
Dobřichovice, Poberouní - Jak
přes kopírák. Dvě mladé řidičky
vjely na železniční přejezd navz-
dory tomu, že už blikala výstražná
světla. Jedna 8. září v Dobřichovi-
cích, druhá den nato v Radotíně.
Od tragédie s nedozírnými násled-
ky dělily obě události jen vteřiny!
Dobřichovickou událost nám detail-
ně popsala čtenářka NN z Řevnic,
která byla její přímou účastnicí. Přá-
la si zůstat v anonymitě, redakce ale
její jméno samozřejmě zná.
„Ve čtvrtek 8. 9. v 16.25 vjela řidička
terenního auta se třemi malými dětmi

na železniční přejezd na červenou.
Jela směrem k Lávce prof. Lewita,
do  ulice Všenorská. Zůstala stát na
kolejích, protože se zavřely závory. 
Řidička začala z auta i s dětmi rych-
le utíkat za závory, na silnici, aby si
zachránili život, kdyby jel vlak. Nej-
menší chlapeček v panice ale běžel
na opačnou stranu, než matka s ostat-
ními dvěma dětmi, ke kolejím.
Matka na něj křičela: Vrať se zpátky!
Vzala jsem děti na stranu a volala na
řidičku: Proražte závory, jsou z plas-
tu! Odjeďte s autem z kolejí.
Vzpomněla jsem si totiž na neštěstí,

které se stalo loni v létě ve Studénce.
Strojvedoucí pendolina Jan Černý po
nárazu do kamionu, který zůstal stát
na přejezdu se staženými závorami,
přišel o obě nohy, měl zlomenou pá-
nev a poškozenou páteř. V důsledku
nárazu zemřeli i tři cestující z vlaku.
Právě Jan Černý v televizi důrazně
radil: Nezůstávejte stát na železnič-
ním přejezdu, na kolejích! Proražte
závory, jsou z plastu! To by měli učit
v každé autoškole. Škody jsou pak
mnohem menší. 
Řidič obvykle v panice uteče, auto
nechá na kolejích. (Dokončení na str. 2)

Starosta se rozloučil 
s Věrou Čáslavskou
Černošice, Praha - Posledního roz-
loučení s nejúspěšnější českou
olympioničkou Věrou Čáslavskou
se 12. září v pražském Národním di-
vadle zúčastnil také starosta Černo-
šic Filip Kořínek.
„Bylo to důstojné, vřelé, smutné i
vtipné současně. A tak trochu její -
Věře by se to asi líbilo,“ uvedl pro
NN první muž města, ve kterém
Čáslavská žila.
Slavná gymnastka, sedminásobná
olympijská vítězka, zemřela po
dlouhé nemoci koncem srpna. (Viz
NN 18/16). Do Národního divadla
se s ní 12. 9. přišli rozloučit vý-
znamní sportovci, politici i další
osobnosti. Krátce před desátou se na
její počest rozezněl zvon Jan Křtitel
na katedrále sv. Víta.
Pohřeb Věry Čáslavské se uskuteč-
nil už 8. září v Šumperku, pouze za
přítomnosti její rodiny.               (mif)

V tomto čísle Našich novin
* »YouTubeři« míří do Řevnic - str. 4
* Podbrdskem projede expres - str. 5
* Odtáhli i prezidenta - str. 15

Dobřichovice - Věře Polenové bylo
šestnáct, když se v roce 1945 zami-
lovala do amerického vojáka. O
dva roky později se za ním vydala
ze šumavské Volyně do USA. Osu-
dy i písničky své pratety »oživí«
svérázná jazzová zpěvačka, chan-
soniérka Milli JANATKOVÁ na
koncertě v Dobřichovicích.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé za-
vnímala, že existovalo cosi jako
druhá světová válka?
Nepamatuji se přesně, ale od útlého
dětství jsme slýchávali o druhé svě-
tové válce od babičky, která byla od

devatenácti tři roky nuceně nasazená
v »Reichu«. Vyprávěla i o první svě-
tové, kam zavál osud pradědečka –
kulku, kterou si vytáhl z nohy, máme
ještě v pozůstalosti.
A kdy jste poprvé slyšela o své pra-
tetě Věře, jíž konec druhé světové
války převrátil život naruby?
V té samé době. U nás se odedávna
domácností nesly historky z válek.
Jako malou mě v 90. roce zaujal ba-
lík, který jsme od tety Věry z Ameri-
ky dostali. Obsahoval »veteš« (vý-
raz šumavských švadlen našeho ro-
du), tj. oblečení. (Dokončení na str. 11)

HVĚZDNÉ TRIO. Kuchařské slavnosti se konaly 17. září ve Všeradicích. Zúčastnily se jich také zdejší slavná rodač-
ka M. D. Rettigová a herečky Tereza Bebarová i Markéta Hrubešová (zleva). Foto NN M. FRÝDL

UMĚLKYNĚ. Milli Janatková.
Foto Marek ZÁLESKÝ

Ženu i s dětmi uvěznily závory
ŘIDIČKY VJELY NA PŘEJEZD, PŘESTOŽE UŽ BLIKALA VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA

20. září 2016 - 19 (682) Cena výtisku 7 Kč

Uctili císaře Karla  

Baví mě klid, zdraví, užívání si všeho, co život nabízí

Dobroty ochutnávaly
Hrubešová a Bebarová
Všeradice - Desátý ročník kuchař-
ské soutěže Vaření se zámeckou pa-
ní se konal 17. 9. Všeradicích.
Soutěž profesionálních kuchařů,
tentokrát na téma grilování, mode-
rovala herečka Markéta Hrubešová,
která také se svojí kolegyní Terezou
Bebarovou zasedla v porotě. Vítěz-
ství i putovní pohár M. D. Rettigové
si odnesl David Sixta z restaurace
Black Dog Beroun. Cena za návš-
těvnickou soutěž O nejlepší škvar-
kovou placku putovala k pí Ševčí-
kové do Podbrd. Přestože si s námi
počasí chvílemi zahrávalo, diváků
dorazilo několik set. (bap)

Tříletý chlapec zmizel
rodičům, ujel na kole
Dobřichovice - Velmi neobvyklý
případ řešili 16. září dopoledne čer-
nošičtí městští policisté. Volala jim
žena z Dobřichovic, že ulicí 5. květ-
na u lávky přes Berounku jede asi
tříletý chlapec nahý na kole, bez do-
spělého doprovodu. 
„Hlídka na místě zjistila, že chlapec
využil nepozornosti rodičů a vydal
se za otcem do centra Dobřichovic,“
řekl velitel strážníků Gregor Dušič-
ka. „Událost díky všímavé ženě do-
padla dobře: chlapec hlídku dovedl
domů, kde byl předán rodičům, kte-
ří ho již hledali,“ dodal.             (mif)
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První zářijovou sobotu se konal v
Řevnicích II. ročník festivalu Hravě
a zdravě. (Viz NN 18/16) I letos se
do programu zapojil SDH Řevnice.
Hasičárna se stala jedním ze stano-
višť, které museli soutěžící navštívit,
aby splnili podmínky Rodinné hry.
Během odpoledne a podvečera se u
nás vystřídalo přes 100 lidí, kteří si
prohlédli vnitřek hasičárny. K vidění
byly historické uniformy, vyšívané
prapory, zakládající listiny, historic-
ké dokumenty a fotky. Největším lá-
kadlem byly samozřejmě garáže -
děti si mohly sednout za volant ha-
sičského auta, vyzkoušet napojování
hadic a prohlédnout techniku. Dos-
pělí byli očarováni historickou stří-
kačkou »koňkou«. Díky patří všem
členům, kteří se o »hosty« starali,
hlavně veliteli Miroslavu Paurovi,
který několik hodin v garážích podá-
val výklad a odpovídal na dotazy.
Se začátkem školního roku začaly
pravidelné schůzky mladých hasičů.
Naše řady se rozrostly o nové pří-
růstky, za což jsme rádi a doufáme,
že se jim u nás bude líbit. Nudit se

na podzim nebudeme, na konci září
nás čeká soutěž v Třebonicích. 
Ani dospělí dobrovolní hasiči neza-
hálí. Krom příprav dětských schůzek
jsme se zúčastnili 10. 9. nočního zá-
vodu v požárním útoku ve Velké
Hraštici. Na soutěž se sjelo 19 druž-
stev (10 ženských, 9 chlapských) z
blízkého i dalekého okolí. Jako no-
váček soutěže jsme si vylosovali 7.
(ženy) a 9. (muži) startovací číslo.
Na řadu jsme přišli za úplné tmy
okolo 22.00. Trať byla výborně oz-
načena blikajícím LED diodami,
které připomínaly runway na letišti.
Jinak nás během závodu doprováze-
la jen černočerná tma. Přesto jsme
zaznamenali úspěchy - ženy skonči-
ly na nepopulárním »bramborovém«
místě, muži šestí. Závody jsme si ale
velmi užili, jelikož za tmy člověk
vnímá okolí a celý požární útok úpl-
ně jinak. K hasičárně do Řevnic
jsme se dostali okolo jedné v noci.
Na 1. 10. chystáme svoz šrotu. Řev-
ničané dostanou do poštovních sch-
ránek papírek s informacemi.
Lucie BOxanOVÁ, SDH Řevnice

Ženu i se třemi dětmi uvěznily závory
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Žena skočila do auta na kolejích.
Chtěla jsem jít nadzvednout závoru,
ale děti mi svíraly ruce. Říkala jsem
jim: Držte toho malého, nepusťte se,
stůjte na místě, musím jít nadzved-
nout závoru. Už jsem ji chtěla vyra-
zit, když se tam objevil muž v růžo-
vém tričku. Trochu nadzvedl závoru,
řidička nastartovala auto a odjela na
silnici za zavřené závory, bez škráb-
nutí. Otevřela zadní dveře, aby děti
mohly nastoupit. V ten moment pro-
jel ve směru od Berouna rychlík! K
přejezdu vyjíždí ze zatáčky, odkud
není výhled. Byl to zásah opravdu na
poslední chvíli! Byla jsem z toho v
šoku, myslela jsem na tu událost celý
večer a nemohla se nebezpečného
zážitku zbavit několik dní.
Řidička - mladá matka 3 malých dětí
- říkala, že je strašné vedro a manžel
ji nechal ten den na vše samotnou.
Děkovala mi, ještě pak za mnou jela
ulicí Pod Nádražím a děkovala mi
znovu. Informovala jsem o tom vý-
pravčího na nádraží v Dobřichovi-
cích, že by prý závory měly rychle
padat dolů poté, co bliká červené vý-
stražné světlo. On to ale odmítl: Ne,
řidička vjela na přejezd na červenou!
Díky pořadu v televizi a radě strojve-

doucího Jana Černého, na které jsem
si vzpomněla, vše dopadlo dobře.
Řekla bych ale, že při nás stál anděl
strážný. Řidiči, zapamatujte si to:
Odjeďte autem z kolejí! Proražte zá-
vory, jsou z plastu!“
Podobný případ se stal hned druhý
den, v pátek 9. 9., v Radotíně. I tady
mladá řidička nedbala na to, že již
bliká světelná signalizace, a vjela na

přejezd. Když spadly závory, pokou-
šela se z kolejí dostat, zapadla ale
předním kolem do díry. Za pár oka-
mžiků pak projel po vzdálenější ko-
leji rychlík. Řidička zavolala na
linku 158, takže za chvíli dorazili po-
licisté, kteří ještě před tím o překáž-
ce na trati vyrozuměli výpravčího, a
hasiči. Ti pak auto zpoza závor vy-
prostili. Miloslav FRÝDL

Zájezd za krásami jižních Čech pořádali zkraje
září zahrádkáři ze Zadní Třebaně. 
Nejprve jsme si prohlédli hrad Rožmberk nad
Vltavou. Hlavní návštěvnická trasa zahrnovala
historii hradu od zakladatelů - Rožmberků - po 19.
stol., kdy zde Boquoyové vybudovali rodové mu-
zeum. Reprezentační prostory 1. patra jsou vyba-
veny bohatými sbírkami obrazů, zbraní, nábytku i
skla. V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Per-
chty z Rožmberka, která se zde podle pověsti stále
zjevuje. Skutečně to stálo za to, bylo se pořád na
co dívat a obdivovat, 
Po výborném obědě v hotelu Růže jsme vyrazili
do Vyššího Brodu. Zde jsme si prohlédli jediný
fungující mužský klášter v Česku, sídlo cisterci-
áckého opatství. Byla to opravdu nádhera. Od
konce 13. století je tu  uchováván tzv. Závišův
kříž, který cisterciákům daroval Záviš z Falken-
štejna. Jedná se o relikviář s kusem dřeva z Kris-

tova kříže považovaný za jednu z nejvzácnějších
středověkých zlatnických památek.
Na cestě zpátky jsme se zastavili v Českém
Krumlově. Nádherné město, jedno z nejkrásněj-
ších v Evropě i ve světě, bylo kdysi sídelním měs-
tem mnoha mocných rodů: Vítkovců, Pánů z
Krumlova, Rožmberků, Eggenberků a Schwar-
zenberků. Středověké centrum je od roku 1963
městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je
zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Po sametové revoluci se Krumlov stal jedním z
nejvýznamnějších cílů zahraničních turistů v ČR.
Byly obnoveny Slavnosti pětilisté růže, založeny
mnohé hudební festivaly. 
Byl to vydařený zájezd. Viděli jsme mnoho krás-
ných věcí a míst. Velké poděkování patří Richardu
Votíkovi - za přípravu zájezdu i za propisovací
tužku s textem: ČSZ Zadní Třebaň, 10. jubilejní
zájezd.  Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Hasiči zvládli noční útok

