely z
činnosti naší organizace, recepty na využití plodů
rakytníku řešetlákového a také různé osvědčené
recepty a »babské rady«. Výstava, kterou jsme při-
pravovali s kolektivem aktivních členek a členů
naší organizace pod vedením zkušené výtvarnice
Moserové, byla podle ohlasu a zápisů do naší kro-
niky hodnocena jako hezká a zajímavá. Návštěv-
níci se zde také mohli setkat s moderátorkou Mar-
kétou Hrubešovou, členy krajanského divadla z
chorvatské obce Dolany a dalšími účinkujícími.
Děkujeme všem zahrádkářům, občanům Všeradic,

Nesvačil, Podbrd a také zahrádkářům z naší dru-
žební organizace v Litni za to, že svými výpěstky
přispěli k úspěchu výstavy, i když pro letošní roz-
mary počasí to nebylo jednoduché.
Zahrádkářům i ostatním pěstitelům přeji do další-
ho období hodně zdraví a pěstitelských úspěchů.

Václav Sedláček, MO čZS Všeradice

PŘIŠLA I M.D.R Na výstavu se přišla podívat i
M. D. Rettigová. Foto Václav SEDLÁČEK
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Od počátečního pročítání původních
receptů, přes jejich »překládání« do
dnešní mluvy až po jejich konečnou
realizaci to každopádně byla dobro-
družná cesta. Ale určitě stála za to! A
nutno poznamenat, že paní Magdale-
na mne během příprav znovu a zno-
vu překvapovala. Tím, jak byla vla-
stně neuvěřitelně současná a jak do-
bře a takřka beze změn můžeme po-
dle ní vařit i dnes. Samozřejmě ně-
které recepty už se dnes vařit nedají
a některé suroviny už neexistují, ale
většina receptů je v podstatě použi-
telná i v dnešních dnech.
Proč by se podle vás současné ku-
chařky měly vracet k receptům z 19.
století?
Protože na dobrých receptech nic ne-
změní ani dvě stě let. Takový roast-
beef, pečený bažant nebo jablečný
koláč bude chutnat všem i za dalších
pár století. O tom jsem zkrátka pře-
svědčena. A byla to právě paní Mag-
dalena, která ve své knize popsala
klasické postupy, takový ten základ,
ze kterého vycházejí všechny další
generace kuchařů a bez kterého to
prostě nejde.
Podle jakých receptů vaříte doma
vy? Experimentujete ráda, nebo jste
spíš na klasiku?
Vařím podle času, nálady a momen-
tální chuti. Někdy mi stačí úplně jed-
noduché jídlo a někdy si zase ráda s
vařením vyhraji. Přemýšlím, co se k
čemu bude chuťově hodit a jak to
naservírovat. Ale na to je potřeba
čas. Když ho nemám, přijdou na řa-
du osvědčené rychlovky. A protože
sbírám kuchařky, tak podle nich taky
někdy ráda vařím a někdy zase jen
zapojím fantazii. Vaření je přece bá-
ječná hra a je dobré to také tak brát!
Opravdu vřele doporučuji.
Všeradické kuchařské slavnosti se
letos zaměřovaly na vegetariánskou
kuchyni. Jste její příznivkyní?
Upřímně řečeno - jsem klasický ma-
sožravec. Pořádný kus masa mi vž-
dycky dokáže zlepšit náladu. Nicmé-
ně miluji i zeleninu a vaření si bez ní
neumím představit, takže občas ma-

so vynechám a takzvaně »odlehčím«
jídelníček. No a pak už se zase tě-
ším, až si kousek dobrého masa uva-
řím. Nicméně během všeradickcých
gastroslavností mne všichni zúčast-
nění kuchaři opravdu mile překvapi-
li. Jídla, která připravili, měla šmrnc
a byla výborná!
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Vepřové výpečky, špenát a brambo-
rový knedlík. A k tomu dobře vy-
chlazené pivo.
Když se chcete dobře najíst, jdete do
nějaké restaurace, nebo si uděláte
radost ve své vlastní kuchyni?
V poslední době vařím nejraději do-
ma. Pěkně vklidu a ze surovin, které
si sama vyberu na trhu nebo v ma-
lých obchůdcích. Do restaurací cho-
dím většinou jen tehdy, když jsem
někde mimo domov. Ale pak už se
zase neuvěřitelně těším domů, ke
své plotně.
Vaříte doma také podle receptů M.
d. rettigové? Pokud ano, který je
Váš nejoblíbenější?
Jedním z nejoblíbenějších receptů je
První míšeninka, na kterou jsem
vlastně přišla ještě před tím, než
jsem takřka stejný recept objevila u
paní Magdaleny. Jsou to vlastně na-
rychlo podušené houby, které se vk-
ládají do polévky. A taky vepřová
panenka s kaparovou omáčkou. Ta
mimochodem chutnala i všem bě-
hem focení kuchařky a všeradický
kuchař Martin Bouček ji pak také
vrátil na jídelní lístek.
Proč by si vaši knihu receptů Mar-
kéta vaří rettigovou měli případní
zájemci koupit, čím je jiná, než os-
tatní kuchařky?
Knihu jsem se snažila psát s maxi-
mální úctou k naší největší kuchařce,
ze které čerpali všichni kuchaři a ku-
chařky dalších dvě stě let. A zcela
jistě ještě minimálně dalších dvě stě
let budou... Možná se nám povědomí
o její kuchařském umění smrsklo jen
na nějaké to »vrážení vajec«. To je
ale podle mne obrovská škoda, pro-
tože poctivé a dobré jídlo je prostě
základ. Miloslav FRÝdL

Vaření je báječná hra! tvrdí Hrubešová
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Fest nabídne devět snímků
Crazy Film Fest je název nového filmového fes-
tivalu, který se uskuteční v termínu od 9. do 11.
října v Řevnicích. Jeho hlavním cílem je šířit po-
mocí kulturních zážitků osvětu o problematice
duševně nemocných, na které se většinová spo-
lečnost stále dívá skrz prsty. 
Po tři dny ožije kinosál, kavárna Modrý domeček
a multikulturní prostor Sklad 13. Na programu
bude devět filmů ze všech koutů světa - známé i
neznámé kousky, filmy depresivní i snímky, které
danou tematiku prezentují humorným způsobem.
Diváci budou mít možnost nahlédnout do světa
duševně nemocných. Zjistí, jaké to je slyšet hla-
sy, které jiní neslyší a vidět, co jiní nevidí. Každý
film navíc uvede jeden odborník na psychiatric-
kou či psychoterapeutickou péči. 
Kromě filmových projekcí se můžete v dřevěném
železničním magacínu Sklad 13 těšit na originál-
ní výstavu výtvarného umění žáků místní ZUŠ,
dvě divadelní představení a tři koncerty. Páteční
večer bude patřit skupině United Heads, která
kombinuje taneční sound s prvky acid jazzu a hip
hopu. V sobotu se představí OTK, kteří pravidel-
ně vystupují na výročních koncertech Tata Bojs.
Nedělní program pak uzavře ethno-psychedelic-
ké jamování »kosmické« formace Výplach. 
Permanentka na všechny akce bude stát 500 Kč,
jednotlivé lístky do kina stovku, koncerty o dvac-
ku méně. Další informace najdete na www.crazy-
filmfest.cz.   Jan SchLindenBuch, Řevnice

