
Starosta Řevnic hrozí rezignací!
ZASTUPITELÉ PO BOUŘLIVÉM JEDNÁNÍ ODVOLALI DVA ČLENY MĚSTSKÉ RADY

Vjela pod náklaďák,
přežila jen zázrakem
Řevnice - Totálně odepsaný citro-
en a žena, která přežila snad jen
zázrakem. Takový je výsledek hro-
zivé nehody, která se stala v lese
mezi Řevnicemi a Mníškem. 
Třicetiletá žena z Netvořic najela se
svým citroenem ve třetí zatáčce nad
Vlasákovým okruhem pod zadní ko-
la liazu, který tudy projížděl v proti-
směru. Nákladní auto přejelo přes
přední část osobáku a odhodilo ho.
Přestože na řidičku vystřelil airbag a
karosérie jejího vozu byla zdeformo-
vaná, dokázala se z kabiny vyprostit.
Liaz měl jen mírně poškozené uchy-
cení kola a byl schopen pokračovat v
jízdě. Zato citroen musel být odta-
žen a je neopravitelný.                   (vš)

Poprvé o odvolání Dudáka s Křiván-
kem hlasovali zastupitelé narychlo už
v polovině dubna. Návrh předložil
Libor Kvasnička zvolený za KDU-
ČSL. Oba radní podle něj blokují ko-
munikaci mezi zastupiteli a  některé
návrhy. Napoprvé ale  návrh neprošel
o jediný hlas -  pro zvedlo ruku sedm
zastupitelů. V případě Dudáka jich
bylo pět proti, s odvoláním Křivánka
nesouhlasili čtyři. V dalších dnech se
ale postu zastupitele vzdal Vratislav
Hrubý (SNK-Naše Řevnice), kterého
nahradil Roman Tichý. Šestice zastu-
pitelů v čele s Liborem Kvasničkou

proto požádala o svolání mimořádné-
ho zastupitelstva na 4. května. Tam se
odvolání zmiňované dvojice projed-
návalo znovu a opět bouřlivě.
„Chtěla bych znát konkrétní důvody
pro odvolání pana Dudáka,“ dožado-
vala se ředitelka místní Základní
umělecké školy Ivana Junková. Podle
Kvasničky je problém v dlouhodobé
neshodě a v tom, že vázne komunika-
ce. „Sedm let se to střádá, teď problé-
my vyústily,“ řekl Kvasnička.
„Chci slyšet konkrétní věci. To, že se
neshodnete, nepovažuji za nevýhodu.
Je dobře, když jsou rozdílné názory,“
namítla Junková. Do diskuse se ná-
sledně zapojili i další obyvatelé, kte-
rých se veřejného jednání zúčastnila
asi padesátka. (Dokončení na straně 7)

19. května 2009 - 10 (494) 7 Kč

Vrchní buddhista
navštívil Černošice

Černošice návštívil ctihodný Cham-
ba Láma Čojdžamc, opat kláštera
Ghandančenling v hlavním městě
Mongolska a hlava buddhistů-láma-
istů oblasti. (Viz strana 4)

Foto Stanislav JANOVSKÝ

Chceme více peněz!
píší rychtáři kraji
Poberouní – Starostové z okresu
Praha-západ chtějí více peněz z ev-
ropských fondů na školy. Sepsali
výzvu Středočeskému kraji, aby na
budování nových škol a školek dalo
více peněz z Evropské unie. 
V základních školách v tomto okrese
chybí přes 2 200 míst. Problémy s
umístěním dětí mají i v Dobřichovi-
cích či Řevnicích. „Musíme odmítat
školáky z okolních obcí, protože je
nemáme šanci umístit,“ uvedl staros-
ta Řevnic Miroslav Cvanciger. Mluv-
čí Středočeského kraje Berill Mas-
cheková řekla, že hejtmanství zpra-
covává studii, jež určí oblasti, kde je
třeba nové školy vybudovat. (pš)

V jeskyni čekal na pomoc čtyři dny
Srbsko – Neuvěřitelné! Čtyři dny čekal na pomoc
muž, který minulý týden spadl do jeskyně poblíž Srb-
ska. Dočkal se až v neděli 17. května.
„Záchranáři byli voláni do skal v Srbsku, kde horolezci
náhodou nalezli zraněného muže, který před čtyřmi dny
spadl do jedné z jeskyní,“ uvedla mluvčí středočeských
záchranářů Tereza Janečková. Muž, který se nemohl do-
volat pomoci, protože jeho mobil neměl signál, spadl ze
čtyř metrů. Utrpěl zlomeninu pažní kosti, byl dehydrato-
vaný a v šoku. Záchranáři jej ošetřili a transportovali do
nemocnice v Motole. (mif)

FESTIVAL V POLOVINĚ. Do druhé
poloviny se přehoupl poberounský
folklorní festival Staročeské máje.
(Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Řevnice – Pozemky si mezi sebou vymění obec Lety a
město Řevnice. Výměna pomůže vyřešit spory, které
se táhnou mnoho let. Zatímco Řevnice získají část le-
sa, Lety od souseda dostanou pozemky Za vodou. 
Právě nově získané pozemky by mohly Lety nabídnout k
výměně člověku, který vyhrál soud ve sporu o vlastnictví
přístupové  cesty do této části obce. Spor se táhne už léta.
O co jde?  Mořinská ulice, která vede od řevnického kem-
pu podél pískovny do nové letovské výstavby,  patří po-
dle rozhodnutí soudu soukromému majiteli, jemuž letov-

ská radnice musí pozemek vrátit. „Není to malý poze-
mek, jedná se asi o 1200 metrů čtverečních. Problém je,
že na něm leží i část Mořinské ulice, která je přístupovou
cestou pro mnoho lidí,“ uvedl starosta Letů Jiří Hudeček.
Letovským by nyní mohla pomoci »pozemková škatula«.
Řevničtí zastupitelé už odsouhlasili, že si s Letovskými
pozemky smění. Řevnice od Letovských získají část lesa,
jehož cenu znalci odhadli na tři miliony. Lety od města
zase dostanou jejich pozemek právě v lokalitě Za vodou
v hodnotě 2,5 milionu korun. Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice – Starosta Řevnic Miroslav Cvanciger hrozí rezignací!
Důvodem je odvolání zastupitelů Pavla Dudáka a Vladimíra
Křivánka (oba za ODS) z pozice radních.  

Výměna pozemků mezi Lety a Řevnicemi má ukončit mnohaleté spory

V Noci na Karlštejně 

si opět zahrají »hvězdy«

12 stran informací z našeho kraje
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Máje se přehouply do druhé poloviny
NA POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL SE JEŠTĚ MOHOU TĚŠIT LETOVŠTÍ, VŠERADIČTÍ A KARLŠTEJNŠTÍ

Poberouní - Řecká kapela v Mok-
ropsích. »Ruské« Marfuši v Hlás-
né Třebani. Symfonický orchestr v
Mníšku pod Brdy. Co mají společ-
ného? Všechna tato uskupení pat-
řila k magnetům prvních dvou
dnů folklorního festivalu Staročes-
ké máje.
Jubilejní, desátý ročník poberoun-
ského folklorního festivalu Staročes-
ké máje začal druhou květnovou so-
botu hned na dvou místech najednou
- v Mokropsích a v Hlásné Třebani.
Na obě místa nádherné počasí a de-
sítky účinkujích v krojích přilákaly
stovky diváků. Co mohly zažít?
Vystoupení několika českých a mo-
ravských národopisných souborů,
valašské cimbálovky, řecké i staro-
pražské kapely. Bavily se ale také při
tanečcích místních dětí v krojích či
při ceremoniálu veršovaného žádání
o právo.
V sobotu 9. května nedlouho po po-
ledni festival v Černošicích-Mok-
ropsích zahájilo vystoupení  kapely
Třehusk, která se zaměřuje na měst-
ský, staropražský folklor, a úvodní
proslov tradičního »záštitce« festiva-
lu, senátora Jiřího Oberfalzera. A
pak se na Masopustním náměstí, je-
hož kolorit dotvářely desítky stánků stylového jarmarku, začal maratón vystoupení krojovaných souborů.

Pod nazdobenou májkou, jež je sym-
bolem akce, se postupně vystřídaly
Proměny, Benešáček, Pramínek a
Vonička. Zahrála řecká hudba Akro-
polis i valašská cimbálovka Kyčera.
Ve čtyři hodiny odpoledne zároveň
začal program ve druhé festivalové
obci – Hlásné Třebani. Na místní ná-
vsi se kromě folklorních souborů
předvedla mladá krojovaná chasa s
moravskou besedou a zdejší mamin-
ky, které se svými potomky předved-
ly národní tance. „Myslím, že je na
čase, abychom také připravili nějaké
vystoupení tatínků s dětmi,“ komen-
toval to basista Třehusku Miloš
Chroust. „Zasloužilých otců je po
okolí dost,“ dodal.
Všechny doslova šokovalo - pocho-
pitelně v dobrém - místní svérázné

sdružení Holky v rozpuku. Zralé že-
ny oblečené do krojů ála Marfuša z
populární pohádky Mrazík důstojně
vystřihly nefalšované ruské častuš-
ky. U nejednoho diváka tím vyvolaly
doslova záchvaty smíchu. Na obou
místech odpoledne plné folkloru vy-
vrcholilo večerním symbolickým
pokácením májky.
O týden později festivalovou štafetu
symbolicky převzal Mníšek pod Br-
dy. Následující sobotu poberounský
festival Staročeské máje, který patří
k největším folklorním akcím ve St-
ředočeském kraji, pokračuje v Le-
tech a Všeradicích. Poslední květno-
vou sobotu pak vyvrcholí v Karlštej-
ně. Dohromady se ho zúčastní tři de-
sítky folklorních souborů, několik
dechovek, cimbálovek i jinožánro-
vých kapel.             Miloslav FRÝDL

VALAŠI NA MÁJÍCH. Valašský soubor Vonička na mokropeském Masopustním náměstí. Foto NN M. FRÝDL

Staročeské máje v Hlásné Třebani se
letos konaly jako součást poberoun-
ského folklorního festivalu v sobotu
9. května. Vše začalo v 16.00 hodin
stylovým jarmarkem, poté vyrazil
průvod krojovaných účastníků od
hospody na náves k májce. 
Slavnostní zahájení mělo podobu žá-
dání rychtáře o právo pořádat tyto
máje. Po veršovaných suplikách, kte-
ré přednesli malí i velcí obyvatelé
obce, starosta - také ve verších - po-
řádání slavnosti povolil.
Program, nad nímž převzal záštitu
senátor Jiří Oberfalzer, byl velice
pestrý - nejprve vystoupily naše nej-
menší děti, pak Proměny ze Řevnic,
folklorní soubor Vonička z Čestlic,
Holky v rozpuku a nakonec  mladí i
starší předvedli moravskou besedu.
K poslechu hrála staropražská kape-
la Třehusk a cimbálovka Kyčera. 
Počasí nám přálo, a tak se letos sešel
opravdu velký počet diváků. Věřím,
že se všichni báječně bavili, nejvíce
však caparti, kteří nemohli spustit
oči z Marfušek, které předvedly
Holky v rozpuku. Zapomněli se i sou-

středit na své vystoupení, jak byli
fascinovaní z nalíčených tváří. Za
vydařené, krásné odpoledne patří

poděkování všem, kteří se na této ak-
ci podíleli. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň 

