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Řevnice mají svoji Republicu! 
Novou stylovou restauraci, která 
vznikla v původním historickém ob-
jektu restaurace U Kučinů. Právě 
tady můžete prožít i nadcházející 
víkend, kdy se tu konají zabijač-
kové hody. Začínají už 28. května.
„Chtěli jsme otevřít prvorepubli-
kový restaurant, a to se vším všu-
dy. Název restaurace, ve které 
pobýval i Masaryk, vycházel z její 
historie. K tomu je laděn i interiér 
restaurace včetně dobových foto-
grafií z historických Řevnic, které 
jsme jen těžko dohledávali. Navíc 
jsme chtěli, aby se název dobře pa-
matoval,“ komentuje výběr názvu 
spolumajitelka rodinné restaurace 
Zuzana N., sama dodává: „Prvo-
republiková kuchyně je pro nás 
osobně kulinářsky velmi zají-
mavá.“

Prvorepublikové recepty

Z vyhlášených prvorepublikových 
receptů vycházel při tvorbě jí-
delníčku i další z rodiny, spolumaji-
tel Martin N., který je v restauraci 
šéfkuchařem. V jídelníčku tak naj-
dete například marinované vuřty 
na černém pivě, prvorepublikový 
gulášek, telecí líčka s brambo-
rovou kaší a restovanou zeleninou 
či klasickou svíčkovou na sme-
taně. „Jídelníček je sestaven tak, 
aby zde našel uspokojení každý 

strávník, klasická, lehká nebo dět-
ská jídla. Jídlo ale musí být zají-
mavé i na pohled. Vycházeli jsme 
z toho, jak se jídlo připravovalo 

právě za první republiky. Inspirova-
li jsme se mimo jiné i literaturou o 
české kuchyni z tohoto období,“ do-
plnil další z členů rodiny. Toho, že 
byste na ohromném talíři dostali 
pokrm o velikosti pětikoruny, se 
ale obávat nemusíte. Porce jsou tu 
poctivé. A kdo by měl po vydatné 
krmi ještě chuť na dezert, může si 
dopřát domácí bramborové šišky 
s mákem nebo štrúdl.

Jídla podle sezóny a tradic

„Na výběr máme z více jak dvou 
desítek hlavních pokrmů a toto 

menu dle sezóny obměňujeme. 
Pravidelně sestavujeme i nabídku 
hotových jídel,   včetně víkendu“ 
doplňuje Zuzana.

Kromě toho bude restaurace při-
pravovat i pokrmy související 
s určitými tradicemi a oslavami: 
Na Velikonoce je tu proto k mání 
velikonoční nádivka, o masopustu 
zase zabijačka, na dětský den bu-
de rozšířena nabídka dětských jí-
del. Děti vše mohou zapít točenou 
malinovkou, dospělí zase Plzeň-
skou dvanáctkou, Gambrinusem či 
černým Kozlem. Kromě sudových 
stáčených vín z Moravy si můžete 
vybrat ve vinotéce z více jak dvace-
ti druhů kvalitních vín. „Snažíme 
se upřednostňovat spíše menší ro-

dinná vinařství,“ prozrazuje 
partner spolumajitelky.

Multifunkční historický sál 

Restaurace je členěna  do tří čás-
tí. Romanticky působí salónek s kr-
bem, vhodný například pro 
rodinné oslavy. V nekuřácké části 
je dětský koutek pro příjemné se-
tkání maminek nebo rodin s dětmi. 
Přední část restaurace je vhodná 
pro každodenní setkání a 
stravování.
Ještě do prázdnin chtějí provo-
zovatelé otevřít i historický sál 
v 1.patře budovy. „Půjde pře-
devším o multifunkční sál, který 
bude sloužit jak pro taneční veče-
ry, divadelní představení, svatby, 
rodinné oslavy a jiné kulturní ne-
bo firemní akce. Provozovatelé re-
staurace se snaží vyjít vstříc i 
turistům a cyklistům. Nejen pro ně 
bylo rekonstruováno nové pose-
zení pod stoletou lípou.
„Naším hlavním cílem bylo provo-
zovat restauraci s takovou na-
bídkou jídel a služeb, která nám 
osobně v okolí chyběla. Děláme 
tak vše proto, aby u nás hostům vž-
dy chutnalo a cítili se zde pří-
jemně“ dodávají závěrem majitelé.
Více o restauraci, aktuálním jí-
delníčku či otevírací době se do-
zvíte na webových  stránkách 
www.rest-republica.cz

