
Poberouní - Hned dvoje volby če-
kají obyvatele dolního Poberouní i
Podbrdska 7. a 8. října. Volit bu-
dou nové zástupce do krajského
zastupitelstva i Senátu. Mezi kan-
didáty je rekordní počet obyvatel z
našeho regionu, zejména starostů,
exstarostů a zastupitelů. O hlasy
voličů se například uchází starosta
Řevnic i jeho dva předchůdci.
„Pro náš region je to samozřejmě
dobře, může to mít pozitivní dopad,“
míní řevnický rychtář Tomáš Smrč-
ka, který ovšem na kandidátce hnutí

ANO má ne příliš volitelnou 31. po-
zici. Obdobně na tom je i řevnický
exstarosta Miroslav Cvanciger s po-
řadovým číslem 32 na kandidátní lis-
tině ODS. Ještě níže, na 55. místě, je
starosta Řevnic z let 2010 až 2014
Libor Kvasnička, který kandiduje za
STAN (Starosty a nezávislé).
Naopak »nejlukrativnější« příčku z
našich sousedů má někdejší starosta
Dobřichovic Michael Pánek. ODS jej
nominovala na 6. místě, minule us-
pělo 16 kandidátů této strany. Jeho
cílem je zúročit dvanáctiletou úspěš-

nou éru starosty. „V Dobřichovicích
máme opravené silnice, to samé
bych chtěl v celém kraji, ne nesjízd-
né tankodromy,“ vypočítává Pánek,
který by se rád zaměřil i na školství a
podporu kulturního a společenského
života obcí. V Dobřichovicích to po-
dle něj »žije«, protože vedení města
připravilo soukromníkům dobré pod-
mínky. „Také kraj by měl živnostní-
ky podporovat,“ míní. 
Ve středních Čechách se o hlasy vo-
ličů do zastupitelstva kraje uchází 20
uskupení. (Dokončení na straně 3)

Řidiči se udělalo špatně,
auto skončilo v příkopu
Lety - Auto, které skončilo v příkopu u sil-
nice z Letů do Hlásné Třebaně, vyprošťo-
vali 16. 9. profesionální hasiči z Řevnic.
Zároveň poskytli první pomoc řidiči, které-
mu se za volantem udělalo nevolno a ztratil
nad vozem kontrolu. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Herečky se osvědčily - strana 5
* Děti budou spát na hradě - strana 8

Černošice - Washington, Brusel,
Dublin, Oxford... Ke »světovým«
městům, v nichž si můžete posedět
na Lavičce Václava Havla, přiby-
ly 25. září Černošice. Postaral se o
to bývalý starosta Dobřichovic
Michael PÁNEK. 
Rozhodl jsi se instalovat na náměs-
tí v Černošicích-Vráži Lavičku V.
Havla. Co tě k tomu vedlo? A jak
moc to souvisí s tvojí kandidaturou
do krajského zastupitelstva?
„Nevěř ostnatému drátu, i kdyby se
stokrát tvářil jako stonek růže!“
Citát Karla Kryla, který provázel
pozvání na tuto akci a na který si
často vzpomenu, když čtu tisk či

sleduji televizní zpravodajství. Pro-
paganda v těchto médiích je v pos-

ledních letech tak silná, že si toho
všímá i Bezpečnostní informační
služba. Jednou z osob, které se tato
propaganda v negativním smyslu
věnuje, je bývalý prezident Václav
Havel. Jeho činnost před Sameto-
vou revolucí, během ní i ve funkci
prezidenta byly pro náš národ pří-
nosné a zajistily naší zemi respekt,
uznání a popularitu na celém světě.
Kdo zažil Sametovou revoluci, pa-
matuje si atmosféru té doby. Něko-
lik nactiutrhačných a dehonestují-
cích článků o V. Havlovi z poslední
doby  mě vedlo  k tomu, že jsem za-
čal uvažovat o nějaké protiváze této
propagandy. (Dokončení na straně 3)

BURČÁK TEKL PROUDEM. Dvacáté historické vinobraní se konalo poslední zářijový víkend v Karlštejně.
Nenechalo si ho ujít dvacet tisíc návštěvníků. (Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

Michael Pánek při odhalení Lavič-
ky V. Havla.           Foto Petr KUBÍN

Starostové chtějí do »kraje«
O ZVOLENÍ BUDOU 7. a 8. ŘÍJNa USILOVaT RYCHTÁŘI SOUČaSNÍ I BÝVaLÍ

»YouTubeři« v kině

4. října 2016 - 20 (683) Cena výtisku 7 Kč

Vypili jedenáct set
piv, snědli sto klobás

Lavička připomíná dobrého prezidenta, člověka 

Liteňský zámek věnoval
film Jiřímu Suchému
Liteň, Praha - K oslavám 85. narozenin slav-
ného umělce Jiřího Suchého významně při-
spěl Zámek Liteň. Nezisková organizace, je-
jímž posláním je popularizace jména operní
pěvkyně Jarmily Novotné, se producentsky
podílela na vzniku dokumentárního filmu s
titulem Jiří Suchý: Moje souboje a boje. 
Snímek, který vypovídá o životě Jiřího Su-
chého skrze historii divadla Semafor, režíro-
val Jiří Vondrák, jenž o Suchém natočil již
dva dokumenty. Film byl v premiéře uveden
a jako narozeninový dárek umělci symbolic-
ky předán během trojice večerů s názvem
Pocta Jiřímu Suchému aneb Znám ještě star-
ší lidi, které Zámek Liteň pořádal 30. září a
1. i 2. října v divadle Semafor.                 (bad)

Mladíka srazil vlak
Všenory, Řevnice - Řevničtí záchra-
náři i hasiči byli 20. září přivoláni
na nádraží ve Všenorech, kde po de-
váté hodině večer srazil vlak jedou-
cí do Prahy mladého muže.
„Poskytli jsme zraněnému předlé-
kařskou pomoc a předali ho zách-
rance,“ uvedl hasič Pavel Vintera.
Muž s vážným poraněním hlavy byl
napojen na umělou plicní ventilaci a
vrtulníkem, který mezitím přistál na
fotbalovém hřišti, transportován do
nemocnice v pražském Motole. „Zda
šlo o sebevraždu, nebo o nešťastnou
náhodu, vyšetřují policisté,“ doplnil
záchranář Bořek Bulíček.          (mif)

Velký zájem dospívajících vzbudilo
setkání »YouTuberů«, jež se uskuteč-
nilo 30. 9. v řevnickém kině. Na akci
nazvané CineTube byla k vidění pre-
miérová videa, konala se autogra-
miáda.        Foto Petra FRÝDLOVÁ
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Návrhy na Cenu NN stále můžete posílat
Poberouní – V minulém čísle jste si mohli přečíst prv-
ní jména kandidátů Ceny Našich novin 2016. Na ad-
resu redakce mezitím dorazily další nominace a také
první preferenční hlasy, které zaslali navrženým
kandidátům čtenáři .
Návrhy či preference můžete posílat i nadále. Pamatujte,
že každý hlas může být rozhodující. Jeden z autorů čte-
nářských návrhů získá finanční prémii od partnera ceny,
firmy K&V Elektro a dárkový balíček od redakce.
Cena NN je určena těm, kteří nezištně pracují pro náš
kraj. Její letošní vítěz bude vyhlášen na Martinském
posvícení v Letech 12. listopadu. Více o minulých ce-
nách si můžete přečíst na stránkách http://cnn.nasenovi-
ny.net. Josef KOZÁK

Chtěla bych na Cenu NN nominovat Petru Štáralovou z
Vižiny za práci s malými hasiči. Podbrdy nemají žádné-

ho nominovaného a taky to tam žije. Ráda bych nomi-
novala ještě starostu Pavla Ševčíka, který podporuje
všechny akce a je aktivním hasičem, i Lenku Klimtovou
za spolupráci na společenských akcích a za práci s malý-
mi hasiči.  Jana FIALOVÁ, Vižina

Navrhujeme Milenu Křížovou z Černošic, která letos os-
laví 80 let. Jako neúnavná  badatelka v historii Černošic
i jejich okolí shromáždila velmi zajímavé údaje, okol-
nosti a fotografie z historie 20. století. Myslíme si, že její
dílo je ojedinělé a má co říci i dnešní generaci. Práce
prezentovala na mnoha výstavách, spolupracovala na
vydání publikace o 1. světové válce, zachránila obrazo-
vý archiv cestovatele A.V. Nováka, který vyšel i knižně.  
Určitě bude v regionu více lidí, kteří by si cenu zaslou-
žili, ty však tak dobře neznáme. 

Ivan a Marcela LÁTALOVI, Černošice

Nejlepší svíčkovou vybere Rytířová
LETOŠNÍ ROČNÍK MEMORIÁLU JENUFA ŠUCHMY JE INSPIROVÁN FILMEM SLAVNOSTI SNĚŽENEK

III. ročník Festivalu svíčkové omáč-
ky – Memoriálu Jenufa Šuchmy se
chystá na 15. října od časného odpo-
ledne, na nádvoří zámku v Dobřicho-
vicích. Očekává se účast 15 soutěží-
cích, kteří dodají 6 litrů své svíčkové
omáčky a pak již jen budou sledovat,
jak laická veřejnost i odborná porota
pod vedením Heleny Rytířové bude
ochutnávat a hodnotit. 
Startovní listina se plní a zájemci o
účast v soutěži si tak musí pospíšit.
Přihlášku lze zaslat na mail jiri.geiss-
ler@aukcredit.cz. Obratem každý
obdrží vyrozumění, zda byl do soutě-
že přijat, podrobná pravidla a další
pokyny. Každý účastník dostane pa-
mětní list, kus flákoty a drobnou po-
zornost, ti nejlepší pak poháry, origi-

nální diplomy věnované Tomášem
Bímem a hlavní vítěz právo rok držet
putovní pohár – mramorový talíř s
knedlíky a svíčkovou omáčkou tak,
jak ho před prvním ročníkem vytvo-
řil sochař Petr Váňa.
Letos poprvé bude soutěž součástí
jakéhosi food festiválku, který navá-

že na dopolední farmářské trhy a své
stánky otevře úderem poledne. Stej-
ně jako v soutěži, které se mohou zú-
častnit profesionálové i amatéři, jed-
notlivci i skupiny, může se každý,
kdo by chtěl nabídnout ostatním ně-
jakou svou dobrotu od polévky až po
dezert, přihlásit a zajistit si tak svůj

stánek, kde bude moci vše nabídnout
k prodeji ostatním. 
Letošní ročník je inspirován filmem
Slavnosti sněženek, čemuž by měli
návštěvníci přizpůsobit své oblečení.
Organizátoři v hlubším odpoledni
vyhlásí a ocení nejlepší kostým. Ti
nejaktivnější si mohou připravit živý
obraz/scénku z tohoto filmu a v prů-
běhu odpoledne dostanou prostor na
jevišti či na nádvoří předvést ostat-
ním. Cílem pořadatelů z agentury
GEI-ŠA je přilákat a aktivně zapojit
co nejvíce návštěvníků. Vždyť jen
tak chodit a okukovat, příp. ochutná-
vat či pasivně přijímat doprovodný
program, ve kterém tradičně nebude
chybět kapela Třehusk mj. i s festiva-
lovou hymnou Svíčková se šesti, je
fádní a obyčejné. Probuďte v sobě
kousek fantazie, exhibicionismu a re-
žisérství, zvedněte tu hozenou ruka-
vici a přijďte přispět k dobré zábavě
a příjemné náladě.  Jiří GEISSLER,

Dobřichovice

Na výlet do Českého ráje se vypravila skupina
zralých žen z Hlásné Třebaně, která si říká Holky
v rozpuku. Ubytovaly jsme se v malé vísce Sed-
mihorky a vyrážely každý den někam. Paní Zdena
připravila mapky a super značení všech cest.  Prv-
ní den jsme se vydaly na Valdštejn, který byl zalo-
žen kolem roku 1260 a je považován za nejstarší
hrad Českého ráje. Vyjímečnou hodnotu má ka-
menný most s barokními sochami a kaple sv. Jana
Nepomuckého. 
Druhý den jsme se přiblížily vlakem do Ktové a
odtud pochodovaly na Trosky. Zřízenina gotické-
ho hradu  postaveného na vrcholku sopky  se stala
symbolem Českého ráje. Po nově vybudovaném
schodišti jsme vystoupaly na hradní věž Babu a na
vyhlídku pod věží Panna. Je odtud vidět až třetina
Čech. Pak jsme pokračovaly směr Hrubá Skála.
Veřejnosti je přístupné nádvoří a vyhlídková věž,
zbytek zámku slouží jako hotel.