Zahrádkáři viděli Rožmberk, Vyšší Brod i Český Krumlov

TADY TO BYLO. Dobřichovický přejezd, na kterém ve čtvrtek 8. září málem
došlo k tragédii. Foto NN M. FRÝDL

Místo poháru měli sportovní dopoledne
Kroužek mladých hasičů v SDH Le-
ty nefunguje ještě ani rok a k dneš-
nímu dni už k nám chodí 18 dětí ve
věku od 3 do 15 let. 
Scházíme se každou neděli a učíme
děti základy hasičského řemesla. 
V květnu jsme začali učit děti použí-
vat hadice i ostatní materiál k po-
žárnímu útoku. Také jsme zorgani-
zovali výlet do hasičského muzea ve
Zbirohu. V červnu jsme se zúčastni-
li prvních závodů v Nučicích. Naše
družstva obsadila krásné 2. a 3.
místo. Děti měly obrovskou radost.
Pod mostem jsme uspořádali výcvik
na člunu. Děti se učily pádlovat, vše
skončilo hromadnou koupelí v řece.
Na jaře jsme pomáhali i při organi-
zaci Pohádkového lesa. 
Přes prázdniny měly sice děti vol-
no, ale byli jsme osloveni kolegy z
Hlásné Třebaně, zda bychom nepři-
jeli jako dětská posilová jednotka
na jejich Hasofestu. Rádi jsme vy-
hověli a akce se zúčastnili.
Hned první zářijovou neděli byla
schůzka. V sobotu 10. 9. jsme měli
jet na Karlštejnský pohár, ale bohu-

žel jsme byli jediní, kteří se přihlá-
sili. Aby děti o závody nepřišly, us-
pořádali jsme sportovní dopoledne.
Moc si to užily a každý si odnesl sá-
ček sladkostí jako odměnu. Naši
nejmenší navíc získali medaile za
statečnost a splnění soutěže.
Školený záchranář Pavel Topol br-
zy začne caparty učit první pomoc.
V zimě budeme připravovat vánoč-
ní besídku a pokračovat bude i od-
borná příprava. Děti, které by rády
rozšířily naše řady, vítáme. Schá-
zíme se každou neděli od 16.00 u
hasičské zbrojnice. Díky dospělým
členům SDH, rodičům  i starostce
za podporu a pomoc. Text a foto
Martin RYŠAVÝ, SDH Lety

Urychlete modernizaci!
žádá řevnická radnice
Řevnice - Jestli některé závory v
našem kraji leží řidičům hodně hlu-
boko v žaludku, pak jsou to ty řev-
nické. Oboje. Čeká se před nimi
dlouhé minuty, přestože po vlaku
není široko daleko ani památky.
Uspíšit rekonstrukci přejezdů by si
přál starosta Řevnic Tomáš Smrčka.
Díky jejich automatizaci by se řidiči
mohli dlouhotrvajícího čekání ko-
nečně zbavit. Navíc by určitě ubylo
těch, kteří riskují a blikající závory
se snaží na poslední chvíli přejet. 
„I proto jsme SŽDC navrhovali, aby
modernizaci trati rozdělili na dvě
etapy. Stávající signalizace je složi-
tá a závory jsou kvůli tomu dlouho
zavřené,“ řekl Smrčka s tím, že úsek
mezi Řevnicemi a Mokropsy je při-
pravený a mohl by být modernizo-
ván samostatně. Další část směrem
na Černošice je komplikovanější a
nemá platný proces EIA - vyhodno-
cení vlivů stavby na životní prostře-
dí. „Bude to na dlouhé lokty. Žád-
nou konkrétní odezvu od SŽDC za-
tím nemáme,“ uvedl starosta.  (pan)

POD HRADEM. Část účastníků zahrádkářského
zájezdu pod Rožmberkem.                Foto ARCHIV
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Kdo si zaslouží cenu NN? Napište...
REDAKCE POOSMNÁCTÉ OCENÍ JEDNOHO Z TĚCH, KTEŘÍ NEZIŠTNĚ PRACUJÍ PRO NÁŠ KRAJ

Poberouní – Zveřejňujeme první
jména kandidátů Ceny Našich no-
vin 2016. Cena je určena těm, kte-
ří se nezištně snaží, aby se kolem
dolní Berounky či na Podbrdsku
žilo lépe. vítěz bude vyhlášen 12.
listopadu na Martinském posvíce-
ní v Letech. 
Kandidáty na ocenění zatím navrhla
redakční rada NN a členové tzv.
Akademie laureátů, tedy ti, kteří Ce-
nu NN získali v minulosti. Své tipy
nám ale můžete posílat i vy – čtená-
ři, případně již navrženým kandidá-
tům můžete posílat své hlasy. Pama-
tujte: každý hlas může být rozhodu-
jící! Jeden z autorů čtenářských ná-
vrhů získá dárkový balíček od redak-
ce a finanční prémii od partnera Ce-
ny NN, firmy K&V Elektro.
Více o minulých cenách si můžete
přečíst na stránkách http://cnn.nase-
noviny.net.                   Josef KOZÁK

Kandidáti na Cenu NN 2016 

1. BLaŽENíN Pavel, Černošice -
za organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za ochotu a po-
moc s akcemi v regionu
2. ČaBOUN Pavel, Osovec - za ak-
tivní práci pro obec a Kulturní okraš-
lovací spolek a ochotnické divadlo
3. FIaLOvÁ Jana, vižina - za prá-
ci pro svoji obec, za organizování
kulturních i sportovních akcí, za
spolupráci s NN
4. FLEMR Jan, Řevnice - za dlou-
holetou aktivní podporu dětské mu-
ziky Notičky, za organizaci a režii
ochotnických představení Ať žijí
duchové a Balada pro banditu
5. GEISSLER Jiří, Dobřichovice
- za organizování akcí v Dobřichovi-
cích, nezištnou pomoc v ochotnic-
kém divadle
6. HRÁCH Jiří, Liteň - za obětavou
práci pro liteňské dobrovolné hasiče
a vedení dětských táborů Zálesák
7. KÁRNíK Jiří, Lety - za dlouho-
leté vedení fotbalového klubu FK
Lety, který pod jeho vedením hraje
nejvyšší soutěž v našem kraji a stará
se o desítky dětí z celého regionu
8. KLIMENt Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,

za organizování sportovního života a
práci s dětmi
9. KLIMENtOvÁ Monika, Liteň
- za oživení kulturního života v obci,
udržování tradic i práci s dětmi
10. KNOPOvÁ Eva, Krupná - za
organizování kulturních a sportov-
ních akcí pro děti, dospělé i seniory
v našem regionu
11. KOLÁŘOvÁ Helena, Karlš-
tejn - za organizování kulturního ži-
vota v městysi, za dlouholetou práci
pro Karlštejnské kulturní sdružení
12. KONvaLINKa vnislav, Hlás-
ná třebaň - za rozvoj obce, aktivní
účast na kulturních akcích v obci i
okolí
13. KOZÁK Petr, Řevnice - za prá-
ci pro Sokol, za podporu regionální
kultury i sportu, za spolupráci s NN
14. KRÁL Karel, Dobřichovice -
za přínos amatérskému divadlu, za
reprezentaci regionu prostřednict-
vím muzikálu Noc na Karlštejně
15. KRatOCHvíL václav, Dobři-
chovice - za dlouholetou všestran-
nou práci pro Dobřichovice, účast v

kulturním dění i zásluhy na spolu-
práci se zahraničními městy
16. KRBEC Stanislav, Řevnice - za
dlouhodobou neúnavnou práci s
malými fotbalisty v celém regionu
17. LEIDLOvI Ivana a Petr, Liteň
- za enormní snahu o záchranu liteň-
ského zámku a zachování odkazu
operní pěvkyně Jarmily Novotné, jež
je s tímto místem spjata
18. MaRtíNEK Jan, Zadní tře-
baň - za spolupráci se soubory Pro-
měny a Notičky, za skládání i upra-
vování písniček a choreografii
19. NOvÁČKOvÁ Pavla, Řevnice
- za to, že má na paměti zájmy veřej-
né i kulturní a snaží se jim osobně
prakticky přispívat
20. PLECItÁ Marie, Osovec - za
aktivní práci pro obec a Kulturní ok-
rašlovací spolek, za spolupráci s NN
21. PROCHÁZKa Petr, Svinaře -
za mnoholetou práci pro obec i Sokol
22. RaNDÁKOvÁ Irena, vižina -
za práci s dětmi, jejich přípravu na
hasičské soutěže, za spoluorganizo-
vání akcí pro děti

23. SNOPEK tomáš, Hlásná tře-
baň - za práci pro místní hasiče, or-
ganizace veřejných akcí
24. SNOPKOvÁ Lucie, Hlásná
třebaň - za činnost v různých ob-
lastech kulturního života obce, ze-
jména za práci s mládeží v Sokole
25. StIBaL Bohumil, všeradice -
za snahu o povznesení a rozvoj Vše-
radic, za přínos rozvoji Podbrdska
26. StRNaD Petr, Lety - za dlou-
holetou práci s malými fotbalisty v
přípravce FK Lety, kterou dovedl až
k vítězství ve středočeském přeboru
27. ŠvECOvÁ Jitka, Hlásná tře-
baň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na něja-
kém věkovém horizontu
28. tESaŘOvÁ Barbora, Lety -
za práci pro obec i celý region
29. vaŇKOvÁ Ludmila, Řevnice
- za historickou ságu Karel IV., Otec
vlasti a šíření povědomí o historii
30. vaNŽUROvÁ alena, Lety - za
práci pro místní Kynologický klub

Odměna za nejlepší snímek letošního léta putuje do Letů
VYHLAŠUJEME »LIDOVÉ« HLASOVÁNÍ: KTERÉ FOTKY JSOU NEJHEZČÍ PODLE VÁS, ČTENÁŘŮ?

Starosta vždy otevře
vrata svého domu…
Na cenu NN 2016 navrhuji starostu
Hlásné Třebaně Ing. Vnislava Kon-
valinku. Bude to možná znít jako
podlézání, jsem zaměstnankyní
obecního úřadu, ale měla jsem tu
čest poznat pana Konvalinku jako
člověka, který se snaží o rozvoj celé
vesnice. Co se týče kulturních akcí,
vždy otevře vrata svého domova a
neřeší, že se zase něco odehrává na
jeho pozemku. V dnešní době, kdo
by chtěl mít plnou zahradu cizích li-
dí?! Je též ochotníkem v divadlech
pořádaných Mildou Frýdlem, zapo-
juje se i do akcí v okolí. Je to skrom-
ný člověk, který si nehraje na to, že
je starosta. Naopak je dobrosrdečný,
rozvážný a když si dokážete najít
čas na vyprávění o historii obce a
okolí i o jeho životě, zůstane vám
rozum stát, jak si to všechno pama-
tuje a co všechno zažil... Chtěla
jsem nominovat i paní Konvalinko-
vou, ale nevím, je-li to možné, když
není z okolí.    Lucie BatíKOvÁ,

Hlásná třebaň

Děkujeme všem, jež se zúčastnili letní
soutěže Našich novin. Fotografií se se-
šlo přesně 38. Porota je posoudila, po-
hádala se a nakonec rozhodla takto.

Třetí místo patří Pavle Špalkové ze
Lhotky za foto z italských prázdnin na-
zvané Toho písku máme až po krk.
Druhé místo obsadily Havajské taneč-

nice autora Miroslava Konečného z
Prahy a na nejvyšší příčce je snímek Na
Berounce Aleny Vanžurové z Letů.
Speciální cenu porota přidělila fotogra-
fii ryze české lavičky Jitky Švecové.
Výherci si mohou vyzvednout výhry po
telefonické či mailové domluvě na ad-
rese redakce. Všechny soutěžní snímky
naleznete ve fotogalerii webových strá-

nek NN pod slovem LETO2016
(http://foto.nasenoviny.net). 
Rozhodnout, která z fotografií je ta nej,
je opravdu těžké. Vyhlašujeme tedy
čtenářské hlasování o nejlepší obrázek
léta 2016. Stačí vybrat tři snímky z fo-
togalerie na výše uvedené adrese, určit
jejich pořadí a poslat na adresu redak-
ce@nasenoviny.net.       Josef KOZÁK

RYCHTÁŘ. Starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka s chotí Alenou na
zdejších Slavnostech trubačů. Foto NN M. FRÝDL
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Třebaňští oslaví posvícení »s vařečkou«
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PLNÉ SOUTĚŽÍ A HER BUDE NA NÁVSI V ZADNÍ TŘEBANI MODEROVAT OLDA
Zadní Třebaň - oslava Havelské-
ho posvícení se bude konat 15. říj-
na na návsi v Zadní Třebani. Sou-
částí odpoledního programu, kte-
rý odstartuje ve 14.00, bude ku-
chařská soutěž Balíčkova vařečka.
Kuchařskou soutěž poprvé v Zadní
Třebani uspořádal před čtyřmi lety
tehdejší starosta obce Stanislav Balí-
ček. Další se pak konala v roce 2014.
Nyní by zdejší obecní úřad rád na tu-

to akci navázal a vzpomněl mimo ji-
né jejím prostřednictvím právě na
Balíčka, který nás před třemi roky
opustil. Soutěže se může zúčastnit
každý, i vy - stačí na náves přinést
pokrm, který umíte nejlépe. Tři jídla,
která budou porotcům chutnat nej-
víc, budou oceněna.
Součástí programu posvícení bude
slavnostní znovuotevření nově zre-
konstruované kapličky a současně

také  herních prvků v parku u Spole-
čenského domu, které obci věnuje
místní obyvatel Petr Pawlica.
Zazpívá Třebasbor, děti z místní
školy i školky. Zábavné odpoledne
plné soutěží, her, odměn a tanců při-
praví moderátor Olda Burda. 
V prostorách zahrady najdete tvořivé
dílny Salta, dlabání dýní, podzimní
tvoření, střelnici, připraveny budou
projížďky na koních. Ochutnat

budete moci koláče, víno, klobásy i
třebaňské pivo Bobr.
Kromě soutěže o nejlepší pokrm se
můžete zúčastnit také soutěže o nej-
lepší donesený posvícenský koláč.