Řevnice mají svoji REPUBLIKU
NOVĚ OTEVŘENÁ ŘEVNICKÁ RESTAURACE ZVE NA ZABIJAČKOVÉ HODY!
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Zadní Třebaň – Do hluboké totali-
ty 70. let se mohli uplynulý týden
vrátit obyvatelé Zadní Třebaně.
Alespoň ti, kteří 19. či 20. května
cestovali vlakem. Tamní nádraží
okupovali příslušníci sboru veřej-
né bezpečnosti, kteří se snažili za-
sáhnout proti nepřátelům režimu.
Na třebaňském nádraží, které se díky
nápisu proměnilo v zastávku Proti-
vín, se natáčel film režiséra Ondřeje
Trojana Občanský průkaz. Předlo-
hou je scénář Petra Jarchovského po-
dle knihy Petra Šabacha. Popsal v ní,
jak komunistický režim ve druhé po-
lovině 70. let stíhal ty, kteří se od-
mítli přizpůsobit. Inspirací ke »tře-
baňské« scéně byl brutální zákrok
komunistické policie proti fanouš-
kům na neuskutečněném vystoupení
kapely Plastic People Of the Uni-
verse a dalších skupin v Rudolfově u
Českých Budějovic v roce 1974. 
Na třebaňském nádraží tak pobíhali
příslušníci v zelených policejních
uniformách, mávali obušky, byl tu i
rozzuřený policejní pes a mnoho
»mániček«. Bezbranné »květinové
děti« v podchodu nádraží dle scéná-

ře »esenbáci« masakrovali a naklá-
dali je do dýchavičného autobusu a
žlutých policejních antonů. 
Podle ČTK se záběrů před kamerou
Martina Štrby zúčastnila stovka mlá-
denců a dívek s korálky na krku. Ob-
lečeni byli nalehko, neboť scéna to
měla být letní. Celou středu 19. 5.
přitom pršelo! Podle Václava Kopty,
který ztvárnil roli policisty, film uká-
že mladým lidem, co všechno se za
dob socialismu odehrávalo. 
Občanský průkaz líčí osudy čtveřice
mladíků, jejich přátel, lásek a rodin
za normalizace. Kamarády hrají Li-
bor Kovář, Matouš Vrba, Jakub Šár-
ka a Jan Vlček. Ve filmu se objeví i
Aňa Geislerová, Jiří Macháček či
Oldřich Vlach. Premiéra je napláno-
vána na 21. října.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Poberouní – Jedenáctý ročník Po-
berounského folklorního festivalu
Staročeské máje se blíží do finále.
Uplynulou sobotu se tančilo a zpí-
valo ve Všeradicích a Letech. Pro-
gram byl v obou obcích velmi pest-
rý a sledovaly ho stovky lidí. Festi-
val vyvrcholí v sobotu 29. května v
Karlštejně
Sobotní ráno 22. 5. ale nezačalo rů-
žově, spíš šedivě. Ještě v deset hodin
pršelo. To už v obou obcích stály na
návsích májky, ve Všeradicích navíc
nazdobené břízky zdobily i ploty do-
mů zdejších svobodných dívek. 
Počasí se naštěstí umoudřilo, a tak v
Letech mohla program odstartovat
pobožnost u kapličky. Také stánků tu
bylo požehnaně. „Řekl bych, že víc
než loni,“ uvedl jeden z návštěvníků
májů Jan Vintr z Letů. Rodiče mohli
ochutnávat víno, medovinu i kořal-
ky. Děti zase mohly nakupovat ko-
rálky nebo skákat v nafukovacím
hradě. Pánové stejně jako loni obdi-
vovali starou vojenskou techniku.
Ledva na letovské návsi odehrála ji-
hočeská dechovka Netolička, vyrazi-
la do nedalekých Všeradic. Kráčela
totiž v čele průvodu, který vyšel od
zdejšího kostela. Spolu s muzikanty

