
Poberouní - Krajské volby, které
se konaly 7. a 8. října, ve středních
Čechách vyhrálo hnutí aNO 2011.
Od voličů získalo 21,05 procent
hlasů a jeho lídryně Jaroslava
Pokorná Jermanová se pravděpo-
dobně stane novou středočeskou
hejtmankou. Vystřídá tak Miloše
Peteru z ČSSD. Volit přišlo 34,76
procent obyvatel kraje.
Lidé ve Středočeském kraji dali jas-
ně najevo, že si na krajském úřadě
přejí změnu. Vláda ČSSD po osmi
letech končí, ve volbách získalo nej-
víc hlasů hnutí ANO 2011, které ob-

sadí 16 křesel z 65, těsně za ním se
umístili Starostové a nezávislí
(STAN) s 15 křesly a teprve třetí je
ČSSD s jedenácti. Čtvrtá ODS má
mandátů deset, KSČM osm a TOP
09 pět. Jednání ještě neskončila, tak-
že zatím není jasné, kdo bude ve ve-
dení kraje a nový hejtman. Nejprav-
děpodobněji tento post obsadí Jaro-
slava Pokorná Jermanová. 
Ani u Berounky a na Podbrdsku se
ČSSD příliš nedařilo. V okrese Be-
roun zvítězilo ANO 2011 s 20,14 %,
za ním se umístila ODS (16,99 %) a
třetí skončila ČSSD (16,27 %). Ok-

res Praha-západ ovládli STAN s
23,77 %, druhé bylo ANO 2011
(17,16 %) a třetí ODS (15,61 %).
ČSSD nevyhrála v žádné ze šestnác-
ti sledovaných obcí Poberouní a
Podbrdska. V osmi obcích zvítězila
ODS, v dalších osmi ANO 2011,
hodně lidí volilo také STAN. V Čer-
nošicích, Srbsku a Svinařích dali
lidé poměrně dost hlasů České pirát-
ské straně, která se ale do krajského
zastupitelstva nedostala. Příliš neu-
spěla ani KSČM, větší podporu voli-
čů získala jen v Nesvačilech a Pod-
brdech. (Viz strana 3) (lh)

Pro opařenou holčičku
přiletěl vrtulník
Všenory - Vařící čaj na sebe 8. října
ve Všenorech převrhla roční holčič-
ka. Se zraněním na několika místech
těla ji do nemocnice dopravil vrtul-
níj rychlé záchranné služby.
„V rámci spolupráce se záchrankou
a policisty jsme byli k zásahu přivo-
láni i my,“ uvedl velitel Městské po-
licie Řevnice Jiří Dlask. „Roční dí-
venka na sebe v místě bydliště pře-
vrhla vařící čaj a opařila si pravou
ruku, pravý bok a horní část pravého
stehna,“ dodal, že kromě středočes-
kých záchranářů byl na místo  přivo-
lán i vrtulník, který přistál na louce
nedaleko nádraží. „Po rychlém ošet-
ření bylo zraněné dítě přepraveno do
nemocnice na pražských Vinohra-
dech,“ uzavřel Dlask. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Osmnáct hodin u požáru - str. 7

* Svinařští podepisují petici - str. 9

* Hrál i padesátiletý veterán - str. 12

Dobřichovice - S úspěchem se vrá-
tili z Národní přehlídky venkov-
ských divadelních souborů ve Vy-
sokém nad Jizerou dobřichovičtí
ochotníci. V komedii Mátový nebo
citron porotu zaujaly výkony Hed-
viky Hájkové a Jana SeiDla. Os-
matřicetiletý obyvatel Dobřicho-
vic baví publikum ve všech svých
divadelních rolích. Navíc dělá ma-
nažera »hvězdnému« písničkáři
Tomáši Klusovi.
Jak se ti ve Vysokém hrálo? 
Skvěle! Ostatně jako vždy, když hra-
jeme hru Mátový nebo citron. Je to z

mého pohledu za celou mou herec-
kou minulost nejvíce propracovaná
hra, cítím se v ní jako doma. Šlape to
jak hodinky. Od první generálky by-
lo všechno jasně dané a zůstalo to
tak doteď. Nic neměníme, nic nepři-
dáváme, je to konstantní a funguje
to. Skvělá spolupráce týmu herců v
čele s režisérem Petrem Říhou! 
Co jsi říkal na hodnocení poroty?
Hodnocení mi přišlo obohacující, a
to z úplně jiného úhlu pohledu, než
jsem doposud zažil. Jsem neskuteč-
ně spokojen s reakcí obecenstva, di-
váků. (Dokončení na straně 6)      (pan)

SMÁL SE I PO VOLBÁCH? Zadnotřebaňan Josef Pokorný šel za volební plentu ve viditelně dobré náladě. Jestlipak
mu úsměv vydržel i po zveřejnění volebních výsledků...? Foto NN M. FRÝDL

VE FRAKU. Jan Seidel při modero-
vání.         Foto Pavel JÍLEK

Chceme změnu! rozhodli voliči
VLÁDA ČSSD VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH PO OSMI LETECH KONČÍ

18. října 2016 - 21 (684) Cena výtisku 7 Kč

Svíčkovou hodnotil

Richard Tesařík

Populární ochotník dělá manažera Tomáši Klusovi

Senátorské křeslo
obhájil Jiří Oberfalzer
Poberouní - Senátorské křeslo za
Berounsko obhájil Jiří Oberfalzer.
Ve druhém kole voleb, jež se konalo
14. a 15. 10., získal od voličů 63,14
procent hlasů. Druhý kandidát, bý-
valý starosta Všeradic Bohumil
Stibal, si připsal 36,85 % hlasů.
První kolo senátních voleb se usku-
tečnilo 7. a 8. 10. O křeslo senátora
usilovali: Petr Hampl (APAČI 2017),
Jan Holásek (za KDU-ČSL, SZ a Ne-
straníky), Jiří Hroník (HOZK), Mi-
roslav Matyáš (KSČM), Jiří Ober-
falzer (ODS), Jiří Peřina (ČSSD), Bo-
humil Stibal (ANO 2011), Tomáš Trč
(Top 09, STAN). (Dokončení na str. 3)

Opravovali dílnu, našli
vojenské dýmovnice
Srbsko - Tři vojenské dýmovnice
byly nalezeny při rekonstrukci dílny
v Srbsku. Majitelka nemovitosti to
12. října oznámila na linku 158.
„Žena se domnívala, že našla vý-
bušniny, proto svůj nález nahlásila
na tísňové policejní číslo,“ sdělil ve-
litel karlštejnských policistů Jaro-
slav Dolejší. „Pyrotechnik potvrdil,
že se jedná o dvě vojenské dýmov-
nice RDG 2 a vojenskou dýmovnici
DA 60 B,“ dodal s tím, že pyrotech-
nik všechny tři dýmovnice zajistil
»k dalšímu opatření«.                 (mif)
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Návštěvníci ochutnávali houbové speciality

Pod prosluněnou odpolední oblohou
se v sobotu 15. října uskutečnil na
zámeckém nádvoří v Dobřichovi-
cích třetí ročník festivalu svíčkové
omáčky. Navázal na dopolední le-

tošní derniéru farmářských trhů a
ukazuje se, že rozhodnutí přesunout
soutěž o nejlepší svíčkovou z večera
na odpoledne bylo dobrým počinem.
Kromě 140 šťastlivců vlastnících

degustační vstupenky navštívily trhy
a festival další stovky ctitelů dobré-
ho jídla. Ti se nemuseli jenom olizo-
vat při pohledu na hodnotitele, mo-
hli si dopřát »komerční« svíčkovou
od pana Horáčka, Topferovy pečené
husy a Foie Gras, něco z uzenář-
ských specialit, nebo si vybrat ze
spousty dortů a sladkého pečiva.
Laická veřejnost se při hodnocení
svíčkových opět velmi shodovala s
odbornou porotou, ve které zasedli
mj. Helena Rytířová či muzikanti
Richard Tesařík a Pavel Sedláček.
Na třetí místo byl shodně nomino-
ván pan Macák a ani o osobě vítěze
nebylo sporu. Staronový účastník
Petr Sviták, šéfkuchař restaurace
Šárka z Prahy, vyhrál s velikým ná-
skokem. Jen stříbrné medaile mají
dva nositele. Zatímco lidem chutna-
la více svíčková od kolektivu pana
Topfera, odbornou porotu zaujal Do-
břichovičan Jindřich Pavlišta.

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Třebaňští oslavili havelské posvícení 
OTEVŘELI OPRAVENOU KAPLIČKU I DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY, SOUTĚŽILI VE VAŘENÍ, OCHUTNÁVALI KOLÁČE
Tři důvody slavit měli 15. října  Zad-
notřebanští.  Tím hlavním  bylo tra-
diční Havelské posvícení, dalším
požehnání zrekonstruované kapličce
a třetím důvodem k oslavě bylo otev-
ření herních prvků v zahradě u Spo-
lečenského domu.
Počasí se po dopolední přeháňce
umoudřilo a po druhé hodině, kdy
oslava proslovem starostky začala,
byla obloha bez mráčků a svítilo
slunce. Krásně opravené kapličce po-
žehnal řevnický farář Robert Hana-
čík, zazpíval místní Třebasbor. 
Poté se všichni přesunuli do zahrady,
kde už děti netrpělivě čekaly na své
vystoupení i na nové herní prvky. Dí-
ky Petru Pawlicovi se podařilo vy-
tvořit krásné hřiště. Děti odpočítaly a
starostka spolu se sponzorem a reali-
zátorem stavby přestřihli pásku.
Následovalo pěkné posvícenské vys-
toupení pod taktovkou učitelky Do-
miniky Šusterové. Pozadu nezůstali
ani ti nejmladší, kteří zatančili pod
vedením učitelky Míši Voborníkové
pásmo Krtek.
Pak už pomyslné pódium patřilo mo-
derátorovi Oldovi Burdovi, který si
získal děti i dospělé. Tančilo se, sou-
těžilo, veselilo. Kuchařská soutěž
Balíčkova vařečka, pořádaná jako
vzpomínka na zesnulého starostu
Stanislava Balíčka se těšila velkému
zájmu. Dopadlo to takto:
Posvícenský koláč: 1. Radka Jahel-
ková, 2. Lydie Slavkovová, 3. Miro-

slav Hejlek; Balíčkova vařečka (roz-
hodovali příchozí ochutnávající di-
váci): 1. Marie Ziková, 2. Filip Šte-
fan, 3. Kateřina Balíčková
Nejmladším účastníkem, který uvařil
teplý pokrm byl Filip Štefan (2004) -
za fazolový guláš dostal ještě zvlášt-
ní cenu.  
V prostorách zahrady byly stánky a
tvořivé dílny Salta, hasiči měli pěk-
nou střelnici, dlabaly se dýně a děla-
ly podzimní věnečky, vyráběly se an-

dělíčci, navlékaly korálky... K ochut-
nání byly koláče, sladové koule, klo-
básy, moravské víno i místní pivo
Bobr. Děti se povozily na koních.
Návštěvníci se rozcházeli až za úplné
tmy a ohlasy na akci byly jen pozi-
tivní. „Takovou povedenou akci jsem
tady za posledních pět let nezažil,
bylo to super!“ loučil se jeden z hos-
tů posvícení Jakub Ondřejovský.
Poděkování patří všem, kteří na akci
přišli, těm, kteří pomohli a těm, kteří

přispěli k tomu, abychom takové po-
vedené odpoledne mohli prožít.
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Druhý ročník řevnického Houbyfes-
tu se 8. října nesl v duchu klasického
sychravého podzimního dne, nicmé-
ně přilákal na 1000 návštěvníků. Ti
nejodvážnější se ráno v 7.00 pustili
do hledání hub a již v devět hodin
první startující byli zpět s košíkem
bedel, klouzků a několika pravých
hříbků. Houbová bilance byla uspo-
kojivější než v roce minulém, více
než 30 lidí se dopoledne vydalo na
odbornou vycházku s panem Mikší-
kem. I přes minimální nález hub,
které by umožnily otevřít výstavu ve
Dřeváku, byli účastníci z vycházky
nadšeni. 