Petra FRÝDloVá

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
21. 9. 20.00 TOHLE JE NÁŠ SVĚT
23. 9. 17.30 TEORIE TYGRA
23. 9. 20.00 WOODY ALLEN: CAFÉ
SOCIETY
24. 9. 15.30 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
24. 9. 17.30 BOŽSKÁ FLORENCE
24. 9. 20.00 SEDM STATEČNÝCH 
28. 9. 20.00 BLÁZNIVÁ PĚTKA
30. 9. 17.00 CINETUBE
1. 10. 15.30 OBR DOBR
1. 10. 17.30 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
1. 10. 20.00 ANTHROPOID
2. 10. 18.00 MÁTOVÝ NEBO CITRON
(divadlo z Dobřichovic)

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.                              (vš)

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
19. 9., 21. 9., 23. 9., 25. 9., 26. 9., 1. 10.
17.30 (St+Pá 20.00, Ne 18.30) DÍTĚ
BRIDGET JONESOVÉ
19. 9. a 24. 9. 20.00 (So 17.30) PRÁZD-
NINY V PROVENCE
20. 9. 17.30 NERVE: HRA O ŽIVOT
20. 9. 20.00 VLK Z KRÁLOVSKÝCH
VINOHRAD
21. 9. 13.45 HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
21. 9. 17.30, 28. 9. 20.00 VE JMÉNU
KRVE
22. 9. 15.30 TEORIE TYGRA
22. 9. 18.30 SMRT VE TMĚ
23. 9. 17.30 SULLY: ZÁZRAK NA ŘE-
CE HUDSON
24. 9. a 2. 10. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT
MAZLÍČKŮ
24. 9. 20.00 SEDM STATEČNÝCH
25. 9. 15.30 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
26. 9. 20.00 KRYCÍ JMÉNO HOLEC
27. 9. 17.30 MECHANIK ZABIJÁK:
VZKŘÍŠENÍ
27. 9. 20.00 CESTA DO FANTAZIE
28. 9. 15.30 OBR DOBR
28. - 29. 9. 17.30 (Čt 15.30) UČITELKA
29. - 30. 9., 2. 10., 4. 10. 17.30 (Čt 18.30,
Pá 20.00) SIROTČINEC SLEČNY PE-
REGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 
30. 9. 17.30 DEEPWATER HORIZON:
MOŘE V PLAMENECH
1. 10. 15.30 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
1. a 3. 10. 20.00 (Po 18.30) ANTHROPOID
2. 10. 20.00 BUCHTY A KLOBÁSY

KINO RADOTÍN
20. 9. 17.30 VLK Z KRÁLOVSKÝCH
VINOHRAD
20. 9. 20.00 ŠPEKOUN
21. 9. 17.30 AŽ NA SEVERNÍ PÓL
21. 9. a 28. 9. 20.00 (Út 17.30) DÍTĚ
BRIDGET JONESOVÉ
22. 9., 24. 9., 29. 9. 17.30 (29. 9. 20.00)
PRÁZDNINY V PROVANCE
22. 9., 24. 9., 27. 9. 20.00 (Út 17.30) CA-
FÉ SOCIETY
23. 9. 17.30 MŮJ KAMARÁD DRAK
23. 9. a 29. 9. 20.00 (Čt 17.30) VE JMÉ-
NU KRVE
24. 9. 15.30 MŮJ KAMARÁD DRAK
25. 9. 16.00 RICHARD III (záznam divadla)
27. 9. 20.00 SATISFAKCE 1720
28. 9. 20.00 TAXI 121
30. 9. a 1. 10. 17.30 (So 15.30) LOVEC-
KÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
30. 9. 20.00 THE BEATLES: EIGHT
DAYS A WEEK, THE TOURING YEARS
1. 10. 17.30 SIROTČINEC SLEČNY PE-
REGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 3D
1. 10. 20.00 TŘI GENERACE
2. 10. 15.00 NORMA (přenos opery)

NA VyšehrAdě. Korunovační slavnosti u příležitosti 700. výročí naroze-
ní Karla IV. se konaly 3. a 4. září v Praze. Své »reprezentanty« na rekon-
strukci Karlovy korunovace českým králem a Blanky z Valois českou králo-
vnou i korunovačním průvodu Prahou měly také dobřichovice. Velkolepých
oslav se zúčastnil místní soubor Ludus musicus vedený Františkem Běhoun-
kem. (mif) Foto Milena KOZÁKOVÁ

Výstava ukáže osobnosti spjaté s Černošicemi
Černošická společnost letopisecká srdečně zve na výstavu o Černošicích
nazvanou Žili mezi námi, ulicím dali jména. Konat se bude od 24. září do
2. října v Komunitním centru MaNa proti místnímu kostelu.
Setkáme se s řadou zajímavých osobností, po kterých jsou pojmenovány ně-
které ulice v Černošicích. Kdo byl Zdeněk Škvor, Václav Jansa či Zdeněk
Lhota? Kudy povede ulice spisovatele Jaroslava Foglara či cestovatele a
starosty A. V. Nováka? Přijďte se s nimi seznámit a poznat, jak jsou spjati s
Černošicemi. Výstava čerpá zejména z archivu Mileny Křížové, která dlou-
há léta shromažďuje materiály o všech částech Černošic.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 24. září od 18 hodin, otevřeno bude po-út 9-
13, st, so, ne 11-18 (čt, pá zavřeno).  Simona kySilkoVá šnajperková,

Černošice

V řevnickém kině si dají sraz »YouTubeři«
Řevnice - Hned několik známých »YouTuberů« se zúčastní akce CineTube,
která se bude konat 30. září od 17.00 v řevnickém kině.
„CineTube je setkání YouTuberů s promítáním jejich premiérových videí na
velkém plátně v kině,“ uvedla organizátorka akce Monika Vaňková. „Kro-
mě nezapomenutelného zážitku si návštěvníci mohou odnést i podpis nebo
fotku svého oblíbeného YouTubera,“ dodala s tím, že autogramiáda prota-
gonistů akce se bude konat také ve vlaku z Prahy do Řevnic. Na akci dora-
zí hlavně mezi dospívajícími populární tváře jako NejFake, Natyla, Ludia,
Anna Šulc, Fayne, TopWork, Adam Mach, Gabrielle Clemen, Veronika
Spurna, Vaďák, Vidrail a další. „Už bylo vyprodáno, ale do předprodeje se
vrátily neuhrazené vstupenky, takže momentálně ještě lístky k dostání
jsou,“ uzavřela Vaňková. Vstupenky a info na www.cinetube.yt.             (mif)

Hudební festival Rockový Slunovrat pokračuje v expan-
zi a hlásí další hudební akci konající se pod jeho jmé-
nem. Odehraje se 24. září od 20.30 hodin v Clubu Kino
Černošice. 
False Hope, to je takřka legendární černošická banda,
která se zasloužila nejen o věhlas rodného města, ale
také obohatila fandy hardcore/punku o songy plné ener-
gie. Kluci měli původně zahrát jen na červnovém Slu-
novratu v řevnickém Lesním divadle, nicméně slovo da-
lo slovo a jsou tu ani ne po půl roce zas. O jejich zběsi-

lých koncertech se vypráví dodnes, to si zkrátka nemů-
žete nechat ujít!
Druhá kapela, která se na pódiu představí, se vlastně ani
moc představovat nemusí. Space Cripple Bastards, zkrá-
ceně SCB, si pohrávají s rozverným funky soundem, ska
i ostřejším bigbeatem. Těmhle zkušeným muzikantům
to šlape jako hodinky a díky četným vystoupením se čím
dál více zapisují do pamětí hudebních fanoušků.
Vstupné 50 Kč, info na www.rockovrat.cz.

Denisa VaškoVá, Řevnice

Tipy NN
* Zpěvačka Eva Kriz-Lifkova, he-
rečka Jana Hermachová a pianista
Milan Dvořák účinkují v hudebním
večeru na téma Edith Piaf - známá
neznámá. Chcete-li si připomenout
melodie z repertoáru Piaf nebo se
dozvědět více z jejího životního pří-
běhu, navštivte 22. 9. od 20.00 Kino
Club v Černošicích. (vš)
* Chcete-li slyšet, jak se v jednom
souboru mohou protnout dixieland z
New Orleans, melodie z bosenských
hor i pódiový styl livepoolského Ca-
vern Clubu, tak si 23. 9. udělejte
cestu do Černošic. Pětičlenná skupi-
na Di Grine Kuzine vystoupí v Clu-
bu Kino od 20 hodin. (vš)
* Svatováclavské »dřevěné« posví-
cení se koná 24. 9. od 13.00 v Cam-
pu Srbsko. V akci uvidíte řezbáře, k
mání budou výrobky ze dřeva. Hlav-
ním bodem programu bude stavba
milíře. Během odpoledne zahrají
skupiny Farmáři, La Banda a No
Pressure.      Svatava BISKUPOVÁ
* Derniéra muzikálu Noc na Karlš-
tejně s V. Vydrou, P. Vítkem a M.
Noskovou v hlavní roli se uskuteční
24. 9. od 21.15 na louce pod mostem
v Karlštejně. (mif)
* Přednášku historika Libora Got-
tfrieda na téma Karel IV., jeho man-
želky a děti můžete vyslechnout 25.
září od 17.00 v České hospodě Hlás-
ná Třebaň. (ima)
* Na posvícenské pěkné hodince,
která se koná v pondělí 26. 9. v hos-
podě U Lípy Svinaře, zahraje od
18.00 staropražská kapela Třehusk.
Vstupné dobrovolné. (mif)
* Oslavu 90 let Sboru Jiřího z Podě-
brad v Tmani pořádá 28. 9. od 10.00
zdejší Církev československá husit-
ská. Součástí oslav je výstava, před-
náška o legionářích, zábavné dopo-
ledne pro děti, dětské představení o
Karlu IV. či bohoslužba. Od 14.15
se koná koncert řevnické houslistky
Kristýny Kolářové, od 17.00 saxo-
fonisty Bedřicha Šmardy.         (jakš)
* Diskotéku s Oldou Burdou může-
te absolvovat 30. 9. od 17.00 v Le-
tech. Její součástí bude slavnostní
otevření rekostruovaného hřiště s
umělým povrchem. (bt) 
* Výstava o stavebním vývoji dob-
řichovických domů potrvá v zámku
Dobřichovice do 30. září.            (ak)
* Výstavu Kámen a fotografie so-
chaře Jaroslava Řehny i fotografa
Jana Neuberta hostí do konce října
Galerie Bím Dobřichovice.         (ak)

Na »klubovém« Slunovratu zahrají False Hope
ŘEVNICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL EXPANDUJE DO ČERNOŠIC
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Všeradův kurýr

Podbrdsko - nejkrásnějšími místy
podbrdského i poberounského
kraje projede v sobotu 1. října his-
torická vlaková souprava. Odpo-
ledne zastaví také ve Všeradicích.
Pokud jste příznivci železniční nos-
talgie, určitě uvítáte možnost svézt
se první říjnovou sobotu historic-
kým vlakem. Jízdu dieselové mašiny
s několika stylovými vagóny pořádá
všeradický Zámecký dvůr. Souprava
projede hned po několika tratích

poberounského i podbrdského kraje.
Všeradův expres vyrazí v 10.00 ze
Zdic a přes Beroun, Loděnice i Rud-
nou doputuje ve 12.03 do Hostivic.
Na hlavní »plzeňskou« trať se dosta-
ne přes pražská nádraží Veleslavín,

Bubny, Libeň a Krč. Do Dobřicho-
vic vláček přijede ve 14.25 a zdrží se
tu 14 minut. Zastaví i v Řevnicích
(ve 14.45) a Zadní Třebani (14.59),
odkud se ve 15.16 vydá po trase
podbrdské lokálky na Liteň (příjezd
15.25 - odjezd 16.13), Všeradice
(16.23 - 16.24), Hostomice (16.34 -
16.48) a Lochovice (17.00 - 17.28).
Zpátky do Zdic se má vrátit v 17.41.
Celou dobu bude ve vlaku i ve stani-
cích vyhrávat staropražská kapela
Třehusk, ochutnat budete moci piva
ze všeradického pivovaru Všerad.
Kapacita vlaku je omezená, rezerva-
ce místenek – Barbora Piskáčková:
piskackova@some.cz, 737 177 764.