Velmi jsme si to užily ve skalním bludišti Besed-
nice. Prolézaly jsme, jak se dalo, vylezly na
všechny vyhlídky (a že jich tam bylo spoustu),
někde byla cesta dost krkolomná, ale vše jsme zv-
ládly. Narazily jsme i na symbolický hřbitov horo-
lezců pod stěnou Nekonečné skály.
Poslední den jsme měly na programu prohlídku
Hrubého Rohozce. Čtyřkřídlý zámek s dlouhou
historií  nabízí návštěvníkům na dvacet místností.
Mezi nejkrásnější prostory patří knihovna s gale-
rií majitelů a novogotická jídelna. Ze zámku jsme
ještě šlapaly na Dlaskův statek, který je typickou
ukázkou tradiční lidové architektury 18. století. 
Český ráj je opravdu »ráj to na pohled«. Byl to
velmi náročný výlet, ale to, co jsme viděly a hlav-
ně zažily, v nás zůstane napořád. Ještě jednou dí-
ky paní Zdeně za perfektní přípravu a těšíme se již
zase na další naše putování po vlasti.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Prolezly jsme, co se dalo, vylezly na všechny vyhlídky...

Oktoberfest je známý jako největší pivní festival na světě. Každý rok na něj
zamíří do bavorského Mnichova okolo šesti milionů lidí, kteří si chtějí vy-
chutnat pivo vařené speciálně na tuto akci. Oslava svátku piva se potřetí
konala i ve Svinařích. Od brzkého odpoledne 24. 9. se začali na místních
kurtech scházet nadšenci, kteří si do tupláku nechali načepovat festivalo-
vý ležák Greiner 13°. K pivu se podávaly bílé bavorské klobásy, louhova-
né preclíky a výborný gulášek. Sešlo se na 150 lidí, vypilo přes 1100 piv
a snědlo se úplně všechno – od preclíků, přes 60 porcí guláše po 100 klo-
bás. „Oblíbenost akce roste, spotřeba piva i pochutin se rok od roku zvy-
šuje,“ uvedl předseda pořádajícího Sokola Svinaře Petr Procházka.

Text a foto Lucie BoxAnoVá, Svinaře

Na náměstí budou
nabízet pokrmy z hub
Druhý ročník Houbyfestu se usku-
teční 8. října v Řevnicích. Nabídne
bohatý kulturně-gastronomický pro-
gram zaměřený na houbaření. 
Na náměstí bude k ochutnání hou-
bové ragú, houbová polévka, guláš,
houby nadívané, nakládané, grilova-
né, houbové rizoto, houbový koláč,
houbové palačinky... Bude možné
zakoupit med, marmelády, mošty,
domácí šťávy, povidla, kysané zelí a
vše, co nabízí podzimní příroda. 
Návštěvníci zde také najdou vše po-
třebné pro houbaření. Každý si mů-
že opéci buřta a zúčastnit se 2. roč-
níku Mistrovství ČR o nejkrásněji
nařezaného buřta na opékání. 
Zájemci se vydají na houbařskou
vycházku s mykologem či navštíví
výstavu hub a mykologickou porad-
nu v »Boudě« u nádraží. Děti i hraví
dospělí se pobaví u her a workshopů
s houbařskou tématikou.
S režisérem Tomášem Vorlem si v
Čajovně Cherubín pohovoříte o psy-
chedelických účincích lysohlávek a
o jeho »Cestě z města«. Vstupné na
dvouhodinovou přednášku je 80 ko-
run. V Lesním divadla vystoupí od
15.00 Kašpárek v rohlíku, vstupné
činí 250 Kč. Více na www.facebo-
ok.com/houbyfest.  Štefan ORŠOŠ,

Řevnice

Hlásnotřebaňské »holky« při putování v Českém
ráji.                Foto ARCHIV

Vypili jedenáct set piv, snědli sto klobás

Hala ponese jméno
Věry Čáslavské
Rada města Černošice rozhodla, že
nově postavená sportovní hala u ZŠ
v Mokropsech ponese jméno Věry
Čáslavské. Světoznámá olympionič-
ka, obyvatelka Černošic, byla pat-
ronkou projektu celou dobu výstav-
by. Součástí haly bude také občer-
stvení Café Vera. 
Prostory Haly Věry Čáslavské slou-
ží v dopoledních a časných odpoled-
ních hodinách všedních dnů jako tě-
locvična pro žáky místní školy. V
pozdějších hodinách a o víkendech
je možné si halu pronajmout pro ko-
nání sportovních či společenských
aktivit. Veškeré informace najdete
na nově spuštěných webových st-
ránkách halaverycaslavske.cz. 
Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice
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Lavička připomíná dobrého prezidenta
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Instalace Lavičky Václava Havla
nám přišla jako nejvhodnější. 
S krajskými volbami souvisí odhale-
ní lavičky jen  okrajově. Připomíná-
me si v těchto dnech nedožité 80. na-
rozeniny V. Havla, proto se hodilo
odhalit lavičku nyní. Ale je to i moje
přihlášení se k myšlenkám a ideá-
lům, které Václav Havel hlásal. 
V pozvánce jsi napsal, že chceš la-
vičkou uctít nejen památku V. H.,
ale i svého otce. Můžeš to vysvětlit?
Instalací Lavičky Václava Havla
chci připomenout dvě věci. Jednak
je to vzpomínka na dobrého prezi-
denta, člověka, který bojoval za to,
aby v naší zemi byla demokracie a
svoboda. Člověka, který měl v revo-
luční době roku 1989 vizi a odvahu,
převedl naši zemi od komunistické
diktatury k parlamentní demokracii.
Měl vizi, jak i kam zemi směřovat a
měl sílu to prosadit. Zasloužil se o
odsun sovětských vojsk z naší země
a o to, aby se naše země stala členem
obranného paktu severoatlantické
aliance NATO. Pro naši zemi získal
mezinárodní respekt, uznání a nepře-
stával jako prezident bojovat za lid-
ská práva po celém světě. 
Druhou věcí je fakt, že V. Havel strá-
vil několik let ve vězení jako politic-
ký vězeň. Odhalením lavičky chci
připomenout utrpení politických
vězňů za komunistického režimu. I
mého otce Lumíra Pánka, který strá-
vil v komunistických lágrech a ura-
nových dolech jako politický vězeň
14 let v nejhorších 50. letech. 
ODS, jejíž jsi členem, V. Havla v do-
bě jeho prezidentování zrovna moc
»nemusela«. A ani teď to nevypadá,
že by se k prvnímu českému prezi-
dentovi nějak vehementně hlásila.
Jak hodnotí tví straničtí kolegové
tento »lavičkový« počin?
Domnívám se, že mezi členy ODS je
jich většina, kdo uznávají přínos V.
Havla pro naši zemi. To, že budu ins-
talovat Lavičku Václava Havla, jsem
napsal všem členům ODS Středo-
českého kraje. Kromě jediné nega-
tivní reakce byly všechny vesměs

pozitivní. Myslím si, že tzv. negativ-
ní vztah ODS a Václava Havla je
uměle vytvořená mediální  bublina,
kterou vytváří právě propaganda. 
V. H. měl spoustu příznivců i nemá-
lo odpůrců. Nebojíš se, že si někteří
jeho zavilí nepřátelé s ním budou
chtít vyřizovat účty skrz lavičku?
Budeš ji nějak hlídat před vandaly?
Myslím, že počet jeho odpůrců není
tak velký. I to, že s ním někdo ne-
souhlasí, je v souladu s demokratic-
kými principy, které Havel uznával.
To, že mám jiný názor, neznamená,
že zničím vše, co mi opačný názor
připomíná. Věřím v kulturnost naše-
ho národa, proto lavičku zatím nijak
nehlídáme ani nemonitorujeme. 
Mimochodem: proč je lavička zrov-
na na Vráži? Proč není v Dobřicho-
vicích, kde jsi starostoval?
Pro umístění lavičky jsem měl dvě
varianty. První možností byly Dobři-
chovice, kde jsem dělal dlouhá léta
starostu, kde jsem se narodil a které
mám velmi rád. Druhou variantou

bylo nové náměstí v Černošicích,
které jsem zde před několika lety po-
stavil, které je architektonicky zají-
mavé a získalo několik ocenění. V.
Havel měl architekturu rád. Na tom-
to náměstí roste již 7 let strom, který
je pro umístění lavičky jakoby stvo-
řen - proto jsem se nakonec rozhodl
umístit lavičku sem. Vzhledem k
možným negativním reakcím ohled-
ně financování jsem se rozhodl, že
akci budu financovat ze svých sou-
kromých prostředků. To uvádím pro-
to, aby nikdo nemohl říci, že by za
tyto peníze šlo postavit něco »lepší-
ho« či »užitečnějšího«. Je to moje
soukromé rozhodnutí,  jako když se
někdo třeba rozhodne, že si ze svých
peněz koupí drahé šaty nebo kolo. 
Laviček bylo po světě 15, ta tvoje je
šestnáctá. Jak se taková »slavná«
lavička vlastně staví? Komu se za-
volá, napíše: Dobrý den, já jsem
Michal Pánek, a chci v Černošicích
Lavičku V. H.? A co se děje pak?
Rád bych upřesnil to pořadí. Jako

žadatel jsem byl šestnáctý, tudíž
jsem všude uváděl, že to bude 16. la-
vička. Ale počítá se pořadí, kdy byla
lavička instalována. Předběhly mě
dvě instalace, lavička v Černošicích
je tedy nakonec 18. na světě. Abyste
mohli lavičku instalovat, je třeba o
to požádat Svěřenecký fond Bořka
Šípka i Nadaci Vize 97 Václava a
Dagmar Havlových. Musíte odpově-
dět na otázky a oni pak vyhodnotí,
zda je místo, které jste vybral, vhod-
né, zda nebude lavička nějak zneuži-
ta apod. Právě to, že jsem pojal ins-
talaci i jako připomínku politických
vězňů, bylo bráno velmi pozitivně. 
Lavička už pár dní slouží svému
účelu. Jaké jsou ohlasy?
Vesměs pozitivní, některé až dojem-
né. Nejvíce ji využívají děti, když
jdou ze školy, lidé se u ní fotí a velmi
si ji považují pamětníci komunistic-
ké éry i eufórie Sametové revoluce. 
Velmi pěkně se k tomu vyjádřil
místopředseda Konfederace politic-
kých vězňů František Šedivý, který
na odhalení promluvil se senátorem
Jiřím Oberfalzerem a ministrem kul-
tury Danielem Hermanem. F. Šedi-
vý, který strávil v komunistických
lágrech 12 let, řekl: „Když někdo ří-
ká, že je tady zplundrovaná a rozkra-
dená země, ať se podívá kolem sebe.
Uvidí krásné vesnice a městečka,
šťastné a spokojené lidi. Kvůli tomu
jsme my, političtí vězni, trpěli v ko-
munistických kriminálech, o tom
jsme v kobkách snili.“ To je pravda.
Žijeme v krásné době, v největším
blahobytu v historii naší země. Ne-
nechme se otrávit a zavléci zpět od
lidí, kteří se nikdy neodpoutali od
komunistického režimu, kteří mu v
minulosti sloužili např. v řadách
agentů StB, nyní vedou důležitá mi-
nisterstva a pomalu nám opět ukusu-
jí naši svobodu.
Vypil si už u Lavičky V. H. kafe, po-
seděl sis na ní? 
Vypil jsem si u lavičky skleničku
portského, na které mě pozval jeden
pán z okolí. Bylo to velmi milé.