MARFUŠI. Ruské častušky v podání hlásnotřebaňských Holek v rozpuku roze-
smály nejednoho z diváků. Foto NN M. FRÝDL

Symfoňák hrál Shreka
Mníšek pod Brdy – Druhým dílem
pokračoval minulou sobotu folk-
lorní festival Staročeské máje. V
Mníšku pod Brdy byl pro diváky
připraven bohatý program. 
Vše začalo už ráno jarmarkem a po-
božností u kapličky, před druhou
hodinou odpolední se pak od zámku
na náměstí vydal krojovaný průvod
za doprovodu poberounské kapely
Třehusk. Po předání práva k pořádá-
ní májů se na pódiu u kostela před-
vedly děti z místní mateřské školy a
dobříšská skupina Patronky. Poté se
během odpoledne na podiu i pod
ním vystřídalo deset souborů, mezi
nimi Kamýček, Proměny, Mikeš,
Kytice, Notičky nebo Klíček. Stře-
dočeské a pražské soubory doplnili i
dva zástupci z jihočeského Písku –
Dudácká muzika a Písečan. 
Slunečné počasí přilákalo do Mníš-
ku davy diváků, kteří si odpoledne s
folklorem užili až do deváté hodiny
večerní. Skutečným vrcholem prog-
ramu bylo vystoupení Kolínského
komorního symfoňáku KOKOSY,
který nadšeným posluchačům vy-
hrával melodie z filmů Shrek, Ten-
krát na Západě, Dívka na koštěti,
Poklad na Stříbrném jezeře aj.  (lup)

Další program festivalu Staročeské máje
Lety, náves, sobota 23. května od 10.00 hodin

Folklorní soubory Jánošíček, Krkonošský horal, Proměny, dětské tanečky;
dechovky Jihočeská Vlachovka, Týnečanka; Greenhorns, Taxmeni, Vlak

na Dobříš, Třehusk, Brass band; průvod krojovaných účastníků,ceremoniál
žádání o právo, stylový jarmark, kácení májky

Všeradice, u hospody, sobota 23. 5. od 12.30 hodin
Folklorní soubory Jánošíček, Krkonošský horal, Notičky, 

cimbálová muzika, dětské tanečky, česká beseda; dechovka, Skalanka, 
staropražská kapela Třehusk; průvod krojovaných účastníků, setkání
Krakonoše se Všeradem, průvod obcí, ceremoniál žádání o právo, 

kácení máje, taneční zábava

Karlštejn, náměstí, sobota 30. 5. od 13.00 hodin
Folklorní soubory Vonička, Klíček, Kamýček, Notičky, Proměny, cimbá-
lovka Kyčera, dudácká muzika, Holky v rozpuku, Třebaňáček; stylový 

jarmark, průvod, ceremoniál žádání o právo, kácení máje… (mif)

Děti nemohly spustit oči z Marfušek
NA HLÁSNOTŘEBAŇSKOU NÁVES FESTIVAL PŘILÁKAL VELKÉ MNOŽSTVÍ DIVÁKŮ
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Kraj získá novou turistickou atrakci
NA TRATI PODBRDSKÉ LOKÁLKY BUDE OD ČERVNA DO ZÁŘÍ JEZDIT KAŽDOU NEDĚLI HISTORICKÝ MOTORÁK
Podbrdsko – Ti starší si moc dobře
pamatují. Temně červenému mo-
toráku se říkalo Hurvínek a desít-
ky let pendloval po trati podbrd-
ské lokálky mezi Zadní Třebaní a
Lochovicemi. Teď se sem vrátí.
Od června do září se budou moci cti-
telé starých časů, rodiny s dětmi či
obdivovatelé krásné přírody každou
neděli svézt starým motorovým
vláčkem. Na trať mezi trampy popu-
lárního podbrdského »pacifiku« jej
společnými silami vrátily Naše novi-
ny, které stály u zrodu nápadu, ob-
čanské sdružení Všeradova země a
Klub železničních cestovatelů
(KŽC). Ten se postaral o kompletní
technické zajištění, zpracování jízd-
ních řádů a zajistil i většinu potřeb-
ných peněz. Poprvé se Hurvínek na
svoji nostalgickou jízdu vydá v ne-
děli 7. června, naposledy 27. září.
„Projekt jsme nazvali Podbrdský
motoráček, ale bude mít širší záběr,“
uvedl Bohumil Augusta z KŽC.
„Vlaky budou vyjíždět už ze Zdic,
po lochovicko-liteňské trati budou
pokračovat do Zadní Třebaně a od-
tud ještě dále do Karlštejna. Zde se
necelé tři hodiny zdrží a po stejné

trase se budou vracet zpět,“ dodal.
Na jízdu historické »mašiny« jsou
navázány další atrakce – ve Zdicích
bude možné návštívit zdejší výtopnu
s muzejní expozicí železniční i sil-
niční historické techniky a ve Všera-
dicích na vláček počká historický
autobus Škoda RTO 706 či Robur,
který zájemce sveze do Koněprus-
kých jeskyní a zase zpět.

Slavnostní jízda
První jízda naplánovaná na neděli 7.
června bude jaksepatří slavnostní. U
zdického lokomotivního depa bude
už od rána vyhrávat staropražská ka-
pela Třehusk, která se pak přesune
na nádraží do Lochovic, kde bude
vystupovat do příjezdu historického
motoráku. Cestující, kteří pojedou
Hurvínkem až do Karlštejna, navíc
mohou být svědky příchodu mohut-

ného Královského průvodu, který z
Prahy poveze císařské korunovační
klenoty. Císař Karel IV. v podání
herce Vladimíra Čecha s bohatým
doprovodem dvořanů v kočárech,
rytířů na koních i pěšáků do podhra-
dí dorazí nedlouho po příjezdu vláč-
ku. Na náměstí v Karlštejně je na po-
čest Otce vlasti připraven bohatý
stylový program, takže se nikdo při
čekání na průvod rozhodně nudit
nebude.

Pojede i pára
Nejen Podbrdský motoráček ale bu-
de novou atrakcí letošního léta v na-
šem kraji. Stejní organizátoři připra-
vili také tři jízdy historického parní-
ho vlaku. Už teď si můžete pozna-
menat, že supící mašinka zapřažená
do tří starých vagonů bude koleje
pod brdskými »velehorami« mezi

Lochovicemi a Zadní Třebaní zdolá-
vat 4. července., 22. srpna a 19. září.

Miloslav FRÝDL

Od června se budete moci každou neděli na podbrdské trati svézt historickým motoráčkem.                     Foto ARCHIV

Program v Karlštejně
v neděli 7. června
Na počest Královského průvodu
bude na náměstí v Karlštejně v
neděli 7. 6. připraven program,
jehož se mohou zúčastnit i cestují-
cí Podbrdského motoráčku.  (mif)

12.00 Country skupina Kapičky
13.00 Taneční soubor Proměny
13.30 Šermířská skupina Reginleif
13.45 Kejklíř Petr Theimer
14.00 Kapičky
14.30 Kejklíř Petr Theimer
14.45 Reginleif 
15.00 do příchodu průvodu (cca
15.45 -16.00) staropražský Třehusk 

Jak bude jezdit 
Podbrdský motoráček
Historickým »motoráčkem« Hur-
vínkem se mezi Lochovicemi a
Karlštejnem můžete svézt každou
neděli od 7. června do 27. září.
Zde je jízdní řád. (mif)
13:01 Zdice (příj.) 18:06
13:05 Libomyšl 18:01
13:13 Lochovice 17:57
13:19 Neumětely 17:48
13:21 Radouš 17:45
13:26 Hostomicep/Brdy  17:41
13:30 Osov 17:34
13:34 Vižina 17:29
13:37 Všeradice 17:26
13:40 Nesvačily 17:23
13:43 Skuhrov p/Brdy      17:20
13:53 Liteň 17:15
13:57 Běleč 17:03
14:12 Zadní Třebaň          16:58
14:16(příj.)Karlštejn                  16:52

V muzikálu si zahrají »hvězdy« i starostové
NOC NA KARLŠTEJNĚ MŮŽETE NA NÁDVOŘÍ DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU ZHLÉDNOUT 5. A 6. ČERVNA
Dobřichovice - Po roce se na nád-
voří dobřichovického zámku opět
bude hrát slavný muzikál Noc na
Karlštejně. Původní inscenaci s
řevnickými ochotníky nastudovaly
profesionální »hvězdy«, které jsou
doma v kraji kolem dolní Beroun-
ky. Od roku 2006 hru tento svéráz-
ný soubor uvádí každé léto.
V hlavních rolích muzikálu se objeví
známé a populární tváře – císaře
Karla IV. si zahraje moderátor Vla-
dimír Čech, vévodu bavorského Ště-
pána kolega z »branže« Jan Rosák, v
roli Peška se představí zpěvák Pavel
Vítek. Postava vypravěče byla exce-
lentnímu kytaristovi Štěpánu Rakovi
psána přímo »na tělo« - alternuje v
ní se svým synem Janem Matějem,
také profesionálním muzikantem.
Další hlavní role obstarají řevničtí,
resp. dobřichovičtí ochotníci – císa-
řovnu hraje Monika Vaňková, Alenu
Pavla Švédová, purkrabího Karel
Král, krále cyperského Petra Roman

Tichý, arcibiskupa Arnošta Petr Říha
a Ofku jeho žena Alena. S herci a
zpěváky vystoupí šermíři ze skupiny
Okořská garda, metači ohně i taneč-
nice ze souboru Proměny. Chybět
nebudou koně či koza.
Původní verze muzikálu, v níž za-
znějí všechny skladby známé ze stej-
nojmenného televizního filmu, se
bude hrát v pátek 5. června a v sobo-
tu 6. června od 20.30 na nádvoří
zámku Dobřichovice. Druhý den bu-
de veselohra součástí Královského
průvodu z Prahy na Karlštejn.
Inscenace byla poprvé uvedena v lé-
tě 2006 na zámcích v Dobřichovi-
cích a Mníšku. Všechna představení
byla předem vyprodaná a soubor
musel další přidávat. Od té doby Noc
na Karlštejně ochotnicko-profesio-
nální soubor uvádí každé léto. Vstu-
penky na letošní reprízy si můžete
objednat na MěÚ Dobřichovice, tel.:
724 189 611, solnickova@dobricho-
vice.cz. Miloslav FRÝDL

TY VÍŠ, MŮJ PANE...?! Dobřichovický zámek opět zažije první vášnivé polí-
bení císaře (Vladimír Čech) a Alžběty (Monika Vaňková).        Foto ARCHIV
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Děti mohou oslavovat po celém kraji
PROGRAM NA POČEST DNE DĚTÍ PŘIPRAVILI V LETECH, ČERNOŠICÍCH, RADOTÍNĚ I LOCHOVICÍCH

Poberouní - Prckové se mají na co
těšit! Na počest 1. června, který
jsme si uvykli slavit jako Den dětí,
připravilo program pro nejmenší
hned několik obcí našeho kraje.
V Letech se bude slavit dokonce dva-
krát. Poprvé - sportovně - v sobotu
30. května od 14.00 v areálu místního