Miloslav FRÝDL

Podbrdskem projede expres
HISTORICKÝM VLAKEM SE BUDETE MOCI 1. 10. SVÉZT I KOLEM BEROUNKY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2016 (211)

Na kuchařských slavnostech byly 17. září ve Všeradicích k ochutnání různé dobroty.             Foto NN M. FRÝDL

Motoráky se na trať
vrátí v pátek 23. září
Podbrdsko - Až do 22. září potrvá
výluka na trati č. 172 Zadní Třebaň
- Lochovice.
Vlaky se na trať podbrdské lokálky
znovu vrátí v pátek 23. 9. Do té
doby nahrazují železniční provoz
mezi vesnicemi na Podbrdsku auto-
busy. (mif)

Z podbrdského kraje
* Skladby P. I. Čajkovského, A. Co-
relliho, J. S. Bacha i autorská akus-
tická hudba zaznějí na koncertu Bar-
vy tónů a podzimu, který hostí 24. 9.
kostel ve Skřipli. Účinkují P. Fabia-
nová (housle, zpěv), A. Packová
(housle, sopránová flétna), L. Pack-
ová (sopránová flétna), P. Krutský
(klavír), Pe & Pe - Acoustic music
(P. Fabianová - housle, zpěv a P. Je-
žek - banjo). Marie PLECITÁ
* K dítěti politému horkou vodou
byli 13. 9. přivoláni do Všeradic řev-
ničtí záchranáři z Řevnic. Dvouletá
holčička opařená na obličeje, krku a
rameni  byla po ošetření přepravena
vrtulníkem  do nemocnice.        (bob)
* Ke zraněnému muži středního vě-
ku vyjížděli 8. 9. do lesa nad Drahlo-
vicemi řevničtí záchranáři. Dvacet
cyklistů se po pádu jejich kamaráda
z kola rozmístilo asi po 150 metrech
až k hlavní silnici a systémem vojen-
ských regulovčíků navedli sanitku
na místo zásahu. Pacient byl se zra-
něním hlavy a ramene převezen do
hořovické nemocnice. (bob)

Odehráli první turnaje
Obě fotbalové přípravky FK Všeradice
1932 začaly pilně trénovat už v polovině
srpna. Na konci prázdnin se pak vydaly
na soustředění do Liblína. Trénovalo se
dvoufázově, zaměřili jsme se hlavně na
taktiku, koordinaci a střelbu.  Po večeři
se pak konala přátelská utkání s týmy FK
Příbram a TJ Sokol Suchdol, která měla
soustředění zároveň  s námi. 
Nyní už mají přípravky za sebou i první
mistrovský turnaj. Starší borci se utkali
11. 9. s celky Hýskov, Trubín/Beroun,
Žebrák, Zdice A. „Skončili jsme čtvrtí,
ale neděláme z toho tragédii. Zápasy
jsme si prohráli tak trochu sami, nebyli
jsme schopni dotáhnout koncovku a dát
gól. Na druhou stranu ale kluky chválí-
me, protože v žádném zápase nepropadli
a nikdo ze soupeřů nás nepřehrál,“ řekl
trenér Michal Vitner. „Jsme rádi, že jsme
byli nalosováni do kvalitní skupiny. Zá-
pasy budou těžké, ale pomohou nám k
hernímu růstu,“ dodal. O týden později
se měla v Lochovicích představit také
mladší přípravka. Bohužel pro nepřízeň
počasí byl tento turnaj přesunut. V nedě-
li 18. 9. sehrála ve Všeradicích starší pří-
pravka čtyři přátelská utkání s Dobříší.

Lucie BOxAnOVÁ, FK Všeradice

Vižinští hasiči absolvovali trotlíka, střik i pochod

Účastníci pochodu 
se ocitli mezi piráty
Podbrdy - Na osm desítek zájemců
se 10. září zúčastnilo 4. ročníku Po-
chodu Všeradovou zemí. Ti nejmen-
ší účastníci se díky speciálně vyzna-
čené trase mohli ocitnout mezi pirá-
ty a námořníky. 
„Organizace se letos ujaly Podbrdy.
Vše bylo znamenitě připraveno, za
což patří Podbrdským velké díky,“
uvedl předseda vlády Všeradovy ze-
mě, někdejší starosta Všeradic a
kandidát na senátora Bohumil Sti-
bal. Podbrdští vyznačili dvě trasy
pro pěší: Pirátskou v délce 3 km pro
malé a turistickou pro dospělé dlou-
hou 10 km. „Nově zařadili i cyklis-
tickou trasu, která vedla na Brdy,“
popsal Stibal. V cíli čekal na účast-
níky diplom a malá odměna. (pan)

Vižinští hasiči mají v září napilno. V sobotu 3. 9. se ko-
nal netradiční cyklistický závod Vižinský Trotlík. Zúča-
stnilo se ho rekordních 17 týmů, které po trase, jež vedla
přes Brdy u Vižiny, zdolávaly lanovou dráhu, střílely ze

vzduchovky v netradiční poloze, pluly na plavidle s jed-
ním pádlem, určovaly předměty se zavázanýma očima,
skákaly přes švihadlo a přelézaly deku.  Po cestě ještě
hledaly ukryté obrázky, které musely najít a zakreslit do
hrací karty.   
V neděli 4. 9. organizovali hasiči soutěž Vižinský střik.
Pozvání přijali kolegové z Podbrd i Hostomic. Soutěž se
odehrávala v přátelském duchu, hasiči všech kategorií
poměřili síly v netradiční štafetě a v požárním útoku.  
Další víkend zástupci místních hasičů (viz foto) vyrazi-
li na Všeradův pochod. Menší se vydali na pirátskou
trasu s úkoly v délce 3 km, starší zvolili trasu 10 km a i
na cyklistické trase dlouhé 25 km jsme měli zástupce. V
cíli všichni obdrželi pamětní list, kšiltovku, drobné dár-
ky a opekli jsme si buřty.
V nejbližší době nás čekají závody v Karlštejně a posví-
cení. Na country bále 28. 10. zahraje hudební skupina
Trapas, která v loňském roce vyhrála Portu v Řevnicích.

Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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www.anobudelip.cz | www.facebook.com/anobudelip  
www.bohumilstibal.cz | www.facebook.com/BohumilStibal

Bohumil STIBAL

BUDU USILOVAT O:

• zdravý, klidný a příjemný 

venkov

• bezpečný, dostupný 

a moderní venkov

• výstavbu nové infrastruktury

• zachování typického rázu 

venkovské krajiny

• obnovení tradičních 

sousedských vztahů

• uchování lidových zvyků 

a obyčejů

VOLBY 
DO SENÁTU

OBVOD"í."16"
Beroun, Praha-západ

Máme štěstí, že žijeme 

v krásné zemi plné šikovných lidí. 

Povinností politika by mělo být 

spravovat ji selským rozumem 

a s péčí řádného hospodáře…

„

“

• absolvent Vysoké školy obchodní v Praze

• dlouholetý starosta obce Všeradice

• podnikatel

• lokální patriot

• ženatý otec dvou dcer

• podporovatel krajanů v Rumunsku 

a Chorvatsku
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V sobotu 10. září se v Litni uskutečnil další ročník již
tradiční akce Loučení s létem. 
Slavnostní zahájení akce začalo ve 14 hodin. Byli přiví-
táni všichni hosté, včetně senátora Jiřího Oberfalzera,
který nad letošním ročníkem převzal záštitu. Při této pří-
ležitosti byly rovněž představeny nové zásahové helmy

a boty pro místní hasiče. Program pokračoval soutěží Li-
teňský silák, které se mohli účastnit nejen hasiči. O hu-
dební doprovod se celé odpoledne starala skupina Brou-
cy na zádech. Pro děti byly připraveny atrakce v podobě
trampolíny, skákacího hradu či jízdy na koni. Domeček
Hořovice pro malé návštěvníky připravil výtvarné dílny
a drobné soutěže. Nemohla chybět ani ukázka zásahu li-
teňských minihasičů. Ukázku své práce předvedl tým
psovodů SAR-DOG, který od letošního roku působí v
rámci Sboru dobrovolných hasičů Liteň. Dalším bodem
programu byla ukázka ošetření zraněné osoby od zdra-
votnické záchranné služby. Liteňská jednotka následně
likvidovala požár hořícího automobilu. Velkému zájmu
se těšila soutěž v hodu pivním sudem a v pití tupláku pi-
va brčkem. Večer nastoupila na pódium hudební skupina
Beat Out a po setmění ještě zpestřila program ohnivá a
fakírská show. Poděkování patří sponzorům a podporo-
vatelům této akce a v neposlední řadě i všem návštěvní-
kům, kteří vytvořili pohodovou atmosféru.

Pavlína RySOVÁ, SDH Liteň
Foto Jiří HRÁCH

Otevřeli dvě první třídy
My všichni školou povinní z liteňské  ZŠ má-
me za sebou první školní den. Ve čtvrtek 1.
září jsme se sešli na prostranství před budo-
vou školy. Shromáždilo se nás mnoho  - děti i
jejich rodiče, nechyběli prarodiče a přátelé.
Žáci zaplnili celé prostranství, devítka stála
tradičně nejblíže restaurace, obě první třídy
se šikovaly těsně u kostela. Zahájili jsme naší
státní hymnou a vyslechli si projev ředitelky
Věry Horké a místostarostky Městysu Liteň
Šárky Marcínové. Poté se všichni rozešli do
tříd. Rodiče prvňáčků si ve třídách domluvili
s třídními učitelkami všechny důležité záleži-
tosti. Těšili jsme se na obědy a svačiny, pro-
to jsme se nezapomněli připomenout vedoucí
školní jídelny. Rodiče mladších dětí měli
možnost je přihlásit do družiny. V prvních tří-
dách letos zasedlo 41 žáků, což znamená, že
jsme otevřeli dvě první třídy a školní družinu
plánujeme podle potřeby rozšířit o další od-
dělení. Takže začátek je za námi, doufáme, že
se všem bude dařit a každý v rámci svých
možností dosáhne co nejlepších výsledků.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Felicie začala hořet
přímo před zbrojnicí
Liteň - Požár přímo před svojí zb-
rojnicí likvidovali v neděli 11. září
liteňští dobrovolní hasiči.
„Když jsme kolem poledne přiváže-
li k hasičárně vybavení, zastavil po-
blíž kouřící vůz Škoda Felicia a z
podvozku vyšlehly plameny,“ uvedl
velitel hasičů Jiří Hrách s tím, že st-
rojník jednotky ihned vyjel z garáže
s požárnickou tatrou a hasiči se dali
do práce. Hořet začalo ve spodní
části auta, plameny brzy šlehaly po
boku až ke střeše. „Prohořel kobe-
rec pod sedačkou, ale díky rychlé-
mu zásahu se podařilo zabránit roz-
šíření ohně do interiéru,“ zdůraznil
Hrách. „Nebýt toho, že se šťastnou
shodou okolností událost stala pří-
mo před hasičárnou a na místě byli
hasiči, auto by shořelo,“ dodal.
Na místě události asistovali i hasič-
tí profesionálové z Řevnic.       (mif)

Liteňští se rozloučili s létem
VELKÉMU ZÁJMU SE TĚŠILA SOUTĚŽ V HODU SUDEM A V PITÍ TUPLÁKU

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      10/2016 (60)                

UŽ TO ZAČALO. Liteňské děti na zahájení letošního školního roku.                      Foto hana hAvElKová

Běleč - Bělečská farma Martina Homoly získá-
vá ceny jako na běžícím páse. Zkraje září pře-
vzali na zámku Kačina u Kutné Hory ocenění
Středočeská regionální potravina za novinku,
Zrající sýr. „Vlastně ani nevím, čím jsme si to
zasloužili,“ kroutí hlavou sestra Martina Ha-
na JANDALOVÁ.
Čím jste přesvědčili porotu, dělej nám chutě...
Do soutěže jsme přihlašovali tři výrobky, Zrající
sýr byl jen do počtu. Je to vpodstatě novinka a
myslíme si, že zrovna na tomto výrobku je stále
co vylepšovat. Jde o zrající polotvrdý sýr typu
gouda. Jemně slané až slanější chuti, zraje asi 4
měsíce. Od Bělečáků jsme už několikrát slyšeli:
„Chceme ten, no, jak se mu říká... No, přece par-
mazán...“ Do parmezánu má náš Zrající sýr dale-
ko, ale když jsme přebírali ocenění, měli to ve
scenáři napsané taky!
Co vlastně »titul« Středočeská regionální potra-
vina znamená a kdo rozhoduje o jeho udělení? 