v něm pochodovaly děti oblečené ja-
ko malé kopretiny, nechyběli ani má-
jovníci a starosta obce Bohumil Sti-
bal, který následně udělil právo k po-
řádání májů. Po české besedě se má-
jovníci rozprchli po vsi a zvali míst-
ní se stopičkou vína na podvečerní

program i večerní tancovačku.
Zhruba ve stejném čase máje posvě-
til i letovský rychtář Jiří Hudeček. To
už Letovští měli za sebou první za-
hraniční vystoupení. Na návsi totiž
zahráli a zatančili krajané z  vesnice
Gernik ležící v rumunském Banátu,

kteří v Poberouní navazují partner-
skou spolupráci se Všeradicemi.
Před pódiem v Letech se pak střída-
ly další soubory ať už domácí taneč-
níci ze školky, přespolní Notičky
anebo ty z větších dálav, jako třeba
Dyleň z Karlových Varů. Na pražský
soubor Gaudeamus už se ale nedo-
stalo. (Dokončení na straně 5)

Na třebaňském nádraží řádili esenbáci 
REŽISÉR ONDŘEJ TROJAN ZDE NATÁČEL FILM OBČANSKÝ PRŮKAZ ODEHRÁVAJÍCÍ SE V TOTALITĚ

Máje v Letech i Všeradicích navštívily stovky lidí
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL VYVRCHOLÍ V SOBOTU 29. KVĚTNA V KARLŠTEJNĚ

Program posledního
dne májového festivalu

KARLŠTEJN
náměstí, 29. května

11.00 – 12 PLZEŇ (dechovka)
12.10 – JEDINSTVO, Split - Chor-
vatsko
13.30 – Průvod od pošty na náměstí
13.45 – Předání práva k májům
13.50 – TŘEBAŇÁČEK, Hl. Třebaň
14.15 – KLÍČEK, Řevnice
14.45 – SPOLEK HANÁKŮ
15.20 – ŠARVANCI, Praha
16.00 – NOTIČKY, Řevnice
16.30 – PROMĚNY, Řevnice
17.00 – DUDÁCKÁ MUZIKA
DOKOLEČKA, Praha
17.40 – Česká beseda, ZŠ Karlštejn
18.00 – Kácení májky, dudáci

Řevnické Lesní divadlo přivítá šestý
ročník divadelního festivalu Lesní
Slavnosti Divadla. Začne 14. 6. a
potrvá do konce prázdnin. Diváci
uvidí 28 představení a 7 souborů.
V úvodu slavností se představí diva-
dlo Jana Hrušínského Na Jezerce.
Hru Kumšt, jež pojednává o problé-
mech, které nevyhnutelně zajímají
každého člověka, spojují čtyři velcí
Janové: v hlavních rolích Jan Tříska,
Jan Hrušínský a Jan Kačer, to vše v
režii Jana Hřebejka. Mandragora
Niccola Machiavelliho je nejslavněj-
ší komedií italské renesance. Předs-

taví se v ní M. Vladyka, R. Holub, J.
Hrušínský, L. Krobotová a další.
Divadelní společnost F. Kreuzmanna
uvede komedii Sluha dvou pánů
Carla Goldoniho s Janem Potměši-
lem v hlavní roli  Truffaldina. 