Sokola. V neděli 31. 5. oslavy na
hřišti v ulici Na Vrších vypuknou už
v 9.00. Připravena je prohlídka zách-
ranářského vozu i Barevný den se
soutěžemi - na koloběžkách, skákání
v pytlích, maxi domino atd.
Také v Radotíně si zábavný den pro
děti naplánovali na 30. 5. Uskuteční

se v areálu radotínských říčních lázní
od 13.30 do 19.00. Program bude vy-
plněn soutěžemi, divadlem, vystou-
pením DJ Sluníčka, módní dětskou
přehlídkou i hudebním vystoupením
hostů z Afriky. 
V černošickém Clubu Kino se rado-
vánky k Mezinárodnímu dni dětí

konají v neděli 31. 5. od 10 do 18.00.
V 10.00 vypukne soutěžně-sportovní
dopoledne Sokola Černošice, na které
od 14.00 naváže divadlo pro děti v
podání souboru Hračka. Program
uzavře od 16.00 promítání Pohádek
na dobrou noc.
V Klubu Betlém Lochovice se Odpo-
ledne plné soutěží a her koná 1. 6. od
13.00 do 17.00.       Miloslav FRÝDL

VRCHNÍ BUDDHISTA MEDITOVAL V KINĚ. Černošice poctil návštěvou
ctihodný Chamba Láma Čojdžamc, opat kláštera Ghandančenling v hlav-
ním městě Mongolska Ulánbátaru a hlava buddhistů-lámaistů i duchovní
představitel oblasti. Chamba Láma se v Černošicích zastavil na své cestě po
Evropě, při které poskytuje duchovní podporu krajanům. Černošice navš-
tívil už potřetí. „Mám tu pár přátel a skvělá architektura i přírodních cha-
rakter města se mi velice líbí,“ řekl opar. Ten v místním kině pronesl řeč k
mongolským věřícím žijícím v Česku, s nimiž také společně meditoval. Návš-
těva Chamba Lámy se konala pod záštitou Očira Enktura, velvyslance Mon-
golska v České republice.          Text a foto Stanislav JANOVSKÝ, Černošice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
23. 5. 18.00 LOVECKÁ SEZÓNA 2
30. 5. 18.00 STRÁŽCI - WATCHMEN

KINO ŘEVNICE
20. 5. 20.00 NĚCO Z ALENKY          
22. 5. 20.00 STRÁŽCI - WATCHMEN
23. 5. 16.00 NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ
DNESKA NAROZENINY?
23. 5. 20.00 EL PASO 
27. 5. 20.00 MLČENÍ LORNY        
29. 5. 20.00 MARLEY A JÁ
30. 5. 16.00 BOLT - PES PRO KAŽDÝ
PŘÍPAD
30. 5. 20.00 VÉVODKYNĚ

KINO MÍR BEROUN
19. 5. 17.30 a 20.00 KDYŽ SE MUŽ
VRACÍ DOMŮ
20. 5. 18.30 DER BAADER MEIN-
HOF KOMPLEX
21. 5. 15.30 PODIVUHODNÝ PŘÍ-
BĚH BENJAMINA BUTTONA
21. 5. - 24. 5. 17.30 (Čt 18.30) VÁLKA
NEVĚST
22. 5. - 24. 5. 20.00 JCVD
25. 5. - 27. 5. 17.30 (Po 18.30) BÁJEČ-
NÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ
26. 5. 20.00 JAK SE VAŘÍ DĚJINY
27. 5. - 28. 5. 20.00 PO SVATBĚ
28. 5. - 29. 5. 17.30 (Pá 18.30) HOTEL
PRO PSY
30. 5. - 31. 5. 15.30 PŘÍBĚH O ZOU-
FÁLKOVI
30. 5. - 31. 5. 18.30 X-MEN ORIGINS:
WOLVERINE

LETNÍ KINO BEROUN
29. 5. 21.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
30. 5. 21.30 ZNOVU 17

CLUB KINO ČERNOŠICE
19. 5. 20.00 VÉVODKYNĚ 
24. 5. 16.00 PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
26. 5. 20.00 GOMORA 

KINO RADOTÍN
22. 5. 17.00 a 19.30 BOLT - PES PRO
KAŽDÝ PŘÍPAD
23. 5. 17.00 a 19.30 MILIONÁŘ Z
CHATRČE
24. 5. 16.00 a 19.00 PODIVUHODNÝ
PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
29. 5. 17.00 a 19.30 NA PŮDĚ
30. 5. 17.00 a 19.30 KURÝR 3
31. 5. 15.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE 

V muzeu pokřtí knihu 
o slavném rodu Křížů
Kniha Sága rodu Křížů, kterou na-
psal známý regionální autor Rudolf
Kadeřábek, bude pokřtěna 28. května
v Muzeu Českého krasu v Berouně.
Malá slavnost začne v 16 hodin.  
Osud rodu Křížů, jehož potomci žijí v
Zadní Třebani, autorovi připomněl
život a boje seveřanů, kteří jako první
osídlili ostrov Island. Manželé Lud-
vík a Marie Křížovi s dětmi se usídli-
li v prvních letech 20. století na be-
rounském Ostrově, aby tu založili mo-
derní potravinářskou firmu i novou
rodovou tradici. Pod podobenstvím
severských ság vypráví Rudolf Kade-
řábek o generacích rodu v kontextu
jejich doby a přitom si pohrává s cif-
rou 101: sleduje sto a jeden rok Kří-
žova mlýna, připomíná sto a jednoho
berounského občana, postavu, osob-
nost...        David PALIVEC, Beroun

V černošickém kostele zahraje Spirituál kvintet 
Černošice - Spirituál kvintet, jedna z nejznámějších českých skupin,
která příští rok oslaví už půlstoletí existence, zahraje poslední květno-
vý den v Černošicích.
Koncert souboru, jehož repertoár tvoří spirituály, moravské písně, renesanč-
ní, pražské, irské i skotské balady, se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v neděli 31. května od 18.00. „Skupina vedená kytaristou Jiřím Ti-
chotou, která vystupuje již od roku 1960, vytváří na koncertech působivou
a neopakovatelnou atmosféru. Přijďte se přesvědčit,“ zve Pavel Blaženín z
odboru kultury černošické radnice. (mif)

Tipy NN
* Koncert skupiny Rappublica a DJ.
Patrona se koná 22. 5. od 20.30 v
Clubu Kino Černošice.                 (mif)
*  Posezení a beseda s překladatelem
Bible pro 21. století Jiřím Hejdánkem
se koná v Církvi bratské Řevnice, jež
působí v budově Common Grounds v
Žižkově ulici, 23. 5. od 17.00. (vš) 
* Rockovou zábavu pořádá 23. 5. od
19.30 řevnický hotel Berounka. (mif)
* III. semifinálové kolo pátého roč-
níku hudební soutěže Šiba Music
Chance se v černošickém Clubu Kino
uskuteční 23. 5. od 20.30. Zahrají ka-
pely The Yours, False Hope, Zima a
Cuprum. (mif)
* Komorní smyčcový orchestr
OUATTRO CORDE PRAHA kon-
certuje 27. 5. od 19.00 v sále řevnic-
kého Zámečku. Lenka KOLÁŘOVÁ
* Skupina Tleskač - Pilsner SKA or-
chestra vystoupí 29. 5. od 20.30  v
Clubu Kino Černošice. Jako předka-
pela se představí Happy End z Milev-
ska. Vstupné 120 Kč. (mif)
* Divadelní hru Pyžamo pro šest
uvedou dobřichovičtí ochotníci 29. a
30. 5. od 19.30 v Dětském diagnos-
tickém ústavu Dobřichovice. (vlc)
*  Skupina Grošáci zahraje 30. 5. od
19.00 v Lidové domě v Řevnicích. 

Lenka KOLÁŘOVÁ
* Taneční párty s DJ. Lupo a Mis-
terem Bongo Bongo můžete navštívit
30. 5. od 20.00 v černošickém Clubu
Kino. Vstupné 50 Kč. (mif)
* Kapela Hop Trop hraje 31. 5.  od
20.00 na nádvoří hradu Točník. (mik)
* Výstavu snímků Václava Mottla z
Karlštejna nazvanou Po stopách Čes-
kého krasu můžete zhlédnout od 1.
do 26. 6. v Kulturním středisku Prů-
hon v Praze-Řepích. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční 4. 6. od 18.00.    (mif)
* Řevnická fotografka Jana Šplícha-
lová vystavuje do 2. 6. své snímky
české krajiny v Minigalerii v Odo-
lena Vodě. (mif)
* Výstava Zkamenělé poklady je v
berounském Muzeu Českého krasu
přístupná do 13. 9. David PALIVEC 

Přeučil s Hruškovou zahrají Šípkovou Růženku
Divadly Eva Hruškové a Jana Přeučila přijede do Dobřichovic s pohádkou
o Šípkové Růžence. Rodinné představení pro nejmenší děti s písničkami a
krásnými loutkami uvede v neděli 24. 5. od 15.00 v místním Fürstově sále.
Autorem scénáře a textů k písničkám je známý televizní dramaturg a autor
mnoha pohádek  Jiří Chalupa. Děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy
od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky, všich-
ni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek i
nebezpečné trní. Kouzelné loutky stvořila Šárka Váchová, autorka Večer-
níčků a dětského televizního pořadu Kostičky. Pohádka je plná krásných pís-
niček od hudebního skladatele Jaromíra  Klempíře. Hrají Eva Hrušková a
Jan Přeučil, vstupné 50 korun. Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Beroun - Unikátní výstavu Lands-
knechti  aneb  Dělníci války při-
pravilo berounské Muzeum České-
ho krasu. Vernisáž se koná 27.
května od 17 hodin.
Historická výstava z období 16. sto-
letí  přiblíží pojem »zemský voják
německého císaře«. Pojednává o děl-
nících války, kteří bojovali za žold, a
zároveň o jednom z posledních vojsk,

kde vojáci drželi specifická práva a
zvyky. V pestrobarevných oblecích a
za zvuku bubnů a píšťal prošli celou
renesanční Evropou. Charakterizova-
lo je nemálo výstředností, rozmaři-
lostí, chlapáctví i odvahy. Kromě
předmětů a fotografií budou návštěv-
níkovi nabídnuty videozáznamy s re-
konstrukcemi vojenského života a
bojových scén.        David PALIVEC

Obrazy od Berounky
jsou v Galerii Futura
Hlásná Třebaň, Praha - Výstava
obrazů malířky Marie Kovaříko-
vé z Hlásné Třebaně je do 1. 6. k
vidění v pražské Galerii Futura.
Výstava byla symbolicky zahájena
5. 5., v den výročí pražského povst-
ní, protože je podle autorky věnová-
na všem, kteří se před 64 lety posta-
vili německému fašismu. „A také ji
věnuji své nedávno zesnulé tetě Ja-
roslavě,“ dodala Kovaříková s tím,
že právě podle tety a podle ročního
období nese výstava jméno Jarní.
Na vernisáži o autorce a její tvorbě
promluvil PhDr. Oldřich Koudelka,
básně Josefa  Kainara recitovala he-
rečka Jiřina Švorcová.                 (mif)