Jde o výrobek lokální výroby, kdy nejméně 70 %
suroviny pochází z regionu a 100 % z ČR. Oce-
nění uděluje Hodnotitelská komise příslušného
kraje složena z veterinářů a lidí z ministerstva ze-
mědělství. Smyslem projektu je podpořit místní
výrobce. Aby se zkrátila cesta od výrobců k zá-
kazníkům a kaminony nevozily zboží přes půl
Evropy. Šetří se životní prostředí a výrobci mo-
hou poskytovat další pracovní místa, aby nedo-
cházelo k vybydlení venkova...
vy už jste byli podobně oceněni několikrát – loni
za sýrové provázky, v roce 2014 za tučný tvaroh.
Jsou vám podobná ocenění k něčemu? Zvyšují
prestiž farmy, přitáhnou další zákazníky? 
Vítězným výrobkům dělá Ministerstvo zeměděl-
ství prezentaci na farmářských akcích, na někte-
rých se můžeme prezentovat také sami.  Spousta
lidí se u nás řadu let neodvážilo nic koupit, ale po
ocenění, když se to rozkřilo, se najednou objevili
na farmě. (Dokončení na straně 8) (mif)

LiteňskéOKÉNKO

Hana Jandalová se Zrajícím sýrem a oceněním,
které za něj dostali.   Foto Magda hoMolová

Bělečtí farmáři převzali na zámku Kačina ocenění za svůj Zrající sýr
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Četla jsem jim z očí: „Tak nám to te-
dy prodejte, asi to musí být dobrý,
když máte to ocenění a byli jste i v
pořadu Kluci v akci…“ Těší mě, že
si nás pořadatelé zvou na své akce, a
nejen tady u nás, v regionu. 
Platí přímá úměra: oceněný výro-
bek = větší zájem zákazníků?
Ano, platí. Do soutěže většinou při-
hlašujeme to, co nejvíce zákazníci
kupují. Jinak máme široký sortiment
výrobků - na to, že zpracováme dle
sezony »jen« 250-450 litrů mléka
denně. Jde převážně o ruční výrobu
a každý litr mléka navíc je znát. Vy-
rábíme jogurty, klasické bílé asi 10
příchutí, čerstvé, pařené kousky pří-
rodní i různě ochucené, to samé ple-
týnky a Provázky, zrající a balkán-
ský sýr. Zakysané výrobky jako je
oceněný Tučný tvaroh, Kyška, jo-
gurtové nápoje, syrovátka... Pařené
sýry oproti obchodu se snažíme da-
leko méně solit a zákazníci to oceňu-
jí, i když je to na úkor kratší trvanli-
vosti. Navykli si k nám jezdit lidé z
Prahy, Kladna, Plzně... 
Vaše farma není nijak velká, kolik
vás na ní vlastně pracuje? 
Nejdříve jsme začali jako rodina, ale
postupně se rozrůstáme a přijímáme
zaměstnance. Těší mě, že můžeme
nabídnout práci místním, kteří jinak
jezdí za prací kolikrát až do Prahy...
Dokážete uspokojit poptávku, nebo
»nestíháte«…? 
Byli doby, kdy jsme nestíhali uspo-
kojit poptávku, ale bratr, který vidí
stále větší vstupy do zemědělství,
zvyšuje i produkci mléka... Na nás

pak je vyrobit a prodat. Stav není ni-
kdy ideální: když bychom potřebova-
li hodně mléka, je ho málo a naopak.
Nenudíme se, stále je co řešit. Pracu-
jeme nepřetržitě, i na Vánoce či o ji-
ných svátcích. Dojí se 2x za den,
proto se musí denně i zpracovávat.
Minulý rok jsme byli bez dnu dovo-
lené. Donutila nás k tomu situace.
Když padly výkupní kvóty pro mlé-
kárnu, dala nám vale... Ale i kdyby
nedala, výkupní cena, kterou dávají
nyní zemědělcům (6-7 Kč/l), je výs-
měch. Všechno za 25 let zdražilo o

desítky procent a výkupní cena zů-
stala stejná! Pokud stát nezasáhne,
malí (i střední) zemědělci budou nu-
ceni výrobu zrušit a bude se vše do-
vážet z okolních států.
Kde všude jsou vaše výrobky k
dostání? 
Chceme působit v místním regiónu.
Malých obchůdků s našimi výrobky
je spousta (viz www.syryodkarlstej-
na.cz). Těší mě, že i místní školky si
naše výrobky oblíbily na svačinky.
Chystáte nějaké novinky? 
Musíme. Lidi jsou na to zvyklí z vel-
kých obchodů. Každý rok máme no-
vinek několik. Měníme chutě jogur-
tů, letos jsme nabídli zmíněný Zra-
jící sýr. Zkoušíme zrající sýr s propi-
onovým kvašením (typické pro emen-
tál), je nasládlé až oříškové chuti a
příjemně solený. Co bude příští rok,
zatím nevím. Tedy vím, ale moc se
mi do toho nechce. Zákaznící poža-
dují MÁSLO. Uvidíme...
Před několika lety vyvolal kontro-
verzní reakce veřejnosti váš záměr
vystavět na okraji Bělče nový kra-
vín. Budete kravín stavět, nebo už
jste přehodnotili plány? 
To je otázka spíš na bratra. Mě sou-

časný počet litrů mléka bohatě stačí.
Myslím si ale, že kravín vedle vesni-
ce by byl ideální. Nevyvážet ob den
hnůj, nepřivážet denně krmení, krá-
vy by měly větší výběh... Byl to pro-
jekt, který by stejně nevyšel, kvůli
velké investici, ale jsem ráda, že se
lidi vyjádřili a my víme, od koho co
máme očekávat. Nejbližší staroused-
líci nás podpořili a podporují do-
dnes, i když jim »voníme« a rachotí-
me se stroji pod okny... Štve mě, že
lidi řeší bahno (pro mě ekologické),
ale plastové věci nebo náhražky v
jídle, polotovary ne. Raději si koupí
výrobky v supermarketech, které by-
ly dovezené přes celou Evropu. Ka-
minon za kamionem, i tady to v oko-
lí vidíme, když zaváží supermarkety,
vy jedete celou dobu za nimi a ne-
můžete je na úzkých silnicích před-
jet. Ale přistěhovali se sem lidi z
města a berou si sem své manýry...
Snažím se vžít do jejich kůže, ale
rozum mi to nebere. A spíš mi vadí,
že když zaprší, je obec zaplavená
bahnem z polí od zemědělců, kteří
neorají, jen podmítají. Tím pádem je
půda udusaná jen pár centimetrů do
hloubky a při prudkých deštích nemá
vodu co zadržet. Tím pádem bratr ta-
há z polních cest na místní cesty
bahno...                   Miloslav FRÝDL

Bělečtí farmáři převzali ocenění... 
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

NA KONÍCH. Hned na několika akcích se v září představili či ještě před-
staví mladí jezdci z ranče Orient, který sídlí v Leči. Zkraje měsíce obdivo-
vali jejich krkolomné kousky diváci na Letohrátkách v Letech (viz foto), v
sobotu 24. 9. je budete moci vidět na Rodinném odpoledni, které ve Sport-
parku Berounka Černošice začne od 14.00. Kromě nich tu bude například
kejklíř, žonglér, skákací hrad, zahraje kapela Beat Sisters, Veronika Spurná
uvede svoji dětskou show plnou písniček a tanců. (mif) Foto Petr VLASÁK

V AKCI. Na farmě Homolových natáčeli před dvěma lety jeden z dílů svého
pořadu populární Kluci v akci. Foto ARCHIV

www.syryodkarlštejna.cz

zrajÍcÍ (oceněn regionální potravinou 2016),
BalkÁnskÝ, ČerstVÝ a PaŘenÝ

sÝr (Provázky oceněny regionální
potravinou 2015 - jemně solené,

vhodné pro děti), BÍlÉ I ocHUcenÉ
joGUrty, MĚkkÝ tVaroH (oceněn

regionální potravinou 2014)...

ČerstVÉ MlÉko z aUtoMatU 13 kč/l

FarMa HoMolka, BĚleČ,
tel. č.: 731 839 659

Prodejní doba: Po - Pa 8 - 20.00 h.
so a ne:  8 - 11.30 h.

naše sýry když si dáte,
náramně si pochutnáte!

Liteňské aktuality 
* Výtvarnou dílnu pod vedením
fotografa a kolážisty Karla Tůmy
zařazuje do svého programu Spolek
Liteňský Pupík. Kurzy se konají
každou středu odpoledne a podve-
čer, po předchozí domluvě je možné
navštěvovat jen jednotlivé lekce a
workshopy. Info a přihlášení do díl-
ny na litenskypupik@email.cz, tel.:
776 657 733.                Karel TŮMA
* Hned několik kroužků nabízí v
novém školním roce liteňské praco-
viště Domečku Hořovice. V nabíd-
ce je např. Košíkaření s Katkou,
Klub AVE, Pokusy a vědecká dílna,
florbal, break dance či doučování.
Na kroužky je nutné se přihlásit na
stránkách: www.domecekhorovi-
ce.cz. Eva KNOPOVÁ
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Cyklostezka už je zase v provozu
NOVÉ STROMY NA MÍSTĚ PŮVODNÍ POKÁCENÉ ALEJE BUDOU VYSAZENY BĚHEM PODZIMU

Po necelých třech měsících byla 14.
září znovu otevřena cyklostezka po-
dél Berounky mezi Černošicemi a
Radotínem. Uzavřena byla 18. 6.,
kdy zde byl padající větví o průměru
20 cm vážně zraněn cyklista.
Levý břeh Berounky byl v těchto mí-
stech po desetiletí lemován krásnou
alejí topolů kanadských, stromy se
ale blížily konci své životnosti. Přes
deset stromů muselo být na základě
dendrologického průzkumu pokáce-
no již loni v létě. Další, jejichž stav
byl tehdy vyhodnocen jako méně
problematický, čekalo preventivní
pokácení nebo prořez letos na pod-
zim či v zimě. Názory na správný
postup se různily, loni v létě několik
stovek lidí podepsalo petice za za-

chování topolové aleje. Se stejnými
problémy se potýká řada měst a obcí
po celé republice. Topoly se v 50. či
60. letech totiž sázely podél řek a sil-
nic ve velkém, přestože to je dřevina
kvůli omezené životnosti a značné
křehkosti nepříliš vhodná. 
Vlastníkem většiny pozemků podél
černošické cyklostezky je státní pod-
nik Povodí Vltavy. Jen po několika
stromech zde vlastnilo město Černo-
šice, Státní pozemkový úřad a místní
zemědělec. Povodí Vltavy proto mě-
lo hlavní odpovědnost za rozhodnutí
a bylo objednatelem posudků i dře-
vařských prací. Bylo zpracováno ně-
kolik odborných posudků - nejen

dendrologických (o stromech), ale
také chiropterologických, týkající se
netopýrů, kteří ve stromech mají své
úkryty. Povolení vydával krajský
úřad a Odbor životního prostředí. 
Kácení začalo uprostřed prázdnin.
Pokáceno bylo přibližně 80 stromů,
zatímco dalších 20, ve kterých sídlí
netopýři, bylo pouze prořezáno tak,
aby nehrozil pád větví, ale do kmenů
se netopýři mohli vrátit. I tyto stro-
my časem bude nutné pokácet, až se
netopýři postupně přesunou jinam.
Cyklostezka je tedy znovu v plném
provozu - vyčištěna, zametena, okolí
posekáno, zábrany a zákazové znač-
ky odstraněny. Černošice jsou opět

pro pěší i cykloturisty po levém bře-
hu Berounky snadno dostupné. Nové
stromy v místě původní aleje vysadí-
me na podzim.       Filip KOŘíNEK,

starosta Černošic

Řevnice - Na příliš horlivé pacienty, resp. jejich do-
provod, si stěžují řevničtí záchranáři. 
„Máme problém s tím, že se nám často pacienti a jejich
starostliví ochránci snaží ulehčit práci - mnohdy i paci-
enta ve vážném zdravotním stavu naloží do auta a vezou
do Řevnic na pohotovost, aby urychlili ošetření a záchra-
nu jejich blízkého,“ uvedl ředitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. „Jedou ve stresu, rychle, riskují i to, že se
jim stav pacienta ve voze zhorší. Při příjezdu na pohoto-
vost pak zjistí, že jim nikdo neotvírá, protože zrovna v tu
dobu je posádka na výjezdu. Bohužel pro tuto dobu ne-
máme v šuplíku schovanou další výjezdovou složku, kte-
rou bychom ihned doplňovali stav,“ dodal s tím, že na

základně v Řevnicích je v nepřetržité službě posádka
rychlé lékařské pomoci a jedna posádka rychlé zdravot-
nické pomoci. „Nemáme zde podle vzoru seriálových
amerických pohotovostí rentgen, laboratoř, CT ani mag-
netickou rezonanci,“ zdůraznil Bulíček a připomněl, jak
mají lidé v případě potřeby postupovat. „Při vážném oh-
rožení života volejte vždy na telefonní číslo 155 - dispe-
čerka ví naprosto přesně, kde se zrovna nachází nejbližší
záchranný vůz, který vám může pomoci. Po telefonu vám
také poradí, jak poskytnout první pomoc. V ostatních pří-
padech můžete volat přímo na číslo řevnické pohotovos-
ti (257 721 777), které je také nonstop k dispozici.“ 

Miloslav FRÝDL

Řevničtí strážníci
začali měřit rychlost
Řevnice - S měřením rychlosti v
Řevnicích i Všenorech začali 8. zá-
ří řevničtí městští policisté.
„Na měřeném úseku v ul. K. Mašity
ve Všenorech projelo 32 vozidel, z
nichž dvě překročila povolenou
rychlost,“ uvedl strážník Pavel Par-
taj. „V řevnické ulici Čs. armády
pak mezi 12.30 - 13.30 projelo 29
aut a čtyři z nich překročily měře-
nou rychlost,“ dodal s tím, že v uli-
cích V Luhu ani Mníšecká radary
ten den žádné »hříšníky« neodhalily.
„Přestože nebyly zjištěny závažnější
přestupky týkající se překročení
rychlosti, počítáme do budoucna s
obdobnými akcemi,“ uzavřel stráž-
ník Pavel Partaj. (mif)