V čajovně U Cherubína více než dvě
hodiny opět hovořil režisér Tomáš
Vorel o lysohlávkách a psychedelic-
kých houbách, útulný prostor čajov-
ny byl zaplněn. Děti měly na náměs-
tí možnost soutěžit o nejlépe nařeza-
ný špekáček, pro dospělé zde bylo
na třicet stánků, z toho u dvanácti z
nich si mohli dát houbové speciality.
Velice zajímavá byla poradna pana
Baiera, který hovořil o léčivých
učincích hub. Pro příští rok si pouze
přejeme, aby houby více rostly, aby
ještě přibylo stánků s houbovou té-
matikou a trošku více sluníčka. 
Text a foto Štefan ORŠOŠ, Řevnice

Nejlepší svíčkovou uvařil šéfkuchař Šárky

NA POSVÍCENÍ. Starostka Zadní Třebaně Markéta Simanová se sponzorem Petrem Pawlicou stříhají pásku u
nových herních prvků. Na druhém snímku moderátor odpoledne Olda Burda. Foto Petra FRÝDLOVÁ

V Řevnicích se konal
turnaj v karambolu

Na bazárku vymýšleli
netradiční jarmark
Leťánkův dětský bazárek se již po-
desáté uskutečnil 15. října v letov-
ském pivotelu MMX. Bazárek Le-
ťánku je známý nabídkou kvalitního
zboží za příznivou cenu, a tak se i
letos těšil hojné účasti. Prodávají-
cích se sešlo 17, o dvě více než loni.
K mání byly čepice, rukavice, boty,
bundy, kombinézy, lyžařské vyba-
vení, ale i hračky, knížky... Nedošlo
ale jen na obchodování, zákaznice si
při nákupech také dobře popovídaly
a během těchto hovorů vzniklo hned
několik nápadů na letošní netradiční
tvořivý jarmark, který se bude konat
v adventu. Výtěžek z bazárku putu-
je na podporu Leťánku, který od
svého založení funguje na nezisko-
vém principu a díky dobrovolnické
práci. Díky pivotelu, který poskytl
své prostory zdarma. Těšíme se už
nyní na jarní bazárek a přejeme pří-
jemné podzimní i zimní dny.

Jitka NOSKOVÁ, Řevnice
DOBRÁ, MOC DOBRÁ. Na různých provedeních svíčkové si v Dobřichovi-
cích pochutnávali malí i velcí. Foto NN M. FRÝDL

Osm hráčů se zúčastnilo turnaje v
karambolu, který se konal 15. října
v řevnické restauraci U Pošty. Nej-
starším účastníkem byl devětasedm-
desátiletý Sláva Šefl st. (na snímku),
který postoupil do čtvrtfinále. Tur-
naj vyhrál Michal Sviták, druhý byl
Zdeněk Wildmann, třetí Tomáš Pro-
cházka. V sobotu 22. 10. se U Pošty
bude konat turnaj v šipkách. Bližší
informace v restauraci.    Text a foto

Milan ZELENÝ, Řevnice
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Výsledky voleb do krajského zastu-
pitelstva: Volební účast ČR 34,57 %
Volební účast Stč. kraj: 34,76 %
ANO: 20,76 % hlasů, 16 mandátů
STAN: 18,43 % hlasů, 15 mandátů
ČSSD: 13,75 % hlasů, 11 mandátů
ODS: 13,05 % hlasů, 10 mandátů
KSČM: 10,13 % hlasů, 8 mandátů
TOP 09: 6,54 % hlasů, 5 mandátů

Okres Beroun
Volební účast 34,63 %
ANO 20,14 %
ODS 16,99 %
ČSSD 16,27 %
KSČM 12,58 %
STAN 10,03 %
TOP 09 6,15 %

Okres Praha – západ
Volební účast 38,05 %
STAN 23,77 %
ANO 17,16 %
ODS 15,61 %
TOP 09 11,54 %
ČSSD 7,34 %
KSČM 5,84 %

Černošice
Volební účast 45,69 %
ODS 24,17 %
STAN 17,2 %
TOP 09 15,85 %
ANO 13,85 %
Česká pirátská strana 6,48 %

Dobřichovice
Volební účast 50,35 %
ODS 38,84 %
ANO 14,19 %
STAN 12,47 %
TOP 09 10,81 %
ČSSD 5,78 %

Hlásná Třebaň
Volební účast 43,17 %
ODS 28,2 %

ANO 19,55 %
STAN 12,5 %
TOP 09 10,89 %
ČSSD 7,37 %
Chlumec
Volební účast 34,78 %
ANO 21,81 %
ČSSD 16,36 %
KSČM 13,63 %
ODS 11,81 %
SPD-SPO 10,9 %
STAN 6,36 %

Karlík
Volební účast 49,44 %
ODS 38,41 %
ANO 16,38 %
STAN 7,34 %
KSČM 6,77 %
Karlštejn
Volební účast 36,47 %
ODS 24,35 %
ANO 16,66 %
ČSSD 15,81 %

KSČM 9,4 %
TOP 09 7,69 %

Lety
Volební účast 42,78 %
ODS 31,31 %
ANO 19,68 %
STAN 17,89 %
TOP 09 9,84 %
Liteň
Volební účast 27,75 %
ANO 23,7 %
STAN 13,79 %
ČSSD 11.63 %
TOP 09 9,48 %
ODS 7,32 %
Osov
Volební účast 42,40 %
ANO 21,18 %
ČSSD 16,1 %
STAN 12,71 %
TOP 09 11,01 %
ODS 10,16 %
KSČM 10,16 %

Podbrdy
Volební účast 48,55 %
ANO 23,45 %
KSČM 18,51 %
ODS 14,81 %
ČSSD 14,81 %
Řevnice
Volební účast 43,29 %
ANO 19,6 %
STAN 19,14 %
ODS 18,23 %
TOP 09 12,61 %
ČSSD 7,35 %
Skuhrov
Volební účast 37,67 %
ANO 29,19 %
ČSSD 16,05 %
ODS 14,59 %
STAN 11,67 %
TOP 09 7,29 %
KSČM 6,56 %
Srbsko
Volební účast 35,71 %
ODS 25,67 %
ANO 16,78 %
STAN 11,88 %
ČSSD 9,79 %
Česká pirátská strana 9,79 %
Svinaře
Volební účast 39,34 %
ANO 20,61 %
STAN 18,55 %
ODS 18,04 %
TOP 09 11,85 %
Česká pirátská strana 8,24 %

Všenory
Volební účast 38,28 %
ODS 22,81 %
ANO 18,97 %
STAN 14,49 %
TOP 09 11,51 %
KDU-ČSL, SZ, SNK ED 8,1 %
ČSSD 6,6 %

Všeradice
Volební účast 51,85 %
ANO 24,85 %
ČSSD 14,12 %
SPD-SPO  11,29 %
KSČM 10,73 %
ODS 9,6 %

Zadní Třebaň
Volební účast 47,2 %
ANO 25,49 %
STAN 18,62 %
ODS 15,03 %
ČSSD 9,47 %
KSČM 8,16 % (lh)

Senátorem se stal...
(Dokončení ze strany 1)
Do druhého kola s náskokem pos-
toupil Jiří Oberfalzer, kterému dalo
hlas 9 013 voličů (23,69 %), s ním
se utkal Bohumil Stibal, jenž získal
6 385 hlasů (16,78 %). Ve druhém
kole pak voliči rozhodli o vítězství
Jiřího Oberfalzera.
Bývalý starosta Všeradic Bohumil
Stibal zabodoval v Litni, Svinařích,
Zadní Třebani, v Osově i v Podbr-
dech - zde všude Jiřího Oberfalzera
porazil. V domovských Všeradicích
ho volilo 53 % a v Nesvačilech do-
konce 63,15 % voličů. V ostatních
sledovaných obcích Poberouní a
Podbrdska dali lidé hlas Jiřímu
Oberfalzerovi, který je senátorem za
Berounsko už dvanáct let. Volební
účast v prvním kole byla 35,40 %,
ve druhém kole přišlo do volebních
místností 15,38 % voličů.             (lh)

* Volební účast byla v našem regio-
nu tradičně vyšší než jinde, téměř
všude přišlo k volebním urnám více
než 40 % voličů. V Černošicích vo-
lilo 45,69 % lidí, v Karlíku 49,44 %,
v Dobřichovicích přes 50 % a ve
Všeradicích dokonce 51,85 procent
lidí – tady zřejmě přišli voliči pod-
pořit v senátních volbách bývalého
starostu Bohumila Stibala.
* Hnutí ANO 2011 vyhrálo nejen v
našem kraji, ale i v celé republice,
kde získalo celkem 21,05 % hlasů.
Zatímco v celé ČR skončila na dru-
hém místě ČSSD, v našem kraji ji
předběhli ještě Starostové a nezávis-
lí (STAN). To je velký úspěch, pro-
tože celorepublikově skončila tato
strana až sedmá. STAN určitě pomo-
hla Dana Drábová, jež je Středočeš-
ka, takže ji lidé v našem kraji volili:
získala 11 592 preferenčních hlasů.
* Preferenční hlasy jsou vůbec za-
jímavé. Starosta Kolína Vít Rakušan

ze STAN jich získal 8 289, Martin
Kupka z ODS a starosta Líbeznic 5
426, lídryně ANO 2011 Jaroslava
Jermanová 4 581 a současný hejt-
man Miloš Petera z ČSSD 3962. 

* Do krajského zastupitelstva byla
za ANO 2011 zvolena Jaroslava
Němcová z Dobřichovic a za ODS
bývalý dobřichovický starosta Mi-
chael Pánek. (lh)

Účast byla v našem kraji nadprůměrná!

U URNY. Jedna z obyvatelek Letů u volební urny.      Foto Karel RÁŽ

POMOCNÍK. Zadnotřebaňanka Iva-
na Nájemníková dorazila k volbám i
se svým ani ne ročním synkem Mar-
kem. Foto NN M. FRÝDL

POPRVÉ VE ŠKOLE. V Řevnicích lidé poprvé volili v nové budově základní
školy. Foto NN M. FRÝDL

Jak dopadly volby do krajské »vlády«
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V »kulturáku« hrálo 13 kontrafagotistů
ZADNOTŘEBAŇSKÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE ASPIRUJE NA ZÁPIS DO GUINNESSOVY KNIHY REKORDŮ

Medové odpoledne (MO) v Zadní
Třebani se stalo již tradicí a zřejmě i
inspirací. Letos se jednalo o jeho tři-
náctý ročník. 
První ročníky akce byly provázeny
nedůvěrou členů včelařské organiza-
ce v Litni, manželky i mých kolegů,
hudebníků. K 85. výročí založení na-
ší včelařské organizace a pětiletému
působení mého souboru Harmonia
Mozartiana Pragensis jsem se totiž
rozhodl uspořádat akci, jež by spojo-
vala tyto dvě diametrálně rozdílné
lidské aktivity. Programové schéma
akce zůstaůp zachováno dosud a ná-
vštěvníci se nad ním nepozastavují. 