Výstava ukáže Dělníky války
BEROUNSKÉ MUZEUM PŘIPRAVILO UNIKÁTNÍ EXPOZICI



Všeradické čeká mnoho akcí
PO STAROČESKÝCH MÁJÍCH SE KONÁ NOHEJBALOVÝ TURNAJ A DĚTSKÝ DEN
Při pohledu do kalendáře zjišťujeme,
že ve Všeradicích se v budoucích
dnech bude konat mnoho zajímavých
akcí. Nejprve se v sobotu 23. května
uskuteční Staročeské máje. Sraz úča-
stníků je ve 12.30 u restaurace Na
růžku. Připraven je zajímavý pro-
gram na celé odpoledne i večer a roz-
hodně se máme na co těšit.
Dne 30. 5.  se od 10.00 bude na hřiš-
ti u pošty konat druhý ročník turnaje
v nohejbale. Na stejném místě se o
týden později, 6. 6. od 11.00 uskuteč-
ní dětský den. Za organizaci těchto
akcí patří velký dík pí Mirce Suché,
bez jejíž obrovské aktivity a chuti do
práce by se ani jedna z akcí neusku-
tečnila. Je třeba vážit si práce tako-
výchto lidí, neboť právě oni jsou hna-
cí silou společenského a kulturního

dění v obci, z něhož se odvíjí soudrž-
nost a pospolitost našich občanů. 
Připomínám, že 29. 5. končí sběr při-
hlášek do soutěže o nejhezčí zahrád-
ku ve Všeradicích. Na tři nejlepší če-
kají finanční odměny. Pravidla:
1. Hodnocení se provádí v červnu.
2. Hodnotí se:
- okrasné zahrádky a předzahrádky,
- architektura zahrádky,
- estetický vzhled,
- poměr květin a stálé zeleně,
- stupeň udržování zahrádky.
3. Do soutěže je možno zařadit pouze
zahrádky, jejichž majitelé s tím vy-
slovili souhlas.
4. Komise vyhlašuje termín, ve kte-
rém bude hodnocení zahrádek prove-
deno sdělením na vývěsních tabulích
obecního úřadu nebo jiným vhodným

způsobem, a to nejméně 14 dnů před
jeho uskutečněním.
5. Podklady pro konečné vyhodnoce-
ní získává komise při osobní návště-
vě objektů přihlášených do soutěže.
6. Je-li to možné a vhodné, pořizuje
komise fotodokumentaci .
Vyplněnou přihlášku odevzdejte na
obecní úřad, nebo v prodejně Jednoty
ve Všeradicích. 

Bohumil STIBAL, starosta obce

10/2009

X. poberounské folklorní setkání-festival
STAROČESKÉ MÁJE

Všeradice, prostranství u hospody, 23. května
12.30 – 13.00 TŘEHUSK, Poberouní – staropražská kapela
13.15 – PRŮVOD OD KOSTELA s dechovkou – SKALANKA, Švihov
13.25 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU
13.35 – DĚTSKÉ TANEČKY
13.45 – ČESKÁ BESEDA
14.00 – PRŮVOD VSÍ – Hraje SKALANKA
18.00 – KRKONOŠSKÝ HORAL, Vrchlabí - folklorní soubor
18.30 – JÁNOŠÍČEK, Brno - folklorní soubor
19.00 – NOTIČKY, Řevnice - dětská lidová muzika
19.30 – CIMBÁLOVKA – Posezení pod májí
20.45 – 01.00 TANEČNÍ ZÁBAVA

Všeradice - Fotbalisté A-mužstva
Všeradic znovu vyhráli na svém
hřišti. Po vítězství nad celkem Rpet
jim patří druhá příčka v tabulce
třetí třídy.  (NN)
Dorost
I. A třída krajské soutěže
Všenory - Všeradice 0:3           
Kontumačně - domácí nenastoupili 
Všeradice - Benešov B 2:4 (1:3) 
Branky: Lenkvík, Černý 
Sedlčany - Všeradice 6:2 (2:0) 
Branky: Koryta, Netík 

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Všeradice - Rpety 2:1(1:1) 
Branky: Augusta, Bouček 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Chyňava - Všeradice B 4:1 (2:0) 
Branka: Dufek 

Všeradice B - Liteň 1:3 (1:2) 
Branka: Suchý 
Žáci - Okresní přebor Beroun
Neumětely - Všeradice 0:6 (0:3) 
Góly: Rajtr 3, Kešner, Šebek, Nejedlý 
Všeradice - Loděnice 0:3 (0:1) 
Stará garda
»Staří pánové« zvítězili ve 13. ročníku
memoriálu Václava Ježdíka. S Hosto-
micemi remizovali 3:3 (Šebek 2, Sta-
něk), Škoda team zdolali 4:1 (Hruška,
Staněk, Podubecký, Málek).

Nenechme se nachytat
na nereálné sliby!

Při procházce obcí jsem s hrů-
zou zjistil, že z veřejného tele-
fonního automatu na mne hledí
fotografie předsedy ČSSD. V té-
to chvíli jsem si opět uvědomil
smutný, ba přímo žalostný stav
naší politické scény. Současně
mi tento okamžik připomněl blí-

žící se volby do Evropského parlamentu a nechut-
né handrkování našich politiků o dobře placená
korýtka v místě, kde se nemusí mnoho dělat, není
na ně vidět, ale o to více se inkasuje.  A že je tomu
tak, o tom svědčí přehledy v celostátních denících
o činnosti našich současných europoslanců v up-
lynulém volebním období. Po prostudování voleb-
ních programů a kandidátek jednotlivých stran,
nevidím nikde nic jiného než opakující se plané
sliby, které mají nalákat co největší počet voličů. V
současné době stále nemám jasno, kterou stranu
volit. Dvě věci vím však velice dobře. Za prvé je
třeba zvolit stranu pravicovou. Za druhé nesmíme
volit ČSSD. Tato strana se projevuje jako hospo-
dář, pod jehož vedením zadlužíme ještě generace
našich vnuků. Plno populistických slibů, arogan-
ce, nekompetentnosti a nezodpovědnosti vůči státu
i jeho občanům. Nenechme se nachytat na nereál-
né sliby, které vedou k chaosu a zadlužování. Řek-
něme dost oranžové rozpínavosti, která rozdává z
cizího, nesmyslně, na úkor koncepce i dlouhodobé
strategie. Bohumil STIBAL, starosta

Sběr nebezpečného odpadu ve Všeradicích po odvozu dvou velkoobjemových kontejnerů, ještě dva jsou
připraveny k odvozu. Největší účast za poslední roky. Text a foto Bohumil STIBAL
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Stará garda vyhrála memoriál
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ

Maminky dostaly růži
Obecní zastupitelstvo na Vižině us-
pořádalo pro maminky 7. května po-
sezení s občerstvením v Europajzlu.
Sešlo se přes 30 žen, které se dobře
pobavily i díky kulturnímu vystoupe-
ní. Každá na závěr dostala krásnou
bílou růži.    Jana FIALOVÁ, Vižina

70 tisíc na fekálie 
Zastupitelstvo obce Všeradice sdělu-
je svým občanům, že vyvážení a lik-
vidace domovních fekálií je od 18.
května organizováno následovně: Tr-
vale žijící občané vývoz vozidlem
obce PV3S - za jedno vozidlo cena
400 Kč. Zastupitelstvo po dohodě s
VaK Beroun zajistilo centrální likvi-
daci fekálií, kterou budeme dotovat z
rozpočtu obce. Na likvidaci bylo vy-
členěno 70.000 Kč. Věříme, že obča-
né pochopí nutnost navýšení ceny
vývozu. Bohumil STIBAL
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V pátek 24. dubna se žáci ZŠ F. J.
Řezáče v Litni zúčastnili oblastního
kola dopravní soutěže mladých cyk-
listů v Berouně. Soutěž, která se ko-
nala na 2. Základní škole v Berouně,
vyhlásila ministerstva dopravy a
školství. Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích: I. kategorie 4. – 6. ročník a
II. kategorie 7. – 9. ročník, vždy dva
chlapci a dvě dívky. 
V I. kategorii soutěžilo 9 družstev a
naši školu reprezentovali žáci Eber-
leinová (4. třída), Kolářová (5. tř.),
Prech (5. tř.) a Lebeda (6. tř.).
V II. kategorii soutěžila 2 družstva.
Naši školu reprezentovali žáci Hýb-

nerová (7. tř.), Sudíková (7. tř.), Lin-
ka (8. tř.) a Jakub Malý (9. tř.). 
Teoretická část soutěže zahrnovala
test ze znalostí pravidel provozu na
pozemních komunikacích a poskyt-
nutí první pomoci. Praktickou část
pak tvořila jízda na dopravním hřišti

podle pravidel provozu na pozem-
ních komunikacích a jízda zručnosti
na kole (překonávání překážek).
Po obědě bylo na programu vyhláše-
ní výsledků. Liteňští školáci vyhráli
II. kategorii soutěže a pojedou repre-

zentovat oblast do krajského kola,
které se koná 28. a 29. května v Kut-
né Hoře. V individuálních soutěžích
získal Tomáš Linka 1. a Jakub Malý
3. místo. Dita ŠINÁGLOVÁ, 

Jakub MALÝ, ZŠ Liteň

Mladí cyklisté pojedou reprezentovat
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI VYHRÁLI JEDNU Z KATEGORIÍ OBLASTNÍHO KOLA DOPRAVNÍ SOUTĚŽE V BEROUNĚ

Dětem v liteňské škole
to dobře počítá…
Okresní kolo matematické Pythago-
riády  pro žáky 6. a 7. třídy se kona-
lo v Berouně na 2. základní škole.
Liteňskou školu jeli reprezentovat za
6. třídu Wilík Eberlain a Jan Havel-
ka (ze 4.třídy), za sedmáky bojovali
Adélka Sudíková a Kuba Zálom. Jan-
ka jsme poslali na zkoušku, jestli vů-
bec o dva roky vyšší kategorii zvlád-
ne. Před dvěma měsíci jsme ho vys-
lali na okresní kolo matematické
olympiády pro 5. třídu. K našemu
překvapení zvítězil. Takže jsme byli
zvědaví, jak dopadne tentokrát.
Udělal nám velkou radost - podařilo
se mu obsadit 3. místo. Kubovi a Wi-
líkovi chyběl jen kousek, aby dosáhli
hodnocení úspěšný řešitel.
Všem blahopřejeme a děkujeme za
dobrou reprezentaci. 

Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Na konci dubna se hlásnotřebaňské
neformální sdružení Holky v rozpuku
vypravilo na výlet do Maďarska (viz
NN 9/09). Absolvoval ho s nimi i zná-
mý řevnický bavič a člen kapely Tře-
husk Jiří Vitouš. Na konci výpravy si
»Vitucha« v kolejišti berounského ná-
draží komplikovaně zlomil nohu.
Operace už je za ním, teď jej čeká ně-
kolik týdnů domácí rekonvalescence
a klidu. „Posíláme mu velikánskýho
hubana,“ vzkazuje prostřednictvím
Našich novin za Holky v rozpuku  Jit-
ka Švecová. Další členka této skupiny
zralých hlásnotřebaňský žen dokonce
Jirkovi složila básničku.               (mif)

PRO MARODA
Dana FIŠEROVÁ, Hlásná Třebaň

Polámal se mraveneček, ví to celá
obora, 
rychle k němu zavolali nejlepšího
doktora.

Už je v klidu, už je lépe, i když ještě
neskáče,
vzpomíná, co s námi prožil, doufej-
me, že nepláče.

I my na něj vzpomínáme, přejeme mu
z celých plic,
ať se rychle uzdravuje, sílí stále víc a
víc...