POROTKYNĚ. Markéta Hrubešová byla ve Všeradicích jedním z porotců,
kteří posuzovali umění soutěžících kuchařů.                    Foto NN M. FrýdL

Jana Prušinovského, rodáka z Hořovic a dlouho-
letého obyvatele Zadní Třebaně, není nejspíš po-
třeba nijak zvlášť představovat. Scénárista a re-
žisér se proslavil hlavně filmem Okresní přebor
– Poslední zápas Pepika Hnátka, který se natáčel

v nedalekých Lochovicích. Filmově debutoval
komedií František je děvkař, spolupracoval na
scénáři k filmu Rafťáci nebo asistoval Janu Hře-
bejkovi u filmu Medvídek. Jeho jméno je spoje-
no s TV seriálem Čtvrtá hvězda nebo Nevinné
lži. A tak když Honza usedl ve čtvrtek 24. září ve
Svinařích do Křesla pro hosta, otázky se jen
hrnuly. Samozřejmě vše se točilo hlavně okolo
fotbalu a Okresního přeboru. 
„Fotbal hraji od šesti let, začal jsem v Zadní Tře-
bani, pak prošel pár klubů a skončil zase v tře-
baňském Ostrovanu. Fotbal mám rád, ale po na-
točení Okresního přeboru se na něj nemůžu v te-
levizi ani podívat. Raději přepínám třeba na kra-
sobruslení.“ Na otázku, zda se dočkáme pokra-
čování Okresního přeboru nebo seriálu Čtvrtá
hvězda Prušinovský odpověděl: „Čtvrtá hvězda
určitě pokračování mít nebude, je velmi těžké
skloubit pracovní kalendář Miroslava Krobota a
můj. Stejně tak Okresní přebor je uzavřená kapi-
tola.“ I přes vlezlou zimu se venku debatovalo
skoro dvě hodiny, besedy se zúčastnilo šest desí-
tek diváků. Velmi příjemně tak byl pro letošek
uzavřen cyklus besed Křeslo pro hosta, který,
jak pevně doufáme, bude pokračovat na jaře
příštího roku.        Lucie Boxanová, Svinaře

Fotbal v televizi nemůžu ani vidět...
DO SVINAŘSKÉHO KŘESLA PRO HOSTA USEDL JAN PRUŠINOVSKÝ

REJŽA. Režisér Jan Prušinovský (vpravo) na
besedě ve Svinařích. Foto Lucie BOXANOVÁ
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Karlštejn – Přibližně jedenadva-
cet tisíc návštěvníků se podle od-
hadů pořadatelů zúčastnilo letoš-
ního historického vinobraní v Karl-
štejně. To se konalo jako vždy po-
slední zářijový víkend, 26. a 27. 9.
Karlštejnským podhradím proudily
po oba dva dny davy lidí, centrální
parkoviště i ostatní odstavné plochy
byly přeplněné, spoustu hostů na
největší »budňanskou« akci přivezly
také vlaky, včetně historické parní
soupravy, která pendlovala mezi
Smíchovem a Karlštejnem.  Burčák
tekl doslova proudem – jen místní
vinařská stanice jej  nachystala přes
čtyři tisíce litrů. Na dračku šly i za-
bijačkové pochoutky, pečené maso
či klobásy a další dobroty.

Největší pozornost přítomných po
oba dva dny poutal historický prů-
vod několika stovek stylově obleče-
ných účinkujících. V jeho čele jel
sám Otec vlasti, císař a král Karel
IV. Toho už počtrnácté v Karlštejně
ztvárnil Zdeněk Krajíček z Českého
Krumlova. „K jeho nadcházejícím
60. narozeninám si Karlštejnské kul-
turní sdružení (KKS) a jeho přátelé,
na úplný závěr letošních karlštejn-
ských slavností, připravili překvape-
ní - věrnou repliku středověké hosti-
ny, tak, jak se stolovalo za časů krále
Karla IV.,“ uvedla předsedkyně
KKS Helena Kolářová. „Všechna
jídla a nápoje byly připraveny podle
dobových receptů, císařovna, šlechta
i obsluhující svými kostýmy a vystu-

pováním navodili opravdovou atmo-
sféru 14. století. Byl to náš dárek a
obdarovaný do poslední chvíle nevě-
děl, co se chystá,“ dodala s tím, že
Krajíček Karlštejn miluje, rád se do
něj vrací a je mu oddán celým svým
srdcem. „On císaře římského a krále
českého nehraje, on se jím po dobu
Karlštejnského vinobraní stává,“
uzavřela Kolářová. 
Práci při vinobraní měli i řevničtí zá-
chranáři. „Za oba dny jsme ošetřili
36 pacientů, tři převezli do nemoc-
nic,“ řekl ředitel záchranky Bořek
Bulíček s tím, že se jednalo převáž-
ně o kolapsy a drobné úrazy. „Jeden
ošetřený byl znatelně pod vlivem al-
koholu, ostatní si vše způsobili za st-
řízliva,“ dodal.      Miloslav FRÝDL

Povídky ze zpravodaje
dostaly knižní podobu
Karlštejn - Svou knižní prvotinu po-
křtí v sobotu 10. října bývalá vedou-
cí učitelka Mateřské školy v Karlš-
tejně Hana Hrabáková. Kniha na-
zvaná Povídky ke kávě aneb Jak
přežít třicet let s jedním chlapem (a
s jednou tchýní) je sestavena z krát-
kých textů, které do loňska postupně
vycházely v Karlštejnském zpravo-
daji. „Podtitul povídkové knihy Jak
přežít třicet let s jedním chlapem (a
s jednou tchýní) jasně napovídá,
okolo čeho se humorné texty autor-
ky tematicky točí. A nutno dodat, že
ješitného mužského čtenáře většina
povídek příliš nepotěší...,“ píše v
anotaci ke knize její vydavatel Ka-
meel Machart. Slavnostní křest se
uskuteční 10. 10. od 17.00 v Městs-
ké knihovně Beroun. (mif)