Program Lesních Slavností Divadla:
14. - 15. 6. Kumšt - Divadlo Na
Jezerce
16. - 17. 6. Mandragora - DNJ
2. 7.- 6. 7. Poprask na Laguně - Di-
vadelní studio ZUŠ Řevnice
18. 7. Sluha dvou pánů - Divadelní
společnost Františka Kreuzmanna

27. 7.- 1. 8. Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku - Divadelní soubor Řevnice 
6. – 8. 8., 13. - 15.8 Štvanci krásy &
mládí (...aneb Češi of plastic, a rá-
di!) - Divadelní soubor Řevnice
21. 8. Divocí koně, Carmen pas de
deus, Mátový čaj - BALET Praha
22. 8. O dvou chroustech, O zmrzlém
králi, Poštovský panáček - Divadlo
Pohádka
23. - 24. 8. Muž bez minulosti - Dej-
vické divadlo  
25.-26. 8. 39 stupňů - Dejvické divadlo  
Informace na: www.divadlovlese.cz .

Zdislava BRTNICKÁ, Praha

Lesní Slavnosti Divadla zahájí Kumšt
V ŘEVNICÍCH DIVÁCI UVIDÍ 28 PŘEDSTAVENÍ V NASTUDOVÁNÍ SEDMI SOUBORŮ

VETERÁNI. Součástí festivalu v Letech je přehlídka staré vojenské techniky.
Veterány obdivoval i senátor Jiří Oberfalzer.           Foto Petra FRÝDLOVÁ

KLAPKA, JEDEM! Filmový štáb v akci před zadnotřebaňským nádražím. Foto NN M. FRÝDL
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Císaře Čecha vystřídá náhradník Vydra
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD SE Z PRAHY VYDÁ 5. ČERVNA, DO KARLŠTEJNA DORAZÍ O DEN POZDĚJI

Karlštejn – Do obcí v dolním Po-
berouní i letos zavítá Královský
průvod v čele s Karlem IV. O tuto
roli se letos poprvé podělí hned
dva protagonisté – počtvrté herec
a moderátor Vladimír Čech a pre-
miérově i herec Václav Vydra. 
První červnovou sobotu vyjede císař
Karel IV. a jeho dvořané s koruno-
vačními klenoty z Prahy na Karlštejn
už počtvrté. „Jsem rád, že se tuto ak-
ci daří udržovat,“ pochvaluje si Ka-
rel IV. Vladimír Čech, kterému choť
ztvární herečka Debora Štolbová.
Průvod s desítkami jezdců na ko-
ních, dvořanů v povozech i rytířů,
který pořádá sdružení obcí Region
Karlštejnsko, se vydá v sobotu 5.
června po desáté hodině od katedrá-
ly Sv. Víta Nerudovou ulicí na Kam-
pu a podél řeky do Radotína, kde
zazpívá Anna K či Jan Kalousek. V
Černošicích na návštěvníky čeká
skupina historického šermu Nevers,
historické ležení a hry pro děti, do-
bová muzika i pěvecký soubor Bré-
cy. Cílem sobotní jízdy jsou Dobři-
chovice. „Chystáme program na celé
odpoledne. Budeme tu mít středově-
ké slavnosti, divadelní představení,
muziku...,“ vyjmenoval starosta Do-
břichovic Michael Pánek, jenž osob-
ně přivítá císaře. Ovšem nikoliv Vla-

dimíra Čecha, který se musí z Čer-
nošic vrátit do Prahy na představení,
ale »náhradníka« Václava Vydru.
Program prvního dne završí ve 20.30
na nádvoří dobřichovického zámku
muzikál Noc na Karlštejně. 
V neděli 6. 6. se průvod zastaví před

11.00 v Letech. Řevnice připravují
Košíkářský trh. Začne v 9.00 na ná-
městí, kolem poledne má dorazit
průvod, který pozdraví místní spol-
ky. V Hlásné Třebani císaře, jenž při-
jede kolem 14.15, na návsi přivítají
Holky v rozpuku.