Hlásnotřebaňské »Holky« Vituchovi 
posílají hubana i vlastní básničku

Vážení spoluobčané, čtenáři NN,
nejprve vás chci požádat, abyste ne-
chodili již nyní platit poplatek za ko-
munální odpad, který i pro tento rok
činí 475 Kč na osobu/objekt. Složen-
ky jsou v tisku a budou během květ-
na rozeslány. Počítačový program
potřebuje znát vaše identifikační čís-
lo, které je uvedeno na složence, aby
se platba automaticky odepsala z
pohledávky. Děkuji!
Z důvodů udržení většího pořádku u
kontejnerů – zatím se to vinou pro-
ducentů odpadů nedaří - jsme přiob-
jednali  a rozmístili dalších 8 kontej-
nerů. Při té příležitosti jsme vytvoři-
li nové sběrné místo papíru, plastu a

komunálního odpadu  u trafostanice
přejezdu lokálky, které je určeno pře-
devším pro lokalitu nad nádražím. O
plast a papír se posílilo místo Na
Kaplanci-Na Chybě. Znovu vás žá-
dám, vytvořte z odpadu co nejmenší
objem a zkuste jej házet do kontejne-
rů – nejen je opřít vedle poloprázd-
né nádoby. V této souvislosti ještě
podotýkám, že televize, přestože má
plastový obal, do plastů nepatří.
Televize a ostatní drobné elektrospo-
třebiče lze přinést do dvora OÚ.
Na setkání na Staročeských májích,
které se v naší obci konají 30. 5.od
8.00, se těší Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaně

Platit za odpad ještě nechoďte!

Vzpomínáte ještě na dobu, kdy jste byli plazmou,
kovem, rybou, drakem...? Je v nás všechen ten
čas, tak jako v embryu či v kosmu. Vzpomínáte
ještě na velký třesk? Není to tak dávno, od té doby
se mnohé ztratilo - poselství, myšlenky, knihy i
mapy, bez nichž už svět bude navždy jiný... 
Je květen. Staletím proklamovaný jako měsíc lás-
ky. I láska se z našeho světa nějak nepozorovaně
vytrácí. Základní problém je podle odborníků v
tom, že muži ani ženy již přesně neznají své role.
Lidi si nějak stále méně a méně rozumějí, nedo-
chází jim, že vztahy jsou jako zahrady, o které se
musí pečlivě a pravidelně pečovat. Mnoho z nás
také dělá tu chybu, že pravidelně a s láskou peču-
je o vztahy přátelské, jsou nejlepšími kamarády,
soucitnými posluchači a těmi pravými »půlnoční-
mi lidmi« (zazvoníte o půlnoci a pomohou ), jen
jaksi zapomínají na ty své lidi, kteří tvoří jejich
nejbližší. Tatínek mého bývalého muže je velmi
oblíbeným parťákem všech, pomůže každému, je s

ním legrace a lidé ho mají rádi. Škoda, že se ke
mně nechová jako k cizím, říkává babička, která s
ním strávila celý život.
Připomíná mi to scénu z filmu Výchova dívek v
Čechách, kdy manželka hlavního hrdiny pronáší
památnou větu: „Až zase budeš chtít někoho zach-
raňovat, zeptej se prosím tě nejdřív mě!“  Jakoby
na tom domácím štěstí nezáleželo, jako by to uz-
nání z venku mělo větší cenu. A přitom je to tak
jednoduché, chovat se k druhým (a těm svým pře-
devším) tak, jak bych chtěl, aby se chovali ke
mně. Vcítit se do pocitu druhého, otočit si situaci
na sebe a pak se teprve rozhodnout co udělám,
abych tomu »svému člověku« , byť nechtěně neu-
blížil. 
Mám velmi dobrou kamarádku, která trpí tím, že
její vyvolený komentuje skoro každou ženu, kte-
rou míjí. A většinou bohužel spíše pochvalně, je-
mu to připadá úplně normální a nechápe, že jí jeho
jednání ubližuje. Vždyť jsem s tebou, říká. A to

má být důkaz lásky. Důkaz lásky by podle mě byl,
kdyby si ty ženy hodnotil v duchu, protože kdyby
takto hodnotila muže ona, asi by se ho to  citově
dotklo, tak jako asi každého.
Cílem každého štastného vztahu je rovnováha,
vzájemná úcta a tolerance. Milovat podle mě zna-
mená přijímat druhého takového, jaký je. To ale
lze pouze za předpokladu, že oba chtějí dávat i
brát stejným dílem. Že se snaží myslet za druhého
a sdílet s ním všechno, co život přináší, v dobrém
i zlém. Přičemž sdílet neznamená být spolu 24 ho-
din denně, a vědět o každém jeho kroku, ale vědo-
mí, že ať se děje cokoliv, stojím za tebou, tak jako
ty za mnou. Jsme-li schopni toto pochopit a při-
jmout do svého každodenního života, potom má-
me šanci, že se k nám z největších hlubin naší du-
še vynoří prastaré zaklínadlo: „Kdo toto rozluští ,
bude mít klíč, jenž co otevře, nikdo nezavře. A
zavře-li, nikdo neotevře.“ Potom se láska přestane
ztrácet.    Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

SOUTĚŽÍCÍ. Liteňští školáci na okresním kole dopravní soutěže v Berouně. Vpředu Petr Lebeda, za ním Nikola
Eberleinová.  Foto Dita ŠINÁGLOVÁ

Vztahy jsou jako zahrady, o které je třeba pečovat
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Starosta Řevnic vyhrožuje rezignací!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Navrhovatelé odvolání vyčítali Du-
dákovi zdlouhavé projednávání v
případě rozpočtu či výstavby dětské-
ho hřiště. „Je ostuda, že tady něco ta-
kového stále chybí,“ postěžoval si je-
den z přítomných tatínků.
Právě problém hřiště však zastupite-
lé vyřešili už na dubnovém jednání –
přesto bod odvolání dvojice Dudák a
Křivánek stažen nebyl. „Je to dlou-
hodobý problém, který nyní jen vy-
vrcholil,“ připomněl zastupitel Josef
Beneš za SNK-Naše Řevnice, které-
mu se nezamlouvá ani postup při
prodeji pozemku pod LTC Řevnické
sportovní.Novému zastupiteli za
KDU-ČSL Petru Knýbelovi zase va-
dil arogantní přístup Dudáka.  
„Pavel Dudák patří k nejpracovitěj-

ším členům rady, věřím, že pro Řev-
nice bude dál dělat,“ reagoval Beneš
na dotaz, zda město nebude postrá-
dat v případě odvolání Dudáka jeho
právní pomoc. 
„Je brutální odvolat radní před tolika
lidmi. Promyslete to,“ nabádal zas-
tupitele Ondřej Hejma. Ke stejnému
kroku vyzývala i ředitelka školy Ště-
pánka Rajchlová, jež se obává, aby
se v případě rezignace starosty neza-
blokovaly investice a projekty.

„Mluví se tady o mém odvolání, ale
zatím ani nepadlo, koho do rady mís-
to nás navrhujete,“ uvedl Pavel Du-
dák. Libor Kvasnička následně jme-
noval dva nové kandidáty: Josefa
Beneše a sebe. Na dotaz, koho by v
případě odstoupení navrhli na post
řevnického starosty, Beneš sdělil:
„Věřím, že se dohodneme a starostou
zůstane Miroslav Cvanciger.“ Kvas-
nička  připustil, že v opačném přípa-
dě by na post kandidoval on.

Dudák ve svém proslovu řekl, že od-
mítá odstoupit sám. „Mohu se podí-
vat každému do očí. Vždy jsem pos-
tupoval tak, aby řešení byla spraved-
livá. Co rada navrhla, bylo v 98 %
schváleno,“ řekl. Přesto pro jeho od-
volání zvedlo ruku osm zastupitelů.
Rozhodující hlas přidal nově zvole-
ný zastupitel Roman Tichý. Stejný
počet zastupitelů hlasoval pro odvo-
lání Křivánka. A stejná osmička lidí
zvolila 16 měsíců před komunálními

volbami i dva nové radní: Josefa Be-
neše a Libora Kvasničku. 
Starosta Miroslav Cvanciger pro Na-
še noviny uvedl, že rezignaci myslí
vážně. „Na dalším zastupitelstvu
musíme schválit územní plán. Na
tom červnovém počítám, že odstou-
pím,“ uvedl.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Čtveřice skautů z vodáckého oddílu Bobři nabízela ve středu v Řevnicích
žluté květiny – vybírali tak na tradiční sbírku, kterou pořádá Liga proti rako-
vině pod názvem Český den proti rakovině. „Začali jsme ráno po šesté na
nádraží. Pak jsme se přesunuli i na náměstí a k obchoďáku,“ uvedla jedna z
členek oddílu Iva Havlová. Děti měly k dispozici kolem tří set kytiček měsíč-
ku lékařského - dostal ji každý dárce, který do kasičky vložil alespoň dvace-
tikorunu. Kolem osmé hodiny jich už řevnickým skautům zbývalo jen pár.
Každý dárce dostal i leták s radami, jak se nemoci bránit anebo snížit rizi-
ko onemocnění jeho včasným rozpoznáním.     Text a foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Tragická srážka aut:
pět zraněných lidí
Mořina – Pět zraněných, z toho
jeden velmi vážně. Tak tragická je
bilance čelní srážky opla a škodov-
ky, k níž došlo 8. května u Selské
hospody v Mořině. Příčina neštěs-
tí? Jeden z řidičů nedal přednost
druhému.
Nejvážněji byla zraněná dívka, která
zůstala zaklíněná v oplu a řevničtí
profesionální hasiči ji museli půl ho-
diny vyprošťovat. Ostatní čtyři pasa-
žéři měli zranění lehčí, řevnická zá-
chranná služba všechny odvezla na
chirurgii do pražské nemocnice v
Motole. (lup, vš)

Z našeho kraje...
* Stavbu dvoutřídní mateřské školy
připravuje radnice v Hlásné Třebani.
Patrová budova bude stát za hřbito-
vem. „Architekti už mají návrh, nyní
se dokončuje projektová dokumenta-
ce,“  uvedl Miloš Palek, zástupce sta-
rosty. (šm)
* Den otevřených dveří uspořádala
ZŠ v Řevnicích. „Využili ho zejména
rodiče dětí z 1. stupně, ale přišlo také
několik rodičů dětí, které se do naší
školy chystají nastoupit od září,“ řek-
la ředitelka školy Štěpánka Rajchlo-
vá. Na 10. 6. škola chystá  informač-
ní schůzka pro rodiče budoucích prv-
ňáčků. Konat se bude od 17.00 v bu-
dově prvního stupně. (pš)
* Až do poloviny června bylo pro-
dlouženo výběrové řízení na referen-
ta Stavebního úřadu v Řevnicích. In-
formace o výběrovém řízení jdou k
dispozici na úřední desce nebo webo-
vých stránkách města. (pš)
* Radnice v Řevnicích poskytla ně-
kolika domácnostem půjčky z Fondu
rozvoje města na opravy a moderni-
zaci bytového fondu. Pětice žadatelů
získala 64,5 % požadované částky.
Celkem město půjčí 609 000 Kč. (pš)
* Metráky oblečení, lůžkovin, dek i
jiných věcí shromáždili na výzvu Di-
akonie Broumov obyvatelé Černošic.
Vše přinášeli čisté a zabalené, aby se
při transportu nic nevysypalo a nezni-
čilo. Pracovníci diakonie věci dále
zpracují a rozdají potřebným.    (pab)
* Jarní geologicko–botanická exkur-
ze Českým krasem se koná 24. 5. od
9.15. Účastníci půjdou z Husova ná-
městí v Loděnici  po trase: vápenka -
Černidla, Barrandovy jámy - přírodní
památka Branžovy - Loděnice. Ex-
kursi s odborným výkladem povede
Štěpán Rak, výstroj a výzbroj: spor-
tovní oblečení, pevná obuv, svačina,
pití, kladívko.          David PALIVEC
* Do Poberouní se přestěhovala dal-
ší známá tvář. Podle portálu super.cz
si Řevnice za domov zvolila moderá-
torka Eva Aichmajerová, která je ve
čtvrtém měsíci těhotenství. Ta se ne-
dávno s přítelem přestěhovala z praž-
ského bytu do zrekonstruovaného
domku v Řevnicích. (pš)