Asi nejoriginálnější vsuvkou do pro-
gramu je zřejmě vystoupení kontra-
fagotistů.  Požádal jsem kamaráda a
spolužáka z konzervatoře Jiřího
Vondrovice (má chatu v Hlásné Tře-
bani), zda by se mnou na prvním
ročníku neprovedl zhudebnění rece-
sistního textu Ervína Schuhoffa. Ten
skladatel připsal vůbec k první sólo-
vé skladbě pro kontrafagot s názvem
Basový slavík. Nebyl ale čas na na-
psání skladby, tak jsem Jirku popro-
sil, aby něco zpíval a já že budu něco
hrát. Nakonec v nejmenovaném pe-
riodiku vyšla zpráva, že na MO byla
provedena světová premiéra skladby
Pavka Dostaliče. Jméno autora jsme
odvodili od jednoho bývalého politi-

ka. No a letos nás již bylo v Zadní
Třebani 13, což je jistě na zápis do
Guinnessovy knihy rekordů!
Na letošním MO se podruhé předsta-
vil originální místní Třebasbor se
sbormistrem Václavem Fürbachem.
Měli možnost zazpívat si i za dopro-
vodu zmíněných kontrafagotů. Je
řada sborů, které zpívají s filharmo-
niemi, orchestry, orchestříčky či sku-
pinami muzikantů. Třebasbor je ale
v tomto ohledu jediný a - jedinečný.
Potkávám lidi, kteří vzpomínají na
provedení skladeb Depresivní včela
a hlavně na Vůni šeříku, která prvně
zazněla při slavnostním zprovoznění
kanalizace v Zadní Třebani.
Letos akci zrovna nepřálo počasí. To

se odrazilo i na návštěvnosti. Přesto
byl sál Společenského domu docela
slušně zaplněn. Bylo zde i dost ma-
lých návštěvníků, pro něž stále hle-
dám další vhodné aktivity. Velice rád
uvítám případné nápady.
V roce 2019 by měla ZO Českého
svazu včelařů Liteň  slavit 100. vý-
ročí založení. Za tímto účelem se po-
kouším - zatím bezvýsledně - sehnat
informace o zrodu spolku. Proto si
dovuji oslovit čtenáře Našich novin,
zda by nebyli nápomocni. Uvítám
jakékoliv informace, snímky, písem-
nosti..., jež se k naší organizaci vzta-
hují.      Luboš FAit, Zadní třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
19. 10. 20.00 PSÍ SRDCE
21. 10. a 29. 10. 17.30 (So 15.30) LI-
CHOŽROUTI
21. 10. 20.00 INFERNO
22. 10. 15.30 AŽ NA SEVERNÍ PÓL
22. 10. 17.30 BEATLES: EIGHT DAYS
A WEEK
22. 10. 20.00 OSTRAVAK OSTRAVSKI
28. 10. 17.30 DOCTOR STRANGE
28. 10. 20.00 DEVÁTÝ ŽIVOT LUISE
DRAXE
29. 10. 17.30 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
29. 10. 20.00 TENKRÁT V RÁJI

KINO LITEŇ
Kino promítá až v listopadu.        (vš)

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18. 10., 21. 10., 23. 10., 24. 10., 28. 10.
17.30 (21. 10. a 24. 10. 20.00, 23. 10.
18.30,   BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
18. 10. 20.00 TONI ERDMANN
19. 10. 13.45 ANGRY BIRDS VE FILMU
19. 10. a 29. 10. 18.30 (So 20.00) DÍTĚ
BRIDGET JONESOVÉ
20. 10. a 24. 10. 15.30 (Po 17.30)
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
20. 10. a 27. 10. 17.30 OSTRAVAK
OSTRAVSKI
20. 10. 20.00 ZDALEKA
21. 10. 22. 10., 30. 10. 17.30 (So 20.00,
Ne 18.30) INFERNO
17. 10. 20.00 HEDI
22., 23. a 30. 10. 15.30 LICHOŽROUTI
22. 10. a 25. 10. 17.30 DEVÁTÝ ŽIVOT
LOUISE DRAXE
25. 10. 20.00 KISS ROCK VEGAS
26. 10. 17.30 ANTHROPOID
26. 10., 28. 10., 29. 10., 31. 10. 20.00 (So
17.30) DOCTOR STRANGE
27. 10. 20.00 MONSIEUR CHOCOLAT
29. 10. 15.30 HLEDÁ SE DORY
31. 10. 17.30 INSTALATÉR Z TUCH-
LOVIC

KINO RADOTÍN
18. 10. 17.30 KRYCÍ JMÉNO HOLEC
18. 10. 20.00 BOŽSKÁ FLORENCE
19. 10. 17.30 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
19. 10. 20.00 INFERNO
20. 10. A 25. 10. 17.30 MONSIEUR
CHOCOLAT
20. 10. a 22. 10. 20.00 JACK REA-
CHER: NEVRACEJ SE
21. 10. a 22. 10. 16.30 (So 15.30) KUBO
A KOUZELNÝ MEČ (Pá 3D)
21. 10., 26. 10., 29. 10. 19.00 (St 17.30,
So 20.00) OSTRAVAK OSTRAVSKI
22. 10. 17.30 SIROTČINEC SLEČNY
PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
23. 10. 15.00 TAKOVÉ JSOU VŠECH-
NY (přenos opery)
25. 10. 20.00 KISS ROCKY VEGAS (zá-
znam koncertu)
26. 10. 19.30 TONI ERDMANN
27. 10. 17.30 AKCE ARKTIDA
27. 10. 20.00 KRÁSNÉ DNY V ARAN-
JUEZ 3D
28. 10. a 29. 10. 17.30 (So 15.30)
LICHOŽROUTI
28. 10. 20.00 TENKRÁT V RÁJI
29. 10. 17.30 SVATÝ PETR A PAPEŽ-
SKÉ BAZILIKY ŘÍMA 3D (dokument)

SPOLEČNĚ S FAGOTISTY. Třebasbor na Medovém odpoledni vystoupil za
doprovodu kontrafagotů. Foto Luboš FAIT

Až do 8. listopadu pokračuje Mezi-
národní hudební festival Talichův
Beroun 2016.
Letošní, již 34. ročník akce láká na
koncerty rozličného dramaturgické-
ho záběru, na mozartovské oslavy i
hudební novinku uvedenou ve svě-
tové premiéře. Hlavní festivalovou
scénou je nedávno zrekonstruovaný
Kulturní dům Plzeňka v Berouně. 
Specialitou je různorodý doprovod-
ný program obohacený o nový
výstavní projekt, tzv. Výtvarný Tali-
chův Beroun. Organizátoři tradičně
myslí rovněž na hudební vzdělávání
studentů základních i středních škol,

pro něž jsou připraveny besedy s
účinkujícími, workshopy či účast na
vybraných koncertech.
Aktuální program festivalu:
18. 10. Prague Cello Quartet za-
hraje skladby P. I. Čajkovského, J.
S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Debus-
syho, B. Smetany, A. Dvořáka aj.
25. 10. Akademie komorní hudby
uvede díla B. Martinů, W. A. Mo-
zarta a A. Dvořáka
1. 11. Martinů Voices zapějí sklad-
by G. P. da Palestriny, J. Brahmse,
V. Tormise, L. Janáčka, B. Martinů...
Začátky koncertů v 19.30.
Barbora DUŠKOVÁ, Zámek Liteň

Tipy NN
* Knihu Znovu o věcech a lidech
»přivítá do světa čtenářů« 20. 10.
obyvatel Dobřichovic Emil Calda.
Slavnostní večer začne od 20.00 v
dobřichovickém sále Dr. Fürsta, za-
hraje Velbloud Jazz Quartet.      (toh)
* Mladá jazzová kapela Ostrich
Quartet vystoupí v kině Clubu Kino
Černošice 21. 10. od 20.00.          (vš)
* Maňáskové divadlo Lucie Hav-
líčkové zahraje 22. 10. od 10.00 v
Dobřichovickém domku. (std)
* Na XIII.  ročník oslav Samhainu
zve Informační centrum keltské kul-
tury. Na zámku Nižbor bude 22. 10.
od 12.00 připravena archeologická
dílna, ukázky keltské zručnosti a
ochutnávání tradičních pokrmů i ná-
pojů. Zahrají skupiny Dick O´Brass,
Vintage Wine, Rookery a Fear Dar-
rig, zatančí soubor Gall-Tír. Prog-
ram vyvrcholí magickým rituálem
plným ohně. Vstupné 100/50, rodin-
né 200 Kč. Veronika MIKešoVá
* Bluesový koncert maďarských
muzikantů Fekete Jenő & Horváth
Misi si můžete poslechnout 22. 10.
od 20.00 v černošickém Clubu Ki-
no. (vš)
* Divadélko Evy Hruškové zahraje
23. 10. od 15.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice pohádku o princezně
se zlatou hvězdou. (ak)
* Koncert ke 175. výročí narození
Antonína Dvořáka se koná 23.10. od
15.30 ve Svatém Janu pod Skalou.
Účinkuje Pražský smíšený sbor.  (jš)
* Pohádku s písničkami Mraveniště
slaví 10 let uvede divadlo Bluud
teátr 23. 10. od 16.00 v Clubu Kino
Černošice.  (vš)
* Beseda Aleny Šarounové z cyklu
Architektonická setkávání, tentokrát
na téma slunečná renesance se usku-
teční  23. 10. od 17.00 v sále Dr.
Fürsta Dobřichovice. (ak)
* Na Vodnářský zvon zahraje 26.
10. od 18.30 v kině Řevnice Tomáš
Pfeiffer. Info na www.dub.cz/cs/kon-
certy. Vstupné 120/90 Kč.           (vh)
* Fotografie Alfreda Šupíka jsou do
26. 10. vystaveny ve velkém sále
zámku Dobřichovice. (ak)
* Blues-rockový kvartet z Maďar-
ska Jack Cannon Band se představí
28. 10.  od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Malý punkový festival nazvaný
PROCHY 18! se uskuteční 29. 10.
od 17.00 v černošickém Clubu Ki-
no. Účinkují skupiny 008, Inkoust
pana Boučka, Daily Coffee, P.U.M.
a Compromysh. (vš)
* Výstavu Kámen a fotografie so-
chaře Jaroslava Řehny i fotografa
Jana Neuberta hostí do konce října
Galerie Bím Dobřichovice.         (ak)

V neděli 9. 10. vystoupil smíšený pěvecký soubor Canto Carso z Řevnic
pod vedením Romana Michálka spolu s flétnovým souborem Fautores v
koncertní síni Trojice ve městě Písek. Náplní koncertu byla ukázka z děl,
která mohl vyslechnout již sám Karel IV. Pěvecký sbor také nastudoval
Latinskou hru Tří Marií ze XIII. století v úpravě Jana Hanuše, která vzbu-
dila velkou odezvu mezi posluchači. Zpěváci i hudebníci si odvezli z toho-
to koncertu krásné zážitky a doufám, že to nebylo poslední vystoupení ve
městě Písek, které je, mimochodem, také velmi krásné. 
Foto ARCHIV                                            Hana LACMANOVÁ, Karlštejn

Festival pokračuje do listopadu

Řevnický sbor zpíval písně z dob Karla IV.
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Všeradův kurýr

Je odvoleno a zvoleno. Za námi jsou
nejen krajské volby, ale i volby se-
nátní, kterých jsem se tentokrát ak-
tivně účastnil i já. I když jsem do Se-
nátu nakonec zvolen nebyl, už sa-
motný postup do druhého kola pova-

žuji za obrovský úspěch. A obrov-
skou zkušenost.
Chci ještě jednou poděkovat celému
svému volebnímu týmu za jeho poc-
tivou, velice kvalitní a obětavou prá-
ci. Bez těchto lidí bych nikdy nedo-
sáhl toho, co se podařilo.
Děkuji všem voličům, kteří přišli k
volbám a dali mi svůj hlas. Zvláště
občanům Všeradovy země patří mo-
je maximální poděkování, vždyť zde
volební účast dosáhla velice nadprů-
měrných čísel (Všeradice 48,15%,
Vinařice 45,57%, Podbrdy 34,68%)
Nesvačily 43,8%, Trubská 44,81%).
Právě tato čísla dokazují, že lidé mo-
ji práci oceňují. Velice jim za to dě-
kuji. Chci je ujistit, že ve všem, co
jsem dělal pro náš venkov doposud,
budu pokračovat. Své hlavní volební

heslo Lepší venkov rozhodně neberu
jako frázi - dokázal jsem to, myslím,
nesčetněkrát a hodlám to dokazovat
i nadále.
Celé volební klání bylo po všech
stránkách náročné, ale musím říci,
že během kampaně jsem poznal mn-
oho příjemných a zajímavých lidí.
Na druhou stranu jsem ovšem také
poodhalil roušku vysoké politiky a
bohužel musím říci, že se zde nehra-
je příliš férová hra, slovo chlapa zde
nic neznamená. Jsem upřímně rád,
že celá naše kampaň byla vedena
čistě a bez špíny a podrazů. 
Blahopřeji vítězi k jeho úspěchu a
chci věřit, že jeho práce v Senátu bu-
de v následujících šesti letech lepší,
než v předchozích dvanácti.