Miloslav FRÝDL

Starostové současní i bývalí chtějí do »kraje«
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kde se bude volit
stávají dva, přibude ale členů voleb-
ních komisí. „V posledních letech se
prodlužuje čas potřebný ke sčítání
odevzdaných hlasů. Do budoucna
budeme případně uvažovat o vytvo-
ření dalšího třetího okrsku,“ uvedl
starosta Řevnic Tomáš Smrčka.  
Zadní Třebaň: Místem konání vo-
leb je tradičně volební místnost v
budově OÚ, Na Návsi čp. 6.
Hlásná Třebaň: Hlásnotřebaňští
budou své hlasy odevzdávat na
obecním úřadu v ulici Karlštejnská.
Karlštejn: Místem konání voleb je
přízemí budovy Úřadu městyse
Karlštejn.
Svinaře: Obyvatelé Svinař již nebu-
dou volit v budově někdejší školy,
ale v nové zrekonstruované budově
obecního úřadu, který nyní sídlí v
ulici Obecní čp. 42.
Liteň: Volební místnost 1. okrsku se
nachází v budově Úřadu městyse
Liteň, v 1. patře. Druhý okrsek volí
v Bělči. (pan)

Kde se bude volit
Premiéru budou mít v nadcházejí-
cích volbách některé volební míst-
nosti. V nových prostorách se bude
7. a 8. 10. volit například v Řevni-
cích či ve Svinařích.
Černošice: Černošice mají nejvíce
okrsků v našem kraji – 5. Obyvatelé
okrsku č. 1 volí na MěÚ Černošice,
Riegrova 1209. Ve volebním okrsku
č. 2 je volební místnost v ZUŠ Čer-
nošice, Střední 403. Ve volebním
okrsku č. 3 a 5 je volební místnost
na ZŠ Černošice, Pod Školou 447.
Lidé z volebního okrsku č. 4 hlasují
v Domě s pečovatelskou službou
Černošice, Vrážská 1805.
Dobřichovice: V Dobřichovicích
mají 3 volební okrsky, všechny tři
místnosti se ale nacházejí v budově
ZŠ Dobřichovice v ulici 5. května.
Lety: Letovští budou volit tradičně
v obecním sále U Kafků.
Řevnice: Řevničtí voliči budou hla-
sovat poprvé v nové přístavbě ZŠ ve
Školní ulici. Volební okrsky sice zů-

To je o jedno méně ,než při minulých
volbách v roce 2012. Celkem bude-
me volit 70 zastupitelů.
Na kandidátkách byste napočítali na
dvě desítky lidí, kteří žijí u dolního
toku Berounky či na Brdech. Nejvíce
»místních« kandidátů nabízí ANO a
TOP 09. Na kandidátce ANO je kro-
mě řevnického starosty Smrčky ve-
doucí stavebních projektů z Černošic
Přemysl Mališ, který má s číslem 7
také velkou šanci uspět. Dále je to
Jaroslava Němcová z Dobřichovic či
předseda česko-vietnamské společ-
nosti Marcel Winter ze Skuhrova,
jenž se před 6 lety ucházel i o post
senátora. TOP 09 nominovala v
druhé půlce kandidátky černošickou
novinářku a zastupitelku Martinu
Řehořovou, zastupitele Litně a mar-
ketingového manažera Filipa Kaš-
tánka nebo řevnickou místostarostku
a redaktorku Marii Reslovou.
Z okolních obcí se nejvyšším poč-
tem kandidátů do kraje pyšní Řevni-
ce, vysílají jich hned 6 na 5 kandi-
dátních listinách. Kromě 4 výše zmi-

ňovaných stran je to ČSSD a SPD +
SPO (Koalice Svoboda a přímá de-
mokracie - Tomio Okamura (SPD) a
Strana Práv Občanů).
Zatímco Řevnice vedou v počtu kan-
didátů do kraje, pomyslnou první
příčku v senátních vobách by měly
Dobřichovice. Bydlí tu 2 z 8 uchaze-
čů o post senátora za obvod Beroun,
kam spadá část okresů Beroun a Pra-
ha-západ: právník a advokát Jan Ho-
lásek kandidující za KDU-ČSL+SZ
+Nestraníky a sociolog Petr Hampl
za stranu APAČI 2017. Dalším z
regionálních kandidátů je Bohumil
Stibal, někdejší starosta Všeradic, je-
hož nominovalo hnutí ANO. Za »do-
mácího« se dá považovat i stávající
senátor ODS Jiří Oberfalzer z Králo-
va Dvora, který pozici obhajuje
podruhé. Poprvé byl zvolen v roce
2004, pak obhájil post v roce 2010.
Dalšími uchazeči o post senátora
jsou Tomáš Trč (TOP 09 + STAN),
Jiří Peřina (ČSSD), Miroslav Matyáš
(KSČM) a Jiří Hroník (HOZK).

Pavla NOVÁČKOVÁ

PRVNÍ SKLENKA. Po slavnostním odhalení Lavičky V. Havla si tu Michael
Pánek vypil skleničku vína se sochařem Petrem Váňou.     Foto Petr KUBÍN
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Třebaňská kaplička se dočkala opravy
ŘEVNICKÝ FARÁŘ ROBERT HANAČÍK REKONSTRUOVANOU PAMÁTKU POŽEHNÁ O HAVELSKÉM POSVÍCENÍ
Kaplička v Zadní Třebani už je star-
ší dáma, však už je tu skoro 300 let.
Dlouho nic neříkala, až když jí ze
zvoničky začala opadávat omítka...
Také »nohy« trochu zábly - i když to
nebylo vidět, pod vrstvou sanační
omítky z 90. let vzlínala vlhkost až
do výšky 1,2 m. V interiéru se začí-
nala hlásit o slovo teta plíseň...
„Nechci podříznout! Ani byste to ne-
dokázali. Vždyť jsem z kamene. Rad-

ši mě zbavte toho betonového chod-
níčku, co je kolem, nechte vodu vsák-
nout, odveďte ji o trochu dál. Sluníč-
ko už mě zahřeje. A lepidlo na sobě
nechci, to za nás nebývalo! Všecko
musí pěkně luftovat. Ještě nový klo-

bouček z prejzů, jak ten mi sluší! A
trochu zlata na paprsky na křížku, to
tam také bývalo. Že se bílé sukně
špiní? A co má být? Kdo by lenil při-
vézt vápno z Čerťáku, když je to za
rohem?“

A nebylo to drahý? Nooo, 174 tisíc,
ale chlapec Jurečků nám něco při-
dal, on je teď na tom ministerstvu.
Dali nám na tu parádu 81 tisíc! Však
se přijďte podívat, kapličku požehná
pan farář Hanačík o Havelském po-
svícení, 15. října, ve dvě odpoledne. 
Pavla Pavlasová, Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
5. 10. 20.00 TOHLE JE NÁŠ SVĚT
7. 10. 17.30 SIROTČINEC SLEČNY PE-
REGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
7. 10. a 15. 10. 20.00 (So 17.30) INSTA-
LATÉR Z TUCHLOVIC
8. 10. 15.30 KUBO A KOUZELNÝ MEČ
8. 10. 17.30 WOODY ALLEN: CAFÉ
SOCIETY
8. 10. 20.00 DÍVKA VE VLAKU
12. 10. 20.00 RODINNÉ ŠTĚSTÍ
14. 10. 17.30 TEORIE TYGRA
14. 10. 20.00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
15. 10. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
15. 10. 20.00 ANTHROPOID

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.                              (vš)

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
4. 10. 17.30 SIROTČINEC SLEČNY PE-
REGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
4. 10. 20.00 PSÍ SRDCE
5. 10 , 10. 10., 12. 10., 17. 10., 19. 10.
13.45 ANGRY BIRDS VE FILMU
6. 10. 15.30 VE JMÉNU KRVE
6. 10., 8. 10., 12. 10. 18.30 (So 17.30, St
20.00) INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
7. 10., 10. 10. 17.30 (Po 20.00) DÍVKA
VE VLAKU
7. 10., 10. 10., 19. 10. 20.00 (Po 17.30, St
18.30) DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
8. 10. a 16. 10. 15.30 KUBO A KOU-
ZELNÝ MEČ (So 3D)
8. 10. 20.00 BUCHTY A KLOBÁSY
9. 10., 15. 10. 15.30 JÁ KOCOUR
9. 10., 13. 10. 18.30 (Čt 15.30) ANTH-
ROPOID
11. 10. 18.30 DEEPWATER HORIZON:
MOŘE V PLAMENECH
12. 10., 20. 10. 17.30 (Čt 15.30) SULLY:
ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
13. 10., 15. 10., 16. 10., 18. 10. 17.30 (So
20.00, Ne 18.30) BEZVA ŽENSKÁ NA
KRKU
13. 10. 20.00 RODINNÉ ŠTĚSTÍ
14. 10. 17.30 24 TÝDNŮ
14. 10., 15. 10., 17. 10. 17.30 (Pá 20.00)
INFERNO
17. 10. 20.00 HEDI
18. 10. 20.00 TONI ERDMANN

KINO RADOTÍN
4. 10. 17.30 MŮJ KAMARÁD DRAK 
4. 10. 20.00 ANTHROPOID
5. 10., 16. 10., 18. 10. 17.30 KRYCÍ
JMÉNO HOLEC
5. 10. 20.00 KOMORNÁ
6. 10., 12. 10., 15. 10. 17.30 (St 20.00)
JÁ, KOCOUR
6. 10., 8. 10., 12. 10. 20.00 (St 17.30)
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
7. 10. 17.30 LOVECKÁ SEZÓNA:
STRAŠPYTEL
7. 10. 20.00 ROLLING STONES: HAV-
ANA MOON (záznam koncertu)
8. 10. 15.30 LOVECKÁ SEZÓNA:
STRAŠPYTEL
8. 10. 17.30 BOSCH: ZAHRADA PO-
ZEMSKÝCH ROZKOŠÍ (dokument)
11. 10. 17.30 TŘI GENERACE
11. 10. 20.00 RODINNÉ ŠTĚSTÍ
12. 10. 10.00 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
13. 10. 17.30 CESTA DO FANTAZIE
13. 10., 15. 10., 19. 10. 20.00 (St 17.30)
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
14. 10. - 15. 10. 17.30 (So 15.30) ČAPÍ
DOBRODRUŽSTVÍ
14. 10. a 19. 10. 20.00 INFERNO
18. 10. 20.00 BOŽSKÁ FLORENCE

Dobřichovičtí zahrají na Krakonošově podzimu
Řevnice - Mezi nejlepší ochotnické soubory se probojovala Dobřichovická
divadelní společnost. V pátek 7. 10. uvede svou úspěšnou komedii Mátový
nebo citron režírovanou Petrem Říhou na národní přehlídce venkovských
divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jize-
rou. Týdenní »festival« souborů z celé republiky pořádá Svaz českých diva-
delních ochotníků s podporou ministerstva kultury.
Se stejným kusem se Dobřichovičtí představí 30. 10. od 19.00 i v pražském
divadle Rokoko. (pan)

Hudebnice a výtvarnice Milli Janatková koncertovala
23. září na zámku v Dobřichovicích. Spolu s pianistou
Markem Novotným a kontrabasistou Petrem Tichým
uvedli skladby jazzového chansonu z projektu Milli
Mým kořenům, který se věnuje obnovení naděje a úcty
ke zdraví, životu a rodinným kořenům. Zaplněným zá-
meckým sálem se linuly písně Milliny pratety, česko –
americké autorky Věry Polenové Kistler. Milli s úspě-
chem také pomocí živého nahrávání uvedla svou pěti-
hlasou »Hormonální« skladbu. Atmosféra koncertu, do-
plněná povídáním o příběhu Milli i její pratety, byla vel-

mi otevřená. Diváci se bavili také díky improvizaci, kte-
rou Milli se svými kolegy představila. Inspirací bylo
»lázeňské« téma diváků, které autorka pojala originálně
- »plavala« ve zpěvu mezi lidmi...
Pokud byste chtěli podpořili nahrávání a vydání alba i
celý projekt, můžete tak učinit do poloviny listopadu na
www.hithit.cz/milli, kde za pár dní uvidíte zajímavé vi-
deo a příběh. Za odměnu si odnesete odměny: CD, kon-
cert, workshop nebo originální skladbu či malbu na vaše
téma. Více na www.millijanatkova.com.