Řevnice – Palackého náměstí v
Řevnicích bude v nové podobě ofi-
ciálně otevřeno 11. června. Na ten
den chystá radnice menší slavnost.
V současné době práce na rekonst-
rukci náměstí finišují. „Vše se chýlí
ke konci, ještě ale není postaveno
veřejné osvětlení. Proto jsme termín
slavnostního otevření posunuli až na
červen,“ řekl řevnický starosta Miro-
slav Cvanciger. Z kdysi neutěšeného
prostředí by se měla stát klidová zó-

na. Nebudou zde chybět lavičky ani
»sedací« terasa z kamene. Vysazeno
by zde mělo být deset stromů.
„Rekonstrukce stála deset milionů,
které jsme získali z mimorozpočto-
vých rezerv ministerstva financí,“
řekl Cvanciger. Tím ale úpravy pro-
stranství nekončí. Opravovat se totiž
v návaznosti na náměstí má i chod-
ník v ulici Na Stránce. „Na to jsme
dostali čtyři miliony korun ze státní-
ho fondu dopravní infrastruktury,“

uvedl Cvanciger. Chodník má mít
nový povrch - nejspíš dlažbu. Opra-
ven bude až po křižovatku s ulicí
Žižkovou. „Dál už je to pozemek
Českých drah,“ sdělil starosta. S úp-
ravou náměstí nesouvisí rozkopaný
chodník v ulici Komenského, který v
minulém týdnu zkomplikoval cestu
pěším do centra. „Pokládají se tu
elektrické kabely pod zem, takže by
některé sloupy měly časem zmizet,“
dodal Cvanciger.   Pavla ŠVÉDOVÁ

Opravené náměstí otevřou zkraje června
NA REKONSTRUKCI PALACKÉHO »RYNKU« ZÍSKALA ŘEVNICKÁ RADNICE DESET MILIONŮ

Prašné řevnické ulice se dočkají asfaltu
Řevnice – Obyvatelé hned několika dosud prašných ulic v Řevnicích by
se brzy měli dočkat nového asfaltového povrchu. Připravuje se oprava
druhé části Selecké ulice či ulice Nerudovy.
Řevnický městský úřad dokončuje výběrové řízení na dodavatele rekons-
trukce povrchu Selecké ulice. „Budeme pokračovat v její opravě od křižo-
vatek s ulicemi Husova až po Klicperovu,“ potvrdil starosta Miroslav Cvan-
ciger s tím, že na to město obdrželo částku při tzv. porcování medvěda. Práce
by podle Cvancigera měly začít v dohledné době a hotovo má být ještě letos.
Další peníze město žádá na opravu Nerudovy ulice. Dotace ale ještě není vy-
řízena,“ uvedl Cvanciger. Opravena má být také ulice Na Stránce. (pš)

Senioři byli příliš těžcí,
museli je nést hasiči
Všenory, Dobřichovice - Tři nad-
měrečné pacienty, které by tříčlen-
ná posádka sanitky neunesla, po-
máhali odnést z domu nebo chaty
hasiči na začátku května. 
Vždy se jednalo o seniory, kteří měli
vysokou hmotnost a byli nemocí oh-
roženi na životě. Ve dnech 4. a 6. 5.,
profesionální hasiči z Řevnic do sa-
nitek odnášeli ve vyprošťovací
plachtě dvě starší ženy a jednoho
muže. Dvakrát zasahovali ve Všeno-
rech a jednou v Dobřichovicích. Jed-
nalo se o komplikovanou cestu po
točitém schodišti, snesení ze 2.patra
a velkou vzdálenost k místu, kam až
mohla sanitka dojet. (vš) 

Přístavba školy bude stát pětašedesát milionů
Dobřichovice – Radnice v Dobřichovicích usiluje o peníze na přístavbu
školy. Současně pokračuje v projekčních pracích. Potvrdil to dobřicho-
vický starosta Michael Pánek v místním Informačním listě. 
„Práce na projektu přístavby nové školy v ulici 5. května jsou v plném prou-
du. Původní studie byla upravena, byly v ní zapracovány připomínky a nyní
projektanti pracují na projektu pro stavební povolení,“ uvedl Pánek. Podle
něj pak bude možné podat žádost o vydání stavebního povolení i o dotaci.
Pánek si už dříve stěžoval, že žádné dotační tituly s tak rozsáhlou přístavbou
nepočítají. Proto bude nutné peníze shánět z několika zdrojů. Náklady se po-
hybují okolo 65 milionů. „Ideálně bychom chtěli zahájit výstavbu o prázd-
ninách roku 2010 a trvat by měla 15 měsíců,“ dodal Pánek. (pš)

Pod házenou má už
brzy být dětské hřiště
Řevnice – Dětského hřiště by se
konečně mohli dočkat caparti v
Řevnicích. O jeho výstavbě jedna-
li zastupitelé. 
Sdružení Dětské hřiště Řevnice na-
vrhlo, že vybuduje na pozemcích
města dětské hřiště a posléze jej pře-
vede za symbolickou korunu do ma-
jetku města. Zastupitelstvo následně
schválilo smlouvy o partnerství a
spolupráci se sdružením a pověřilo
starostu uzavřením smlouvy. Hřiště
má vyrůst na pozemku pod místní
házenou.  (pš)
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Pane poslanče, jak jsme se mohli v
poslední době dočíst, máte novou
hlavičku…
Jan Schwippel: Ano, vedení ODS
zcela opustilo své původní principy
týkající se evropské politiky. Zejmé-
na popřelo svůj původně odmítavý
postoj vůči Lisabonské smlouvě a
nerespektuje ani doporučení posled-
ních kongresů své strany. Proto jsem
se rozhodl hájit tyto principy na kan-
didátce strany Libertas.cz. Tak jako
vy si totiž přeji, abych měl právo
rozhodnout si o svém osudu, nebo ho
přinejmenším ovlivňovat. Tuto mož-
nost Lisabonská smlouva výrazně
omezuje.
Myslíte si, že nadcházející volby do
Evropského parlamentu, v nichž
kandidujete, jsou pro voliče důleži-
té? Brusel je přece jen daleko…
Jan Schwippel: Na první pohled se
může zdát, že právě v těch nadchá-
zejících tzv. eurovolbách o nic moc
nejde. Vyšleme jimi »své zástupce«
do Evropského parlamentu do Bru-
selu, a ten se zdá daleko, zdá se, že
se nás příliš netýká, že naše životy
neovlivní. Opak je pravdou. Stali
jsme se dobrovolně členy Evropské
unie. Rozhodli jsme o našem člen-
ství v referendu a rozhodli jsme sp-
rávně. Úzká spolupráce evropských
zemí je žádoucí a přínosná. Neměla
by ale probíhat na základě svévol-
ných rozhodnutí shora, učiněných
nevolenými a nikomu se nezodpoví-
dajícími byrokraty. Čím dál více po-
ciťujeme, jak nám »Brusel«  podsu-
nuje svá pravidla, zavaluje nás nový-
mi nařízeními a směrnicemi. Zatím-
co dosud se nás přímo dotkly jen v

některých případech, nadchází doba,
kdy přituhuje. Proto je důležité, kdo
bude v Bruselu hájit české zájmy.
Jak s tím souvisí Lisabonská smlou-
va a proč by neměla být podle vás
přijata?
Jan Schwippel: Nová pravidla, o
kterých »eurohujeři« říkají, že jsou
nezbytná pro další a prý efektivnější
fungování EU, zakotvená právě v
tzv. Lisabonské smlouvě, v podstatě
znamenají, že stále častěji uslyšíme
»to musíme udělat, protože to chce
Evropská unie«. A nebude se jednat
jen o (zdánlivě) banální věci jako je
nařízení o povoleném zakřivení ba-
nánů nebo tvaru rajčat, nýbrž o věci
mnohem zásadnější, u nichž Česká
republika nebude mít možnost říci si
své slovo. Naše suverenita bude zá-
sadně omezena, rozhodovací síla se
nám po přijetí Lisabonské smlouvy
zmenší oproti dnešku na polovinu,
zatímco např. Německu se dvakrát
zvýší. Pravomoce ČR budou výz-
namně okleštěny ve prospěch jaké-
hosi vznikajícího Superstátu.
Není to jen strašení?
Jan Schwippel: Věřte, že nikoliv.
Upozorňuji na reálné nebezpečí.
Nebudeme moci například rozhodo-
vat o tom, zda chceme či nechceme
přijmout nelegální přistěhovalce, na
vás, naše občany, budou moci být
uvaleny dodatečné »evropské« daně
atd. Zkrátka přijetím Lisabonské sm-
louvy spějeme do stavu, kdy se rodí
nová diktatura, která se nechce ptát
lidí. A když se náhodou zeptá (jako v
Irsku, kde lid Lisabonskou smlouvu
odmítl), nesouhlasnou odpověď ne-
přijímá a tlačí tak dlouho, dokud se

nedočká žádoucího ano. Pokud byste
se chtěli dozvědět více informací – a
zdůrazňuji podložených informací,
nikoli populistického strašení – po-
dívejte se na web strany Libertas.cz
(www.voltelibertas.cz), která kandi-
duje ve volbách do Evropského par-
lamentu pod číslem 1 a sledujte její
informační kampaň. 
Co je vlastně Libertas za stranu?
Jan Schwippel: Pro ty, kdo neměli
možnost se o této straně dozvědět,
bych stručně řekl: Libertas je celoev-
ropské hnutí, které má své zastoupe-
ní v drtivé většině evropských zemí,

tedy i v České republice. Zakladate-
lem je Declan Ganley, který v Irsku
vedl kampaň proti přijetí výše zmí-
něné nedemokratické Lisabonské
smlouvy. Ta byla v referendu irský-
mi občany zamítnuta, a tím pádem
by její ratifikace neměla pokračovat,
kdyby EU dodržela své zásady. Po-
dle nich totiž musí tato smlouva být
přijata ve všech zemích, jinak nemů-
že vejít v platnost. Náš parlament te-
dy ratifikoval smlouvu, jejíž ratifika-
ce v podstatě byla zastavena právě ir-
ským zamítnutím a je tím pádem
takzvaně »mrtvá«. Ale jak jsem již
výše uvedl, »vedení EU« tlačí na Iry,
aby změnili své rozhodnutí v opako-
vaném referendu. 
Zastánci Lisabonské smlouvy ale
upozorňují, že jejím nepřijetím se
vyčleňujeme z Evropy…
Jan Schwippel: To je absolutní ne-
smysl. Každý členský stát EU má
přece právo na své stanovisko. Od-
mítám tvrzení, že se musíme podři-
zovat, protože jsme malá země apod.
Budou-li v Evropském parlamentu
zástupci Libertas, určitě nehrozí, že
by se Česká republika z EU vyčleňo-
vala, jak její oponenti straší. Liber-
tas.cz totiž bude zastávat vaše práva
a suverenitu naší republiky, nikoliv
se bezhlavě podřizovat jen proto, že
jsme malý stát a »nic jiného nám ne-
zbývá«. Proto bych chtěl na vás, milí
čtenáři, apelovat: Rozhodněte se do-
bře, moc podobných šancí něco v
Evropě ovlivnit mít možná nebudete.
Za váš případný preferenční hlas bu-
du velmi vděčen. Jsem kandidátem
číslo 3 za Libertas.cz, která má vo-
lební list číslo 1.