Bohumil STIBAL, Všeradice

Díky všem, kteří mi dali hlas!
B. STIBAL: VE VŠEM, CO JSEM DOSUD DĚLAL PRO VENKOV, BUDU POKRAČOVAT

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 21/2016 (213)

MAGDALENA NA VÝSTAVĚ. Ovoce a zeleninu si na zahrádkářskou výstavu za Zámeckého dvora ve Všeradi-
cích přišla prohlédnout také zdejší slavná rodačka M. D. Rettigová.            Foto Václav SEDLÁČEK

Zahrádkářům na výstavě
radil mykolog Jiří Baier
Osmý ročník výstavy ovoce a zeleniny
uspořádali zahrádkáři ze Všeradic - již
tradičně při příležitosti kuchařské soutěže
Vaření se zámeckou paní. Expozice byla
umístěna v konferenční místnosti Zá-
meckého dvora, kterou nám bezplatně
poskytl Bohumil Stibal.
Tarantovi znovu z biotvarohu připravili
tři druhy výborných pomazánek, které
mohli návštěvníci výstavy ochutnat. Zají-
mavé také byly rady předního mykologa
Jiřího Baiera doprovázené ochutnávkou
jeho specialit z hub. Mezi návštěvníky
výstavy nechyběla ani moderátorka sou-
těže Markéta Hrubešová či krajani z ru-
munského Gerniku.
Výstava, kterou jsme připravili s aktivní-
mi členkami a členy naší organizace, byla
podle ohlasu i zápisů do knihy návštěv
zajímavá a výtvarně krásně uspořádaná.
Děkuji zahrádkářům, občanům Všeradic,
Nesvačil a Podbrd za to, že svými výpěst-
ky přispěli k jejímu úspěchu.
Všem zahrádkářům a ostatním pěstitelům
přeji do dalšího období hodně zdraví a
radosti z pěstitelských úspěchů.

Václav SEdLÁČEK,
předseda MO ČZS Všeradice

Všeradické přípravce turnaj ve Zdicích nevyšel

Z podbrdského kraje
* Zrekonstruovaná kaplička ve Vi-
žině bude vysvěcena 22. 10. v 10.00.
Zároveň bude uvedena do provozu
nově vybudovaná kanalizace. Od
14.00 se v restauraci Europajzl koná
posezení s kapelou Třehusk.       (jaf)
* Lampionový průvod na památku
zesnulých a na počest Dne vzniku
samostatného Československa se ve
Všeradicích bude konat 28. 10. Sraz
je v 18.00 na horní návsi u hasičárny,
na závěr bude připraven táborák. 

Petra KrATOchVíLOVÁ
* Výstava Domácí kuchařka umě-
lecké skupiny ArtFruit je v galerii
M. D. Rettigové Všeradice k vidění
do 30. října.    Veronika ČErVENÁ
* Prodejna ve Svinařích byla vyk-
radena v noci z 1. na 2. 10. Neznámý
zloděj vypáčil dveře, vzal 1.500 Kč z
pokladny, alkohol a cigarety. Způso-
bil škodu 22.000 Kč.                    (jad)

Turnaj, který se konal v sobotu 15.
října ve Zdicích, mladší přípravce
Všeradic po výsledkové stránce
moc nevyšel. Sehráli jsme čtyři zá-
pasy, ale pouze v jednom z nich se
nám podařilo skorovat. Důsledně
jsme se drželi »čisté« hry, přesto, že
několik našich kluků bylo od soupe-
ře pěkně pokopaných. Negativní
výsledky ovlivnily i góly z přímých
kopů z vlastní poloviny, nebo z na-
padání brankáře ve »vápně« (obojí
je u mladších přípravek zakázáno).
Nicméně nic to nemění na tom, že s
nulou na kontě se vyhrávat nedá. Na
míči jsme byli v mnoha situacích
oproti soupeři lepší, ale v koncovce

nám pak chyběl důraz a bojovnost.  
V neděli hrála ve Zdicích i starší
přípravka a z pěti týmů skončila tře-

tí. Kluci zaslouží pochvalu za krás-
nou kombinační hru. Text a foto 

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Krajem projel expres
Historický vláček - Všeradův expres
projel naším krajem i Prahou. Jízdu
1. října zorganizoval Bohumil Sti-
bal, kandidát na senátora.
Ráno vyjel vláček ze Zdic, pokračo-

val přes Beroun do Loděnic i Hosti-
vic, projel Prahou a vrátil se zpět k
Berounce. My jsme nastoupili v Zad-
ní Třebani a vyrazili do Lochovic.
To už byl vláček plně obsazen. Ces-
tou i na každém nádraží vyhrávala
staropražská kapela Třehusk, někde
byl připraven program pro děti. Pan
Stibal »okupoval« poslední vagon
(na snímku) a na zastávkách nabízel
výborný guláš i speciálně uvařené
pivo Senátor. Byla to velmi podaře-
ná akce. Jelikož známe skoro všech-
ny písničky kapely Třehusk, pěkně
jsme si s ní zazpívali.         Text a foto

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Populární ochotník, manažer Kluse
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Letošní Cena Našich novin už zná tucet finalistů

Ani jsem netušil, že se dá inscenace
posuzovat z tolika stran. Pro mě je
nejdůležitější reakce publika, pocit,
že jsme diváky pobavili a rozesmáli.
Že jsme jim udělali radost. Porota to
samozřejmě vidí mnohem odborněji,
hodnotí věci jako dramaturgii, čemuž
se my, ochotníci, v podstatě nevěnu-
jeme, a dramaturga ani nemáme.
V komedii představuješ ochotníka -
začátečníka, navíc trochu protekč-
ního. Byla ti role sympatická?
Od začátku, kdy jsme začali zkoušet,
jsem vůbec netušil, o koho jde. Os-
tatně jako vždy. Finální podoba po-
stavy vzešla zhruba 14 dní před ge-
nerálkou - v tu chvílí jsem si byl jis-
tý, že to, jak to dělám, jak postavu
hraju, že tak je to hotové. Ale vlastně
jsem vůbec netušil, jestli to bude při-
jaté a co to vůbec bude. Nicméně
jsem cítil, že to je tak, jak to je a že
tak to bude... Funguje to.
Lidé v našem regionu tě znají ze-
jména z komediálních rolí. Jaké ro-
le jsou ti blízké?
Právě ty komediální. Mě baví divad-
lo, které lidi pobaví. A k tomu je po-
třeba určitá dávka smyslu pro legra-
ci. A to asi mám dané. Já si třeba ne-
dokážu představit vážnou roli, kdy
nemám zpětnou vazbu publika, kte-
rou je pro mě smích. Pro mě je v di-
vadle největší interakce mezi herci a
publikem to, když odcházejí pobave-
ní a smějí se.
Tvoje zatím nejoblíbenější role?
Z divadelních je to právě Honza alias
Henry v Mátovém. Je mi nejblíž.
Jakého úspěchu si nejvíc vážíš? 

Na divadelních prknech si nejvíc po-
važuju toho, co právě dělám. Co prá-
vě hraju. Co právě zkouším. V Dob-
řichovicích i Řevnicích je spousta
skvělých lidí, se kterými rád tvořím,
to je prostě nejvíc. Musí mě to bavit,

úspěch je důležitý až pak...
Již jsi hrál i ve filmu, v profesionál-
ním divadle. Neuvažuješ o dráze
profesionálního herce?
Ne. Miluju to naše ochotnické. Tam
si do jisté míry můžu dělat, co chci. 

Letošní sezona byla pro tebe nabitá.
Brouk v hlavě, Mátový nebo citron,
pohádka, oslavy Lesního divadla v
Řevnicích... Stíháš to všechno?
Všechno to byly velmi povedené a
krásné věci. Byl jednou jeden král v
hlavních rolích s Petrem Říhou a Ji-
řím Šafránkem pod vedením Lucie
Kukulové byl naprosto nezapomenu-
telný zážitek. Sto let divadla s Alicí
Čermákovou pro mě byla velká čest!
O Mátovém jsem toho řekl už dost a
Brouk je prostě obrovský titul, který
se neskutečně povedl. A rád bych to
ještě doplnil: Voskovec + Werich +
Ježek v Divadle ABC, což jsme uvá-
děli jako moderátoři s Jiřím Šafrán-
kem s texty Terezy Verecké. Byla to
vzpomínka na slavnou trojici v podá-
ní Dobřichovické komorní filharmo-
nie v čele s Dušanem Navaříkem.
Bylo by asi dobré zmínit, že orchestr
byl plný dětí, které byly schopné fun-
govat jako opravdový orchestr.
Ale abych odpověděl: zatím evident-
ně stíhám. Mám totiž pár vzácných
lidí, kteří mi pomáhají...
Pracuješ jako manažer pro Tomáše
Kluse. Jak ses k této profesi dostal a
co je na ní nejnáročnější?
S Tomášem jsem se seznámil díky
jeho ženě Tamaře, kterou znám už od
dětství. Moc mě to baví, ale je to pro
mě něco úplně nového. Nejnáročněj-
ší je vstřebat to množství informací,
které se na vás valí ze všech stran.
On je, zaplať pánbůh, naprosto poho-
dový a klidný člověk. Pracujeme s
radostí, humorem a svobodou. 