Andrea KUDRNOVÁ, Dobřichovice

Tipy NN
* Besedy s Tomášem Töpferem ne-
jen o Četnických humoreskách se
můžete zúčastnit 5. 10. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Moderuje Ji-
ří Oberfalzer, vstup volný.            (vš)
* Fotografie Alfreda Šupíka z let
1975-2010 budou od 6. do 26. 10.
vystaveny ve velkém sále zámku
Dobřichovice. (ak)
* Zahajovací koncert ZUŠ Řevni-
ce se uskuteční 7. 10. od 18.00 v sá-
le místního Zámečku. Vystoupí pe-
dagogové ZUŠ, na programu F. Tar-
rega, F. Chopin, B. Kovács, A. Firth,
P. Eben, A .L. Weber... (pef)
* Kapela Euphonica zahraje 7. 10.
od 20.00 v černošickém Clubu Ki-
no. (vš)
* Sedmé pokračování hudební pře-
hlídky BASS Černošice se uskuteč-
ní 8. 10. od 19.00 v místním Clubu
Kino. Účast přijali X.Morph, Lat-
rod3ctus a Duneni.cz. (vš)
* Písňový koncert Richarda Nová-
ka (bas) a Jaroslava Šarouna (klavír)
hostí 8. 10. od 16.00 kostel sv. Mar-
tina a sv. Prokopa v Karlíku.       (ak)
* XIX. Havelské posvícení se koná
na náměstí u městského úřadu v Ra-
dotíně 8. a 9. 10. Kromě několika
desítek stánků je na oba dny od
10.30 připraven bohatý kuturní pro-
gram. Vystoupí Ivan Hlas Trio, John
Dovanni, Poletíme?, Kamil Střihav-
ka, Petra Janů, Old Fashion Trio,
Třehusk, Alotrium a další.         (dar)
* Představení Jana Eyrová s Mila-
dou Čechovou v hlavní roli uvede
Divadelní společnost Fr. Kreuzman-
na 13. 10. od 19.00 v Kulturním st-
ředisku U Koruny Radotín.       (dar)
* Britský blusový kytarista Eddie
Martin a česko-slovenská rytmika
Petra Börnerová Trio vystoupí 14.
října od 20.00 v Clubu Kino Černo-
šice. (vš)
* František Nedvěd ml. s kapelou
Hot Dog Band zahraje 15. 10. od
20.00 v černošickém Clubu Kino.
Skupina připomene starší skladby
bratří Nedvědů a přiveze i svou vla-
stní tvorbu. (vš)
* Pohádku pro děti Kočičí trampo-
ty uvede Divadlo Albapštros 16. říj-
na od 16.00 v Clubu Kino Černoši-
ce. (vš)
* Výstavu Kámen a fotografie so-
chaře Jaroslava Řehny i fotografa
Jana Neuberta hostí do konce října
Galerie Bím Dobřichovice.         (ak)

CHYSTAJÍ POSVÍCENÍ. Nejen požehnání opravené kapličky (na snímku)
je na programu Havelského posvícení, které se bude konat 15. října od
14.00 na návsi v Zadní Třebani. Hlavní atrakcí bude kuchařská soutěž Ba-
líčkova vařečka, jejímž prostřednictvím vzpomeneme zesnulého někdejší-
ho starostu obce Stanislava Balíčka. Vítěz, autor nejlepšího pokrmu, získá
putovní pohár. V zahradě Společenského domu budou během odpoledne
zpřístupněny herní prvky, které obci daroval místní obyvatel. Zazpívá Tře-
basbor i děti z MŠ a ZŠ. Tvořivé dílny připraví Salto. Budete moci dlabat
dýně, střílet ve střelnici, jezdit na koni a tančit, soutěžit s moderátorem
Oldou Burdou. Posvícenský koláč můžete donést do soutěže O nejlepší po-
svícenský koláč. A pokud máte doma přebytečné dýně, přineste je na úřad,
budou se hodit. Přihlášky do soutěže na e-mailu: pet.frydlova@seznam.cz
nebo na tel.: 722 069 600.   Text a foto Petra Frýdlová, Zadní Třebaň

Milli v zámku plavala a uvedla »Hormonální« skladbu
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Všeradův kurýr

všeradice - Nesmrtelná je pramá-
ti českých kuchařek a všeradická
rodačka M. D. Rettigová, na jejíž
počest se ve všeradicích již deset
let konají kuchařské slavnosti. I
když od její smrti uplynulo již 171
let, svými recepty inspiruje stále.
„Aktuální je na Rettigové všech-
no. Jak vařila, to byla světová úro-
veň,“ prohlásil vyhlášený kuchař
Zdeněk Pohlreich. S nápadem us-
pořádat gastroslavnosti před lety
přišel majitel Zámeckého dvora
všeradice Bohumil STIBAl. 
Vaření se Zámeckou paní mělo le-
tos již desátý ročník. Jste s výsled-
kem spokojen?
Jsem - i přes nepřízeň počasí dorazi-
lo na tři sta lidí. Letos jsme obměni-
li porotu, zasedly v ní herečky Mar-

kéta Hrubešová a Tereza Bebarová.
Nutno říci, že se osvědčily. Věřím,
že další jedenáctý ročník bude stejně
zajímavý a stejně úspěšný.  
Proč jste se před lety rozhodl akci
zorganizovat?
Předně jsme chtěli vzpomenout naši
významnou rodačku M. D. Rettigo-
vou. Našim cílem rovněž bylo, aby
se lidé mohli přijet pobavit, zapome-
nout na starosti a odpočinout si. Při
jídle to jde nejlépe. Chtěli jsme vy-
tvořit něco, co bude mít tradici, na
co se lidé budou těšit. Nechtěl jsem
nějakou jednorázovou monstrakci.  
Jaké další akce Zámecký dvůr Vše-
radice hostí?
Akcí pořádáme více. Například jsme
převzali organizaci setkání decho-
vek Křídlovky ve Višňovce, které se

letos konalo potřetí. Věřím, že i de-
chovky se stanou tradicí a součástí
Zámeckého dvora. Chci je organizo-
vat i nadále. A pokračovat budeme i
v pořádání malířských sympozií.
Příští rok nás čeká již 12. ročník.
Je vaším cílem zaměřit se spíše na
starší publikum? 
Naše snaha je poskytnout zábavu
všem věkovým skupinám. Ale uvě-
domuji si, že seniorů bude přibývat. 
V současnosti plno energie věnuje-
te předvolebním akcím, neboť kan-
didujete na senátora. Zaskočilo vás
něco v kampani?
Občas nekorektnost firem, které za-
jišťují výlepy plakátů. Někdy je jim
jedno, že přelepí jiné akce nebo pla-
káty protikandidátů. To mě mrzí. 
(Dokončení na straně 11)

Herečky v porotě se osvědčily
BOHUMIL STIBAL O VŠERADICKÝCH AKCÍCH I O KANDIDATUŘE NA SENÁTORA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2016 (212)

NA SLAVNOSTECH. Bohumil Stibal (zcela vpravo) s »hvězdnými« porotkyněmi a výherci letošní kuchařské soutěže
Vaření se zámeckou paní.             Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Ve Vižině hořel stoh,
stejně jako loni
vižina - Hned několik hasičských
jednotek z okolních obcí likvido-
valo v pátek 23. září večer požár
stohu ve vižině.
„Když jsme dorazili na místo, zjisti-
li jsme, že se majitel hořící část sto-
hu snaží oddělit pomocí traktorové-
ho nakladače od čási ohněm nezasa-
žené,“ uvedl řevnický profesionál
Pavel Vintera s tím, že k zásahu by-
ly povolány také sbory »dobráků« z
Vižiny, Litně a Hostomic i další pro-
fesionální jednotka z Hořovic. „Ha-
siči zasahovali třemi vodními prou-
dy, zejména zchlazovali okolí a na-
kladače. Zasažená část stohu, při-
bližně jeho třetina, byla rozhrnuta a
nechala se kontrolovaně vyhořet,“
sdělil Vintera a dodal, že jednotky z
Litně a Vižiny pak na místě požáru
»hlídaly« až do večerních hodin ná-
sledujícího dne. 
U hořící stohu ve Vižině hasiči zasa-
hovali i loni touto dobou, v noci z
27. na 28. 9. 2015. Tři z nich se při
hašení zranili, škoda byla tehdy vy-
číslena na půl milionu korun, uchrá-
něné hodnoty na osm milionů. (mif)

Podbrdští oslavili desáté posvícení na nově upraveném hřišti

Z podbrdského kraje
* vernisáž k výstavě Domácí ku-
chařka umělecké skupiny ArtFruit se
konala 24. 9. v galerii M. D. Rettigo-
vé Všeradice. Zúčastnilo se jí osm
desítek hostů, za skupinu Art-Fruit
promluvil jeden z jejích členů Aleš
Krátký. Výstava je v galerii k vidění
do 30. října.    veronika čeRveNÁ

* Téměř stovka pasažérů se svezla
historickým vlakem, který v sobotu 1.
října projel nejkrásnějšími místy na-
šeho kraje. Všeradův expres vypravil
Zámecký dvůr Všeradice, záštitu nad
jeho jízdou převzal Bohumil Stibal. 

Foto NN M. FRÝDL

V sobotu 24. 9. se v Podbrdech konal X. ročník
Podbrdského posvícení. Úžasný program pro ce-
lou rodinu byl v krásném podzimním odpoledni
uspořádán na nově upraveném hřišti za budovou
obecního úřadu.
Organizátoři připravili spousty prodejních stán-
ků, v nichž bylo možno zakoupit vše od výborné-
ho pečiva po chutné masné výrobky. Málokdo si
nechal ujít možnost ochutnat rybí salát z ryb po-
cházejících z místních rybníků. Vše bylo možné
zapít výborným pivem Všerad či kvalitním vínem
z vinařství pana Skráška. Bylo zde možno zakou-
pit i praktické věci - proutěné koše, kosmetiku,
dárkové předměty a dokonce i ponožky.
Celé, pro Podbrďáky sváteční odpoledne prová-
zel slovem i hudbou DJ Karel Moravec, který se
své role ujal znamenitě. Místní děti předvedly

krásné taneční vystoupení. Pozadu nezůstaly ani
jejich maminky, které si úžasná taneční vystou-
pení připravily hned dvě (na snímku) - obě skli-

dila bouřlivé ovace návštěvníků. Děti si zdarma
užívaly na skákacím hradu, mohly řádit na
novém dětském hřišti a nechat si obličej zkrášlit
malovaným motivem. Každý si mohl zakoupit lí-
stek do tomboly a při losování získat spoustu za-
jímavých cen. Den byl zakončen taneční zábavou
v místním sále, jež je součástí útulného areálu.
Organizátoři předvedli, že i malá vesnice dokáže
uspořádat program, za který se nemusí stydět.
Návštěvníků dorazilo okolo 300 - protože se ale
nevybíralo vstupné, je to pouze odhad. Poděko-
vání patří místním občanům za pomoc při organi-
zaci odpoledne, prodejcům, kteří se do Podbrd rá-
di vracejí a také B. Stibalovi za zapůjčení prodej-
ních stánků, stolů a lavic. Již nyní se těšíme na
další posvícenské setkání, o kterém se včas do-
zvíte.          Text a foto Pavel Ševčík, Podbrdy
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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 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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Poslední zářijový víkend je každo-
ročně spojen s pořádáním tradičního
Karlštejnského vinobraní. Letošní,
jubilejní dvacáté, se konalo v téměř
letním počasí, a tak si mohli návš-
těvníci bohatý program i kulinářské
zážitky opravdu užít. 
Karlštejnský burčák byl vynikající.
Dvě stovky účinkujících bavily di-
váky nejen za historickou branou,
ale po celém Karlštejně. Hosté si
užívali plavbu po Berounce, karlš-
tejnským podhradím nebo jízdu par-
ním vlakem z Prahy do Karlštejna a
zpět. Pro velký zájem v minulém ro-
ce byly letos přidány další historické
vagony. Také rytířský turnaj v podá-
ní skupiny Traken na louce za mos-
tem byl při všech představeních ob-

sazen do posledního místečka a stej-
ný zájem byl i o sobotní divadelní
představení muzikálu Noc na Karlš-
tejně v podání poberounského sou-
boru s Václavem Vydrou v roli císa-
ře Karla  IV. Šermíři, půvabné orien-
tální tanečnice, dvorní kejklíři, stře-
dověcí hudebníci a rytíři na koních
doprovázeli velký historický průvod
císaře římského a krále českého Kar-
la IV., jeho manželky Elišky Pomo-
řanské i císařského dvora od vinic na
hrad. Letošní průvod byl opravdu
velkolepý (jak se na jubilejní ročník
vinobraní sluší ) - tvořilo jej  téměř
500 účastníků v gotických kostý-
mech. Prostranství na hřišti u školy
patřilo po oba dny dětem, pohádkám
a soutěžím se sladkými cenami. Ná-

razově, hlavně v neděli, byl zájem
tak velký, že se tvořily u vstupu
fronty, ale na všechny se dostalo.
Celý dvoudenní program vinobraní
byl opět koncipován tak, aby návš-
těvníkům co nejvíce přiblížil dobu
14. století. Byla to další z velkých
akcí k oslavě 700. výročí narození
Karla IV.  XX. Karlštejnské vinobra-
ní bylo úspěšné díky obětavosti a

pracovitosti všech organizátorů,
Karlštejnského kulturního sdružení,
městyse, hradu i vinařství Karlštejn
a pochopení obyvatel Karlštejna.
Díky účinkujícím za perfektní a bo-
hatý program a v neposlední řadě i
díky 20 000 návštěvníkům, kteří tuto
krásnou atmosféru vytvořili.