Jan Schwippel: Rodí se nová diktatura!
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Maruška by chtěla za manžela ševce
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI CHYSTAJÍ SLOHOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE NA TÉMA STŘEDOVĚKÁ ŘEMESLA
Děti ze zadnotřebaňské málotřídky
chystají slohové a výtvarné práce na
téma Středověká řemesla. Vyhlásilo
je berounské pracoviště Domu dětí a
mládeže Příbram v rámci šestého
ročníku akce Berounské hradby. 
Třeťáci se čtvrťáky slohově zpraco-
vávali, čím by se vlastně chtěli stát,
kdyby žili ve středověku. „Chtěla
bych být ve středověku švadlenou,
protože mě šití baví a oblečení pro
chudé i bohaté považuji za důležité,“
napsala například Maruška Paličko-
vá, která by chtěla mít ve středověku
za manžela ševce, aby jí ušil nějaké
hezké střevíce. Martince Kozákové
se zase líbí být »slévačem«, protože
pracovat s rozžhaveným a lesklým
kovem jí připadá úžasné. Martinka
obdivuje nádoby, které se z těchto
surovin vyráběly. Anička Sokolová
by ráda prala věci královské jako
pravá pradlena, Lukáše Petříka zau-
jal pokrývač, jak pracoval na stře-
chách s kladivem v době, kdy se za-
střešovalo šindelem. Kačenka Snop-
ková by se rozhodla pro hrnčířský
kruh, který má i doma, a vyráběla by
v této době užitečné nádoby, zdobe-
né i obyčejné.
Deniska Schýbalová touží po podle
ní lehkém řemesle - chtěla by se stát
pekařkou na hradě v hradní pekárně,
plné roztodivného nádobí, které se
dnes prý snad ani nepoužívá. Lucin-
ka Kudláčková by jí asi pomáhala ja-

ko kuchařka. U našich chlapíků, jako
je Dominik Moravec, Michal Hun-
der a Pavel Karpíšek, převážilo černé
řemeslo, malovali i psali o kovářské
řeholi. Považují za důležité, aby se
vyráběly části zbraní i brnění. Vojsko

muselo v této době být silné, aby se
ubránilo nájezdům jiných vojsk. Da-
niel Sedláček by působil jako mečíř. 
Tímto jste i vy ostatní zváni na tuto
akci, jež se jako každoročně bude
konat na náměstí v Berouně 20. červ-

na. Zde budou také dětské práce vy-
hodnoceny.  Monika MAZÚROVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

OTEVŘENÉ DVEŘE STACIONÁŘE. Týden otevřených dveří v Denním sta-
cionáři Náruč v Dobřichovicích se koná od 8. 6. do 12.6. Každý den se od
9.00 do 14.00 otevřou dveře stacionáře všem, kteří by nás rádi přišli navš-
tívit. Ochotně představíme naši činnost, ukážeme vnitřní prostory stacioná-
ře a zodpovíme veškeré dotazy. Těšíme se na vás! Markéta URIÁNKOVÁ,
Foto ARCHIV ředitelka stacionáře, Dobřichovice

Pozor: Ne všechny vlaky pojedou na Smíchov!
ČESKÉ DRÁHY NA KONEC KVĚTNA PŘIPRAVILY VÝLUKY, KTERÉ SE DOTKNOU CESTUJÍCÍCH Z NAŠEHO KRAJE

Adam seniorům zpíval
Suliku i Cestáře
Opět po roce přijel za klienty domo-
va důchodců v Dobřichovicích zpě-
vák Richard Adam. S pořadem Stará
láska nerezaví... vystoupil 13. května
v naší jídelně. Téměř všichni obyva-
telé domova vyslechli písničky Suli-
ka, Cestář, Můj strýček a mnoho dal-
ších. Kromě krásných písní si poslu-
chači poslechli i zajímavé a vtipné
vyprávění o Zitě Kabátově, Karlu
Vlachovi, Ivetě Simonové a dalších
umělcích. 
V pátek 15. května nám přišly zazpí-
vat a zatančit děti z dobřichovické
mateřinky. Předškoláčci nejprve
předali babičkám vlastnoručně vyro-
bený dárek - slunečnici, a pak pod
vedením učitelky Švecové předvedli
svoje pásmo. Čtrnáct tanečníků a ta-
nečnic v kostkovaných sukních zapl-
nilo během chvilky jídelnu domova a
nenechalo téměř žádné oko suché.
Písničky jako Já mám nový boty a
manšestr na vestu, si obyvatelé  s
chutí  zazpívali. Děkujeme pí učitel-
ce a jejím svěřencům za čas a  ra-
dost, kterou naším obyvatelům věno-
vali.               Martina KÁLALOVÁ,

domov důchodců Dobřichovice

Poberouní - Na poslední dva květ-
nové týdny připravují České drá-
hy dvě čtyřdenní výluky. Dotknout
se i cestujících, kteří z Poberouní
jezdí do Prahy - několik vlaků ne-
pojede přes smíchovské nádraží.
Výluka je v obou týdnech napláno-
vaná úterý až pátek, omezení cestují-
cí ale čekají i 18. 5., 25.5. a 30.5.
Většina vlaků bude jezdit jako dopo-
sud - až na hlavní nádraží, nebo z něj
budou vycházet. O úsek Praha hl. n.
- Praha Smíchov budou zkráceny
pouze osobní vlaky 8814 (ze Smí-
chova v 6.24), 8848 (ze Smíchova v
16.24), 8852 (ze Smíchova v 17.24),
8856 (ze Smíchova v 18.24) a 8860
(ze Smíchova v 19.24). Dráhy však
nabízejí použití rychlíků, které jedou
z hlavního nádraží o pět minut dříve,

a to i na kupony PID. Rychlíky v
6.11, 16.11, 17.11, 18.11 a 19.11 to-
tiž pojedou mezi Hlavním nádražím
a Smíchovem jako spěšný vlak.
Další významnou změnou je odklo-
nová jízda tří regionálních vlaků Pra-
ha-Řevnice na trať přes Prahu Krč,
tedy mimo Prahu Smíchov. Spoje
9900 (ze Smíchova v 6.39), 9904 (ze
Smíchova v 7.09) a 9906 (ze Smí-
chova v 8.39) budou zastavovat pou-
ze v Praze hl. n., Praze Radotíně,
Černošicích atd., a to ve svých pů-
vodních časech. Další úpravy jízdní-
ho řádu pro směr z Prahy na Beroun
se týkají už jen dvou vlaků, které
jezdily z hlavního nádraží do Radotí-
na a druhého ranního rychlíku do
Českých Budějovic.
Ve směru Beroun - Praha bude 16 ry-

chlíků vedeno přes Prahu Krč a dva
ukončí jízdu na Smíchově. Další tři
rychlíky sice pojedou až na hlavní
nádraží přes Smíchov, ale navíc za-
staví v Radotíně náhradou za odřek-
nuté regionální vlaky Praha Radotín
- Praha hl .n. Z osobních vlaků Be-
roun - Praha nebo Řevnice - Praha
nebude odkloněn na trať přes Krč
žádný. Zato pět spojů Řevnice - Pra-
ha hl. n. bude ukončeno už na Smí-
chově. Týká se to vlaků 9907 (ze
Řevnic v 7.29), 9915 (ze Řevnic v
15.34), 9919 (ze Řevnic v 16.34),
9923 (ze Řevnic v 17.34) a 9927 (ze
Řevnic v 18.34). Další omezení se
budou týkat některých spojů do nebo
od Ústí nad Labem, Hradce Králové,
České Třebové či Hostivic.
České dráhy pro tuto výluku vypra-

covaly výlukový jízdní řád, který
však zahrnuje pouze dny 19. 5. - 22.
5. a 26. 5. - 29. 5., tedy bez ponděl-
ků a sobot (v neděli se výluka neko-
ná). Na výlukovém jízdním řádu je
pro každý směr vyčleněna jedna tis-
ková strana A4; vlaky se zkrácenou
nebo odkloněnou trasou jsou znázor-
něny červeně, vlaky odřeknuté mají
modrý tisk a navíc jsou přeškrtnuté.
Výlukový jízdní řád lze stáhnout z
www.cd.cz, ze sekce cestování vla-
kem - jízdní řády - traťové jízdní řá-
dy - 171 Praha-Beroun Výlukový
jízdní řád. Odkaz v druhé oranžové
části vám umožní stažení textových
vývěsek obsahujících opatření i pro
zbývající dny výluky a pro vlaky, jež
na Smíchov zajíždějí ze severních
nebo východních Čech.       Jan SUP
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Krásná nová kola
za ceny ještě krásnější

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem platebních karet. 
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, Opletalova 39
tel.: 257 720 835, mobil:736 144 902

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Žebrácký spolek mopedistů pořádal 2. května již
9. ročník spanilé jízdy na těchto podivuhodných
strojích. Na náměstí v Žebráku se sjelo neuvěři-
telných 435 nadšenců! Byla to fantastická podíva-
ná nejen na vyšperkované stroje, ale i na majitele, 
kteří se ve svých miláčcích doslova zhlédli. 
Trasa jízdy tentokráte byla velmi náročná. Start
»závodu« v délce asi sedmdesát kilometrů byl v
pravé poledne přímo z náměstí. Takové burácení
motorů jsem snad ještě neslyšela. Jelo se přes
Točník, Drozdov, Záluží, Osek, Kařízek a Oleš-
nou do Zaječova, kde byla krátká přestávka. Pak
se pokračovalo přes Komárov a Hořovice do Pras-
koles, kde bylo zastavení číslo dvě. A po něm už
stovky strojů uháněly na Otmíče, Stašov, Zdice,
Hředle a zpět do Žebráku. Všechny vesnice, které 
jsme projížděli,  byly na nohou, lidé  mávali, děti
výskaly, příjemná podívaná... Jela jsem v dopro-
vodném vozidle a napočítala jen asi sedmnáct od-
padlíků, což je fantastické. Vyhlášené akce se zú-
častnili i mopedisté z našeho kraje - Karlštejnští,
Hlásnotřebanští a Svinařští. Přijeli ovšem i nad-
šenci z mnohem vzdálenějších míst, třeba ze Svět-
lé nad Sázavou. Bylo to něco  úžasného. Všichni,

kteří dojeli, byli sice vytřesení, dokonce si mnozí
stěžovali na bolesti celého člověka, ale nesmírně
šťastní, protože zážitek z této jízdy stál určitě za
to. A zážitků nebylo málo - dokonce jsem viděla

mopedistu až z Brna, který si svého miláčka ulo-
žil do osobního auta a odjel směr domov. A někte-
ré mašinky byly - čestné slovo - předělané k  ne-
poznání. Zajímavý sport, zajímavá zábava. Koní-
ček, jak má být. Již se těším na další podobnou
akci. Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Na pálení čarodějnic se
sešla spousta lidí i lidiček
Jako každý rok, tak i letos se poslední dubnový
den u hlásnotřebaňského jezu konalo tradiční
pálení čarodějnic. Díky pestrému programu a
slunečnému počasí se sešlo spousta lidí i lidiček.
Malé i velké návštěvníky čekala kromě vatry a
pálení čarodějnic i spousta zábavy a soutěží. Vel-
mi podařená byla ukázka v podání malých adep-
tů na hasiče, kde bravurně předvedli, co už umí.
Pozornost nejmenších capartů upoutávalo zvláš-
tě hasičské auto. 
Místní dobrovolní hasiči připravili bezva podve-
čer pro děti a dospěláky včetně pohoštění. Vůně
grilovaného masa a klobás se linula po celém
okolí. Hranici pak zapálili v 19.30 a opět se bylo
na co dívat. Díky všem, kteří se na této akci podí-
leli! Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