Pavla NOVÁČKOVÁ  

Poberouní – Vyhlášení Ceny NN –
Ceny Arnošta Tučka za rok 2016
se kvapem blíží. Je na čase před-
stavit finalisty. Po sečtení hlasů,
které kandidátům dali členové re-
dakční rady i členové Akademie
laureátů a preferenčních hlasů od
čtenářů Našich novin se do finále
probojoval tucet nominovaných.
Vzhledem k tomu, že vyhlášení lau-
reáta se tradičně uskuteční na letov-
ském posvícení v sobotu 12. 11. od
14.45 hodin, máte ještě dost času po-
slat na adresu redakce »svým« favo-
ritům – nyní už jen z uvedené finálo-
vé dvanáctky – preferenční hlasy.
Každý hlas může být rozhodující!
Autor jednoho z těchto hlasů získá

dárkový balíček od redakce a finanč-
ní prémii od partnera ceny, firmy
K&V Elektro. Více o minulých ce-
nách se dočtete na http://cnn.naseno-
viny.net. Josef KOZÁK

Finalisté Ceny Našich novin –
Ceny Arnošta Tučka 2016

1. BLAŽENÍN Pavel, Černošice -
za organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích za pomoc s akce-
mi v regionu
2. FIALOVÁ Jana, Vižina - za prá-
ci pro obec, za organizování akcí, za
spolupráci s NN
3. FLEMR Jan, Řevnice - za dlou-
holetou aktivní  spolupráci s dětskou
muzikou Notičky, za organizaci a re-

žijní vedení ochotnických divadel-
ních představení Ať žijí duchové a
Balada pro banditu
4. HRÁCH Jiří, Liteň - za obětavou
práci pro liteňské dobrovolné hasiče
a vedení dětských táborů Zálesák
5. KONVALINKA Vnislav, Hlásná
Třebaň - za rozvoj obce, aktivní
účast na kulturních akcích v obci i
okolí
6. KRÁL Karel, Dobřichovice - za
přínos amatérskému divadlu, za sk-
vělou reprezentaci regionu prostřed-
nictvím muzikálu Noc na Karlštejně
7. KRATOCHVÍL Václav, Dobři-
chovice - za dlouholetou intenzivní a
všestrannou práci pro Dobřichovice,
za účast v místním kulturním dění i

zásluhu na kvetoucí spolupráci se
zahraničními partnerskými městy
8. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň
- za enormní snahu o záchranu liteň-
ského zámku a zachování odkazu
operní pěvkyně Jarmily Novotné
9. PROCHÁZKA Petr, Svinaře -
za dlouholetou práci pro obec i míst-
ní Sokol
10. STIBAL Bohumil, Všeradice -
za snahu o povznesení i rozvoj Vše-
radic, za přínos rozvoji Podbrdska
11. VAŇKOVÁ Ludmila, Řevnice
- za historickou ságu Karel IV., Otec
vlasti, za šíření povědomí o historii
12. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za
intenzivní práci pro místní Kynolo-
gický klub

S DIPLOMEM. Jan Seidel s diplomem, který si přivezl z divadelní přehlíd-
ky ve Vysokém nad Jizerou. Foto Ondřej NOVÁČEK

MASÁŽ je vhodný
způsob RELAXACE
Nabízím sportovní, rekondiční a medovou

masáž, indickou antistresovou masáž hlavy
či celotělovou pro komplexní uvolnění.

Služby poskytuji i u klientů doma.

Objednat se můžete 
na telefonu 607 518 280

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
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Jiří Suchý, slavný divadeník, básník,
výtvarník, muzikant..., oslavil své
85. narozeniny. Ne zrovna obvyklý
dárek pro něj připravili režisér Jiří
Vondrák a Zámek Liteň - natočili
dokumentární film.
Ve snaze vzdát jubileu slavného
umělce náležitou poctu podpořila
nezisková organizace Zámek Liteň,
jejímž hlavním polem působnosti je
popularizace jména světoznámé
pěvkyně Jarmily Novotné, vznik do-

kumentárního filmu s titulem Jiří
Suchý: Moje souboje a boje. Sní-
mek, který vypovídá o životě Suché-
ho skrze historii divadla Semafor a
přibližuje jeho myšlenkové a názo-
rové proudy, pochází z dílny režisé-
ra – dokumentaristy Jiřího Vondrá-
ka. Ten o principálovi divadla Se-
mafor natočil již dva filmy - doku-
ment Jiří Suchý... v takový krásný
společnosti a jeden z dílů seriálu
Básníci Evropy.
„Protože se dlouhodobě snažíme při-
pomenout jméno a odkaz pěvkyně
Jarmily Novotné, jsme si dobře vě-
domi toho, jak usilovná a složitá prá-
ce to je. Proto jsme neváhali podpo-
řit projekt, jenž se věnuje dosud žijí-
cí a stále tvořící umělecké legendě,
která si zasluhuje pozornost, a navíc
právě oslavuje významné životní
jubileum, panu Jiřímu Suchému,“

uvedla ředitelka neziskové organiza-
ce Zámek Liteň Ivana Leidlová.
„Film vznikl z iniciativy režiséra Ji-
řího Vondráka, který nás oslovil,
abychom se stali jeho producenty a
pomohli s realizací a finanční zášti-
tou. Po krátké úvaze jsme spojili síly
a dnes se již radujeme z výsledku a
zároveň netradičního narozeninové-
ho dárku pro pana Suchého,“ dodala.
Filmový portrét byl v premiéře uve-
den a jako narozeninový dárek
umělci symbolicky předán během
trojice večerů s názvem Pocta Jiřímu
Suchému, aneb Znám ještě starší li-
di, které Zámek Liteň uspořádal 30.
září a 1. i 2. října v divadle Semafor.
Kromě slavnostní premiéry doku-
mentu patřily tyto večery zároveň
slavnostnímu setkání s Jiřím Su-
chým a jeho narozeninovému kon-
certu. (Dokončení na straně 8) (bad)

Školáci viděli Čechův mlýn
a svezli se přívozem
Na první poznávací výlet v tomto školním ro-
ce se 4. října vydali žáci 7., 8. a 9. třídy ZŠ
Liteň. 
Do autobusu jsme nasedali za vydatného
deště a dle obecného mínění, že hůř už snad
být ani nemůže (leda že by sněžilo), jsme vy-
razili směr CHKO Křivoklátsko, tedy do kra-
je spojeného nejen s postavou spisovatele Oty
Pavla. Když jsme po hodině a půl jízdy z
autobusu vystupovali, déšť pomalu ustával.
Jako první jsme navštívili technickou památ-
ku Čechův mlýn. Unikátní na tomto místě je,
že je to nejen bývalý mlýn, ale i funkční malá
vodní elektrárna (její současný výkon je
100–210 kW podle průtoku vody), kterou
předci současného majitele Ing. Petra Čecha
začali budovat již v roce 1911. Poté jsme se
nechali autobusem převézt do Luhu pod Bra-
novem, kde nás čekal zlatý hřeb tohoto výle-
tu – přívoz přes Berounku. Malému a zdánli-
vě vratkému plavidlu sice někteří z nás zpo-
čátku příliš nedůvěřovali, ale nikdo se nene-
chal zahanbit. (Dokončení na straně 8)      (mah)

Liteňské aktuality
* Veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Liteň se uskuteční 10. 11.
od 19.00 hodin. Místo dosud neby-
lo stanoveno.     Lucie MarkoVá
* Představení divadla Za vodou se
v liteňském kině konalo 15. 10. Na
komedii Zářivá hvězda se přišlo po-
dívat asi 80 diváků, kteří se dobře
bavili a odměnili herce dlouhotrva-
jícím potleskem. Ema MaLá
* Výstava zahrádkářů byla v bu-
dově kina Liteň instalována od 15.
do 17. 10. Kromě ovoce, zeleniny a
květin byly k vidění i staré hračky a
dětské knihy. Návštěvníci si mohli
koupit med, léčivé a kosmetické
přípravky z včelích produktů, drob-
nou keramiku i výrobky z korálků,
k dispozici jim byla mykologická
poradna. olga ŠinágLoVá

Hasiči cvičili dopravu
vody na Mramor
Padesát hasičů z osmi okolních jed-
notek SDH se sjelo do Litně k tak-
tickému cvičení. Zaměřili se na dál-
kovou a kyvadlovou dopravu vody.
Cílem cvičení, do něhož se zapojilo
5 cisteren, 8 dopravních automobilů
a 6 přenosných požárních stříkaček,
bylo dopravit vodu do lesa na kopec
Mramor. Cisterny se plnily u hasi-
čárny, vodu dopravovaly do ulice
Krátká, Pod Borovičkami, odkud se
hadicemi, pomocí přenosných stří-
kaček PS12, čerpala až k lesu. Dél-
ka hadicového vedení byla 650 m. I
když tento den a několik dní před-
tím vydatně pršelo, což způsobilo
komplikace některým vozům, které
nemohly vyjet po rozblácené cestě
k lesu, cvičení se vydařilo a hasiči si
vyzkoušeli nejrůznější činnosti, kte-
ré by při zásahu mohli potřebovat.
Nikdo se nezranil, žádné vybavení
nebylo poškozeno. Po vyhodnocení
cvičení před liteňskou hasičárnou se
jednotky se západem slunce začaly
vracet do svých zbrojnic. Všem zú-
častněným děkuji za účast a dodržo-
vání kázně i bezpečnosti. 
Jiří HrácH, velitel cvičení, Liteň

Zámek zaplatil film pro Suchého
NEZISKOVÁ ORGANIZACE UCTILA SLAVNÉHO UMĚLCE I TROJICÍ VEČERŮ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      11/2016 (61)                

ZNÁTE LITEŇ? Vzdělávací akci pro
děti Znáte městys  Liteň? uspořáda-
lo poslední zářijový den zdejší pra-
coviště Domečku Hořovice.
(Viz str. 8)     Foto Markéta FíloVÁ

Po roce vyjeli 23. září liteňští hasiči opět do Vižiny - po
setmění tu začal hořet stoh slámy pana Šebka. 

Po příjezdu k místu události začali hasiči ulévat hořící
stoh a ochlazovat druhý, stojící vedle. Současně s maji-
telem pomocí nakladače stoh rozdělili. Díky včasnému
ohlášení a zásahu se podařilo zachránit téměř pět šestin
dlouhého stohu a zcela zachránit stoh vedle, na který se
požár nestihl rozšířit. Shořela »pouze« část o rozmě-
rech 10x15 metrů.
Po lokalizaci ohně byla naše jednotka vybrána, aby
zůstala na místě až do rána - místní JSDH totiž nevlast-
ní hasičskou cisternu. Ostatní zasahující jednotky se
vrátily na základny. Na pokyn velitele jsme zajistili os-
větlení místa zásahu z tatry a halogenů. Bylo nutné roz-
hrabávat hořící slámu a hlídat uchráněné stohy.
Ráno byla naše jednotka požádána, aby zůstala až do
13.00, kdy na místo znovu přijela policie, majitel a pro-
fesionální hasiči z Řevnic. Odpoledne bylo požářiště
prolito a ukončen zásah. Naše jednotka se tak po 18 ho-
dinách mohla vrátit zpět na základnu.  

Jiří HrácH, Velitel JSDH Liteň

LiteňskéOKÉNKO

HASILI STOH. Liteňští hasiči při zásahu ve Vižině.
Foto Jiří HRÁCH

Liteňští strávili u hořícího stohu osmnáct hodin
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Poslední zářijový den navštívily
městys Liteň děti z nedalekého Srb-
ska. Zúčastnily se tu akce pořádané
v rámci vzdělávacího programu

Znáte městys Liteň? Zdejší praco-
viště Střediska volného času Dome-
ček Hořovice připravilo program na
celé dopoledne. 
Děti se například dozvěděly mnoho
zajímavostí od pana Pechara a proto-
že byl pátek 30. září překrásný, slu-
nečný den, byla i atmosféra velice
příjemná. Zámecký park v Litni uk-
rýval kouzelnou vílu, podzimní sk-
řítky či smutnou žabku Eleonoru.
Putování museli malí účastníci za-
končit na cestě pavoučím lesem a
odměnou za statečnost jim pak bylo
setkání s Kamilou Kaasovou, která
připravila mysliveckou ukázku tro-
fejí, o kterých capartům vyprávěla.
Děti soutěžily ve znalostech o lesní
zvěři, nechyběl ani zvuk lesního
rohu. Paní Kamila vysvětlila, jak se
na lesní roh hraje a všechny děti mě-
ly jedinečnou možnost si tento hu-
dební nástroj vyzkoušet. Troubily
děti z mateřské školy i školáci a -
podle slov odbornice - dobře. Zod-
pověděla také mnoho dotazů, moc jí
za přednášku děkujeme.