Čtrnáctý ročník závodu v požárním
útoku se konal 19. září v karlštejn-
ském kempu. Každé družstvo mla-
dých hasičů mělo na útok dva poku-
sy, z čehož se hodnotil lepší čas. St-
říkalo se na terče s objemem deseti
litrů, vše pod dozorem profesionální
časomíry. V závodech se dařilo pře-
devším řevnickým celkům - příprav-
ka obhájila loňské prvenství, starší
žáci obsadili zlatou a stříbrnou
příčku. 
Další hasičské závody se konaly týž
den odpoledne v Drahlovicích - zde
soutěžili děti i dospělí. I zde řevnič-
tí »požárníčci« zabojovali a získali
opět zlato, starší žáci bronz. 
Velké díky patří i dospělákům, kteří
obětují volný čas a s dětmi chodí na
tréninky. Speciální poděkování patří
vedoucímu, Martinu Ryšavému, kte-
rý své pětileté působení u dětí tento

týden ukončil. Věříme, že kroužek
mladých hasičů nepadne, ale že se

najde nový vedoucí, jenž děti povede
dál.     Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Na hasičských závodech v kempu triumfovali Řevničtí

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     10/2015 (44)                

VLADAŘ. Císař Karel IV. v podání Zdeňka Krajíčka obklopen svými věrnými na letošním Karlštejnském vinobraní. Foto NN M. FRÝDL

Císař Karel IV. slavil narozeniny
NA KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ DORAZILO PŘIBLIŽNĚ JEDENADVACET TISÍC DIVÁKŮ

Karlštejnský zpravodaj

Muž chystal kolbiště,
zranily jej ohradníky
Karlštejn - K úrazu muže, který na
louce u karlštejnského mostu připra-
voval před vinobraním arénu pro vy-
stoupení středověkého rytířského di-
vadla Traken, vyjížděli 21. září řev-
ničtí záchranáři.
„Na mladého muže spadlo několik
železných ohradníků pro koně,“
uvedl ředitel záchranky Bořek Bulí-
ček. „Při skládání ohradníků z korby
nákladního vozu několik kusů spad-
lo a zavalilo mladíka, který s vyk-
ládkou pomáhal,“ dodal s tím, že po-
stižený si po vyproštění stěžoval na
velkou bolest ramene, pánve a dolní
končetiny. „Lékař proto podal opiáty
proti bolesti a muž byl transportován
ve specielní vakuové matraci na
traumatologické oddělení motolské
nemocnice k dalšímu ošetření,“ uza-
vřel řevnický záchranář.              (mif)

V KEMPU. Řevnické starší žákyně na hasičských závodech v karlštejnském
kempu. Foto Lucie BOXANOVÁ
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Traťový rekord letos běžcům odolal
BĚŽECKÉHO ZÁVODU SE V KARLŠTEJNĚ ZÚČASTNILO DVĚ STĚ ČTYŘICET BORCŮ VŠECH KATEGORIÍ
Poslední prázdninovou neděli se v
karlštejnské kempu sešlo 242 závod-
níků všech věkových kategorií. Ko-
nal se tu běžecký závod Karlštejnská
devítka.
Hlavního závodu okolo hradu Karlš-
tejna se zúčastnilo 83 borců. Trasa je
náročná: běžci musí vystoupat od
Berounky až k hradbám hradu a od-
tud opět klesají do kempu. Devítiki-
lometrová trasa se běžela ve vyso-
kých teplotách. Nejrychlejší závod-
ník - Vlastimil Flegl z Vrchlabí - do-
běhl v čase 31:52:82. Traťový re-
kord Jiřího Čivrného z roku 2014
(31:10:71), tedy překonán nebyl.
Hlavní organizátory - Domeček Ho-
řovice, Městys Karlštejn i karlštejn-
ské hasiče - potěšila účast lidí z
Karlštejna a okolí. V kategoriích dě-
ti, dorost, běh pro zdraví startovalo
celkem 136 závodníků.
Dopoledne byl kemp plný povzbu-
zujících rodičů, kteří přivedli své ra-
tolesti závodit. Někteří se sami běhu
zúčastnili, což naplňuje cíl akce: Tá-
ta, máma, děti na jednom místě při
společné aktivitě a vzájemné podpo-

ře. Jedním z mnoha příkladných ro-
dičů byla Zuzana Větrovcová, která
absolvovala běh pro zdraví 1800 m,
aby šla příkladem svým synům Hon-

zíkovi a Danečkovi.
Akci profesionálně moderoval Ště-
pán Škorpil s Daliborem Motejlkem,
který odstartoval i hlavní závod.

Na trase bylo padesát dobrovolníků,
kteří pomáhali při organizaci akce,
jim patří obrovské poděkování. Akci
tradičně podporují producent Janis
Sidovský a zpěvák Pavel Vítek, kte-
rý je sám běžeckým nadšencem. Ví-
tek, který startoval především dětské
a dorostenecké kategorie, všechny
nejprve bravurně protáhl a rozcvičil.
Výkony závodníků ocenili při předá-
vání cen Přemysl Landa ze Středoče-
ského kraje, starosta městyse Petr
Rampas, kastelán Jaromír Kubů a
také už zmínění Janis Sidovský a Pa-
vel Vítek.
Závěrečná slova patřila bývalému
skvělému skokanovi na lyžích Dali-
boru Motejlkovi. Ten pozval závod-
níky na čtvrtý ročník běhu kolem
hradu Karlštejn, který se bude konat
poslední prázdninovou neděli v roce
2016. Děkujeme sponzorům, dobro-
volníkům a především závodníkům,
že nám zachovávají přízeň. Doufám,
že vás nezklameme ani příště a
Karlštejnská 9 bude v roce 2016 ješ-
tě lepší než ta letošní. Sportu zdar!  