Na náměstí v Karlštejně program
začne ve 12.00. Vystoupí country
skupina Sedláci, taneční soubor Pro-
měny, staropražský Třehusk či ky-
perský folklorní soubor Paphos. V
podvečer císař uloží korunovační
klenoty do kaple sv. Kříže na hradě. 
V neděli bude kvůli průvodu dočas-
ně uzavřena ulice Karlštejnská mezi
obcí Rovina a Karlštejnem. Samotný
Karlštejn uzavřen nebude, k dispozi-
ci budou záchytná parkoviště.  

Pavla ŠVÉDOVÁ

Na vernisáži zněly
písničky Kučerovců
První letošní expozicí  v  kostelíku
sv. Maří Magdalény na Skalce nad
Mníškem je kolekce obrazů Olgy
Musilové-Zemánkové. Na zahájení
se sešli hosté z Mníšku, Dobříše,
Řevnic i Prahy. Jan Hromas ze sku-
piny Kučerovci zahrál na kytaru a
zazpíval tři temperamentní písně z
repertoáru tohoto souboru. Návštěv-
níci vernisáže ocenili harmonické
sladění portrétů a květinových zátiší
obrazů se sochou anděla od sochaře
Milana Váchy. Výstava je přístupná
do 13. 6., dobrovolné vstupné bude
věnováno na obnovu areálu Skalka.
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/Brdy

Kina v okolí
KINO LITEŇ
29. 5. 18.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

KINO ŘEVNICE
26. 5. 20.00 PROTEKTOR
28. 5. 20.00, 29. 5. 17.30 DOKTOR OD
JEZERA HROCHŮ
29. 5. 15.30 VZHŮRU DO OBLAK
29. 5. 20.00  NINE
2. 6. 20.00  ŽENY V POKUŠENÍ
4. a 5. 6. 6. 20.00  OKO NAD PRAHOU
5. 6. 16.00  CHŮVA V AKCI

KINO MÍR BEROUN
Kino nehraje - rekonstrukce. 

LETNÍ KINO BEROUN
28. 5. - 29. 5. 21.30 DOKTOR OD JEZE-
RA HROCHŮ
30. 5. 21.30 O LOVE YOU PHILLIP
MORRIS
4. 5. 6. 21.30 PRINC Z PERSIE
6. 6. 21.30 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

CLUB KINO ČERNOŠICE
27. 5. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
1. 6. 20.00 OKO NAD PRAHOU
6.  6. KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ
TŘESK

KINO RADOTÍN
28. 5. 19.00 MĚSÍC NAD ŘEKOU 
29. 5. 17.00 a 19.30 NEZAPOMEŇ NA MĚ
30. 5. 15.00 S KRTKEM DO POHÁDKY
30. 5. 17.00 a 19.30 KVĚT POUŠTĚ