V Dobřichovicích bylo
9. září největší horko 
Dobřichovice - Teplotní rekordy pa-
daly několik dnů zkraje září po celé
republice. V pátek 9. 9. bylo vůbec
nejtepleji v Dobřichovicích - namě-
řili zde 31,8 stupně Celsia.
Dvacet osm meteorologických sta-
nic, které měří déle než 30 let, mu-
selo 9. září přepsat své rekordní
hodnoty. Tropické teploty přesahují-
cí hranici 30 stupňů zaznamenalo 14
stanic. Vůbec nejtepleji z celé repu-
bliky bylo ten den v Dobřichovi-
cích. I když zde ale na toto roční ob-
dobí naměřili »neuvěřitelných« 31,8
stupně, rekord právě na této stanici
překonán nebyl. Vysoké, mnohde
rekordní teploty panovaly po celou
první polovinu září. (mif)

Mezi vraty prodávali v Řevnicích i Černošicích
»Průtah« Svinařemi
je (a bude) uzavřen
Kvůli frézování a asfaltování první
části ulice Řevnická (od návsi směr
Řevnice) je uzavřen průjezd Svina-
řemi. Objízdná trasa vede přes Řev-
nice a Zadní Třebaň do Svinař. Uzá-
věra je obousměrně platná do 3. 10.
Uzavřeny jsou i ulice V Žábě a K
Zámku. Žádáme proto všechny řidi-
če, aby využívali objízdnou trasu a
vyhnuli se tak otáčení, resp. vracení
se zpět. 
Od 3. 10. bude následovat frézování
a asfaltování druhé části silnice
Řevnická (od návsi směr Hodyně).
Objízdná trasa bude vedena z návsi
ve Svinařích ulicí Obecní do vinice
a dále do Hodyně. Obousměrná uzá-
věra bude platná do 20. 10. Objízdné
trasy jsou značeny dopravními znač-
kami, provoz autobusové dopravy je
nepřerušen, zastávky Svinaře - OÚ
jsou posunuty na náves nad hasičár-
nou. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Černošice - Titulem Stavba roku
by se opět mohl pyšnit objekt z na-
šeho kraje. Zatímco v loňském
ročníku akce triumfovala přístav-
ba ZŠ v Dobřichovicích, do finále
ročníku letošního se dostala Rezi-
dence v Černošicích.
Výsledky soutěže Stavba roku 2016
budou zveřejněny na slavnostním
večeru v Betlémské kapli 13. října.
Vítězství získá některý z 15 objektů,
které z přihlášených 65 do užšího fi-
nále vybrala odborná porota. Jsou
mezi nimi třeba tunelový komplex
Blanka v Praze, rekonstrukce barok-

ního areálu v Kuksu, laserové cent-
rum v Dolních Břežanech, Stezka v
oblacích v Dolní Moravě či Archeo-
logický park v Pavlově. Své želízko
v ohni má i dolní Poberouní. Rezi-
dence Černošice je dokonce od stej-
ných tvůrců, jako loňský vítěz sou-
těže, přístavba dobřichovické ZŠ:
kancelář Šafer Hájek architekti
(Oldřich Hájek, Pavel Lesenský, Ja-
kub Koníř, Jaroslav Šafer). 
Do poledne 13. 10. mohou lidé hla-
sováním (http://www.stavbaroku.cz)
rozhodnout o tom, která stavba získá
Cenu veřejnosti.   Miloslav FRÝDL

Uspěje Rezidence Černošice?
STAVBA ROKU OPĚT MŮŽE BÝT Z NAŠEHO KRAJE

Záchranáři: Nejezděte na pohotovost, volejte!

Z našeho kraje 
* X. ročník Podbrdského posvícení
oslaví 24. 9. od 13.00 na hřišti za
obecním úřadem v Podbrdech. Celé
odpoledne bude provázet hudbou i
slovem DJ Karel Moravec, místní
ženy i děti si připravily několik vy-
stoupení.  Od 19.00 se v sále koná
zábava se skupinou Sortiment. (paš)
* Přednáška k Mezinárodní noci ne-
topýrů se uskuteční 24. 9. od 16.00 u
zámku v Dobřichovicích. Na progra-
mu jsou i hry pro děti a ukázka neto-
pýrů. Info na 728 504 240. (hej)
* Slavnostní odhalení Lavičky Vác-
lava Havla organizuje 25. 9. od
15.00 na náměstí Centrum Vráž v
Černošicích bývalý starosta Dobři-
chovic Michael Pánek.                (mif)
* Halloween budou slavit 28. 9. od
14.00 v autokempu Karlštejn. Na
programu jsou řemeslné dílny pro
děti, malování a dlabání dýní či vý-
roba světelného hada. Vstup 50 Kč,
info: 603 705 009. Eva KNOPOVÁ
* O rekonstrukci silnice i výstavbě
nových domů budou jednat zastupi-
telé Karlštejna na veřejném zasedá-
ní, jež se koná 29. 9. od 19.00 v res-
tauraci Koruna.          Petr RAMPAS
* Na farmářských trzích si můžete
nakoupit 1. 10. od 8 do 12.00 u zám-
ku v Dobřichovicích. (ak)
* Oznámení o překopu plynového
potrubí v dobřichovické ulici Na Pl-
zeňce přijala Městská policie Černo-
šice 13. 9. Na místo byl zakázán vs-
tup a bylo předáno plynařům. Poli-
cie prověřuje, zda nebyl spáchán tre-
stný čin. Gregor DUŠIČKA
* Krádež elektrického invalidního
vozíku zaparkovaného u podchodu
nástupiště nádraží ČD v Zadní Tře-
bani byla karlštejnským policictům
nahlášena 12. 9. Majitel má škodu
40.000 Kč.          Martin WIesner
* Dodávka a cyklista se srazili 9. 9.
v kopci mezi Dobřichovicemi a Čer-
nošicemi. Muž středního věku byl
po ošetření řevnickými záchranáři
převezen  do nemocnice.           (bob)
* s vylomeným kolem v poli skon-
čila dodávka, jež havarovala 12. 9.
mezi Hlásnou Třebaní a Mořinou.
Vůz poškodil ohradu, v níž se pásly
krávy. Auto bylo navijákem vytaže-
no na silnici a odvezeno.           (pav)

Garážový výprodej se uskutečnil 10. září v Řevnicích. Dvacet osm prodejců
nabízelo své zboží na sedmnácti stanovištích. I když nám počasí přálo, ná-
vštěvnost nebyla tak velká, jako při jarním prodeji mezi vraty. Spousta lidí
se vypravila do Berouna na košíkářské trhy, jiní zase strávili slunečný
víkend u vody. Ale rozhodně nás to neodradilo a už teď se těšíme na další
garážový výprodej, který plánujeme na květen 2017. O týden později - 17. 9.
- se obdobná akce konala v Černošicích (na snímku). Zde navzdory poš-
mournému, deštivému počasí zboží mezi vraty prodávaly bezmála čtyři de-
sítky lidí. Růžena Wildmannová, Řevnice, (mif)   Foto nn m. FRÝdl
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Baví mě klid, zdraví, užívání si všeho...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Vybavíte si emoci, kterou ve vás pra-
tetin příběh napoprvé vyvolal? Šest-
náctiletá slečna se v roce 1945 zami-
luje do amerického vojáka, lásku
udrží do doby své plnoletosti a v
osmnácti pak navždy vymění šu-
mavskou Volyni za USA...
Věřin příběh ve mně vyvolal zvída-
vost a fascinaci. Když jsem byla ma-
linká, za minulého režimu, prohlíže-
la jsem s údivem pohlednice od Věry
a jejího bratra Mirka, který cestoval
po celém světě. Tam někde se zrodil
můj zájem o cestování a poznávání.
Později ve mně příběhy vyvolávaly
spíš obavu a tajemno, protože Věřin
osud nebyl jednoduchý, přivdala se
do pohřebního ústavu. Od mala slý-
chat o nemoci, smrti, pohřebnictví a
válečném výbuchu mi nepřišlo moc
veselé. Na druhou stranu mne to nau-
čilo umět žít skromně a vážit si mála,
uvědomit si, co všechno máme. Také
mě fascinovalo louskat tetin rozho-
vor z amerického časopisu a slýchat
o její skladatelské tvorbě.
Kdy jste přišla na to, že chcete na
hudební tvorbu své pratety navázat?
A jakou cestu jste mezitím, než jste k
tomuto rozhodnutí dospěla, urazila?
Už před mnoha lety mě lákalo se Vě-
ře nebo jejím dětem Davidovi a Yaně
ozvat. Nenašla jsem však odvahu, asi
proto, že jejich osudy ve mně vyvo-
lávaly i strach. K potřebě rodinu (a
nejen tu žijící v cizině) víc prozkou-
mat jsem došla před dvěma lety skr-
ze období vlastních zdravotních potí-
ží. Rozhodla jsem se je vyřešit »od
píky«, tedy podívat se i hluboko do
rodu, odkud se ty dobré i méně zdra-
vé věci linou. Až teď jsem si naplno
uvědomila, jak ještě naše generace
může být válkami zatížená, a kolik
témat je v rodinách tabuizovaných.
Rozhodla jsem se vynést »staré kost-
livce« na světlo a navázat na to nej-
lepší v rodě, co jsem při svém prů-
zkumu našla. Přineslo mi to i nové
rodinné vztahy. Dnes si hojně píšu s
Davidem, který žije na Aljašce, hod-
ně si rozumíme a podporujeme se.
Třešničkou je, že od Davida jsem z
Aljašky získala kontakt na část rodi-
ny, kterou jsem vůbec neznala, a kte-
rá žije pět minut od nás v Praze.
Co konkrétně znamená slogan z po-
zvánky na koncert: Milli Janatková
oživuje fascinující životní příběh a
tvorbu své pratety? Jaké má to »oži-
vování« podoby?
Od července 2015 pracuji na projek-
tu Mým kořenům a rok jsem hledala
materiály o Věře - jak v rodinných

archivech, tak na amerických univer-
zitách, knihovnách, v českém i ame-
rickém tisku. Věra byla v USA, Ka-
nadě poměrně úspěšná, i zde ji hodně
lidí znalo, ale její tvorba upadla v za-
pomnění, což bych ráda napravila.
Byla talentovaná a měla nevšední
vnímavost, odvahu i humor, statečně
se potýkala s mnoha zdravotními po-
tížemi už od dětství ve válce. Mám
tip na zimní čtení: v Československu
jí vyšly tři knihy (Hluché fialky, Ptá-
ci jednoho peří a Sladké putování),
skládala písně, ale také skladby pro
orchestr. Konaly se již dvě veřejné
akce projektu, 17. září jsem v Měst-
ském muzeu ve Volyni otevřela výs-
tavu (nejen) jejího příběhu Kořeny
fialky a chystám hudební album i
cyklus koncertů jejích písní. 
Jste s pratetou »ve spojení«? Radíte
se s ní, svěřujete se jí...?
I když Věra zemřela přesně před de-
seti lety, v roce 2006, jistým způso-
bem s ní komunikuji skrze její hudbu
či literaturu. Je zajímavé, že kdykoli
procvičuji její skladby, nebo inten-
zivně pracuji na jejím odkazu, napíše
mi její syn David email, který nějak
souvisí s tím, na čem pracuji. Možná
to je náhoda, ale možná také není.
Setkala jste se s ní, za jejího života? 
Bohužel, a moc mě to mrzí, jsem se s
Věrou nikdy nepotkala. Jezdila sem
málo, i když to zde milovala a stýs-
kalo se jí, potkávala se s mou babič-
kou, zpívaly spolu. Nevím, proč mě
babička nikdy nevzala s sebou. Mám
pocit, že měla strach, abych se také
nerozhodla pro cizinu. Věděla, jak je
to těžké a jaká iluze »americký sen«

může být – proto jí nic nevyčítám.
Později byla Věra velmi nemocná,
mimo jiné také Parkinsonova choro-
ba, takže se do Čech už nedostala.
Vracíte se, tvrdíte, ke kořenům. Jak
se to projevuje? Pátráte v kroni-
kách, matrikách, rodinných archi-
vech, žijete v Pošumaví, snažíte se
dohledat zapomenuté příbuzné...?
Přes rok pracuji na rodokmenu, jez-
dím po vesnicích předků (kde maluji
a hledám jejich domy), matrikářky i
knihovnice z Volyně mi pomohly,
podobně jako ředitel Městského mu-
zea ve Volyni Karel Skalický - všem
moc díky! V Pošumaví nežiju, ale
moc ráda tam jezdím, kořeny tam cí-
tím. Vždy mě Šumava lákala, jezdila
jsem tam malovat, až teď jsem po-
chopila, proč. Cesta ke kořenům mi
přináší to nejlepší, co jsem mohla na-
jít: vnitřní klid, zdraví, lásku, sebe-
přijetí, vylepšení vztahů, vyřešení st-
rachu a nemocí. Ptát se blízkých, po-
znávat je, a chtít jakkoli v dobrém
navázat na rodovou linii má hluboký
smysl, který jsem po zdravotním tá-
pání našla.
A jak se tohle »vracení ke kořenům«
odráží ve vaší hudbě, tvorbě? Nejste
jen muzikantka, ale i výtvarnice...
Díky této cestě mi zesiluje hlas a
uvolňuje se ruka - v malování i hře
na kytaru. Cesta ke kořenům byla a
je silná a hluboká, příběhy jsou to ně-
kdy až neuvěřitelné. Věřím, že se mi
daří do mé tvorby toto vše přirozeně
vpravit. Po zdravotních trablech na-
víc život vnímám o dost jinak. Vra-
cení se kořenům mi také přináší zdra-
vou jistotu.