Podle názoru dětí ze Srbska to byl v
Litni »super den« a my věříme, že si
Liteň zapamatují a budou se k nám
rády vracet.
Těšíme se na další školy, které se-

známíme s liteňskými zajímavostmi,
významnými osobnostmi z časů mi-
nulých i současných a samozřejmě
nebude chybět zábava ani hry.

Eva knopová, krupná

Znáte městys Liteň? Děti ze Srbska ano
LITEŇSKÝ DOMEČEK PŘIPRAVIL NÁVŠTĚVĚ Z NEDALEKÉ OBCE PROGRAM NA CELÉ DOPOLEDNE

Suchý na koncertě prostřednictvím
písňových evergreenů připomněl
svou celoživotní tvorbu. 
„Zájem pana režiséra Vondráka a
Zámku Liteň o natočení dokumentu
mě potěšil, protože každého, kdo

něco tvoří, potěší, že si ho někdo
všimne, a když ho dokonce dokáže
ocenit, potěšení je pak dvojnásob-
né,“ svěřil  se oslavenec Jiří Suchý.
Přiznám se, že ač je mi pětaosmde-
sát, ještě nikdy jsem nedostal k naro-

zeninám film, a ještě ke všemu o své
osobě. Je to opravdu originální dar.
Film vznikl tak, že si mě pan Jiří
Vondrák posadil do křesla, kladl
mně otázky a já na ně odpovídal, od-
povídal, odpovídal... Aniž bych teh-
dy tušil, jak on s tím naloží. Pana
režiséra, který už o mně natočil dva
filmy, ale znám a i tentokrát si se zp-
racováním pořízeného materiálu po-
radil na výbornou,“ doplnil.
Filmový portrét Jiří Suchý: Moje
souboje a boje tvoří dvě linie. První
je průřezem života Semaforu skrze
tzv. »šest soumraků«, neboli tem-
ných míst v jeho historii a do značné
míry vypovídá i o životních osudech
Jiřího Suchého. Druhá linie pak
představuje jeho osobnost skrze
úvahy a zamyšlení nad různými
otázkami a oblastmi života. Česká
televize jej v premiéře uvedla 30.
září na programu ČT art.
Další informace o projektu jsou na
www.zamekliten.cz i na www.face-
book.com/FestivalJarmilyNovotne. 

Barbora DuŠková, 
Zámek Liteň

Liteňští prvňáci se rádi někdy ales-
poň na chvíli vrátí do mateřské ško-
ly. Tentokrát se vypravili do školky
na představení Palouček. Nána diva-
délko patří k našim nejoblíbenějším.
Milena Jelínková začala pohádku
takto: Co se děje na paloučku?
Spousta broučků bydlí tam.
Berušek a broučích kloučků,
a o nich, já, teď povím vám.
Představení bylo plné legrace, písni-
ček, her, nádherných rekvizit, ale i
ponaučení. Děti už vědí, jak cestovat
autobusem a jak se správně chovat v
silničním provozu. Že dělat »blbi-
ny« na silnici se nevyplácí. Učitel-
kám z mateřské školy v Litni patří
naše poděkování za pozvání.

Dagmar karLová,
Dagmar Linková, ZŠ Liteň

PALOUČEK. Liteňští školáci na představení divadélka Nána v mateřské
škole. Foto Dagmar KARLOVÁ

NA BESEDĚ. Beseda s Kamilou
Kaasovou se konala v ZŠ Liteň.
Maminka třeťáka Honzíka a prv-
ňačky Zuzanky, jež do školy dora-
zila se dvěma loveckými psy, zába-
vnou i hravou formou vyprávěla o
zvířatech a přírodě. Děti se dozvě-
děly o jelenech, daňcích, jezevci a
další lesní zvěři. Nechyběly ani in-
teraktivní úkoly, třeba umístit do
krmelce potravu. V závěru si děti
vyzkoušely zahrát na lesnici. Paní
Kaasové za besedu moc děkujeme.

Lenka ŘÍhOVÁ, ZŠ Liteň
Foto Dagmar KARLOVÁ

Zámek zaplatil film pro Suchého
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Školáci viděli mlýn...
(Dokončení ze strany 7)      
Všichni se nechali převézt na druhý
břeh, kde nás čekala prohlídka pa-
mětní síně zmíněného spisovatele a
vášnivého rybáře Oty Pavla.
Hladoví jako vlci jsme poté dojeli
do Roztok u Křivoklátu, kde si polo-
vina z nás pochutnala na smaženém
sýru a druhá polovina na přírodním
kuřecím plátku. Sluníčko si přestalo
hrát na schovávanou, a tak nám ces-
ta zpět do Litně příjemně uběhla. 

Marie Husáková, 
ZŠ Liteň

Prvňáci se vrátili do školky. Alespoň na chvíli

VŠE NEJLEPŠÍ! Ředitelka neziskové organizace Zámek Liteň Ivana Leidlo-
vá při narozeninové gratulaci Jiřímu Suchému.              Foto Petr SANKOT

NESTAČILI NA OSEK. Liteňským
fotbalistům se v novém ročníku IV.
třídy okresní soutěže nedaří. V
sedmém kole podlehli 9. 10. na
svém hřišti béčku Oseka 1:4 (o je-
diný gól se postaral Václav Duha)
a byli se šesti body v tabulce třetí
od konce.       Foto NN M. FRÝDL

CHVÍLE ODPOČINKU. Děti z Srbska v liteňském zámeckém parku.
Foto Markéta FÍLOVÁ
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Sepsali petici, chtějí zklidnit dopravu
VE SVINAŘÍCH VÝRAZNĚ PŘIBYLO AUT, ŘIDIČI NEBEROU OHLEDY, CHODCI USKAKUJÍ DO PŘÍKOPU
Vzhledem k markantnímu nárůstu
automobilové dopravy, osobní i nák-
ladní, rozhodli se občané Svinař se-
psat petici za vyřešení této situace
adresovanou Krajskému úřadu Stře-
dočeského kraje. Cílem je vyřešit
dodržování maximální povolené
rychlosti v obci, usměrnit řidiče,
zlepšit životní prostředí a zajistit vět-
ší bezpečí pro chodce i cyklisty.
Směrem od Prahy je vjezd do obce z
dlouhého kopce, v jehož úvrati je
sportoviště, kde se pohybují děti.

Navíc se silnice po pár metrech zu-
žuje na mostek, takže velmi často
dochází k prudkému dobržďování na
poslední chvíli. Absolutně nikdo ne-
respektuje maximální povolenou
rychlost. V současné době se v obci

buduje kanalizace a vodovod, všude
jsou značky max. 30 km/h. Neviděla
jsem jediné auto, které by tuto znač-
ku bralo na vědomí, a řidič sundal
nohu z plynu. Každý spěchá, a nikdo
nebere ohledy na děti přecházející

silnici či chodce uskakující z krajni-
ce do příkopu. Podél silnice nejsou
žádné zpevněné plochy pro pěší, tak-
že každodenní cesta na autobus nebo
do centra obce je riskantní. Jsme je-
diná obec v širokém dalekém okolí,
která nemá radar! Před sportovním
areálem, odkud vybíhají děti, není
značka Pozor, děti! Je jen otázkou
času, kdy zde dojde k tragédii!
Petice včetně návrhu na řešení je na
stránkách obce www.svinare.cz. Bu-
deme rádi, pokud svůj podpis připo-
jíte i vy. Podepisovat lze ve Svina-
řích v obchodě na návsi, v restauraci
U Lípy nebo U Zrzavého Paviána v
Halounech. Děkujeme za vaši pod-
poru. Lucie BOxANOVÁ, Svinaře

Řevnice - Jak ochránit Řevnice před velkou vodou na
potocích protékajících městem a kolik by taková in-
vestice stála, shrnuje studie protipovodňových opat-
ření, s níž seznámil obyvatele města zástupce firmy
Vodohospodářský rozvoj a výstavba. 
Studii si nechala zpracovat řevnická radnice. „Co se týká
protipovodňových opatření na Berounce, ty zajišťuje
Povodí. My se musíme postarat o naše přítoky,“ uvedl
starosta Řevnic Tomáš Smrčka. 
Investiční záměr protipovodňových opatření je rozdělen
do tří hlavních částí. Prvním dotčeným místem je žele-
ziční most přes Kejnou, kde vodohospodáři navrhují vy-
budování 4 prostupů s přečerpáváním vod v případě uza-
vření protipovodňové uzávěry u viaduktu. Náklady spo-
jené s jejich výstavbou by měly být hrazeny v rámci re-

konstrukce mostu, kterou připravuje SŽDC. Druhá část
studie řeší vybudování poldru v tůních. Náklady na vý-
stavbu suché nebo částečně naplněné nádrže, která nemá
nijak narušit ekologickou hodnotu tůní, se pohybují ko-
lem 18 milionů korun. Město však má možnost získat
dotaci až ve výši 85 %. Problémem zde ale je kompliko-
vaná pozemková držba.
V rámci studie jsou navrženy rovněž svodné a záchytné
příkopy na Nezabudickém a Moklinském potoku. Pos-
ledním místem, které studie zkoumá, je levobřežní část,
kterou ohrožuje voda valící se ze svahů z Rovin a kon-
čící u fotbalového hřiště. Studie navrhuje vybudování
dešťové kanalizace se svedením do retenční nádrže, kte-
rá by mohla vzniknout v bývalé pískovně, a stabilizaci
svahu.  Pavla NOVÁČKOVÁ

U kruháku v Letech
se srazila dvě auta

Hezké a teplé počasí skončilo, a tak
jsme se s mladými hasiči přesunuli
do klubovny. Ještě před dvěma týdny
jsme u Berounky nacvičovali požár-
ní útok do pozdních podvečerních
hodin, dnes už bychom v sedm hodin
na výzbroj ani neviděli. Praxi tak vy-
střídala teorie. Opakování zdravově-
dy, topografických a hasičských zna-
ček, příprava na branný závod i plně-
ní úkolů ze hry Plamen, celorepubli-
kové soutěže v požárním sportu. V
sobotu 22. 10. malé hasiče čeká tra-

diční branný závod na hřišti házené a
v okolí Lesního divadla. Děti budou
řešit úkoly z oblasti zdravovědy, eko-
logie, předvedou znalost hasičských
značek, poběží štafetu a běh přes pře-
kážky. Po vyhlášení vítězných druž-
stev bude následovat posezení přímo
v lese, kde na děti bude čekat teplý
čaj, guláš a dobroty od maminek.  V
posledním říjnovém týdnu, 27. 10.,
se sejdou hasiči u pomníku, aby si
připomněli vznik Československa.