Eva KNOPOVÁ, Krupná

V sobotu 5. září se konal na fotbalo-
vém hřišti v Karlštejně turnaj mlad-
ších přípravek. Zúčastnily se týmy
TJ Karlštejn, FK Hořovicko, FK Ba-
ník Most, FK Lety I a II, FC Dobro-
víz – dívky, AFK Loděnice a ČLU
Beroun. Počasí vyšlo na jedničku, k
vidění byly zajímavé a leckdy vyhe-
cované zápasy. Děkujeme všem, kte-
ří se podíleli na organizaci akce a
doufejme, že nebyla poslední!
Výsledky TJ Karlštejn: FK Lety I
– 0:5, FC Dobrovíz – 1:2, FK Hořo-
vicko – 0:0, FK Baník Most - 0:6,
ČLU Beroun – 2:2, AFK Loděnice –
6:0, FK Lety II – 0:8.
Pořadí: 1. - FK Lety II (37:1) 18b.,
2. - FK Baník Most (37:5) 18b., 3. -
FK Lety I (17:7) 15b., 4. - FC Dob-
rovíz (13:9) 12b., 5. - ČLU Beroun
(16:17) 10b., 6. - TJ Karlštejn (9:23)
5b., 7. - FK Hořovicko (4:28) 4b., 8.
AFK Loděnice (1:44) 0b.

Tomáš LIŠKA, Karlštejn

Karlštejn - Dvě velké akce absol-
vovala v září Výzkumná stanice
vinařská (VSV) Karlštejn. Nejpr-
ve se v polovině měsíce zúčastnila
vyhlášených hrnčířských trhů v
Berouně, poté její burčák tekl
proudem »doma«, na karlštejn-
ském vinobraní.
„V Berouně jsme prodali přibližně
500 litrů burčáku, z vín byl největší
zájem o Rulandské šedé a Modrý
portugal,“ uvedl vedoucí VSV Zde-
něk Beneš.
Ještě lépe se vinaři připravili na his-
torické karlštejnské vinobraní, které
se konalo poslední zářijový víkend.
„Červeného burčáku jsme vylisovali
asi 2200 litrů, bílého kolem 2000
litrů,“ sdělil Beneš, že návštěvníkům
vinobraní nabízeli i aktuální odrůdy
vín - Rulandské šedé, Kerner, Syl-
ván, Rulandské modré, Portugal,
Svatovavřinecké, Elišku i Králov-
ské. Miloslav FRÝDL

V karlštejnské školce bylo pěkně »vysmáto«

Prvního září jsme v karlštejnské školce přivítali nové dětičky. Musím říct,
že některé to nesly velmi statečně a přišly i bez slziček. Naše školka je při-
pravená nabídnout dětem po celý  rok bohatý a rozmanitý program, který
jim pomůže zapomenout, že vedle sebe nemají tu svojí maminečku. Září si
»naše« děti opravdu užily. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli pobývat na
zahradě, kde využíváme nové houpačky, byli jsme nakrmit zvířátka, tvořili
jsme z čokolády a už jsme stihli i dvě divadélka. Jedno z  nich se jmenuje
Vysmáto a při představení u nás ve školce vysmáto opravdu bylo. Ostatně,
je to vidět i na snímku.   Text a foto Marcela HašLERová, Mš Karlštejn

Burčáku připravili tisíce litrů
PROUDEM TEKL NA VINOBRANÍ I NA HRNČÍŘSKÝCH TRZÍCH

VÍTĚZOVÉ. Přípravka Letů, která na karlštejnském turnaji obsadila první a
třetí místo. Foto Pavlína CILENTI

NA TRZÍCH. Stánek karlštejnských
vinařů na hrnčířských trzích, které
se konaly v polovině září v Berouně.

Foto NN  M. FRÝDL

S Domečkem si děti
mohou hrát i tvořit
Spoustu kroužků mohou od září na-
vštěvovat malé i větší děti v Karlš-
tejně. Připravilo je pro ně zdejší pra-
coviště střediska volného času Do-
meček Hořovice. Pokud byste měli o
účast v některém z kroužků zájem,
informace získáte na telefonu: 725
482 037 či 723 558 996. 
Jaká je tedy nabídka?
- Keramika I. ZŠ 
- Keramika II. ZŠ 
- Keramika pro MŠ 
- Výtvarka s angličtinou
- Karlštejnský klub šití 
- Hrajeme si na školu
- Aerobic
- Hrátky se zvířátky 

Eva  KNOPOVÁ, Krupná

Turnaj ovládly Lety, Karlštejn skončil šestý

TEĎ! Start jedné z dětských kategorií letošního závodu Karlštejnská devít-
ka v místním kempu. Foto NN M. FRÝDL
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Osovský PROVAS

Před časem navštívil obecní úřad v Osově režisér
Jan Hřebejk se svým štábem, aby s paní starost-
kou probral možnost eventuálního natáčení v této
lokalitě. Není tedy vyloučeno, že k nám v budouc-
nu zavítají filmaři. Určitě by bylo hezké, kdyby se
zde zase jednou filmovalo - nebylo by to v histo-
rii obce zdaleka poprvé. 
Prvním počinem tohoto druhu byl film režiséra
Slavínského Uličnice s herečkou Věrou Ferbaso-
vou v hlavní roli. Její jméno vám dnes už možná
nic neříká, ale zkuste si vzpomenout na svéráznou
tetičku Luďka Soboty z filmu Jáchyme, hoď ho
do stroje. To byla ona, před válkou nesmírně po-
pulární představitelka komediálních rolí. Děj
filmu Uličnice pojednává o mladé studentce, která
miluje slavného letce, a protože je nadaná bujnou
fantazií i kuráží, začne se vydávat za osiřelou hol-
čičku. Záhy dosáhne toho, že letcova rodina ji při-

jme do péče a ona může žít v blízkosti svého ido-
lu. Nakonec samozřejmě vše skončí svatbou...
Natáčelo se v parku kolem osovského zámku,
který byl v majetku rady Václava Palivce. Ve fil-
mu hraje řada dalších slavných herců: Jindřich
Plachta, Oldřich Nový, Jiří Dohnal, Stanislav
Neumann, Ladislav Pešek či Jára Kohout. 
V té době nebyly návštěvy filmových hvězd u pa-
na rady na zámku nijak ojedinělé. Často sem jez-
dil Hugo Haas, který zde měl i svůj pokoj, Adina
Mandlová nebo Jiřina Štěpničková. O té se tu
mezi služebnictvem říkalo, že si pana radu tak tro-
chu namlouvá, ale on že její city neopětuje. 
V roce 1972 se na nádraží v Osově natáčel jeden
z Plachých příběhů Karla Čapka Modrá chryzan-
téma, v roce 1998 na stejném místě televizní Ba-
kaláři - povídka Poslední vlak - v hlavní roli s Ja-
roslavem Satoranským. Kostel a zámek v Osově

(tehdy ještě domov důchodců) byly dějištěm tele-
vizního filmu Ceremoniář v hlavní roli s Janem
Hrušínským. Jako interiér pro několik scén filmu
Kořeny zla sloužily osovské zámecké pokoje,
zrestaurované pouze pro toto jednodenní natáčení. 
Počátkem 90. let se v kostele nahrávalo CD Haend-
lových skladeb s jedním z našich nejlepších var-
haníků Jaroslavem Tůmou. Ten zde o něco pozdě-
ji natočil i televizní dokument o nádherných osov-
ských varhanách z roku 1742. 
Na webových stránkách obce Osov je zřízena no-
vá kolonka Osov ve filmu, ve které se v případě
zájmu dozvíte více. Prohlédnout si můžete i ob-
rázky, z nichž některé jsou pořizovány přímo z
televizního vysílání, z čehož plyne jejich často
špatná kvalita. Na stránkách se stále ještě pracuje,
takže obsah zatím není definitivní.   