Helena KOLÁŘOVÁ,
ředitelka vinobraní

Ošetřovali zbrojnoše i dítě polité čajem
Během prvního dne karlštejnského vinobraní došlo na silnici z Karlštejna do
Srbska k havárii osobního vozu, který narazil do stromu (na snímku).
Protože v tu dobu měla řevnická záchranná služba dva sanitní vozy na zdra-
votní asistenci přímo na vinobraní, byly posádky po oznámení události na
místě během několika minut. Ve spolupráci s hasiči byl starší muž vyproštěn
a po ošetření převezen s poraněním dolních i horních končetin na trauma
centrum motolské nemocnice. Co bylo bezprostřední příčinou nehody, vy-
šetřuje policie.
Na letošním vinobraní měli řevničtí záchranáři celkem 22 zásahů - nejvíc za
dobu, co se vinobraní koná. Kromě výše zmíněné nehody jsme ošetřovali
například zbrojnoše s propíchnutou rukou, tříleté dítě polité horkým čajem
či opilého návštěvníka, který si po pádu způsobil tržnou ránu hlavy i nohy.
Běžné události typu Prosím prášek proti bolesti hlavy či zubů, vyndavání
klíštěte nebo drobná zranění nohou a rukou po pádech posádky ani nepočí-
taly.               Text a foto Bořek BULÍČEK,  záchranná služba, Řevnice

»Príma muzikanti«
vyhrávali až do rána
Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží -
Karlštejnské vinobraní se letos ko-
nalo už podvacáté! Program byl bo-
hatý, v podhradí i na hradě. V půl
druhé vyšel od vinice císařský prů-
vod doplněný vystoupením rytířů,
pištců, kejklířů a mágů. Cestu k hra-
du lemovaly stánky s ukázkami his-
torických řemesel, ochutnávali jsme
vína z karlštejnských vinic, které za-
ložil sám Otec  vlasti Karel IV.  Pěk-
ný byl rytířský turnaj, vystoupení fa-
kírů a v sobotu večer i loučový prů-
vod a ohňové představení. My, mi-
lovníci muziky, jsme se sešli u naše-
ho kamaráda Jirky Chyby, který měl
pro nás  připraveno nejen své výteč-
né pivo Karlíček, ale i vynikající
burčák. Devět príma muzikantů vy-
hrávalo až do ranních hodin... 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Jedenáctý ročník Karlštejnského
halloweenu se konal o sváteční stře-
dě 28. září. Krásné podzimní odpo-
ledne plné vyrábění strávilo v míst-
ním kempu 148 účastníků. 
Přesto, že do oslav Halloweenu zbý-
vá ještě měsíc, karlštejnské domác-
nosti už budou zdobit vydlabané dý-
ně i dýně z papíru či netopýři. Ma-
minky neodolaly výrobě věnců či
dalších ozdob do domácnosti. V zá-
věru odpoledne byla uspořádána
soutěž o nej dýni - vyhrál každý,
kdo se zúčastnil. Akci pořádalo karl-
štejnské pracoviště Domečku Hořo-
vice a Radka Včeličková. Velké díky
patří Městysi Karlštejn, který akci
podpořil. Velice se těšíme na 12.
ročník halloweenu a doufáme, že
nám zachováte přízeň.     Text a foto

Eva KNOPOVÁ, Krupná

Domácnosti už budou zdobit dýně a netopýři

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     10/2016 (57)                

PÁROU NA VINOBRANÍ. Oba dny historického vinobraní pendloval mezi
Karlštejnem a Prahou parní vlak. Foto NN M. FRÝDL

Burčák vynikající, počasí téměř letní
JUBILEJNÍ XX. HISTORICKÉ VINOBRANÍ PŘILÁKALO DO KARLŠTEJNA DVACET TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Karlštejnský zpravodaj
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První měsíc nového školního roku
mají za sebou školáci ze ZŠ v Karl-
štejně. První zářijový den je ve škole
přivítala nejen paní ředitelka s pa-
nem starostou, ale také nová posila
karlštejnské školy, učitelka Aneta
Bařinková. Zvýšení počtu žáků ved-
lo k tomu, že má naše škola po letech
pět ročníků rozděleno do tří učeben. 

Noví prvňáčci (v letošním roce jich
máme 7) se brzy ve škole rozkouka-
li a společně se staršími spolužáky se
mají i v následujících měsících na co
těšit. Od měsíce října začíná při ško-
le pracovat sedm zájmových krouž-
ků - Anglický jazyk pro menší děti,
počítačový kroužek, kroužek výtvar-
ný a také kroužek Dramaticko-taneč-

ní. Ve spolupráci s Domečkem Ho-
řovice to pak bude kroužek kerami-
ky, Anglický jazyk pro starší děti a
Kostky pro děti organizované Do-
mečkem Dobřichovice.
V říjnu bychom také chtěli ukončit
naše Putování po stopách Karla IV.,
které nás provázelo od letošního led-
na, výletem na hrad Loket a do Kar-

lových Varů. Na konci měsíce chys-
táme pro děti Noc na Karlštejně. Ne-
jedná se o návštěvu slavného muzi-
kálu, nýbrž o skutečné přespání na
hradě Karlštejně. Přejeme si, aby se
dětem ve škole líbilo, rády do ní
chodily a chystáme pro ně i několik
překvapení. Šárka KOLÁčKOVÁ,

ZŠ Karlštejn

Budou nocovat na hradě Karlštejně
PUTOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ PO STOPÁCH KARLA IV. ZAVRŠÍ VÝLET NA LOKET A DO KARLOVÝCH VARŮ

Již čtvrtým rokem pořádáme v Karl-
štejně umísťovací výstavy opuště-
ných koček. Letošní podzimní výsta-
va se bude konat 8. a 9. října v pro-
storách Muzea betlémů. Výstavy po-
řádané v předešlých letech byly vel-
mi úspěšné, pravidelně z nich od-
cházejí kočky do nových domovů a
tím se nám uvolňují místa pro přijetí
dalších opuštěných koček. 
Náš projekt před lety vznikl z potře-

by pomáhat opuštěným nebo týra-
ným kočkám. Snažíme se nabízet ty-
to čtyřnožce k adopci obyvatelům z
oblastí, ze kterých původně pochá-
zejí - z Berounska, Povltaví, Posáza-
ví a Podbrdska. Kočkám pomáháme
tím, že najdou nový domov a lidem
nabízíme možnost těšit se z vlastní-
ho dobrého skutku. Všechny kočky
v naší péči jsou plně očkované, od-
červené, dospělá zvířata jsou kastro-

vaná a k novým majitelům odcháze-
jí zcela zdravá. Vzhledem k tomu, že
se k nám většinou dostávají zvířata v
kritickém stavu, dostat je do kondi-
ce, která je přijatelná pro účast na
výstavě a případné následné umístě-
ní do nového domova, je finančně
velmi nákladné. Veškeré veterinární
zákroky hradíme pouze z prostředků
vybraných od dobrovolných dárců
na výstavách, případně od zákazníků
našeho charitativního krámku. Tam,
kde tyto částky nestačí, hradíme péči
z vlastních prostředků. Budeme pro-
to rádi, pokud návštěvmíci dorazí v
hojném počtu a podpoří jakýmkoli
způsobem péči o týraná zvířata.
Umísťováním kastrovaných dospě-
lých koček do domácností se snaží-
me zabránit jejich dalšímu nekontro-
lovatelnému množení. Je důležité si
uvědomit, že většina volně naroze-
ných koťat končívá velmi špatně,
útulky jsou jimi přeplněné a často se
tam dostávají po zacházení, které
bývá mírně řečeno neetické.  
Letos na jaře jsme se poprvé rozhod-
li, že akci na Karlštejně rozšíříme o
nabídku psů k adopci a pozvali jsme
na výstavu ochranářské organizace,
které se specializují na adopci psů. A
bylo to šťastné rozhodnutí. Na jarní
výstavě na Karlštejně měli nabízení
psi u návštěvníků velkou odezvu a
celkově byli oživujícím prvkem pro-
storu. Proto i nyní, na podzim, bu-
dou opuštění pejsci na karlštejnské

výstavě hledat své nové domovy.
Zveme vás tedy již tradičně do Mu-
zea betlémů na psí i kočičí výstavu.
Přejeme vám krásné zážitky s našimi
chlupáči bez domova a třeba se vám
naši svěřenci zalíbí natolik, že bez
některého z nich již neodejdete. Vž-
dyť je ušlechtilé dát domov zvířeti
bez domova a i kočka či pes z útulku
jsou krásní.     Dana JAVůRKOVÁ, 

občanské sdružení Podbrdsko

Krásné počasí babího léta využila karlštejnská školka k dopolednímu výle-
tu Ke Křížku. Děti se vybavily baťůžky se svačinou a před 9. hodinou ranní
vyrazily. Šlapaly úžasně i do velkého kopce, který se táhne Krabinou, po-
zorovaly přírodu a na louce u křížku hledaly poklad. Všichni si přejeme,
aby celý podzim byl takhle nádherný.  Text a foto Marcela HAŠleRová,

MŠ karlštejn 

Karlštejnské aktuality 
* Elektrický proud nepůjde a voda nepoteče v Karlštejně-Krupné 6. 10. od
7.20 do 16.40 hodin. Petr RAMPAS
* Matrika Úřadu městyse Karlštejn je až do 11. října uzavřena.              (per)
* Prohlídka výstavy Karlštejnský poklad a hradu Karlštejna se pro obyva-
tele městyse uskuteční 22. 10. od 15.30. Vstupné zdarma, zájemci se mohou
hlásit na tel: 724 211 074 a mailu: info@obeckarlstejn.cz. (hal)
* Prostor k provozování zubní ordinace nabízí Městys Karlštejn. Informace
na tel.: 724 180 394. Petr RAMPAS

V Muzeu betlémů budou nabízet opuštěné kočky i psy
PODZIMNÍ VÝSTAVA ČTYŘNOŽCŮ BEZ DOMOVA SE LETOS BUDE KONAT 8. A 9. ŘÍJNA

Děti s baťůžky šlapaly Ke Křížku

V MUZEU. Umísťovací výstava se
bude konat v karlštejnském Muzeu
betlémů.  Foto Dana JAvŮRková

Obrázky z Karlštejna a jeho okolí
Se zajímavými záběry Karlštejna i jeho okolí vás počínaje posledním
číslem roku 2015 prostřednictvím svých fotografií seznamuje obyva-
telka městyse Markéta FÍLOVÁ. (NN)

ZAČALA ŠKOLA. Karlštejnské děti se po prázdninách vrátily do školních
lavic. Foto Šárka koláčková
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Osovský PROVAS

Prázdniny utekly jako voda a jsme
opět zpátky ve škole. První zářijový
den se v tělocvičně společně sešly

děti v doprovodu rodičů, babiček i
dědečků a paní učitelky, abychom
společně slavnostně zahájili nový
školní rok 2016/2017. Někteří již
poněkolikáté, a tak se těšili na své
kamarády. Jiní však přišli vůbec po-
prvé - prvňáčků bylo letos patnáct.
Paní ředitelka je přivítala a popřála
jim hodně úspěchů při zvládání pís-
menek i číslic. 
Ve druhém školním týdnu se v osov-
ské škole konaly Olympijské hry.
Motivací byly letní OH, které se ko-
naly v Riu. Hrám předcházela ukáz-
ka olympijských disciplín - vytrva-
lostního běhu a Taekwondo. Běžec
pan Smetana všem představil tuto
disciplínu, ukázal běžecké vybavení
i získané medaile.V ukázkách bojo-

vého umění se předvedli i naši žáci,
kteří se tomuto sportu věnují.
V 10 hodin byly OH Rio - Osov
slavnostně zahájeny. Nastoupili
všichni závodníci i olympijský vý-
bor. Byla vztyčena vlajka, rozhořela
se olympijská pochodeň a připomně-
li jsme si zásady fair play. Pak malí
olympionici měřili síly v atletických
disciplínách – běh přes překážky,
vodní slalom, koňský dostih, hod oš-
těpem, skok daleký a střelba na cíl.
Po splnění disciplín následovalo vy-
hlášení výsledků. Jelikož se snažili
všichni, dostal každý olympijskou
odměnu. Na závěr všichni zvolali
třikrát HURÁ, zhasl olympijský
oheň a hry byly ukončeny. 