MANŽELKU NECHAL DOMA. Nadšenec z Brna si na sraz mopedistů do Žebráku svoji »mašinu« při-
vezl přímo v autě. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Na sraz dorazily stovky mopedistů
DEVÁTÉ SPANILÉ JÍZDY SE V ŽEBRÁKU ZÚČASTNILI I NADŠENCI Z KARLŠTEJNA, HLÁSNÉ TŘEBANĚ A SVINAŘ

Caparti se vydají za skřítky
Mateřské centrum Slunečnice pořádá k Meziná-
rodnímu dni dětí výlet za solnými skřítky. Akce se
koná v pondělí 1.června od 10.00 do 12.00 v Sol-
né jeskyni u Kavárny Klaun v Berouně.
Přijďte se svými dětmi vyzkoušet příjemné prost-
ředí solné jeskyně! Rodiče si odpočinou a caparti
si pohrají v solném písečku, pozdraví solné skřít-
ky a dostanou malý dárek ke svému svátku. Na ak-
ci je nutné se objednat do 28. 5. a zaplatit vstup-
né 30 Kč (platí pouze dospělí). Informace na tel.:
311 510 541.             Romana HOUDKOVÁ, Liteň

UŽ HOŘÍ! Čarodějnická vatra u jezu v Hlásné
Třebani. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Dobřichovice jsou 4 body od postupu
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH 
SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Řevnice A – Litol 7:1
Branky: Falout 3, Chrobák 2, Tu-
rek, Rosenkranz
To že bylo utkání prvního s druhým?
Řevničtí borci totálně zostudili hos-
tující tým. Před více než dvěma sty
diváky si na hřišti dělali, co chtěli.
Litol si musela připadat jako ve zlém
snu - po dvaceti minutách prohráva-
la 0:3. Ve druhém poločase pokračo-
vala řevnická exhibice, jíž nepokazi-
la ani jediná branka hostí. (Mák)
Řevnice - Benátky nad Jizerou 3:1
Branky: Falout, Chrobák, Karda
Ještě v 89. minutě byl stav 1:1, ale
výrazná převaha favorita byla nako-
nec korunována dvěma góly. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Kazín B 2:1
Branky: Vyterna, Šaroun

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Rožmitál 4:1
Branky: Koudela, Plánička, Kali-
voda, Jablonský
Domácí rozhodli utkání dvěma góly
v posledních deseti minutách.  V 10.
minutě šly Lety do vedení po průni-
ku Koudely, jehož přízemní střela se
odrazila od tyče do branky. Hosté za-
nedlouho vyrovnali. Hrál se fotbal
nahoru - dolů a v 28. minutě strhl ve-
dení na stranu domácích z trestného
kopu Plánička. Druhý poločas byl
pod taktovkou hostí. Vypracovali si
několik střeleckých příležitostí, ale v
81. minutě udeřily Lety - po průniku
Fojta vstřelil gól Kalivoda. V 86.
minutě z penalty výhru pojistil Jab-
lonský. Jiří KÁRNÍK

FK Lety - Nová Ves p.PL. 1:2 
Branka: Kalivoda
Chyby v obraně a neproměňování
šancí rozhodly o zbytečné ztrátě bo-
dů. Okamžitě po zahájení utkání se
domácí po akci Jůny ujali vedení do-
rážkou Kalivody. Domácí spálili dal-
ší dvě tutovky a přišel trest - hosté po
standardní situaci vyrovnali. V 71.
minutě přišlo další zaváhání v do-
mácí obraně a hosté podruhé trestali
- 1:2. Domácí vrhli všechny síly do
náporu, ale marně. Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Nižbor A 3:2
Góly: Jambor M., Hruška, Palička
Jak pocuchat nervy fanouškům uká-
zali fotbalisté třebaňského áčka v

posledním domácím utkání. První
poločas a v pohodě vedli 3:0. Ve dru-
hém dějství však neskutečně »ode-
šli«, hloupými chybami nabídli sou-
peři šanci snížit a do konce zápasu se
třásli o vítězství. Ze soutěže odstou-
pil SKP Beroun, a tak tabulka čítá
jen 13 mužstev. (Mák)
Praskolesy - OZT A 3:2
Branky: M. Jambor, Palička
Na hřišti prvńího týmu tabulky Ost-
rovan nezklamal, dokonce sahal po
bodu, ale závěrečný drtivý tlak ke
gólovému efektu nevedl.          (Mák)

IV. třída okresní soutěže
OZT B – Chyňava 1:2
Branka: Hejlek
Třebaňské záloze se na jaře vůbec
nedaří. Po ostudném debaklu ve Sta-

šově sice doma sehrála vyrovnanější
partii, ale bez bodového efektu.  Tře-
baň šla do vedení, ale hostím se po-
dařilo vývoj zápasu otočit.       (Mák)
Svatá B - OZT B 2:3
Branky: Soukup, Krušina, Görög

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice – Červený Újezd 1:1
Gól: Elsner
Dobřichovickým sice chybělo něko-
lik zraněných hráčů, přesto se hrál
dobrý fotbal s řadou dramatických
momentů. Tentokrát ovšem kralovali
výborní gólmani. (oma)
Úhonice – Dobřichovice 2:2
Góly: Friš, Chaloupka
Už v první minutě šli hosté do vede-
ní, když Friš přehodil domácího gól-
mana. Domácí do poločasu srovnali
z penalty, ale po přestávce se opět
ujali vedení hosté. Na konečných 2:2
vyrovnali domácí v závěru tečova-
nou střelou do tyče. K postupu do I.
B třídy potřebují Dobřichovice zís-
kat ještě 4 body, pak už je nikdo ne-
dostihne. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn - Tetín 2:4 
Branky: Maleček, Tomášek 
Tmaň - Karlštejn 1:0 

FC SRBSKO
III. třída okresní soutěže
Hudlice - Srbsko 2:0. 
Srbsko - Nižbor 1:0

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - Liteň 1:3 
Branky: Eliášek Tomáš 2, Herink 
Liteň - Chyňava 0:0 (oj)

Řevničtí »národní« házenkáři v
dalším kole svých oblastních sou-
těží změřili síly s Bakovem.     (NN)
Ambiciózní bakovští házenkáři si
přijeli pro body a my jsme počítali s

tím, že jim je přenecháme. Také pro-
to, že do poslední chvíle nebylo jas-
né, kdo vlastně nastoupí.
Úspěšné konto našich výsledků zača-
li starší žáci, kteří se před zápasem
domlouvali, jestli vůbec pojedou na
pohár, když je opustili obránci. Na
toto utkání přišli pomoci T. Král i Já-
ra Najman a Bakováci byli vedle.
Těsně před poločasem šli hosté do
tříbrankového vedení, jenže proti byl
Michal Jelínek, který třemi brankami
srovnal poločasový účet na 12:12.
Ve druhé půli už hosty do vedení ne-
pustili, s přehledem je porazili a tím
si s největší pravděpodobností zajis-
tili účast na mistrovství republiky.
Možná by bylo dobré, kdyby se za-
mysleli ti, kteří skončili, jestli by
nebylo vhodné pomoci těm, kteří ten-
to velký úspěch vybojovali.
NH Řevnice – Sokol Bakov 25:21
Góly: Štech a Jelínek po 9, Veselý 7

S Bakovem hrálo svůj zápas i béčko.
NH Řevnice – Sokol Bakov 11:10
Branky: Jandus 6, Jech a Veselý
M. po 2, Veselý T. 1
Béčko tentokrát zaplnilo celou stří-
dačku a utkání začalo slušně. Jenže
nástup do druhé půle výsledek totál-
ně obrátil a byli jsme moc rádi, že
jsme výsledek v závěru stihli zvrátit
na naši stranu.
Po tomto programu sehráli »Špunti«
čtyři přátelská utkání s Baníkem
Most. Ani jednou nevyhráli, ale zá-
pasy to byly vyrovnané.
2. Liga
Mezi tyto zápasy se vešel mistrovský

zápas druhé ligy. Přijel nebezpečný
Baník Most.
NH Řevnice – Baník Most 24:19
Branky: Knýbel 9, Zavadil 9,
Hartmann 6
V poklidu sehrané utkání, kdy naši
nenechali nic náhodě a v pozměněné
sestavě kráčeli k vítěznému konci.

Spartak Rožmitál - Řevnice 18:20
Ještě výsledek z minulé neděle, který
se nevešel do uzávěrky. Až příliš tvr-
dě hrané utkání, v němž jsme si vy-
sloužili 3 červené a 4 žluté karty. Ji-
nak zcela zasloužené vítězství.

Petr HOLÝ, Řevnice

V Berouně mají golfové hřiště za půl miliardy
Beroun - Nejen nad Karlštejnem, ale nyní i v Berouně najdou místo gol-
foví nadšenci. Přibylo tam osmnáctijamkové hřiště v Berouně na Veselé,
v bývalém vojenském prostoru nad východní částí města.
Zatím je ve zkušebním režimu.Výstavba areálu stála více než půl miliardy
korun, které investoval korejský ocelářský magnát. Hřiště má mnoho podob-
ného s vyhlášeným areálem v nedalekém Karlštejně. Tam dříve pracovala řa-
da lidí ze současného managementu Golf Resortu Beroun, architektem hřiš-
tě je také kanadský specialista Les Furber. Umístil zde 70 pískových překá-
žek, čtyři umělá jezera. Dominantou areálu je rozlehlá klubovna, kde se na-
chází restaurace, devět dvoulůžkových pokojů, konferenční sál, posilovna,
herna či vyhřívaný bazén. (pš)
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Závodníci narazili
čelně do stromu
Řevnice – Posádky řevnické zá-
chranné služby zasahovaly při
Rallye Hořovice 9. května u něko-
lika havárií závodních vozů. 
Při jedné z nich se zranil řidič i spo-
lujezdec, kteří museli být převezeni
do hořovické nemocnice s otřesem
mozku a pohmožděným hrudníkem
i krční páteří. „Auto havarovalo po
čelním nárazu do stromu. Ostatní
posádky vyvázly bez zranění, což se
ale nedá říct o jejich vozech,“ uvedl
šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup)

Řevničtí »národní« házenkáři vyhráli, co se dalo
DRUHOLIGOVÍ BORCI ZDOLALI MOST I ROŽMITÁL, V »OBLASTI« BYLI ÚSPĚŠNÍ STARŠÍ ŽÁCI I BÉČKO

BODY ZŮSTALY DOMA. O svém vítězství 2:1 nad Kazínem rozhodl B-tým
Řevnic až v samotném závěru utkání. Foto NN M. FRÝDL