Čeho ze své dosavadní tvorby si nej-
víc považujete?
Vážím si té cesty samotné. Toho, že
se vše skládá do smysluplného celku,
cítím, že jsem na správném místě.
Vážím si uzdravování, obnovení dů-
věry, naděje a síly. Kéž to vydrží! Sa-
mozřejmě jsem moc ráda, že se mi
podařilo vydat před třemi lety album
Proměna, které bylo docela úspěšné.
Brzy budeme s kolegy nahrávat aktu-
ální »kořenové« album. Vážím si i
podpory projektu a partnerství Stát-
ního fondu kultury ČR, Unijazzu a
rozhlasových mediálních partnerů.
Čeho byste si někdy považovat chtě-
la, čeho chcete v životě či tvorbě do-
sáhnout?
Ráda bych, aby se mi nadále dařilo
žít v rovnováze, myslet i na odpoči-
nek, nenechat se ovlivnit stresem ži-
tí. V tvorbě bych si ráda udržela ne-
závislost, přeju si být tak silná, abych
se nemusela zaprodat uměleckému
businessu, který mne v jednu dobu
znechutil tak, že jsem tvorby chtěla
nechat. Klid, zdraví, spokojené vzta-
hy a užívání si toho všeho, co nám
život nabízí, mě baví. Po projektu
Mým kořenům se těším na dokonče-
ní druhého projektu Klid, prosím!
Pozvěte na dobřichovický koncert.
Proč bychom si vás 23. září určitě,
ale určitě měli přijít do místního
zámku od 19.30 poslechnout?
Na koncertě projektu Mým kořenům
zazpívám po boku vynikajících jaz-
zových muzikantů, pianisty Marka
Novotného a kontrabasisty Petra Ti-
chého, písně mé pratety Věry Pole-
nové Kistler. Koncert obohacený o
krátké povídání a sdílení příběhu bu-
de jedinečný nejen tématicky, ale bu-
de to premiéra v triu. Písně vás urči-
tě zaujmou svou silou, ale i nadějí, a
třeba v nich naleznete inspiraci. Ná-
vrat ke kořenům je téma pro spoustu
lidí. Podvědomě cítí, že je zkoumání
rodiny láká, nebo jim může přinést
smysl či zlepšení vztahů, zdraví. Pro-
jekt i koncerty jsou o naději, že i ne-
lehké životní zkušenosti mají smysl a
vše se, při troše vůle, dá zvládnout –
byť se tomu v některých chvílích těž-
ko věří.                     Miloslav FRÝDL

S KYtarOU. Chansoniérka Milli Janatková. Foto Jaroslav PERGL

Milada Milli Janatková
+ muzikantka, výtvarnice
+ narodila se v Mělníku, se svým
partnerem (který pochází z Dobři-
chovic) žije v Praze
+ vystudovala anglický jazyk a lite-
raturu i výtvarnou kulturu na Peda-
gogické fakultě Univerzity Hradec
Králové. Zpěv, grafiku a portugal-
štinu studovala na Universidade de
Évora v Portugalsku 
+ po maturitě na gymnáziu a jazy-
kových státnicích učila angličtinu i
němčinu, vedla tvůrčí workshopy a
pět let vyučovala na Konzervatoři
Duncan Centre v Praze
+ ráda vaří, miluje přírodu, klid a ti-
cho, poznávání, cestování i »hrabání
se v hlíně«
+ na otázku, co jí dělá největší ra-
dost, odpovídá: „Vydařená setkání s
rodinou a přáteli, můj partner, dobrý
spánek, jídlo, ranní cvičení na záda,
když mi kvetou kytky a dozrávají
plody. Právě teď třeba rajčata...“
+ A co jí štve, mrzí? „Nenávist.
Když si lidé myslí, že můžou ovlád-
nout přírodu. Plýtvání.“
+ web: www.millijanatkova.com

prateta. Věra polenová Kistler,
prateta Milli.               Foto ARCHIV
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V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)
Vína L´Etoile jsou jemná a taková
jaksi filigránsky vycizelovaná, po-
dobně jako rokokový zámek Cha-
teau l´Etoile, s desítkami stříbrných
ozdůbek ve tvaru hvězdy na střeše,
kam jsme měli namířeno. Moje žena
tu ještě nikdy nebyla, chtěl jsem ji
tedy provést po zámeckých vinicích,
které jsou volně přístupné. Dalším
důvodem byl nákup dárku pro man-
želku jednoho mého velmi dobrého
zákazníka, která miluje sladká vína.
Zakoupil jsem lahvičku Vin de Pail-
le, která zde nestojí takové peníze ja-
ko v Chateau d´Arlay, a přitom kva-
lita je velmi dobrá. A měl jsem ještě
jeden důvod k návštěvě této vesnice:
bratr mě poprosil, abych mu koupil
ve vinařství Philippe Vandelle, jež se
nachází v podzámčí, 3 láhve pálenky
Marc du Jura, o které oba víme, že je
ze všech v kraji vyráběných nejlepší. 
Když jsme se zhostili těchto příjem-
ných úkolů, bylo už pozdní odpoled-

ne. Měl jsem v plánu navštívit ještě
3 nová vinařství, z nichž 2 jsou jižně
od L´Etoile a jedno poblíž Selliéres,
našeho dočasného sídelního města.
Na závěr posledního dne v kraji Jura
jsme rozhodně chtěli zajít na dobrou
večeři, jenže zatím nebylo jasné,
kam. Zato začalo být zřejmé, že na
tři vinařství už nezbývá čas. Celkem
pochopitelně jsme se tedy zaměřili
na to pro nás nejdostupnější, a vyda-
li se do Domaine Pécheur, čili k Ry-
bářům. Našli jsme to díky navigaci
bez problémů, je to nenápadný dům
na kraji vesnice Darbonnay s čerstvě
vyštěrkovaným parkovištěm. Uvnitř
v obchodě dáma mateřských propor-
cí a širokého všeobjímajícího úsmě-
vu. Hned úvodem jsme ji varovali,
že v autě nemáme už místo pro ná-
kup - to, co zbývá, musíme uchovat
pro oblast Languedoc na jihu Fran-
cie, kam ráno pokračuje naše cesta. 
„Žádný problém“ odvětila a uspořá-
dala nám degustaci, jak se patří. Byli
jsme unešení! Dlouho jsem nepil ta-
kové Trousseau, Savagnin bylo sk-
vělé a ostatní vína nezůstala pozadu.

Nakonec jsem neodolal a risknul ná-
kup dvou kartonů Savagnin náhra-
dou za to, které nebylo dopoledne v
Chateau-de-Chavanes, a dvou karto-
nů Trousseau do mého krámku. Paní
Pécheur se nám přátelsky smála, že
takhle tedy vypadá výsledek těch na-
šich řečí, že nic nemůžeme koupit,
doprovodila nás k autu a navrch po-
radila restauraci pro dnešní večeři.
Kousek odtud, u hlavní silnice vedle
benzinové pumpy stojí hotel restau-
rant La Fontaine. „Vřele doporuču-
ji,“ pravila madame Pécheur a potvr-
dila to zasvěceným úsměvem.  
Já bych to do té restaurace neřekl,
jezdíme okolo roky, vždycky na mě
působila spíš jako takový ten hotel,
kde se člověk ubytuje po cestě, když
už večer se mu nechce jet dál. Pár-
krát jsme si tam dali kávu, poseděli
na terase, příjemná pauza, nic víc.
Nicméně madame Pécheur si u nás
vydobyla v krátké chvíli takovou au-
toritu a důvěru, že jsme to riskli a

předem říkám: nelitovali jsme. Nej-
dřív jsme ovšem zajeli do »svého«
zámku spláchnout prach z cest a pře-
vléknout se k večeři a v půl osmé už
jsme, jako jedni z prvních hostů, se-
děli nad aperitivem u stolu s pěkným
výhledem po celé restauraci a díky
prosklené průčelní stěně i ven. 
Při pohledu do vinného lístku nám
začalo být doporučení paní Rybářo-
vé jasnější – byl zaplněn jejich víny
od shora dolů. To jsme ovšem uvíta-
li, protože co se týká vína v kombi-
naci s jídlem, je vůbec nejlepší, když
víte, do čeho jdete. Objednali jsme
tedy láhev toho skvělého Savagnin,
které jsme ochutnali odpoledne a pár
kartonů měli v autě čekajícím na ho-
telovém parkovišti. Nejčastěji si vy-
bíráme jídlo tak, že každý zvolí něco
jiného a pak si vyměňujeme talíře,
takže večeře má pro každého vlastně
dvojnásobek chodů a mění se tak v
malou hostinu. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice
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Jeďte do fontány! radila paní Rybářová
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 17)

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
Ing. Jitka Supová

Účetnictví pro OSVČ nebo menší firmy a spolky.
Daňová evidence, jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví,
mzdová agenda. Daňová přiznání, kontrolní hlášení, Intrastat.

Výhodné, individuálně nastavené ceny.

Kontakt: jsupova@seznam.cz,  tel. 774791119
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Vystudoval Matematicko-
fyzikální fakultu Univerzity
Karlovy, osm let pracoval v
terénním geologickém výz-
kumu v n. p. Geofyzika. Od
listopadu 1989 působil v Ko-
ordinačním centru OF. Tři
roky byl ředitelem tiskové-
ho odboru prezidenta Vác-
lava Havla. Šest let vedl na-
daci a dalších šest let byl
manažerem v britské nad-
národní společnosti. V roce
2004 a 2010 byl zvolen se-
nátorem. Je místostarostou
města Králův Dvůr.

S jakým záměrem jdete opě-
tovně do voleb o křeslo sená-
tora? 
Zkušenost z práce v Senátu mi
brání dávat nějaké velkolepé

sliby, co všechno v Senátu zaří-
dím a co prosadím. Senát má
především korektivní poslání při
tvorbě zákonů. Je to kolektivní
orgán a rozhoduje v něm větši-
na, tu má v současnosti levice
(ČSSD, KDU-ČSL, ANO, SPO).
Letošní senátní volby tedy vidím
zejména jako příležitost posu-
nout složení Senátu více ke st-
ředo-pravé, tedy rozumné a od-
povědné politice. 
Co tedy můžete voličům na-
bídnout? 
V minulém období jsem navrhl
sám nebo se skupinou senátorů
dvacet zákonů, předložil jsem
asi osmdesát pozměňovacích
návrhů, byl jsem zpravodajem
více než šedesáti senátních tis-
ků. Patřím mezi nejaktivnější se-
nátory a v tom chci pokračovat.
Slibuji, že budu nadále hájit ús-
porné vedení státu, odpovědné

nakládání s veřejnými prostřed-
ky a individuální občanské svo-
body před nárůstem byrokra-
cie. 
Co je podle vás hlavní pro-
blém naší politiky?
Za největší nebezpečí součas-
nosti pokládám oligarchizaci po-
litiky. Ve volbách nevítězí myš-
lenky a vize, ale líbivá hesla po-
pulistů a pseudo-zachránců z
řad podivných zbohatlíků slibu-
jící snadná řešení. Musíme se
vrátit ke zdravému selskému ro-
zumu a k pokoře: neslibovat zá-
zraky a hlavně myslet na bu-
doucnost, ne jen na pár let do
příštích voleb. 
Co vám vadí na politice sou-
časné vlády?
Vláda využívá hospodářské kon-
junktury k všeobecnému rozdá-

vání a na vlastních nákladech ne-
šetří nic, naopak státní aparát
bují. Za dobu několika let sluš-
ného ekonomického růstu ne-
snížila vládnoucí koalice státní
dluh ani o korunu a ročními de-
ficity jej nadále zvyšuje. To zna-
mená jediné: rozdává na dluh a
půjčuje si od voličů na nakupo-
vání jejich hlasů. Konjunktura
ovšem netrvá věčně. V posled-
ních dekádách pozorujeme, že
hospodářský cyklus má zhruba
sedmiletou periodu. Z čeho bu-
deme financovat sociální stát, až
přijde další recese, když jsme si
nevytvořili žádné rezervy? Je to
typická politika nezodpověd-
nosti: po nás potopa!
Co můžete udělat pro své
voliče?
V případě zvolení chci dál po-
máhat obcím i občanům jako
dosud. Nabízím pomoc v jejich

starostech, slušnost a poctivé
úsilí pro zlepšení života v našem
regionu. Senátor může význam-
ně pomoci při jednání s úřady,
ministerstvy nebo krajskou a
místní samosprávou. K tomu si-
ce nemá žádné ústavní pravo-
moci, ale může působit autori-
tou svého ústavního postavení.
Kdo se těšil z vaší pomoci?
V minulosti jsem významně po-
mohl mnoha obcím, například
Řevnicím, Všeradicím, Hýskovu,
Nižboru, Otročiněvsi, Žebráku,
Hořovicím, Hlásné Třebani,
Chotči, Jílovišti, Dobřichovicím,
Letům, Ořechu, Jinočanům a
spoustě dalších obcí v řešení je-
jich problémů nebo přípravě
rozvojových záměrů. Moji po-
moc ocenili také mnozí občané
při svých sporech s úřady, bylo
jich mezi jedním až dvěma sty.
Dokonce jsem pomáhal očistit
jednoho starostu proti nespra-
vedlivé reportáži v televizi. Když
chcete pomoci, je práce senáto-
ra velice pestrá. Jsem připraven

v tom i nadále pokračovat.
Nedávno jste dostal cenu Ď.
Za co?
Ano, je to cena pro mecenáše v
nejrůznějších kategoriích. Do-
stal jsem cenu za činnost mého
nadačního fondu Letorosty. 
Na co se Letorosty zaměřují?
Založil jsem je, abych mohl pod-
porovat sociální, kulturní a spor-
tovní organizace ve svém obvo-
du. Za dobu dvanácti let se nám
podařilo poskytnout finanční
prostředky ve výši přes šest mi-
lionů korun. Přes osm milionů
šlo na organizaci nejrůznějších
kulturních akcí pro širokou ve-
řejnost. Více než dva miliony
jsme vydali na podporu dobro-
volným hasičům. Jde o sousta-
vnou práci, které věnuji hodně
času. Bez mého osobního úsilí
by tyto prostředky v regionu
nebyly. I letos poskytujeme pod-
poru desítkám organizací, např.
na rekonstrukci Lesního divadla
nebo Sokolu Řevnice.