Soňa KOCManOVÁ, ZŠ Osov

Školáci závodili na olympiádě
DO ZŠ OSOV NASTOUPILO 1. ZÁŘÍ PATNÁCT PRVŇÁČKŮ

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  10/2016 (134)

NA OLYMPIÁDĚ. Posvícenské oslavy v Osově se nesly v duchu olympijských her.                       Foto Marie PLECITÁ

Zaplněný svatostánek
slyšel Perly baroka
Osov - Zaplněný kostel Narození
sv. Jana Křtitele v Osově sledoval
první zářijovou neděli vystoupení
souboru Societas Musicalis, který v
tomto úžasném akustickém prostoru
uvedl výběr skladeb s názvem Per-
ly baroka. 
Členky souboru zahrály a zazpívaly
díla významných barokních mistrů.
Bylo to mj. Adagio J. B. Loeilleta,
Susse stille G. F. Haendela, Sonáta
in F a Ground G. Fingera či Hem-
met den Eifer G. Ph. Telemanna. O
profesionální provedení se postara-
ly Tereza Růžičková (soprán), Lu-
cie Vocelová (zobcové flétny), Mar-
cela Pěrušková (violoncello) a Ale-
na Maršíková (cemballo). Posledně
jmenovaná zahrála v závěru na his-
torické varhany sérii improvizací.
Pro dlouhý aplaus došlo i na přída-
vek a obecenstvo odcházelo maxi-
málně spokojeno. Koncert organi-
zoval Václav Kliment, který poslu-
chače pozval na podobný muzikant-
ský svátek do Litně.       (JoK, map)

Olympijskou podobu
mělo i posvícení
Po loňské zdařilé premiéře uspořá-
dala obec Osov s Kulturním a okraš-
lovacím spolkem KOS Osov i letos
Posvícenskou olympiádu, tedy po-
svícenské odpoledne. Na školním
hřišti se 28. 9. sešlo přes sto účast-
níků - od těch nejmenších až po ty
dříve narozené. Po zapálení olym-
pijského ohně a složení slibů zaháji-
la paní starostka klání v tradičních i
netradičních soutěžích - zápolilo se
v jízdě na koloběžce, zdvihání či-
nek, střelbě ze vzduchovky, stolním
tenisu atd. Děti tradičně řádily v na-
fukovacím hradu, velký zájem byl
jako vždy o bumper koule. Milým
zpestřením programu byla ukázka
výcviku služebních psů. Počasí se
vydařilo, takže si přítomní užívali
svátečního dne plnými doušky.

Marie PLECITÁ, Osov 

Osovští jeli do divadla
Dvacet šest zájemců se zúčastnilo
autobusového zájezdu na představe-
ní do pražského Divadla Radka Br-
zobohatého, které 24. září uspořádal
Obecní úřad v Osově. 
Hra s názvem Zlatý časy je úsměv-
ný příběh o dámách lehčích mravů,
které nepřestal bavit život. Režíro-
val ji Roman Štolpa, herecké obsa-
zení bylo výhradně dámské: V. Za-
wadská, S. Nálepková, P. Mourko-
vá, D. Čárová a H. Sršňová. Pláno-
vané setkání Osovských s účinkují-
cími se neuskutečnilo, herečky se
nedostavily. Další výlet do divadla
se bude konat na jaře.               (map)

Malebný kostelík hostil Barvy babího léta

Osovské aktuality
* Veřejné zasedání obecního zastu-
pitelstva obce Osov se uskuteční 6.
října od 18.00 v jídelně ZŠ.     (map)
* Osovské Divadlo Ze Stodoly se-
hraje 21. 10. od 20.00 v Chaloup-
kách u Hořovic autorské představe-
ní Kdyby tady bylo pivo. (map)
* Drakiáda se soutěží o nejlepšího
vlastnoručně vyrobeného draka a
opékáním buřtů se bude konat 22.
října odpoledne v Osovci.       (map)
* Pietní akt, na němž uctíme váleč-
né oběti, se koná 30. 10. od 11.15 u
pomníku padlým vedle kostela v Oso-
vě. V 10.30 začne bohoslužba pro-
vázená dechovým orchestrem, který
uvede Polní mši J. Haydna. (map)

Skřipelský kostel sv. Šimona a Judy
byl po více než roce opět jedno od-
poledne přístupný veřejnosti. Stalo
se tak 24. 9., kdy se zde konal kon-
cert nazvaný Barvy babího léta na-
bízející skvělé interprety i vynikají-
cí repertoár. Ve spojení s krásným
slunečným počasím to byla ideální
nabídka, kterou využily desítky ná-
vštěvníků z širokého okolí; vedle
poslechu krásné hudby si přišly také
prohlédnout uvnitř sice poněkud
zchátralý, ale přesto malebný ba-
rokní kostelík postavený ve druhé
půlce 18. století na románsko-gotic-
kých základech původního sva-
tostánku. V areálu bývalého hřbito-
va se nachází i starodávná kostnice
a ve hřbitovní zdi jsou vsazeny tři

náhrobní kameny s reliéfy bývalých
majitelů panství ze 16. století.
Hudební program obsahoval Medi-
taci č. 1 P. I. Čajkovského (P. Fabia-
nová - housle), blok autorské tvorby
P. Fabianové a P. Ježka a Triovou
sonátu C dur A. Corelliho (Lucie
Packová, Alena Packová - flétny,
Petr Krutský - spinet). Na závěr za-
zněl Bachův Koncert pro dvoje
housle d moll. Jeho interpreti P. Fa-
bianová, A. Packová a P. Krutský
podali strhující výkon, který obe-
censtvo ocenilo dlouhým potles-
kem, stejně jako ostatní muzikanty.
Velký dík patří Skřipelským, kteří
pomohli připravit důstojné prostředí
pro toto úspěšné kulturní vystoupe-
ní.                Marie PLECITÁ, Osov

INTERPRETI. V osovském kostele
se hrálo na housle i na banjo. 

Foto Marie PLECITÁ 
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Jan Holásek je významným
českým právníkem, advoká-
tem, který se svými domácími
i zahraničními zkušenostmi
chce přispět Senátu hlavně v
oblasti zákonodárné, ale i v
oblasti mezinárodní a podpo-
ry regionálních aktivit. Má
podporu významných osob-
ností v regionu i mimo něj, ja-
ko jsou například Petr Pithart,
Olga Sommerová, Václav Lás-
ka, Karel Janeček nebo Jiří
Rückl, dlouholetý senátor na
Berounsku. Bohatými zkuše-
nostmi z oblasti práva chce
přispět k tvorbě kvalitních zá-
konů a v Dobřichovicích zalo-
žil Bezplatnou právní poradnu
pro občany, obce a spolky.  Vě-
nuje se mnohým filantropic-
kým aktivitám.

Co znamená senátor pro 21.
století?
Znamená to nezávislost, energii,
praktičnost, domácí a zahraniční
vzdělání.  Nejde mi o funkci a po-
tom se někde ukazovat. Pomoc je
pro mě konkrétní podpora a účin-
né kroky, které mají reálné řešení.
Opakuji, nestojím o to získat for-
mální křeslo a pak se objevovat na
různých akcích. Pomoc musí být
vždy praktická!
Tento postoj je běžný v západních
zemích. U nás stále ne. Jsem opti-
mista a věřím, že se to brzy změní.

Politika znamená pro mnohé cestu
ke snadným výdělkům a moci. Jsem
nezávislý a finančně zajištěný. V ad-
vokacii jsem mnohého dosáhl a ny-
ní jsem připraven si to odpracovat
v Senátu. Jsem zkušený právník,
krátce po čtyřicítce, na vrcholu sil,
s chutí něco změnit. Věřím tomu,
co dělám a dělám to vždy naplno.
Proč Senát potřebuje právníky?
Jsem právník s více než 20letou
právní praxí jak v oblasti domácí-
ho, tak v oblasti mezinárodního
práva. Právníků je v našem Senátu
velmi málo, konkrétně z 81 senáto-
rů je pouze 5 právníků. Přitom

hlavní rolí Senátu by mělo být pro-
jednávat a přijímat kvalitní zákony.
Jsem přesvědčen, že je potřeba,
aby právníků v Senátu bylo více. V
senátech ve vyspělých západních
zemích bývá mnohem více právní-
ků, než je tomu zatím u nás. 
Jaké jsou Vaše záměry v Senátu?
Chtěl bych pracovat v ústavně-
právním výboru, případně ve výbo-
ru pro záležitosti Evropské unie.
Mám v plánu pracovat na nové
právní úpravě dostupné právní po-
moci pro každého, kdo ji potřebu-
je. Náš současný systém právní
podpory je nedokonalý.  Lidé se

často práva bojí a do boje o spra-
vedlnost se raději nepouští. Přitom
právo na spravedlnost má každý z
nás. Chci ale hlavně celkově ostře
hlídat znění dalších přijímaných zá-
konů, aby byly správně definované,
nebyly šité na míru šedým prakti-
kám, nebyly účelové. Zákony mají
být logické a pro občany přínosné. 
Bydlíte na Berounsku. Jaký k ně-
mu máte vztah? 
Pokud jde o Berounsko, tak se jistě
shodneme, že jde o velmi půvabný
kus země, který nabízí krásné pro-
středí pro život. Berounka je jed-
nou z posledních neregulovaných
řek, s unikátním přírodním charak-
terem, která nabízí skvělé prostře-
dí pro vodáky, chataře i pro ty, kte-
ří zde žijí. Chci Berounsku nadále
pomáhat v jeho rozvoji a nebudu
zapomínat na nejmenší obce a
kouty našeho kraje. 
Co je bezplatná právní poradna?
Bezplatná právní poradna - infor-
mační centrum má za úkol pomoci
občanům řešit právní problémy.
Není to ale advokátní kancelář.
Nezastupujeme v soudních ani ji-
ných řízeních, nesepisujeme právní
dokumenty, ale zajistíme potřebné
kontakty, poradíme, zda lze využít
bezplatnou právní pomoc posky-
tovanou advokáty České advokát-
ní komory. 
Více informací o J. Holáskovi nalez-
nete na: www.janholasek.cz. 

Kryštof ŠaBacKý

Jan HOLÁSEK - senátor pro 21. století

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!
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Anticenu si v Louvre nevyzvedl nikdo
NA CENU OTEVŘENO ZA INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI BYLY NOMINOVÁNY TAKÉ ČERNOŠICE

Veřejné předávání cen Otevřeno x
Zavřeno se konalo 29. 9. v pražské
kavárně Louvre. Zúčastnili se ho
také zástupci Černošic.
Soutěž, kterou pořádá Otevřená spo-
lečnost, o.p.s., hodnotí nominované
a ověřené činy úřadů, firem ovláda-
ných státem či krajem, obcí a veřej-
ných nemocnic, škol, výzkumných
institucí, profesních komor, zdravot-
ních pojišťoven... V letošním 14.
ročníku organizátoři přijali od obča-
nů 162 nominací. K hlasování od-
borné poroty i veřejnosti postoupilo
95 nominací - 58 na anticenu Zav-
řeno, 37 na pozitivní Otevřeno. 
Negativní ceny, tzv. anticeny, si v
hodnocení veřejnosti (ne)převzali:
Ústav zdravotnických informací a
statistiky ČR za upírání informací o
porodech a Parlament ČR za »ná-
hubkový zákon«. Odborná porota
udělila anticeny ČEZ za to, že navz-
dory řadě rozsudků odmítá, že je po-
vinným subjektem a informace ne-
poskytuje, a Vestci u Prahy za zastra-
šování občana. Veřejnost i odborná
porota shodně udělily anticenu i Mi-
nisterstvu vnitra a Policejnímu pre-
zidiu za chaotické informování o po-
licejní reformě. Žádný zástupce uve-
dených institucí si anticenu nepře-
vzal, naopak vítězové »kladných«
cen se dostavili všichni. 
Veřejnost v kategoriích Otevřeno
ocenila Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a Michala

Kubáně, Národního koordinátora
otevřených dat. Odborná porota nej-
lépe hodnotila Zastupitelský klub Pi-

rátů hl. m. Prahy a Lukáše Svobodu,
autora webu mapasamospravy.cz.
Shodně pak ocenily město Děčín. 

Mezi nominovanými v kategori Ote-
vřeno byly právě i Černošice. 

Marie SláDKoVá, Černošice

V rámci oslav 90. výročí založení národní házené
v Řevnicích, které se konaly 1. října, se domácí
»oslavenci« utkali s družstvy Modřan.
Řevnice ml. žáci - Spartak Modřany 13:12
Branky: Zavadil 6, Hochmal 5, Kočí, Spurný
Žákům se nedařilo, ale body nakonec vydřeli.
Řevnice st. žáci - Spartak Modřany 9:8
Branky: Adamec 5, Palička 2, Hochmal, Zavadil
I toto jsou doslova vydřené body! Bez Marka
Humla  opravdu zaslouženě...
Řevnice - Spartak Modřany 23:14
Branky: Hartmann 11, Zavadil 8, Jech 2, Kný-
bel, Edl
Obávané utkání zvládli řevničtí muži na jedničku. 
Řevnice ženy - Spartak Modřany 4:8
Branky: Matoušková 2, Mandlíková, Veselá

V utkání žen se představily Karolína Štičková,
Silva Jansová, Kateřina Mojžíšová, Kateřina Ho-
řejší, Štěpánka Jandusová, Barbora Brabencová,
Anna Krtková, Aneta Kecová, Tereza Červená,
Vendula Koukolová, Ilona Bursíková, Petra Ma-
toušková, Monika Matoušková, Kateřina Mand-
líková a Zuzana Veselá 
Řevnice - Spartak Modřany 9:15 
Góly: Michal Sviták 4, Pavel Knýbel 3, Holý 2
V utkání mužů si na doby na hřišti zavzpomínali
Jan Mašek, Milan Hartmann, Pavel Kuběna, Vra-
tislav Hrubý, Petr Knýbel, Jakub Knajfl, Pavel
Jandus, Pavel Pos, Michal Sviták, Pavel Knýbel a
Petr Holý
Obě utkání se odbývala v přátelské duchu za pěk-
ného komentování mladíků Pepy Pokorného a

Radka Adamce. K řízení se nechal přemluvit mis-
tr sportu, řevnický odchovanec Petr Tausche z
Nýřan. Ten také vystoupil s pěkným vzpomínko-
vým příspěvkem na slavnostní valné hromadě.         