Lucie BOxANOVÁ, Svinaře

Řevničan soutěžil v brazilském bojovém umění

Malí hasiči se chystají na branný závod

Budou vzpomínat
na Československo
Poberouní - Výročí vzniku samo-
statného Československa si budou
moci připomenout obyvatelé Řev-
nic i Dobřichovic. 
Tradiční Setkání u pomníku na řev-
nickém Náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad se uskuteční v předvečer
státního svátku, ve čtvrtek 27. 10. od
16.00. Zváni jsou všichni obyvatelé
města. Pořad Snění o minulosti k
příležitosti státního svátku, na němž
vystoupí soubor Ludus Musicus a
jeho hosté, připravuje na 28. 10. v
sousedních Dobřichovicích Franti-
šek Běhounek. Začátek je v 19:30.
Státní svátek můžete oslavit rovněž
na hradě Křivoklát, který na 28. 10.
chystá připomínku české státnosti
nazvanou Pocta tradicím první repu-
bliky. Program začíná od 11.00, bě-
hem dne vystoupí folklorní soubor
Jiskra, Dixieland band Zdice, staro-
pražský Třehusk, přichystána je i
jízda historických vozidel a přehlíd-
ka tradičních českých piv.         (pan) Na čtvrtek 20. 10. přichystalo rodinné centrum Leťánek od 14.30 do 17.00

pracovní dílnu na téma Montessori. Přijďte do sokolovny v Řevnicích a
dozvíte se, jak vás Montessori ovlivňuje a jak vám pomáhá v každodenním
životě, třeba při vedení dětí. Lektorka Monika Němcová vám pomůže nalézt
odpovědi na otázky, zda je nutné dávat dětem hranice, jak je vést k samos-
tatnosti či jak dosáhnout toho, aby bylo vaše dítě spokojené se svým výsled-
kem. Stejná lektorka povede seminář na téma Jak pořadí našeho narození
ovlivňuje náš život, který se uskuteční 3. 11. od 14.30. Na obě akce lze při-
jít i s dětmi. Další info na www.letanek.cz.       Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Dvě auta se srazila 14. 10. u kruho-
vého objezdu v Letech. Při nehodě se
lehce zranili tři její účastníci, jeden z
řidičů byl s podezřením na otřes
mozku převezen do nemocnice v
pražském Motole. Další dva pacien-
ty, staršího muže a ženu ponechal po
ošetření lékař řevnické záchranky na
místě události. Text a foto 

Bořek BULÍČEK, Řevnice

Leťánek nabízí pracovní dílny

Studie řeší, jak ochránit Řevnice před vodou

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 18. 10. od
18.00 v místním Společenském do-
mě. Silva HOCHMALOVÁ
* Nebezpečný odpad se bude v Do-
břichovicích svážet 22. 10. Kontej-
ner bude přistaven od 9.00 do 10.00
u nádraží, od 10.00 do 11.00 před
městským úřadem, od 11.00 do
12.00 před budovou mateřské školy
a od 12.00 do 13.00 u recyklačního
dvora na ulici 5. května.               (std)
* Vítání nových občánků Hlásné
Třebaně se koná 22. 10. od 10.00 v
místní mateřské škole. (ima)
* Den otevřených dveří se uskuteč-
ní 22. 10. v keramické dílně Klínec.
Od 10 do 17.00 bude připravena vý-
stavka keramiky, otevírání pece i
dětské dílny. (mab)
* Alfréd Strejček a skupina Chairé
účinkují v pořadu věnovaném Karlu
IV., který 22. 10. pořádá od 16.00 v
sokolovně Hlásná Třebaň místní
obecní úřad. (zto)
* Country zábava se skupinou Tra-
pas se koná 28.10 od 20.00 v restau-
raci Europajzl Vižina. (jaf)
* Halloweenské odpoledne pro děti
pořádá 30. 10. od 16.00 Club Kino
Černošice. Chystá se strašidelné di-
vadlo, soutěže, tombola, malování
na obličej a soutěž o nejkrásněji vy-
dlabanou dýni; v ceně vstupného je
dýňová polévka i dýně. Nutná je re-
zervace účasti na www.partyaosla-
vy.cz/dy-ne2016. (vš)
* Kruhový trénink byl obnoven v
Zadní Třebani. Cvičí se každé úterý
od 19.30 do 20.30 v místním Spole-
čenském domě. Informace na tel.:
739 048 492.          (sih)
* Starší žena vypadla 8. 10. z okna
prvního patra domu v Třebotově. Po
pádu utrpěla zranění neslučitelná se
životem - lékař záchranky z Řevnic
už mohl pouze konstatovat smrt.
Událost vyšetřují policisté.       (bob)
* Neznámý zloděj mezi 28. 9. a 8.
10. vykradl rekreační chatu v Hlásné
Třebani-Rovinech. Odnesl pánské
běžecké boty a další věci za bezmá-
la 43.000 Kč. Oprava poškozené
chaty vyjde majitele na dalších
5.500 korun. Jaroslav DOLEJŠÍ
* Požár stromu na zahradě chaty
mezi Zadní Třebaní a Svinařemi do-
hašovali 29. 9. řevničtí profesionál-
ní hasiči. Poté zkontrolovali střechu
chaty i okolí termokamerou. Další
dva stromy a kůlnu i hromadu pali-
vového dřeva k tomu Řevničtí spolu
s kolegy z Radotína, Mokropes a
Dobřichovic hasili 5. 10. v Černoši-
cích. Příčiny jsou v šetření.       (pav)

Soutěž v brazilském bojovém umění Abadá Capoeira nazvaná 1. Visegrád-
ská čtyřka se konala třetí říjnový víkend v pražském Karlíně. Své umění na
palubovce předvedl také Řevničan Štěpán Zrostlík (na snímku), který se
tomuto sportu věnuje. Akce se zúčastnili nejen Poláci, Maďaři, Slováci a
Češi - své kamarády přijeli podpořit zápasníci z Francie, Švýcarska a do-
konce i z Brazílie. Soutěžilo se ve dvou skupinách: žáci a učitelé. Akce se
konala jako příprava na mistrovství Evropy, které se na jaře uskuteční v
České republice.                    Text a foto Lenka ZROSTLÍKOVÁ, Řevnice
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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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Devátý ročník obranářského závodu
pořádal na konci září Kynologický
klub Lety. Na slavnostním nástupu
stálo 42 závodníků, jejich výkony
přijeli posuzovat rozhodčí Jitka Jo-
zová a Jiří Čákora, rolí figurantů se
ujali Vojta Filip a Roman Šonský. 
V kategorii ZZO (Zkouška základní
ovladatelnosti) změřilo síly 9 závod-
níků: rotvajler, dva belgičtí ovčáci
malinois, border kolie, střední kní-
rač, německý ovčák, staffordšírský
bullteriér a dvě čivavy. Obdivuji naši
členku Jiřinu Smejkalovou, že jde
závodit se svými čivavami, i když v
konkurenci s velkými psy nemají
šanci. Jiřina ale ostudu rozhodně ne-
udělala. Vítězkou se stala Barbora
Pituchová z Hostivaře se staffordem
Black Berry Kazibe. Druhou příčku
obsadila Michaela Urxová z Hořovic
s border kolií Jessie, třetí byl Pavel
Mayer z Nadějkova s německým ov-
čákem Django. 
V kategorii ZM (základní minimum)
byli čtyři závodníci: dva staffordšír-
ští bullteriéři, malinois a německý
ovčák. Nejlépe ohodnocenou posluš-
nost předvedla Petra Adamcová s fe-
nou malinoise Cink. V disciplíně ob-
rany excelovali oba staffbullové,
kteří s paničkou Jiřinou Berkovou
obsadili první a druhé místo. Třetí
byla Petra Adamcová s malinoisem. 
Další kategorií byla ZVV1 (Zkouška
všestranného výcviku 1. stupně). Z
šesti závodníků si nejlépe vedl v po-
slušnosti Roman Šonský s celočer-
ným německým ovčákem Arturem
Nokafi. Pěknou poslušnost předvedl

Josef Poživil z Kostelce nad Labem
s ovčákem Boltem ELZET i Petra
Adamcová s Maxem. Disciplína ob-
rany měla v této kategorii dobrou
úroveň. Zvítězil Roman Šonský s
Arturem Nokafi, druhou příčku
obsadili Barbora Pituchová s rotvaj-
lerem Bad Kazibe  a třetí Josef Poži-
vil s ovčákem Bolf ELZET.
Do kategorie ZVV2 (Zkouška vše-
stranného výcviku 2. stupně) se při-
hlásili čtyři závodníci. Zvítězila Mir-
ka Štarková s celočernou fenou ně-
meckého ovčáka Monou Lisou z
Trojmezí. Na druhém místě byl Ro-
man Vaněk s černou fenou německé-
ho ovčáka Lady ze Zlaťáku, na tře-

tím Vladimíra Daňková s německým
ovčákem Garibaldem Jitřní hvězda.
V kategorii SPr1-3, což je pouze dis-
ciplína obrana, závodilo šest závod-
níků: dobrmanka, rotvajler, malino-
is, border kolie a dva němečtí ovčá-
ci. Nejlepší výkon předvedla Diana
Bělohradská s malinoisem Aligator
Fire Fox Kapanga, druhé místo patří
Iloně Kraibichové s fenou německé-
ho ovčáka Fiffy Majorův háj a třetí
Zuzaně Fialové s border kolií Ant-
hony Hop Skins Zamunda.
Vložený obranářský závod je poměr-
ně náročný, obrany jsou na dva figu-
ranty, a není divu, že ze třinácti zá-
vodníků jich pět nedokončilo. Zvítě-

zil Láďa Kasl z naší organizace s ně-
meckým ovčákem Xanto z Garga-
mellu a zároveň získal pohár za nej-
lepší kontrolní výkon. Na 2. místě
byla dvojice Vlaďka Daňková s Ga-
ribaldem Jitřní hvězda, třetí skončil
další letovský člen René Janeba s
fenou německého ovčáka Fantagirou
z Granátové zahrady. 
Bylo krásné počasí, hřálo sluníčko, a
tak jsme si závěrečný nástup s vyhla-
šováním užili do sytosti. Tři nejlepší
z každé kategorie byli odměněni po-
háry, medailemi a věcnými cenami. 
Tradičně jsme vyhlásili i další kate-
gorie. Nejlepší poslušnost: Roman
Šonský, Artur Nokafi
Nejlepší obrana: Barbora Pituchová,
Bad Kazibe
Nejlepší kontrolák: Vladimír Kasl,
Xanto z Gargamellu
Nejmladší závodník: Diana Bělohor-
ská, Aligátor Kapanga
Nejstarší závodník: Jiřina Smejka-
lová, čivavy Queena a Aurinia
Nejlepší žena: Barbora Pituchová,
Bad Kazibe
Nejstarší psí účastník: Aurinia ze
Slunečného útesu, čivava
Nejsympatičtější dvojice: Julie Fi-
lípková s fenou BOM Bonny z
Vendryňského dvora
Díky všem, kteří měli co do činění
se závodem, rozhodčím, figurantům,
sponzorům, partnerům i závodní-
kům. Doufám, že si to všichni užili a
že přijedou i na náš další závod.
Informace, zajímavosti i výsledky
závodů najdete na www.kklety.cz. 