Marie PLECITÁ, Osov

O Osov se zajímal známý režisér Jan Hřebejk
V OBCI POD BRDSKÝMI HŘEBENY UŽ SE NATÁČELY FILMY ULIČNICE, CEREMONIÁŘ ČI KOŘENY ZLA

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 10/2015 (121)

BUMPERBALLS. Hlavní atrakce posvícenského odpoledne v Osově. Foto Marie PLECITÁ

Uctíme památku padlých vojáků
V neděli 25. 10.  při příležitosti vzniku samostat-
ného Československa uctíme památku vojáků
padlých v 1. světové válce. Pietní akce se usku-
teční po mši svaté, přibližně od 11.15 u pomníku
padlým před kostelem, nebude chybět hudební
doprovod ani položení věnce.  Bohoslužba, která
začíná v 10.30, bude doprovázena dechovým
souborem, který provede Haydnovu Polní mši
pro dechové nástroje. Na závěr bude podáváno
malé občerstvení.   Marie PLECITÁ, Osov

Oslava posvícení se povedla
Při příležitosti svatováclavského posvícení v Oso-
vě připravil místní obecní úřad na 27. 9. zábavu
pro malé i velké - Posvícenské odpoledne. Od
15.00 bylo připraveno školní hřiště pro zábavné
atrakce a hry i stoly se skvělým občerstvením od
osovských žen a dívek. Počasí nebylo právě příz-
nivé, přesto chladnému vzduchu navzdory nabíd-
ka zábavy přilákala 55 dětí, které na jedenácti sta-
novištích předváděly zručnost a rychlost. Po ab-
solvování trasy každé obdrželo malovaný diplom
a dárek. Mimořádné pozornosti se těšil nafukova-
cí skákací hrad se skluzavkou a hlavně bumper-
balls - průhledné skákací koule. Odpoledne se mi-
mořádně vydařilo a zastupitelstvo věří, že se v
dalších letech stane tradicí. Díky všem, kteří jak-
koliv pomohli.      Marie PLECITÁ, Osov

Školáci viděli londýnské památky i muzeum voskových figurin
Prázdniny utekly jako voda a osov-
ské děti se opět vrátily do školy.
Někteří už první poprázdninový den
nemohli dospat, jiným se naopak z
postele vůbec nechtělo. Ale je to tak,
nastal čas vrátit se do školy.
V úterý 1. září se v tělocvičně osov-
ské školy sešly děti v doprovodu ro-
dičů, babiček i dědečků a paní uči-
telky, aby společně a slavnostně za-
hájili nový školní rok 2015/2016. 
Někteří již poněkolikáté, a tak se tě-
šili na své kamarády. Jiní však letos
přišli vůbec poprvé - bylo jich 19 a
jsou to naši PRVŇÁČCI! Paní ředi-
telka je přivítala a popřála jim hodně
úspěchů při zvládání písmenek i čís-
lic, třídní učitelka zase předala dě-
tem knížku říkanek jako vzpomínku
na první školní den. 

V půlce září se skupinka 13 osov-
ských školáků vydala na studijní
cestu do Londýna. Díky Operační-
mu programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, který je zaměřen
i na výuku cizích jazyků, školáci vy-
jeli za poznáním do Velké Británie.
Čekal na ně týden plný zážitků. Na-
vštívili londýnské památky, muze-
um voskových figurin, mořské ak-
várium, filmové ateliery Harryho
Pottera, vyzkoušeli si londýnské
metro i pěší tunel pod Temží, vydali
se k nultému poledníku a zavítali na
mořské pobřeží obdivovat Bílé úte-
sy. Na programu ovšem byla i výuka
s anglickými lektorkami. Ubytováni
byli v místních rodinách, kde muse-
li prokázat svou soběstačnost.

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov
V KRÁLOVSKÉ SPOLEČNOSTI. Osovští školáci v londýnském muzeu vos-
kových figurin. Foto ARCHIV 
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Nahodile fungující zábavná agentura GEI-ŠA
(Geissler-Šafránek) si Vás s laskavou podporou města

Dobřichovice dovoluje pozvat na

2. ročník Brdského festivalu 
svíčkové (omáčky)
Memoriál Jenufa Šuchmy,

který se uskuteční na nádvoří dobřichovického zámku 

v sobotu 10. října 2015 od 19.00 hodin.

Součástí soutěže o nejlepší svíčkovou (pravidla 
na www.dobrichovice.cz) bude i přehlídka domácích 

českých a staročeských specialit. 
Přihlaste svou svíčkovou do soutěže a získejte 

zajímavou cenu, přijďte se pochlubit 
se svou specialitou v nesoutěžní přehlídce.

Hodnotit bude odborná porota v čele s Helenou
Rytířovou a Pavlem Sedláčkem i laická veřejnost.

Neváhejte a přihlaste se do soutěže 
i do přehlídky na: jiri.geissler@infocredit.cz,

případně na tel.: 605 231 332!

Stáj Bílý Kámen
(Lhotka 1, Svinaře) přijme

ošetřovateLe Koní 
- StájníKa.

nástup od 1. listopadu 2015.

Ing tomáš noLČ
tel.: 605 268 975

e-mail: StajBilyKamen@seznam.cz

pořádá NÁBOR dětí a mládeže na 

TENIS!
Proč hrát u nás tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví trenéři

• Tréninky neodpadávají. V případě špatného počasí

máme k dispozici pevnou halu v Letech.

• Možnost NÁHRADY ZAMEŠKANÝCH TRÉNINKŮ přes

náhradový systém Auksys

• Pořádání velkého množství akcí - turnaje, soustředění,

hory...