O týden dříve jsme se utkali s Bakovem a ve čty-
řech zápasech jim nastříleli rovných 90 branek ! 
Řevnice ml. žáci - Sokol Bakov 24:17
Branky: Zavadil 15, Hochmal 6, Kolomazník M.
2, Spurný
Řevnice st. žáci - Sokol Bakov A 23:23 
Branky: Huml 14, Adamec 6, Palička 2, Hochmal 
Řevnice muži - Sokol Bakov 22:17
Branky: Hartmann 13, Zavadil 5, Stříž 4
Řevnice st. žáci - Sokol Bakov B 21: 11
Branky: Adamec 12, Palička 5, Zavadil 4      (peh)

Hasiči dostali auto

Provoz obnoveného hřiště zahájila diskotéka

Herečky v porotě soutěže se osvědčily
(Dokončení ze strany 5)
Na druhou stranu jsem se setkal s většinou protikandidátů. Je fajn, že se s
panem Peřinou či Oberfalzerem dokážeme pozdravit, podat si ruku. V tomto
směru je vše korektní. Jak to dopadne, rozhodne hlas lidu.
Pokud byste byl zvolen, na co se chcete zaměřit?
Jednou z mých konkrétních představ je soustředit se na zákon o sociálních
dávkách. Domnívám se, že je zneužívaný, zasloužil by si úpravu. Vadí mi i
nadměrná byrokracie, proto se budu snažit o její snížení. Jako případný se-
nátor chci být co nejvíce v úzkém kontaktu se starosty obcí v senátorském
obvodu. Chtěl bych je informovat o všem, co se děje, připravuje. Být jejich
prodlouženou a pomocnou rukou ve vyšší politice. Sám jsem byl několik let
starostou Všeradic a přesně vím, co mi chybělo. Mnoho politiků semlela
vysoká politika, nefungovala žádná zpětná vazba »dolů«. Právě to mě jako
starostu obce trápilo a právě toho bych se chtěl vyvarovat. Jako bývalý sta-
rosta dobře vím, jaké problémy trápí české obce. Jako případný senátor
bych chtěl pomoci každému, kdo o pomoc požádá. (papš)

Řevnice - Řevnice usilují o další
dotaci na úpravy prostranství
před zdejším vlakovým nádražím.
V první etapě byla vybudována pří-
stupová silnice k vlaku, v druhé eta-
pě je na řadě výstavba parkovacích
míst, cyklostezky, oprava chodníku
pro pěší i pořízení mobiliáře.
Rozhodnutí, zda Řevnice uspějí,
očekává město v nejbližších týd-
nech. Práce zahrnují mimo jiné i úp-
ravu parku u nádraží, k němuž nově

povede od Palackého náměstí cyk-
lopruh. „Navržen je podél trati za
parkovacími stáními, aby byl zcela
oddělen od silničního provozu,“
uvedl starosta Tomáš Smrčka. Kvůli
bezpečnosti se počítá i s přemístě-
ním autobusové zastávky z ulice 28.
října před nádraží. Město na úpravy
žádá podle rozpočtu projektantů  13
milionů korun. Souběžně sleduje i
další výzvu v rámci ITI Metropolitní
pražské oblasti. (pan)

Řevničtí dobrovolní hasiči na svátek
svatého Václava slavnostně převzali
nový automobil. Ford Tranzit za více
než 870 000 Kč jim díky dotaci poří-
dilo město Řevnice. Z rozpočtu Stře-
dočeského kraje doputovalo do Řev-
nic 350 tisíc, dalšími 450 000 Kč
přispělo Ministerstvo vnitra. Dodáv-
ka je tak dalším symbolickým darem
k výročí sboru, který si letos připo-
mněl 120 let od svého vzniku.    (pan)

Foto Monika VAŇKOVÁ

Řevnice požadují další dotaci

Národní házenkáři si při oslavách zahráli s družstvy Modřan

Z našeho kraje 
*  Pohádkové akce Cesta kolem
světa se můžete zúčastnit 9. 10. mezi
13 a 17.00 v Černošicích. Pro děti od
2 let čeká na kilometrové trase lesem
spousta úkolů a dobrodružství. Start
je u hřiště v Husově ulici.            (isa)
* Na farmářských trzích si můžete
nakoupit 15. 10. od 8 do 12.00 u
zámku v Dobřichovicích.             (ak)
* Sběr nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se uskuteční 15. říj-
na od 8 do 11.00 před OÚ v Zadní
Třebani. (sih)
* Svoz nebezpečného odpadu se v
Řevnicích koná 15. 10. od 9 do
11.00. Obyvatelé města mohou od-
pad odevzdat u sběrného místa tří-
děného odpadu za obchodním do-
mem COOP (u České pošty). (pan)
* Výstava zahrádkářů se v budově
kina Liteň uskuteční 15. - 16. 10. od
9 do 18.00 a 17. 10. od 8 do 12.00.
Kromě ovoce, zeleniny a květin bu-
dou vystaveny i staré hračky a dět-
ské knihy. Koupit si budete moci
med, léčivé a kosmetické přípravky
z včelích produktů, drobnou kerami-
ku a výrobky z korálků. Poradna
mykologa p. Baiera na téma houby
jedlé, nejedlé a léčivé bude doplně-
na ukázkou hub a některých výrob-
ků z nich. Olga ŠináglOVá
* Kruhový trénink byl od 4. 10.
obnoven v Zadní Třebani. Cvičí se
každé úterý od 19.30 do 20.30 v
místním Společenském domě. Infor-
mace na tel.: 739 048 492.          (sih)
* Město Řevnice znovu vypíše vý-
běrové řízení na úpravy lesní stezky
zvané Burešovka. První řízení mu-
selo zrušit pro malý zájem firem. Na
rekonstrukci promenádní cesty zís-
kal MěÚ dotaci 1,2 milionu.     (pan) 
* Park pod dětským hřištěm u háze-
né v Řevnicích by se mohl dočkat
úprav. Řevnická radnice se chce na
revitalizaci parku a levého břehu ře-
ky Berounky pokusit získat dotaci.
V rámci první etapy se úprav dočka-
ly Havlíčkovy sady. (pan) 
* Osobní auto, které se převrátilo
do příkopu podél silnice z Řevnic do
Mníšku, vyprošťovali 21. 9. řevničtí
profesionální hasiči. Řidič z nehody
vyvázl bez zranění. (pav)
* Polského občana v anafylaktic-
kém šoku pomáhali 22. 9. v Černo-
šicích ošetřit zdejší městští policisté.
Po poskytnutí první pomoci jej pře-
dali řevnickým záchranářům.     (ok)

V pátek 30. září se za účasti zástupců Středočeského kraje v Letech konalo
slavnostní otevření obnoveného, nyní multifunkčního hřiště s umělým povr-
chem. Na financování obnovy povrchu, výměně hlučných rezonujících sítí,
opravě tribunky a nových mantinelů se kraj podílel dotací z Fondu rozvoje
obcí a měst ve výši 422 tisíc korun. Na hřišti je možné kromě fotbálku hrát
i volejbal nebo nohejbal. Uplynulý pátek se tu pod taktovkou DJ Oldy Burdy
konala diskotéka pro děti. Barbora TESAŘOVÁ, Lety         Foto Karel RÁŽ
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První ročník benefičního závodu v
Severské chůzi na podporu nadační-
ho fondu Světluška se uskutečnil 24.
září v Řevnicích.
Na akci dorazilo odhadem 130 - 150
lidí, 27 závodilo, z toho 6 nevido-
mých se svými asistenty. Před závo-
dy se konala krátká instruktáž chůze
s nordic walkingovými holemi a roz-
cvička s cvičitelkou Dagmar Drastí-
kovou. Atmosféru navodil Jan Che-
rubín hrou na africký buben Djembe.
Startovalo se u Staré hájovny. Zá-
vodní okruh měl 6 km, nevidomí šli
trať poloviční. Panovala uvolněná
nálada, závodníci byli nabití energií.
Absolutním vítězem v kategorii ne-
vidomých se s časem 00:19:53 Jan
Hegr. Pro stříbrnou medaili si došel
Martin Gabriel ze Zadní Třebaně.
Absolutní vítězkou v kategorii 6 km
se stala obyvatelka Řevnic Barbora
Ciglerová s časem 50 min a 10 s.
Jako velká bojovnice se ukázala te-
prve desetiletá Anička  Doušová - i
přes podvrtnutý kotník závod stateč-
ně dokončila a - protože byla jediná
ve své kategorii - vyhrála!
Mám obrovskou radost z účasti
všech závodníků. Pro mě jsou vítě-
zové všichni a držím jim palce do

dalších ročníků. Velký obdiv ale pat-
ří zejména nevidomým závodníkům,
kteří přijeli z různých koutů České
republiky. Pomyslný klobouk sme-
kám též před traséry, kteří své nevi-
domé parťáky doprovázeli nejen ce-
lou dobu akce, ale také na závodní
trati a kolikrát sami měli co dělat,
aby jejich závodnímu tempu stačili.

Výsledky jsou ke zhlédnutí na
www.nwccr.cz/vysledky.
Dojitím do cíle však akce neskonči-
la. V Lesním divadle byl připraven
doprovodný program. Účastníci si
vyzkoušeli cvičení se zdravotní a re-
habilitační pomůckou pod vedením
autorky originální cvičební metody
Daflex System Dagmar Drastíkové.

Insturktorka nordic walkingu Marti-
na Vernerová seznamovala zájemce
s technikou Severské chůze. Chůzi
bosky po hmatových chodníčcích si
lidé vychutnávali s Davidem Mrha-
čem, zakladatelem Bosé turistiky. Ti
odvážnější se procházeli bosky po
střepech. 
Nadšenci pro bosou chůzi si přišli na
své u stánku Happyfoot, kde si vyro-
bili vlastní sandále. Od bolestí zad
pomáhala masérka Faina a konzulta-
ci pohybových potíží a účinek tejpo-
vacích pásek si zájemci vyzkoušeli
pod vedením zkušených fyzioterape-
utek Danči a Daniely. 
Program pro děti zajistila Ivana Visi-
čová a Putování hrocha. Dospělí i
děti rozvíjeli kreativitu malováním
či výrobou sádrových odlitků. 
Pro Světlušku jsme vybrali 3725 Kč.
Dalších 500 Kč vybrala na akci Dag-
mar Drastíková prodejem triček a
zdravotní pomůcky Daflex. 