DIVOCH NA KARLŠTEJNĚ. Představení Podivuhodná noc na Karlštejně
aneb Jak královna Eliška na hrad tajně přišla sehrála v karlštejnské restau-
raci U Janů Divadelní společnost Divoch (DIVadelní OCHotníci) ze Stříbra.
Hru sestavil, hudbu a texty napsal principál Josef P. Strnad. Nádherné melo-
die, texty, obsazení, hudební výprava i malované kulisy - to vše stálo za podí-
vanou. Náramně jsme se pobavili a děkujeme stříbrským ochotníkům za vtip-
né scénky i Karlštejnskému sdružení, zvláště Heleně Kolářové, za pozvání i za
to, že tyto akce v Karlštejně pořádají!            Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Císařem budete i v Královském prů-
vodu z Prahy na Karlštejn. Těšíte se?
Průvod mám upřímně rád a už si bez
něj ten rok nemohu ani představit.
Průvod se stal součástí mého života,
podobně jako Noc na Karlštejně. Le-
tos ho ale budu muset opustit už v
Černošicích a jet do Prahy na před-
stavení. Průvod má vždy skvělou at-
mosféru, každému bych doporučoval
aspoň na chvilku přijít nebo jít kou-
sek s námi. Loni jela i moje žena,
dcera a syn. Všem se to moc líbilo.
Jsem rád, že i přes nepřízeň součas-
ného krajského úřadu se průvod ko-
ná. Nevím, proč se staví proti této
akci. Vždyť nejde o politiku. Láká do
regionu hromady lidí a turistů.
Letos si zahrajete na oslavách v Be-
rouně i Přemysla Otakara II. Jak
jste se k tomu dostal?
Zavolal mi senátor Jiří Oberfalzer,
který v průvodu dělá Arnošta z Par-

dubic, že se v Berouně v červnu ko-
nají oslavy založení města a hledají
někoho do role panovníka. Přemysla
jsem ještě nedělal. Bude to pro mne
zbrusu nová zkušenost.
Budete se na roli nějak připravovat?
Ne, mám dojem, že všichni panovní-
ci jsou podobní. Taky pojedu na koni.
Tak snad mi nedají nějakého divocha.
Jaké panovníky už jste ztvárnil?
Karla IV. v Noci na Karlštejně i v
průvodu, na Křivoklátě jsem hrál je-
ho syna Václava IV., takže to zůstalo
v rodině. Představoval jsem ho, když
se pokládal základní kámen pivovaru.
Tehdy jsem řekl, že místo honoráře si
tu budu moci pokaždé, když přijedu,
dát jedno pivo zdarma. Noc na Karlš-
tejně budeme na Křivoklátě hrát letos
třikrát, tak jsem zvědav, zda si to pan
kastelán pamatuje. Pak jsem hrál ješ-
tě nějakého šlechtice v Jindřichově
Hradci. Pavla ŠVÉDOVÁ

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na muzikál

Noc na Karlštejně
Hrají: Jan Rosák, Pavel Vítek, Jan Matěj Rak, Monika Vaňková,

Pavla Švédová, Karel Král, Petr Říha, Alena Říhová, Roman
Tichý, Jiří Oberfalzer, Petr Bendl, Jiří Cicvárek, Jan Tarant, Jan
Kuna, sbor starostů, šermíři, metači ohně, kejklíř, koně, koza…

ZÁMEK DOBŘICHOVICE
pátek 4. června, sobota 5. června od 20.30

Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice 
D. Solničková: 724 189 611, solnickova@dobrichovice.cz

ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY
pátek 25. 6., sobota 26. 6., neděle 27. 6.