• Tenisové tréninky pro děti, mládež i dospělé

Tréninková místa
Svinaře  –  Hostomice  –  Lety

Více informací na www.tenis-skola.cz 
nebo na tel.č. +420 608 539 550 (Petr Václavek)
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Zahrádkáři viděli draka i princezny
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ SI NA PODZIMNÍM ZÁJEZDU PROHLÉDLI HRAD I ZÁMEK KLENOVÁ A MĚSTO CHAM
Podzimní zájezd do Klenové a Cha-
mu uspořádali 12. září zadnotřebaň-
ští zahrádkáři. Poprvé za několik let
byl problém s naplněním autobusu -
mezi Třebaňáky je o výlety čím dál
tím menší zájem. Nebýt spřízněných
duší z Litně, zájezd by se nekonal.
Vyjíždělo se ráno v 7 hodin a přes
Řevnice, Svinaře, Skuhrov i Liteň
jsme mířili na dálnici směr Plzeň. 
Na hradě a zámku Klenová nás milá
průvodkyně seznámila s historií i
současností objektu, kde se nachází
část výstavy z klatovské galerie U
Bílého jednorožce. Z terasy hradu
jsme se pokochali nádherným výhle-
dem do okolí Janovic nad Úhlavou. 
Dále nás čekala návštěva Zmrzlin-
kárny v Janovících, kde měli otevře-
no pouze kvůli nám. Pochutnali jsme
si na výborné domácí zmrzlině se
šlehačkou a čokoládovou polevou.
Padl návrh, že bychom v tomto du-
chu mohli pokračovat na každém

zájezdu. V čase oběda jsme se přesu-
nuli do pošumavského městečka
Kdyně. V penzionu Černý Orel nás
vítalo upravené prostředí a vyzdobe-
né stoly. Během chvilky nám začala
děvčata nosit chutné papáníčko. Kdo
mohl, spláchl oběd skvělým nefiltro-
vaným pivem. 
Po 13. hodině jsme vyrazili k hranič-
nímu přechodu Všeruby a pokračo-
vali na Furt im Wald. Zde jsme se se-
šli s našimi průvodci. Manželé Klin-
gerovi žijí v Německu více než 30
let. Vzali nás do prostor výstaviště,
kde v jeskyni odpočívá drak, původ-
ně vytvořený pro filmový průmysl.
Furt im Wald má legendu o drakovi,
princezně a hrdinném princi. Každý

rok se zde pořádají letní slavnosti
Drachenstich, kde v divadelním
představení drak ožívá. Monstrum je
od hlavy k ocasu dlouhé 15 m a 4,5
m vysoké. Rozpětí křídel má 12 m a
váží 11 tun. Světový unikát je zane-
sený do Guinessovy knihy rekordů.
Hydraulický a elektronický kolos
ovládá 5 lidí pomocí počítačů. Drak
se hýbe, mává křídly, chrlí oheň, z
nozder mu jde kouř a dokáže řvát. V
jeskyni jsme viděli i figuríny prince-
zen a princů z pohádek. .
Po opuštění dračí sluje jsme si pro-
hlédli centrum malebného okresního
města Cham, jehož minulost úzce
souvisí i s českou kulturou a historií.
Pak jsme se rozloučili s průvodci a

přes Domažlice, kde nás čekala ve-
čeře, a Plzeň dorazili domů. 

Richard VOTÍK, Zadní Třebaň

Na výlet do Českého Švýcarska se za nádherného poča-
sí vydali Mopeďáci ze Svinař.
První den jsme navštívili v Krásné Lípě místní pivovar a
ochutnali zdejší lahodný mok. Druhý den nás čekal nád-
herný zážitek: v Krásné Lípě se konal sraz historických
motocyklů Čechie – Böhmerland, které se zde vyráběly
v letech 1925-1939. Po zhlédnutí výjimečných moto-
cyklů jsme se vydali na výlet do nádherné a zatím nedo-
tčené přírody Českého Švýcarska. Navštívili jsme To-
káň, Meznou, Mezní Louku a Hřensko. Po plavbě Ed-
mundovou a Divokou soutěskou na lodičkách jsme po-
kračovali procházkou nádhernou přírodou do Mezní
Louky. Zpáteční cestu jsme si ještě zpříjemnili večeří v
Doubici. Alena VESElÁ, Svinaře

Z Bavorska dovezou
pivo, klobásy i preclíky
Druhý Oktoberfest se koná 3. října
od 14.00 v areálu sokolských kurtů
ve Svinařích. 
Loňský první ročník akce byl tak
úspěšný, že se záhy vypilo všechno
pivo a snědly veškeré bavorské klo-
básy. I letos se bude do tradičních
litrových tupláků čepovat světlý
13°ležák importovaný přímo z Ba-
vorska. K pivu, preclíkům a dalším
specialitám zahraje oblíbená kapela
Třehusk. (box)

V Řevnicích pořádali druhý prodej mezi vraty

Dle paragrafu...
MÁLEM SE OTRÁVIL Dne 22. 9.
večer oznámil pan A. J. karlštejn-
ským policistům, že při procházce v
okolí Mořiny sežral jeho tříměsíční
Bulterier otrávenou nástrahu. Veteri-
nář zjistil, že jed na krysy zn. Rat-
stop byl obalen ve slanině. Protože
majitel ihned u zvířete vyvolal zvra-
cení a vyhledal veterinární pomoc,
pes neuhynul. Hedvika ŠMÍDOVÁ
PORUŠIL ZÁKAZ. Muže, který má
zakázáno pobývat na území ČR, za-
drželi u zámku v Dobřichovicích
městští policisté z Černošic. Hlídka
se přesvědčila, že muž u sebe nemá
zbraň, a předala jej »státním« poli-
cistům v Řevnicích. (duš)
OTEVÍRALI DŮM. Řevničtí profe-
sionální hasiči vyjeli 18. 9. spolu se
záchrankou a policií k otevření ro-
dinného domu do Řevnic. Požádala
je o to příbuzná majitele, který měl
zdravotní obtíže. Po násilném vstupu
do objektu, byla nalezená osoba pře-
dána záchrance.     Pavel VINTERA