Ivana ČERNÍKOVÁ, Řevnice

V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)
V restaurantu La Fontaine jsme zvo-
lili taktiku »jedno čtyřchodové menu
plus jedno hlavní jídlo«. Pro man-
želku jsme objednali kachní prsíčka
na medu se šťouchanými brambory,
dvěma druhy lesních hub a sezonní
zeleninou, pro mě Menu du chef, jež
slibovalo, už díky předkrmu, mimo-
řádně zajímavou gastronomii. Tím
předkrmem byl telecí brzlík na Vin
Jaune se smrži a drobně krájenou
dušenou zeleninou. 
Naše servírka, půvabná štíhlá mladá
dívka tmavých očí i vlasů, bystře po-
chopila náš záměr a přinesla manžel-
ce extra talířek, abychom se mohli o
předkrm podělit. Na brzlík nenarazí-
te každý den a typicky jurský recept
s použitím místní vinné speciality a
hub z okolních lesů mu dodal statut
mimořádnosti. Spolu s vínem Sa-
vagnin to byl jeden z vrcholů večera,

a to hned v jeho úvodu. Následovala
hlavní jídla, obě z kachny. To jsme
udělali záměrně, abychom si vychut-
nali rozdílné úpravy téhož masa.
Oproti manželčiným kachním prsíč-
kům na medu, růžovým uvnitř ale s
křupavou kůží na povrchu, byly mo-
je kachní medailonky s játry a lesní-
mi houbami dokonale propečené a
polité hustou, chuťově výraznou
omáčkou. Rozdělili jsme se napůl a
závěrem vzdychli blahem. Manželka
tvrdila, že to »moje« jídlo jí přišlo
jako mistrovský kousek, kdežto »je-
jí« polosyrová kachna je sice výbor-
ná, ale přeci jen jaksi obyčejnější. Já
naopak hájil skvostný kontrast křu-
pavé kůže potřené medem a - sice
růžového, ale v žádném případě
syrového, nýbrž krásně křehkého -
masa její porce. Rozhovor zajímavě
plynul, až přišel na stůl talířek regi-
onálních sýrů z blízké fromagerie a
závěrem desert, který byl v ceně mé-
ho menu. Servírka nám se spiklenec-
kou jiskrou v oku doporučila ten nej-

dražší. Byla to mimořádně dobrá
oříšková zmrzlina s lesním ovocem.
Pak jsme natáhli nohy pod stůl, ob-
jednali si dvakrát calvados a vychut-
návali kouzlo večera doplněné pří-
jemně tichou hudbou v podání zpě-
vačky, jejíž projev se hodně podobal
i v Česku známé a slavné Zaz. Ta to
ale nebyla, jak jsme se dozvěděli při
placení od servírky. Byli jsme pos-
lední hosté, vrchovatě jsme dávali
najevo svoje nadšení a rozloučení
bylo víc než srdečné. Díky, madame
Pécheur, za vaši skvělou radu! 
Ráno přijela naše bytná, v devět ho-
din, jak bylo dohodnuto, vzala si od
nás peníze, hezky jsme se rozloučili
a slíbili si »á bientôt, á prochaine«
(uvidíme se příště), nasedli do čer-
ného Forda naloženého kartony vína
mírně přes spodní hranu oken a od-
jeli z prudkého kopce Zámeckou uli-
cí na jih do Languedocu. Byla stře-
da, polovina týdne. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Nevidomý Martin si došel pro medaili
V ŘEVNICKÉM LESE SE KONAL PRVNÍ ROČNÍK BENEFIČNÍHO ZÁVODU V SEVERSKÉ CHŮZI

Vrchol večera? Telecí brzlík se smrži!
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 18)

NA ZÁVODECH. Organizátorka akce Ivana Černíková se závodníky, upro-
střed nevidomý chodec Martin Gabriel. Foto ARCHIV

Hledáme kuchařku
do vývařovny v Hlásné Třebani na plný

nebo částečný úvazek. Pracovní dny 
pondělí - pátek. Požadujeme: zdravotní

průkaz, schopnost samostatně vařit 
a koordinovat malý tým. 

Nabízíme: Volné víkendy, příjemné 
pracovní prostředí a dobrý kolektiv.

Volejte 725 427 042

Běh vyhrál Skripnik
Nultý ročník Řevnického crossu se
za nádherného počasí konal 28. září.
Zúčastilo se ho 15 běžců - 13 mužů
(5 v kategorii do čtyřiceti let, 8 v ka-
tegorii nad 40 let) a 2 ženy (po jed-
né v kategorii do i nad 40 let).
Absolutním vítězem se stal Štěpán
Skripnik z kategorie pod čtyřicet
let, který do cíle na Skalce doběhl v
čase 22:21. Kategorii nad 40 vyhrál
Pavel Šenk (22:52), ve starší kate-
gorii žen dosáhla Alena Krupková,
času 32:48, v kategorii mladší Mi-
chaela Vránová času 45:23. Třetí v
celkovém  pořadí (a druhý v katego-
rii nad 40) se umístil místostarosta
Řevnic Ondřej Skripnik (23:58).
Nejmladším účastníkem byl třinác-
tiletý Jan Beneš, jenž dosáhl času
28:35.      Kamil ČERNÝ, Řevnice

Foto Alena RYTÍŘOVÁ
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O první gól se postaral gólman Sňozík
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Brankáři zase až tak
často branky nestřílejí. A pokud,
pak z penalty. Povedlo se to i gól-
manovi Letů, ještě nedávno opoře
ligových Bohemians, Radkovi Sňo-
zíkovi v zápase s Loděnicemi. (mif)
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - AFK Loděnice 3:0
Branky: Sňozík (z penalty), Čer-
mák, Růžička
Lety se snažily zatlačit Loděnice,
které jsou v tabulce poslední, před je-
jich branku, ale kromě jedné šance se
do zakončení nedostávaly. Hosté si
vypracovali několik »gólovek«, kte-
ré naštěstí nevyužili - hlavně díky zá-
krokům gólmana Sňozíka. Když už
to vypadalo, že poločas skončí bez
branek, kapitán Letů Kratochvíl na-
šel nabíhajícího Nejepsu, který obe-
šel i brankáře a hosté mu ve skórová-
ní zabránili jen za cenu faulu. Poku-
tový kop s přehledem proměnil  prá-
vě Sňozík. V 62. minutě se do míče u
brankové čáry opřel Čermák a se
štěstím překonal brankáře - 2:0! Od
této chvíle již Lety kontrolovaly hru.
V 77. minutě Poslední přiťukl míč
Růžičkovi, jenž velmi dobrý výkon
korunoval krásnou brankou.        (jik)
Kosoř - Lety 2:2 (PK 3:1)
Branky: Nejepsa, vlastní
V 18. minutě fauloval po chybě Ro-
senkranze v pokutovém území Kus-
toš domácího hráče. Nařízená penal-
ta ale zůstala neproměněna, míč letěl
mimo branku. Druhý poločas začal
pro Lety nešťastně, zranil se Baubín,
v 47. minutě v souboji byl faulován
Cipra, domácí pokračovali ve hře a
vstřelili gól. Kosoř pokračovala v ná-
poru a v 55. minutě zvýšila na 2:0. V
62. minutě snížil Nejepsa krásnou st-
řelou z více než 20 metrů. Nápor
hostů sílil a v 77. minutě se dočkali
vyrovnání: dezorientovaný obránce
napálil míč do vlastní branky. O tře-

tím bodu rozhodli domácí po střelbě
pokutových kopů, kdy hosté »tradič-
ně« selhali.                     Jiří KÁRNÍK

KARLŠTEJN, okresní přebor 
Karlštejn - Tetín 3:0
Branky: Šperl, J. Kučera, Dražík
Karlštejn poprvé v sezoně nastoupil
v nejsilnějším složení a využil toho k
výbornému nástupu - po dvaceti mi-
nutách už vedl 2:0. Tetín bojoval, vy-
pracoval si i šance, které ale zahazo-

val. Po hodině hry šel po vyloučení
do deseti. Karlštejn hru kontroloval a
stvrdil vítězství třetí brankou. (miš)
Stašov - Karlštejn 1:1
Branka: Zajíc
Karlštejn hrál 70 minut v oslabení!
Hlavní postavou úvodu zápasu byl
karlštejnský gólman Trojan, jenž nej-
prve chytil penaltu, ale o něco pozdě-
ji byl vyloučen za faul. Stašov využil
převahy a dostal se do vedení. Karlš-
tejn ale do druhé části skonsolidoval

síly, i v oslabení si vytvořil více šancí
a vyrovnal.                Michal ŠAMAN

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Třebotov - Dobřichovice 0:8
Branky: Mistoler 3, Větrovec 3,
Kryštůfek, Císař
Bojovní hosté řádili jak uragán, - ve
12. minutě zápasu už to bylo 0:4, v
poločase 0:6! Pohledné kombinace a
jeden gól hezčí než druhý. Po změně
stran sice nepadlo tolik branek, ale
Dobřichovice si s Třebotovem hrály
jak kočka s myší...                       (oma)
Horoměřice - Dobřichovice 1:3
Góly: Větrovec, Mistoler, Štědroňský
Dobřichovice - Čísovice 3:3
Branky: Mistoler 2, Větrovec.
Za Dobřichovice skóroval Větrovec
už v 8. minutě. Bojovní hosté ale br-
zy vyrovnali a vzápětí se ujali vede-
ní. Domácím se dlouho nedařilo. Na
2:2 vyrovnali až v 56. minutě, jenže
Čísovičtí za chvilku vsítili další gól!
Poslední čtvrthodinku se vrhly Dob-
řichovice do zoufalého náporu, který
vedl v 90. minutě k vyrovnání na ko-
nečných 3:3. Miloslav OMÁČKA

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Cembrit Beroun 3:4
Branky: Martínek, V. Čermák,
Pazdera
Přes padesát diváků vidělo na třebaň-
ském Ostrově atraktivní zápas. Pro
domácí nezačal šťastně - po čtvrt ho-
dině si dal Soukup vlastní gól. O mi-
nutu později bylo ještě hůř, když šel
soupeř do dvoubrankvého vedení. Ve
20. minutě snížil Martínek, ale těsně
před přestávkou se hostům podařilo
náskok opět zvýšit. Ostrovan během
prvních deseti minut druhé půle zá-
sluhou V. Čermáka a Pazdery vyrov-
nal, ale utkání rozhodla ojedinělá
střela Cembritu z 67. minuty.   (Mák)
Svatá - OZT 5:3
Branky: Hejlek, Chmelík, Fojt

VŠERADICE, okresní III. třída
Všeradice - Svatá 4:2 
Góly: Vejvoda 2, Jakoubek, Simandl 
Chrustenice - Všeradice 1:7 
Branky: Simandl 3, Krejbich 3,
Staněk

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Libeň - Řevnice 0:0
Řevnice - Pikovice 2:0 
Branky: Matoušek, Wrobel 

BODY PRO HOSTY. V derby dvou velkých rivalů si tentokrát Černolice s
mladšími žáky Letů na jejich vlastním hřišti poradily.    Foto nn M. FRÝDL

Řevnice - Rekordní
účast, prosluněnou
oblohu, tuhé boje
na kurtech i zábavu
přinesl Václavský
turnaj v tenisu. 
Tradičním kláním

rodinných párů ve čtyřhře ukončil
28. 9. Sportclub Řevnice u místního

Liďáku letní tenisovou sezonu. 
„Připravte defibrilátor,“ žertoval ta-
tínek Filip Král před finále. Nejen
on měl za sebou hodně utkání a úna-
va stoupala. Možná i ta rozhodla.
Ačkoliv otec a syn Královi z Prahy
už vedli 4:1 nad domácím párem Pa-
vel a Michael Schierovi, nakonec
jim náskok nestačil. Schierovi otoči-
li na 6:4 a obhájili loňské prvenství.
V mladší kategorii, která každoroč-
ně doplňuje program Václavského
turnaje, vybojovala po roce opět
dvojice Štěpán a Emílie Mládkovi,
ovšem ve finále proti bojovnici na
síti Agátě Hüblové, která nastoupila
s tatínkem Karlem, to rozhodně ne-
měli snadné.
Pro vítěze hlavní kategorie Sport-
club připravil kromě věcných cen i
letošní novinku - obří putovní pohár,
na který bude každý rok zvěčněno
jméno vítězného páru. (šv)
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Turnaj ovládli Schierovi a Mládkovi

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
8. 10. 16:00 FK Lety - FK Komárov
15. 10. 16:00 FK Lety - FK Dobříč
KARLŠTEJN, okresní přebor
8. 10. 16:00 Karlštejn - Loděnice B      
16. 10. 16:00 Hořovicko - Karlštejn   
DOBŘICHOVICE, okres. III. třída
8. 10. 16:00 Jinočany - Dobřichovice
15. 10. VOLNO
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
8. 10. 16:00 OZT - Chrustenice
15. 10. 16:00 Všeradice - OZT
VŠERADICE, okresní III. třída 
8. 10. 16:00 Všeradice - Chodouň 
15. 10. 16:00 Všeradice - Z. Třebaň
ŘEVNICE, okresní IV. třída
9. 10. 16:00 D. Břežany B - Řevnice
16. 10. 16:00 Mníšek B - Řevnice
FK LITEŇ, okresní IV. třída 
9. 10. 16:00 FK Liteň - Osek B
16. 10. 16:00 Újezd B - FK Liteň

Mopeďáci Svinaře pořádali v sobotu 24. září IV. ročník závodu mopedů
Stadion na okruhu Svinaře-Hodyně-Vinice. Za přítomnosti velkého počtu
diváků se závodilo  ve dvou kategoriích: na neupravených mopedech jelo
tři kola 12 jezdců. Zvítězil Radek Mrtvý, druhý byl Jiří Vostárek, třetí Vác-
lav Sklenář. Na upravených mopedech jelo pět kol 10 závodníků - vyhrál
Miroslav Lisý st., druhý byl Radek Kanta a třetí Karel Brože. Jelo se za pl-
ného provozu a s dodržováním dopravních předpisů. Na křižovatkách
dohlíželi označení poředatelé, v pohotovosti byla i řevnická záchranka.
Poděkování patří pořadatelům, sponzorům i Blance Škarvadové za vyni-
kající pohoštění. Jana KozáKoVá, Svinaře      Foto Lucie BoxAnoVá

Mopedy nejrychleji jely Mrtvému a Lisému

S POHÁREM. Vítězové hlavní kate-
gorie Václavského turnaje Michael
Schier a Pavel Schier (zleva) s pu-
tovním pohárem. Foto ARCHIV