Předprodej vstupenek: Zámek Mníšek: mnisek@stc.npu.cz

Čech bude Karlem i Přemyslem
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Tipy NN
* Přednášku Jany Bělové z Muzea
hlavního města Prahy nazvanou Liti-
nová funerální plastika na Beroun-
sku můžete absolvovat 25. 5. od
17.00 v Muzeu Českého krasu Be-
roun. David PALIVEC
* Skupina Njorek a Olin Nejez-
chleba  zahrají 25. 5. od 20.30 v Clu-
bu Kino Černošice. Vstupné 120
korun. Michal STREJČEK
* Výstava dětských prací z černošic-
kých výtvarných kurzů akademické
malířky Martiny Fojtů bude ve vel-
kém sále zámku Dobřichovice zahá-
jena 27. 5. v 18.00. Výstava potrvá
do 5. 6.  Vlaďka CVRČKOVÁ
* Narozeninový koncert dobřicho-
vické kapely Ymrvere se uskuteční
28. 5. od 20.30 v Clubu Kino Černo-
šice. Mimo koncertní show můžete
zhlédnout i dokument Jak to všech-
no začalo. Vstupné 90 Kč.         (mis)
* Malí i velcí klavíristé hudebního
studia Anežky Misauerové z Černo-
šic vás zvou na jarní koncert, který
se koná 29. 5. od 18.00 v zámku Do-
břichovice.     Vlaďka CVRČKOVÁ
* Nový program barokních tanců a
zpěvů Spiritus mundi čili Duch světa
uvede 29. 5. od 19.30 v Sále Dr. Für-
sta Dobřichovice soubor Ludus mu-
sicus.          František BĚHOUNEK
* DJ Rasty a DJ Syndrom zahrají na
taneční party 29. 5. od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino. Vstupné 50
korun. (mis)
* Dětský den můžete 30. 5. oslavit v
Černošicích. Od 10.00 se v areálu
Sokola koná Dětské sportovně-sou-
těžní dopoledne. V Clubu Kino bude
od 15.00 sehráno divadelní předsta-
vení O dvou Maryčkách a od 16.30
se tu koná dětská diskotéka.      (mis)
* Největší leporelo na světě je do 30.
května k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun. Do této podoby je kon-
cipována výstava Dějiny udatného
českého národa. (dap)
* Americko-kanadské trio hrající v
sestavě Joel Smith LaRue - klavír,
Fernando Heurgo - baskytara, Renato
Malavasi - bicí konceruje 30. 5. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 120 Kč.   Michal STREJČEK
* Oslava Dne dětí s mnoha soutěže-
mi o zajímavé ceny se koná 2. 6. od
9.30  do 17.30 v Klubu Betlém Lo-
chovice. (mif)
* Výstavu Průkopníci podnikání na
Berounsku aneb Nahlédnutí do pod-
nikatelského světa 19. a 1. poloviny
20. století můžete v Muzeu Českého
krasu Beroun vidět do 6. 6.         (dap)
* Výstava obrazů, plastik a ilustrací
Š. Gruntové Andělé, víly a jiné by-
tosti za zrcadlem v řevnickém Mod-
rém domečku potrvá do 30. 6. Na
stejném místě je k vidění i výstava
fotografií Petra Roberta Pod vodou a
nad vodou.          Šárka HAŠKOVÁ



Všeradice přivítaly výpravu z Rumunska
KRAJANÉ Z DALEKÉHO BANÁTU DORAZILI NA POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Všeradice – Festival Staročeské
máje zpestřili uplynulou sobotu ve
Všeradicích hosté z Rumunska. Na
návštěvu poprvé přijela delegace
krajanů z obce Gerník ležící jede-
náct set kilometrů od Všeradic, v
rumunském Banátu.

Na cestu do rodiště Magdaleny Dob-
romily Rettigové se z Rumunska vy-
pravil plný autobus rumunských Če-
chů. „Někteří jeli za svými příbuzný-
mi, jež tu mají. Cesta trvala asi sedm-
náct hodin. Naštěstí jsme mohli spát,
i pít. Trošku si zdříml i řidič,“ žerto-
val jeden z členů delegace, Véna Pie-
ček. Krajany přivítal starosta Všera-
dic a ubytoval je v místním penzionu.
Poté se vypravili na čtyřkolky.
V sobotu čekalo česko-rumunskou
výpravu oficiální přijetí na radnici a
slavnostní přípitek, jak jinak než mí-
stní ořechovicí a třešňovicí. „Věřím,
že je to začátek naší spolupráce,“
uvedl starosta Všeradic Bohumil
Stibal, který pak hosty provedl jak
muzeem pravěku, tak expozicí o M.
D. Rettigové. Prohlédli si i zdejší ma-
teřinku. „My tu máme asi šestadvacet
dětí, některé jsme letos museli také
odmítat. V Gerníku mají dětí ve škol-
ce pět,“ uvedl Stibal.
Zatímco část krajanů si prohlížela
budovu mateřinky, mladí se oblékali
do krojů. Čekalo je totiž první veřej-