PŘÍJEMNÝ KONCERT. Koncert
zpěvačky Jany Vaculíkové se konal
19. 9. v areálu Sokola Svinaře. „Ani
jsem nečekala tolik lidí a překvapi-
lo mne, že velká část byla z okolních
vesnic,“ uvedla zpěvačka. „Koncert
byl moc příjemný, hrát pod širou
oblohou má vždy velké kouzlo. Po-
dium je bezvadné, za což patří dík
všem Sokolům a hlavně Petrovi Pro-
cházkovi,“ dodala Vaculíková. Příš-
tě ji můžete slyšet 8. 10. v kavárně
Jiná Káva v Berouně. Text a foto

lucie BoXAnoVá, SvinařeMopeďáci v Krásné Lípě.                 Foto Alena VESElá

Mopeďáci podnikli výlet do Českého Švýcarska

Z našeho kraje 
* Odečty elektroměrů se v Zadní
Třebani uskuteční od 30. 9.  do 2. 10.
ČEZ prosí vlastníky nemovitostí, aby
zpřístupnili elektroměry nebo necha-
li informaci o stavu elektroměru na
viditelném a přístupném místě. (sim)
* Sběr nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se koná 3. 10. od 8
do 11.00 před OÚ v Zadní Třebani.
Odevzdat můžete lednice, mrazáky,
barvy, ředidla, vyjeté oleje, pneuma-
tiky bez disků, matrace, křesla, ko-
berce, lina... Nebere se eternit, kov a
pneu s disky. Markéta SIMANOVÁ
* Podzimní dětský bazárek organi-
zuje Leťánek 3. 10. od 8.30 do 11.30
v pivotelu MMX Lety.                  (jin)
* Výstavu ovoce, zeleniny, květin i
památek na stará řemesla pořádají 3.
- 4. 10. od 9 do 17.00 a 5. 10. od 9 do
13.00 v kině Liteň místní zahrádkáři.
Ke koupi bude kosmetika a léčivé
přípravky z včelích produktů, kera-
mika, dekorace z korálků i výrobky
z vizovického těsta. Navštívit může-
te mykologickou poradnu.          (pef)
* Přednášku na téma Vývoj a vý-
chova dítěte (1-3 roky) PhDr. Ilony
Špaňhelové si nenechte ujít 6. 10. od
18 do 20.00 v knihovně Lety.      (jin)
* Na farmářských trzích  si může-
te nakoupit 10. 10. od 8.00 do 12.00
u zámku v Dobřichovicích.          (ak)
* Moštárna ovoce je do 10. října
zájemcům k dispozici v areálu
Obecního úřadu Zadní Třebaň. V
provozu je každou sobotu od 8 do
12 a od 13 do 16 hodin.              (sim)
* Geologická vycházka do okolí
Berouna se koná 11. 10. Sraz je v 10.
15 na berounském nádraží. (sah)
* Oslavu Havelského posvícení po-
řádá 17. 10. Obecní úřad v Zadní
Třebani s místními spolky. Od 14.00
program u Společenského domu, od
20.00 tancovačka ve Společenském
domě, hraje skupina Dynamit.   (pef)
* Část silnice Obecní ve Svinařích
(od návsi ke křížku) je kvůli výstav-
bě kanalizace  do 20. 12. uzavřena.
Objížďka vede přes Hodyni.    (box)

Šestnáct prodávajících se zúčastnilo druhého »garážového výprodeje«,
který se  za krásného počasí konal 19. září v Řevnicích. Velký obdiv patří
nejstaršímu prodejci Vladimírovi Černíkovi, který ve svých pětaosmdesáti
letech otevřel vrata a také prodával, či spíše daroval své půdní úlovky.
Všem příznivcům prodeje mezi vraty děkujeme a těšíme se na jaře.
V sobotu 3. 10. se garážový výprodej spojený se sousedským piknikem
uskuteční v Černošicích, 17. 10. pak v Dobřichovicích.
Růžena WIldmAnnoVá, Řevnice, (mif) Foto nn m. FRÝdl

V CHAMU. Zadnotřebaňští zahrádkáři na zájezdu.     Foto ARCHIV
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Karlštejn v derby zahodil dvě penalty!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Hned čtyři »derby ut-
kání« se hrála v minulých dnech.
Dobřichovice i Karlštejn bodovaly
naplno, Lety vyválčily jen bod.
FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - SK Černolice 1:1 
(penalty 4:3)
Branka: Rosenkranz
Vyrovnané derby. V 7. minutě se uja-
li domácí vedení: přímý kop Rosen-
kranze z 25 metrů proletěl zdí a pře-
kvapil Boboka v brance hostí - 1:0. V
28. minutě si na pas za obranu nabě-
hl Šilhavý, ale jeho prudkou střelu
vyrazil Vácha nad břevno. A tak se
radovali hosté: po rohu se odražený
míč dostal k Macelovi, jehož přízem-
ní střela skončila v domácí síti - 1:1. 
Druhý poločas měli domácí mírnou
převahu, ale využít ji nedokázali. Pro-
tože se z rychlých kontrů neprosadili
ani hosté,  došlo na pokutové kopy. V
nich byli úspěšnější domácí.        (jik)
Spartak Příbram - FK Lety 4:2
Branky: Štěpán, Baubín
Domácí měli od začátku převahu, ale
Lety se úspěšně bránily a v 15. minu-
tě šly dokonce do vedení: po centru z
křídla se dostal míč ke Štěpánovi,
který nekompromisně otevřel skóre.
Sílící domácí tlak vedl ve 40. minutě
k vyrovnání: útočník unikl po křídle
a přízemní centr tečoval jeho spolu-
hráč do sítě. O tři minuty později se
ujali domácí vedení, centr do pokuto-
vého území si nepohlídal ani Janouš
ani Vácha a hlavička skončila v síti.
V 55. minutě unikl domácí záložník
a jeho střela z 20 metrů skončila v
brance - 3:1. V 58. minutě ocentroval
z křídla Rosenkranz a nabíhající
Baubín hlavou snížil. Příbram roz-
hodla utkání se svůj prospěch v 74.
minutě, kdy z rychlého protiútoku
centrovaný míč dorazil domácí hráč
do branky - 4:2.            Jiří KÁRNÍK

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Jíloviště B 3:2
Branky: Mistoler 2, Zamrazil
Hosté, kteří zatím jen vítězili, se ujali
vedení již ve 2. minutě. Domácí se

nemohli dostat do tempa. Soupeř se
lépe pohyboval, kombinoval a byl i
mnohem nebezpečnější. Dalším gó-
lům v síti Dobřichovic zabránila jen
obětavá hra bránících hráčů. Ve 2.
poločase se poměr sil obrátil a najed-
nou nestíhali hosté. V 58. minutě vy-
rovnal Mistoler. Za dvě minuty do-
stal za půlkou do běhu míč Zamrazil,
který si ze čtyř hráčů udělal slalomo-
vou dráhu a z hranice velkého vápna
prudkou střelou rozvlnil síť. V 75.
minutě zvyšoval Mistoler na 3:1. V
samotném závěru pak Jíloviště sníži-
lo z penalty na 3:2.                      (oma)
Dobřichovice - Vonoklasy 2:1
Branky: Šlapák 2
Derby mělo vše, co lze od takového
utkání čekat. Vysoké tempo, tvrdé
souboje, řadu dramatických situací,
pěkné góly. Chyběli jen diváci, kte-