Alena VANžuroVá, KK Lety

V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)
Po cestě na jih, do Languedocu,
jsme měli spoustu času vzpomínat,
jak jsme se vlastně dostali k vinařům
v apelaci Faugéres. Ta se nachází se-
verně od města Béziers, které leží
nějakých 30 kilometrů od středo-
mořského pobřeží. 
Všechno to »zavinila« taková drob-
ná stará dáma, která se mi jednoho
letního dne u mého stánku na dobři-
chovickém trhu představila jako An-
na Musilová. Měla velkou radost, že
si může v místě, kde bydlí, koupit
dobré francouzské víno. Postupně se
ukázalo, že je velkou milovnicí
Francie, zejména Provence, kde má
přátele, u nichž občas pobývá. Trh je
jednou za 14 dnů v sobotu, a Anna
Musilová se zastavila i tu následují-
cí, koupila si láhev alsaského Sylva-
neru a z tašky vyndala útlou modrou

knihu. „Dostala se mi do ruky milá a
zajímavá knížka českého autora,
který žije v jižní Francii, tak mě na-
padlo, že bych vám ji půjčila,“ řekla
a podala mi ji. Na obálce jsem četl
název Změna je život s podtitulem
Jak se žije důchodci v jižní Francii.
Autor Zdenek Červinka. Měl jsem z
toho několikanásobnou radost. Jed-
nak že na mě myslela, to by mělo
potěšit každého, a za druhé to téma
mi bylo opravdu hodně blízké. Sám
jsem penzista, který rázně změnil ži-
vot, když odešel do penze předčasně
z výborně placeného manažerského
postu, vydal se na pěší pouť do Ters-
tu a potom si otevřel ve vlastním do-
mě, v malém městě na březích Be-
rounky krámek s francouzskými v-
íny. Srdcem toho krámku jsou skvě-
lá bílá vína z Alsaska, což je fran-
couzská strana údolí Rýna, vinařská
oblast nám nejbližší. Nějakých 700
kilometrů. 
Knížku jsem přečetl docela brzy. Je

to zábavné čtení, u kterého se neusí-
ná. Samozřejmě mě nejvíc zaujaly
povídky o vinařích a vínech. Během
četby ve mně sílilo vědomí, že se
odehrává něco mimořádného, a jak-
mile jsem knihu dočetl, byl jsem si
jistý, že držím v ruce příslovečnou
zlatou hřivnu. Pokud bych totiž měl
zájem dovážet do svého krámku ví-
na patřící k nejlepším v jižní Francii,
vína z apelace Faugéres, říkal jsem
si v duchu, tady je mám už před-
vybraná! A navrch ještě spoustu dal-
ších informací. V té chvíli ale ta zla-
tá hřivna byla jen jakousi vzrušující
abstrakcí - představa dovozu z tako-
vé dálky mi přišla jako nesmysl. 
Zakoupil jsem vlastní výtisk knihy,
Anně Musilové tu její vrátil, a když
jsem pak, v roce 2013, plánoval del-
ší cestu po Francii, zapadl tam kraj
okolo Béziers docela dobře. Tyhle
cesty, obvykle třítýdenní, podniká-
me už přes 10 let. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Nejsympatičtější dvojice? Julie a Bonny
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ USPOŘÁDALI DEVÁTÝ ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU

Do Francie jezdíme už přes deset let
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 19)

U BEDNY. Vítězové jedné z kategorií letovského obranářského závodu.
Foto Alice KUBANÍKOVÁ

Turisté pošlapou
do Žlebů a Vltavice
Zadní Třebaň - Psal se rok 1996,
když zadnotřebaňští turisté zorgani-
zovali první z »velkých« podzim-
ních výprav na Šumavu. Měla tak
velký úspěch, že se rozhodli jezdit
do tohoto pohoří každoročně. A po-
každé do jiných míst.
Letošní putování tedy bude mít po-
řadové číslo dvacet jedna. Začne v
den státního svátku, v pátek 28. říj-
na velmi časně ráno na zadnotře-
baňském nádraží. Necelé dvě desít-
ky účastníků se vlakem přepraví do
Nového Údolí, kde je čeká oběd a
také prohlídka místního Muzea po-
šumavských lokálek. Pěšky se pak
přesunou podél hranice do Českých
Žlebů. Druhý den našlapou na cestě
přes Strážný i zříceninu hradu Kunž-
vart do Horní Vltavice přes dvacet
kilometrů, dvakrát tolik, než v pá-
tek. Poslední den, v neděli 30. 10.,
se přes Kubovu Huť vydají do jede-
náct kilometrů vzdálené Lipky na
vlak, který je zaveze zpět do Zadní
Třebaně. (mif)
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Zahrál si i padesátiletý veterán Pechar
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Přestože Dobřichovice
poprvé v novém ročníku mistrov-
ských soutěží prohrály, první mís-
to v tabulce si udržely.               (mif)

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Komárov 1:3 
Branka: Nejepsa
Pěkné utkání, ve kterém favorit po-
tvrdil své kvality. Domácí mu ovšem
zdatně sekundovali. Hosté se ujali
vedení ve 13. minutě - útočník nedal
prudkou ranou k tyči Sňozíkovi šan-
ci. Ve 29. minutě Komárov náskok
zvýšil: rychlý protiútok nestačila do-
mácí obrana pokrýt a přízemní centr
nabíhající útočník dopravil do sítě.
Ve 33. minutě vysunul Kratochvíl
Nejepsu, který unikl hostující obraně
a přesně zakončil - 1:2. V 37. minutě
byli domácí blízko vyrovnání, ale
hlavičku Jarolíma zastavil praporek
asistenta. Nešťastná pro domácí byla
52. minuta, kdy fauloval Jiří Kischer
unikajícího protihráče, byl vyloučen
a hosté z penalty potřetí skórovali.
Poté Lety zamíchaly se sestavou a
byly až do konce v deseti soupeři
rovnocenným soupeřem. Velkou šan-
ci v závěru utkání neproměnil Císař,
který byl v pokutovém území přistr-
čen, ale rozhodčí to nechal bez po-
všimnutí. Jiří KÁRNÍK
Lety - Dobříč 5:1 
Branky: Jarolím 3, Turek, Čermák
Domácí vlétli na soupeře a už ve 4.
minutě vstřelil po rohovém kopu Tu-
rek hlavou vedoucí gól. V 11. minutě
rozehrál rychle Kustoš standardku,
Jarolímem vystřelil z 35 metrů a tre-
fil horní růžek branky - 2:0. Druhý
poločas začal jako první. V 52. minu-
tě našel Jarolím dlouhým pasem za
obranu nabíhajícího Čermáka, který
přehodil vybíhajícího brankáře - 3:0.
O čtyři minuty později hosté snížili z
precizně zahraného trestného kopu.
V 79. minutě unikl po křídle Nejep-
sa, jeho centr našel hlavu Jarolíma,
který uklidil míč do sítě - 4:1. V 86.
minutě uvolnil Jarolím Čermáka,
který byl v pokutovém území faulo-
ván brankářem. Z penalty uzavřel
brankový účet opět Jarolím.         (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor 
Karlštejn - Loděnice B 2:1
Branky: Cajthaml, Bassem z pen.

Karlštejn nezačal vůbec dobře - už v
15. vteřině šli hosté do vedení. Po ka-
tastrofálním úvodu se ale domácí po-
malu dostávali do hry a v 17. minutě
po dorážce Cajthamla vyrovnali.
Rozhodující gól přišel po hodině hry
z penalty - gólmanem byl faulován
Zajíc, o úspěšnou exekuci se postaral
Bassem. Karlštejn pak dohrával té-
měř dvacet minut bez vyloučeného
Fialy, ale dokázal těsné vedení udržet
a z bojovného utkání vytěžit tři body.

Michal ŠAMAN
Hořovicko B - Karlštejn 7:2
Branky: Dražík, 75. Fiala
Červená karta: Kučera 
Karlštejn tentokrát dostal lekci.

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Jinočany - Dobřichovice 2:1
Branka: Šlapák
Dobřichovice nastoupily bez zraně-
ných bratří Kryštůfků a několika dal-
ších marodů. Navíc se hned v 8. mi-
nutě zranil i stoper Smiovský. Přesto
měli hosté zpočátku převahu a vy-
tvořili si čtyři »tutovky«. Využili jen
jednu: ve 12. minutě skóroval hlavou
Šlapák po centru Kratiny. Ve 21. mi-
nutě odstoupil po faulu zraněný
ofenzivní obránce Zamrazil. Domácí
hrající »od podlahy« začali být aktiv-
nější, ale stav 0:1 do přestávky vydr-
žel. Ve 2. poločase měli hosté něko-
lik »načatých« hráčů, jež neměl kdo

vystřídat. V závěru musel na hřiště i
téměř padesátiletý veterán Luděk Pe-
char, jenž s tím vůbec nepočítal! To
vše byla voda na mlýn domácích,
kterým se podařilo otočit skóre a při-
vodit tak Dobřichovicím první po-
rážku v soutěži! Na prvním místě ta-
bulky však díky bodovému náskoku
zatím zůstávají. V dalším kole měly
Dobřichovice volno. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Chrustenice 3:0
Góly: Soukup, Bacílek, Neubauer
S nováčkem soutěže nesehrál domá-
cí favorit nijak líbivé utkání, ale svoji
úlohu splnil. Po půl hodině hry se
trefil Soukup. Po změně stran přidal
další gól Bacílek a definitivní uklid-
nění přišlo po brance Neubauera osm
minut před koncem. (Mák)
Všeradice - OZT 4:1
Branky: Vejvoda 2, Silbernágl, Su-
chý - Palička 
Hosté se sice po patnácti minutách
ujali vedení, ale za dvě minuty už by-
lo vyrovnáno. Pět minut před poloča-
sem šli domácí do vedení, které ještě
dvěma brankami po změně stran po-
tvrdili. (Mák)

VŠERADICE, okresní III. třída
Všeradice - Chodouň 8:2
Góly: Silbernágl 2, Vejvoda 2, Si-
mandl, Suchý, Jakoubek, Nájemník

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Dolní Břežany B - Řevnice 1:1
Branka: Matoušek
Ještě čtvrt hodiny před koncem to
vypadalo na tříbodový zisk Řevnic.
Bohužel v 76. minutě  domácí vyrov-
nali. (Mák)
Mníšek pod Brdy B - Řevnice 1:1
Branka: Růžička
O dělbě bodů rozhodl už první polo-
čas. (Mák)

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - Osek B 1:4 
Branka: Duha
První poločas vyhráli domáci 1:0,
byli lepší a nezdálo se, že by jim tři
body měly uniknout. Jenže... Osek se
po změně stran probral a Liteň po-
řádně vyškolil. A to mu ještě rozhod-
čí Krbec neuznal regulérní gól pro
údajný faul na brankáře. O všechny
»zářezy« hostů se postaral jediný
hráč - Zdeněk Vaníček.                (mif)
Újezd B - Liteň 6:1
Branka: Marcel Jílek
Hosté hráli fotbal, domácí dávali gó-
ly... Liteň nastřelila dvě tyče a zaho-
dila v tomto divokém zápase řadu
šancí. Miloslav KLIMENT

BODY »ODJELY« Z LITNĚ. Všechny body si z Litně odvezli fotbalisté B-tý-
mu Oseka - domácí porazili vysoko 4:1.                           Foto nn M. FRÝdL
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Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
23. 10. 15:30 Petrovice - FK Lety
29. 10. 14:30 FK Lety - Sedlčany B
KARLŠTEJN, okresní přebor
22. 10. 15:30 Karlštejn - Kr. Dvůr B  
30. 10. 14:30 Beroun B - Karlštejn   
DOBŘICHOVICE, okres. III. třída
22. 10. 15:30 Dobřichovice - Nučice
29. 10. 14:30 Dobřichovice - Statenice
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
22. 10. 2016 15:30 OZT - Chodouň
29. 10. 2016 14:30 OZT - Nižbor B
VŠERADICE, okresní III. třída 
22. 10. 14:00 Nižbor B - Všeradice 
29. 10. 14:30 Všeradice - N. Jáchymov
ŘEVNICE, okresní IV. třída
23. 10. 15:30 Řevnice - Libeř B
30. 10. VOLNO
FK LITEŇ, okresní IV. třída 
23. 10. 15.30 FK Liteň - Lochovice B
30. 10. 14.30 Tlustice B - FK Liteň

První říjnovou sobotu se sešli házenkářky a házenkáři na oslavách 90 let založení národní házené v Řevnicích.
Zahráli si přátelské zápasy s družstvy Modřan. Za družstvo žen (na snímku spolu s modřanskými soupeřkami),
mohu říci, že jsme si dobře zahrály, i když jsme prohrály 4:8. Na jaře bude určitě odveta v Modřanech. Počasí se
vydařilo a také večerní zábava v Lidovém domě měla úspěch - protáhla se až do pozdních hodin. Děkujeme všem,
kteří nám přišli fandit a také se pobavit a zavzpomínat na ty, kteří už oslavovat nemohou.                   Foto ARCHIV

Štěpánka JAndusoVá, Řevnice 

Házenkářky si »narozeninový« zápas se soupeřkami z Modřan užily