Jiří OBERFALZER
senátor za obvod 16 - okres Beroun a část okresu Praha-západ

Nezapomeňte: 7. a 8. října první kolo senátních voleb a 14. a 15. října druhé kolo voleb do Senátu! 
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První zářijovou sobotu se tradičně -
už pojedenácté - sjeli do Svinař příz-
nivci mopedů značky Stadion. Orga-
nizátoři z Moped teamu Svinaře ne-
ponechali nic náhodě - trasu spanilé
jízdy podbrdským krajem předem
projeli a někde i zametli!
Zaregistrovalo se 93 jezdců na mo-
pedech, babetách a pionýrech. Po
občerstvení a poučení o bezpečnosti
se ve 12.00 vydali všichni na cestu.
Jízdu zabezpečovali pořadatelé na
motorkách, k dispozici byl odtahový
vůz, který musel využít - ač nerad! -
i prezident klubu Michal Skála,
když mu jeho stroj vypověděl po-
slušnost. Na trase bylo pamatováno
také na zastávky a občerstvení. 
Jízda byla zakončena v dobré náladě
opět ve Svinařích před hostincem U
Lípy tradičním vyhlášením jezdců:

nejmladší, nejstarší, nejtěžší, nejdále
bydlící a největší smolař. Díky patří
OÚ Svinaře za zajištění hodnotných
cen.    Jana KOZÁKOVÁ, Svinaře

Sport po okolí
* IV. ročník závodu mopedů zn.
Stadion nazvaný 38 zatáček S. H. V.
pořádají 24. 9. svinařští mopeďáci.
Přejímka strojů je od 12 do 13.00
před hostincem U Lípy, závody od-
startují ve 14.00.    Michal KOZÁK
* Běžecký závod Svatováclavský
cross odstartuje 28. 9. v 10:00 u dět-
ského hřiště pod házenou v Řevni-
cích. Trasa měří 4, 5 kilometru, cíl
je na Skalce. Běžci nastoupají přes
300 výškových metrů, v průměru
zdolají téměř 6,5% stoupání. Star-
tovné 50 Kč. Kamil Černý

Odtáhli i prezidenta
SVINAŘŠTÍ MOPEĎÁCI POŘÁDALI SPANILOU JÍZDU

START. Mopeďáci na startu Spanilé jízdy. Foto Jana KOZÁKOVÁ
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Šetřili opory, do branky šel trenér
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Výborně si zatím ve
svých soutěžích vedou fotbalisté
Karlštejna a Dobřichovic. Řevnice
po dvou porážkách doma vyhrály.
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Daleké Dušníky 2:0
Branky: Císař 2
Domácí zahájili tlakem a už ve 3. mi-
nutě šli do vedení. Střílený centr vy-
razil brankář a Císař pohotově vrátil
míč do sítě. Lety pokračovaly ve vy-
tváření si - a zahazování - šancí. O
přestávce vystřídali hosté dva hráče a
začali »zlobit«. Domácí pozorně brá-
nili a snažili se o protiútoky. V 56.
minutě zachytil Císař malou domů,
ve »vápně« udělal kličku obránci a
zvýšil na 2:0. Další příležitosti ztros-
kotaly na nepřesné přihrávce.      (jik)
Rožmitál p/T - Lety 3:1
Branka: Nejepsa
Hosté se probudili až dvacet  minut
před koncem, když už ale prohrávali
0:3. Dokázali si vypracovat spoustu
šancí, gól ale dali jen jeden.         (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor 
Neumětely - Karlštejn 1:3
Branky: Šperl 3
Karlštejn na půdě loni třetího celku
okresu překvapil a díky kompaktní-
mu i bojovnému výkonu si zaslouže-
ně odvezl všechny body.             (miš)
Karlštejn - Broumy 4:1
Góly: Šperl, Silovský, Zajíc, Dražík
Karlštejnští šli do vedení v první mi-
nutě gólem Šperla, důležitou druhou
branku přidal »do šatny« Silovský.
Hrál se pohledný fotbal, často se z
ochozů ozýval potlesk. Karlštejn
prodloužil sérii bez porážky již na 30
zápasů.                       Michal ŠAMAN
Karlštejn - Chyňava 4:2
Góly: Fiala 2, P. Kučera, Cajthaml
Čtvrtfinále okresního poháru
Oba celky šetřily opory, v brance do-
mácích nastoupil dokonce trenér Po-
výšil. Utkání rozhodla aktivita Karlš-
tejnských v první části, díky níž si
vypracovali náskok 4:1. V jarním se-
mifinále čeká vítěze Tetín.        (miš)

Chyňava - Karlštejn 2:2
Branky: Zajíc, Silovský.
Po bezbrankovém poločase šli do ve-
dení domácí. Karlštejn dokázat skóre
otočit, ale sedm minut před koncem
Chyňava z penalty vyrovnala. (miš)

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Vrané n/V 5:1
Góly: Šlapák 3, Kratina, Větrovec
Hosté se ujali v 9. minutě vedení.
Pak ale převzali iniciativu domácí a
celý zbytek zápasu se hrálo prakticky
na jedinou branku. Hosté mohou být
za »bůra« rádi - mohli si klidně od-
vézt i dvouciferný příděl.          (oma)
Dobřichovice - Kněževes 3:1
Branky: Křivánek, Kryštůfek, Za-
mrazil
Domácí měli opět převahu, třetí ví-
tězství v řadě se však rodilo těžko.
První gól vsítil v 9. minutě Křivánek
z penalty za faul. Následovalo dlou-
hé obléhání, ale vstřelit další branku
se povedo až Kryštůfkovi v 69. mi-
nutě nádhernou střelou za hranicí
velkého vápna. V 80. minutě hosté
snížili, ale v 88. minutě přidal pojist-
ku Zamrazil. (oma)
Velké Přílepy - Dobřichovice 1:4
Góly: Větrovec 2, Císař, Prosický

Hosté převyšovali domácí tým ve
všech činnostech a jejich vítězství
mohlo být mnohem výraznější. Kv-
alitu hry negativně ovlivňoval prašný
a tvrdý povrch. Odskoky míče na
tomto betoně byly nevyzpytatelné...
Po zápase tak znovu zazněl nový
vítězný pokřik dobřichovické týmu,
který prý připomíná ragbyové muž-
stvo Nového Zélandu. (oma)
Dobřichovice - Vonoklasy 2:1
Góly: Smiovský a Tomáš Kratina
Byť domácí nastoupili bez několika
opor, byli celý zápas lepší. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Mořina - OZT 1:1
Branka: Fojt
Vzhledem k vzájemným výsledkům
z minulé sezony byli favority domá-
cí, ale na hřišti to tak nevypadalo.
Ostrovan byl lepší, vytvořil si spous-
tu šancí, ale zužitkoval jen jednu. Po
domácí remíze se Zdicemi B to je
další zbytečná ztráta. (Mák)
OZT - Zdejcina 4:0
Branky: Fojt, Čermák, Bezděk,
Neubauer 
Nováček soutěže vzdoroval jen první
poločas, kdy inkasoval pouze jed-
nou. Ostrovan měl hru ve své moci ,

převahu korunoval třemi brankami
po změně stran a zaslouženě si při-
psal první vítězství v sezoně. (Mák)
Vysoký Újezd - OZT 3:0
VŠERADICE, okresní III. třída
Všeradice - Vysoký Újezd 4:2
Branky: Silbernágl Martin, Si-
mandl, Vejvoda, Silbernágl Ondřej 
Cembrit Beroun - Všeradice 2:1
Branka: Vynš
ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Průhonice B 1:2
Branka: Pitauer
Domácí vedli zásluhou Pitauera, ale
po poločase si dali vlastní gól a hru-
bou chybou umožnili soupeři výsle-
dek otočit. (Mák)
Čisovice B - Řevnice 3:1
Branka: Matoušek
Hosté šli v osmé minutě do vedení,
ale domácí po půlhodině zaslouženě
vyrovnali. Po změně stran se obraz
hry nezměnil, řevničtí borci byli
vždy o krok pozadu. (ppa)
Řevnice - Klínec 2:1
Branky: Wrobel 2
LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - Chyňava B 4:2
Branky: Jílek 2, Kináč 2

KONEČNĚ. Řevničtí fotbalisté po dvou porážkách konečně zabrali a pora-
zili doma Klínec 2:1. Několik stoprocentních šancí ještě zůstalo nevyužito.
Na snímku se kanonýr Wrobel raduje z druhé trefy.         Foto NN M. Frýdl

V sobotu 10. 9. začaly soutěže ob-
lastního přeboru národní házené.
Řevnice ml. žáci - Podlázky 24:19
Branky: Zavadil 12, Hochmal 12
Střelecký souboj dvou našich střelců
proti jednomu z Podlázek, branká-
řům se příliš nedařilo.
Řevnice - Podlázky 19:18
Branky: Hartmann 7, Edl 6, Za-
vadil 4, Stříž 2
Muži soupeře přehráli až v závěru
zápasu - celých 55 minut prohrávali.
Potěšitelný byl vstup staronových
hráčů. Edl se prezentoval šesti góly,
dobře chytal brankář Martina.
Řevnice st. žáci - Podlázky 18:19
Góly: Huml 10, Adamec 7, Palička

Pepa Pokorný se nemohl potkat s
balonem, a tak soupeř stále vedl až o
čtyři branky. V závěru jsme dotaho-

vali, ale vyrovnat se nepovedlo. (ph)
V neděli se 11. 9. se hrál dlouhodo-
bý turnaj mladších žáků v Bakově:
Řevnice - Podlázky 20:15
Branky: Zavadil V. 10, Hochmal D.
9, Kolomazník M.
Řevnice - Bakov 25:20
Branky: Hochmal D. 14, Zavadil V.
10, Spurný D.  (šj)
Výsledky z víkendu 17. - 18. 9.:
Řevnice ml. žáci - Březno 19:12 
Branky: Zavadil 8, Hochmal 8,
Šmaus, Kolomazník M., Spurný
Republikán Praha - Řevnice 18:14
Řevnice ml. žáci - Bakov 22:16
Řevnice - Sokol Podlázky 25:24
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Házenkářům se proti Podlázkám dařilo

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
24. 9. 16:30 FK Lety - Loděnice
1. 10. 16:30 Sokol Kosoř - FK Lety
KARLŠTEJN, okresní přebor
24. 9.  10:15 Karlštejn - Tetín                    
1. 10.  16:30 Stašov - Karlštejn
DOBŘICHOVICE, okres. III. třída
24.  9. 16:30 Třebotov - Dobřichovice
28. 9. 16:30 Horoměřice - Dobřichovice
1. 10. 16:00 Dobřichovice - Čísovice
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
24. 9. 16:30 OZT - Cembrit Beroun
2. 10. 16:30 Svatá - OZT
VŠERADICE, okresní III. třída 
24. 9. 16:30 Všeradice - Svatá 
1. 10. 16:30 Chrustenice - Všeradice 
ŘEVNICE, okresní IV. třída
25. 9. 16:30 Libeň - Řevnice
2. 10. 16:00 Řevnice - Pikovice
LITEŇ, okresní IV. třída 
25. 9. 16.30 FK Liteň - Osov
1. 10. 13.30 Vižina - FK Liteň

TĚSNĚ. Řevnické házenkářské A-mužstvo přehrálo doma Podlázky 19:18.
Ke střele se chystá František Zavadil. Foto Petra Frýdlová

Tenisté Sportclubu
hráli krajské finále
Řevnice - Řevnickému tenisu roste
nová úspěšná generace. Parta klu-
ků v nejmladší kategorii minite-
nistů (věk 7 a 8 let) se probojovala
do finálového turnaje Středočes-
kého kraje a skončila čtvrtá.
O úspěch se postarali odchovanci
Sportclubu Čeněk Šupáček a Tadeáš
Vávra spolu s Jakubem Korbelářem,
posilou z tenisové školy Pavla Vác-
lavka z Letů.
O titul krajského šampiona bojovalo
od jara 26 týmů nejprve ve skupi-
nách, pak v play-off. Závěrečný tur-
naj se konal 11. 9. v Nehvizdech. Te-
ploty kolem 32 stupňů ještě umocni-
ly žhavý souboj s Lokomotivou Zdi-
ce, v němž šlo o třetí místo. Šest zá-
pasů z devíti se protáhlo do rozho-
dující třetí sady, kde měli tenisté
Sportclubu horší koncovku. Celkově
prohráli 3:6, přesto pro ně bylo čtvr-
té místo milým překvapením.
Naposledy se řevnická přípravka tak
daleko dostala před devíti lety. Teh-
dy skončila třetí.  (šv)