rých přišlo pouze 40. Hosté se v úvo-
du zápasu ujali vedení po nedorozu-
mění v obraně domácích. Dobřicho-
vičtí zvyšovali tlak, Vonoklasy hrozi-
ly z protiútoků. Vyrovnání zařídil v
58. minutě Šlapák nádhernou střelou
v pádu nůžkami přes hlavu. V 80. mi-
nutě týž hráč oklamal několik obrán-
ců a obstřelil gólmana - 2:1.      (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Nový Jáchymov 3:5
Hosté vedou tabulku a byli velkým
favoritem. Úlohu splnili už v 1. polo-
čase: vyhráli ho 4:1. Ostrovan se sna-
žil, ale dokázal jen srovnat na 1:1.
Pak už dominoval Jáchymov.  (Mák)
Nižbor B - OZT 2:1
Branka: Čermák
Domácí po dvaceti minutách vedli už
2:0, Čermák stihl jen snížit.     (Mák)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Srbsko - Karlštejn 0:5. 
Góly: Zajíc 2, Fiala, Reimar, Hrabal
Poberounské derby zvládl favorit z
podhradí, i když ještě v poločase dr-
želo Srbsko remízu 0:0. V druhé části
utkání dominoval Karlštejn, a to ještě
zahodil dvě penalty! (miš)
Karlštejn - Mořina 3:1
Góly: Tomášek, Zajíc, Kirchmann
Derby nabídlo vyrovnanou hru. Karl-
štejn se dostal do vedení 2:0, jenže
hosté snížili a závěr vypadal na dra-
ma. Výhru pojistil osm minut před
koncem Kirchmann.                     (miš)

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Roztoky B - Řevnice 2:2
Branky: Wrobel, Růžička
Řevnice se ze začátku musely obejít
bez dvou útočníků základní sestavy a
za celý první poločas nevystřelily na
bránu! Protože špatně hrála i záloha,
prohrávaly do přestávky 0:2. Na 2.
poločas dorazil jeden z útočníků a st-
řídání změnilo obraz hry. Hosté vy-
rovnali a mohly i skóre otočit, ale
gólman soupeře podržel.           (Mák)
Řevnice - Drahelčice 0:3
Nejhorší podzimní výkon Řevnic.

Holky v rozpuku objely za padesát minut celý Svět
Cyklistický výlet do jihočeské Tře-
boně podnikla skupina zralých žen z
Hlásné Třebaně, která si říká Holky
v rozpuku. Po příjezdu jsme si nejpr-
ve prohlédly město včetně zámku i
kostelů, okoukly restauračky i láka-
vé nabídky a zamluvily kola na příš-
tí den. Ještě jsme se stačily vykoupat
v Bertiných lázních a už nás čekala
výtečná večeře a následně milé pose-
zení v jedné z mnoha restaurací.
Druhý den jsme vyrazily. Měly jsme
vše prostudované, připravené mapky
cyklostezek, takže jsme neočekávaly
žádný problém. Nevím, kde nastala
chyba, ale nám se podařilo místo

plánovaných 12 km najet necelých
40. Ale bylo to úžasné, ani nás to
moc nevyčerpalo. Všude nás míjejí-
cí kolaři zdravili - některé jsme vidě-
ly i vícekrát. V plánu jsme měly ob-
jet rybník Svět, ale podařilo se nám,
že jsme objely i část rybníku Rožm-
berk, Opatovický rybník a dokonce
jsme dorazily i k rybníku Dvořiště.
Na pamětní místo Emy Destinnové
jsme se nedostaly, tak jsme jí vzdaly
aspoň hold v její hospůdce, na kte-
rou jsme náhodou narazily...   
Po tomto neskutečném výkonu jsme
potřebovaly trošku relax, a tak přišel
na paškál bazén a vířivka. 

Třetí den, sobota, byla šlapací. První
kroky vedly k Schwarzenberské
hrobce, v níž jsou pozůstatky téměř
všech členů hlubocké větve schwar-
zenberského rodu. Zvláštní podíva-
ná... Pak jsme vyjely lodí kolem
Světa za 50 minut. Kapitán nám na-
bídl speciální grog připravovaný dle
starého receptu. Ochutnaly jsme a -
bylo opravdu veselo. Když jsme vy-
stupovaly, přítomní nám děkovali, že
se tak dlouho nezasmáli! Další kroky
vedly k radniční věži na Masarykově

náměstí s krásným výhledem na ce-
lou Třeboň i daleké okolí. V zámec-
kém prostředí jsme pak ještě zhlédly
výstavu hub. Poslední den jsme si
cestou domů prohlédly zámek Hlu-
boká, pohádkovou perlu jižních
Čech. Úžasný zážitek! 
Všem, kteří mají rádi kolo, vřele
doporučuji Třeboň a vlastně celé již-
ní Čechy. V dnešní uspěchané době
jsou  správným lékem  pro osvěžení
těla i duše. Byly to nádherné 4 dny. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - TJ Kunice 4. 10. 16:00
SK Votice - FK Lety 11. 10. 16:00 

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Třebotov - Dobřichovice 3. 10. 16:00 
Dobřichovice - Rudná 10. 10. 16:00

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Zdice B 3. 10. 16:00
Karlštejn - OZT 10. 10. 16:00 

KARLŠTEJN, okresní III. třída
Lužce - Karlštejn 4. 10. 16:00
Karlštejn - Zadní Třebaň 10. 10. 16:00

ŘEVNICE, okresní IV. třída
Č. Újezd B - Řevnice 4. 10. 16:00
Řevnice - Dobříč B 11. 10. 16:00

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - Chrustenice 4. 10. 16.00
Liteň - Vižina 11. 10. 16.00

CYKLISTKY. Holky  v rozpuku na cyklistickém výletě.  Foto aRCHIv

HÁZENKÁŘŮM SE DAŘILO. V sobotu 19. září přivítali řevničtí »národní«
házenkáři na domácím hřišti Čakovice. Mladší koeduci (na snímku) vyhrá-
li 16:5 a 12:3. Posilou jim byli mladší žáci z přípravky Čenda, Martínek a
Oliver. Starší žáci vyhráli 15:6 a muži 16:12. Mladším žákům byly předány
stříbrné medaile za druhé místo, které vybojovali v sezoně 2014/2015. V
neděli 20. 9. zvítězili mladší žáci na turnaji v Podlázkách. Bakov porazili
18:3 a Podlázky 18:10. Doufejme, že letošní sezona bude stejně úspěšná,
jako ta loňská.    Text a foto Štěpánka Jandusová, Řevnice