né vystoupení na poberounském
folklorním festivalu v Letech. 
Ve Všeradicích zahráli a zatančili
nejprve vpodvečer, znovu pak při ká-
cení májky. „Měli klávesy, harmoni-
ku a saxofony, všem se to moc líbilo.
Panovala tu skvělá nálada, lidí přišlo
hodně,“ pochvaloval si Stibal. A tak
se produkce rumunských Čechů pro-
táhla. Zatímco na sále vyhrávala při
zábavě kapela Ideál, venku před hos-
tincem zněly české lidovky v podání
krajanů a tančilo se ostošest. „Ještě
večer jsme řešili, jak budeme spolu-
pracovat a jak by měla vypadat part-
nerská smlouva. Tu bychom chtěli
podepsat už letos v srpnu,“ uvedl Sti-
bal. To se do Banátu totiž chystá další
poberounská výprava. V pořadí už
třetí: loni na podzim totiž Gerník Sti-
bal navštívil neoficiálně, krátce po
něm se do Banátu vydala poberoun-
ská kapela Třehusk. „Bude to naše
první partnerská obec,“ dodal Stibal.
Krajané se ještě v neděli zúčastnili
mše v kostele, poté zamířili zpět na
dalekou cestu.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Pojďte volit a dejte svůj
hlas pravicovým stranám!
Konec května bude zajímavý. Volby do Poslanecké
sněmovny, jež se konají 28. a 29. 5., (volební míst-
nost v naší obci je na OÚ) rozhodnou o směřová-
ní země na další čtyři roky. Je na nás všech, aby-
chom zvolili pravicové strany, které budou snižo-
vat státní dluhy a nedopustili rozhazovačnou a po-
pulistickou aktivitu ČSSD. Žádám všechny obča-
ny, aby svojí maximální účastí ve volbách pomoh-
li nasměrovat vývoj naší země správným směrem.
Dne 29. 5. od 9.00 se koná tradiční nohejbalový
turnaj. Chci poděkovat Mirce Suché za jeho orga-
nizaci, stejně jako za organizaci Staročeských má-
jů. Současně se 29. 5. od 15.00 koná před OÚ oč-
kování psů. Dále upozorňuji občany, že u p. Ječné-
ho a na OÚ jsou přihlášky do III. ročníku soutěže
o nejhezčí zahrádku, kterou pořádá ČZS s OÚ. 
Dne 2. 6. přivítáme v budově MŠ nové občánky.
Dne 5. 6. provedou hasiči sběr železného šrotu,
výtěžek z akce bude použit na nákup vybavení jed-
notky. Dne 12. 6. se koná sběr nebezpečného od-
padu v zámeckém areálu. Dne 17. 6. bude zahájen
již V. ročník malířského ART sympozia, který
ukončí vernisáž 25. června. Jak je patrné z před-
chozího odstavce, nadcházející období se v naší
obci ponese v duchu úklidu i kultury. Přeji nám
všem zlepšení počasí a mnoho zdaru v naší práci.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

PŘÍPITEK. Starosta Bohumil Stibal
(vlevo) vítá přípitkem ve Všeradicích
výpravu českých krajanů z Rumun-
ska. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ 

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 10/10

Máje viděly stovky lidí
(Dokončení ze strany 3)
Problém byl v tom, že Jan Vyčítal,
zpěvák kapely Greenhorns, která tu
účinkovala, musel odjet na další vys-
toupení, takže se kvůli němu posou-
val program. Pak už šlo vše podle
plánu. Tradičně na návsi zahrály ka-
pely Vlak na Dobříš a Třehusk - dru-
há jmenovaná doprovodila i kácení
májky. Trochu irské nálady do staro-
českých oslav vnesla čtveřice mla-
dých muzikantů z kapely Cluaran a
letovské máje završila směs dixie-
landových a jazzových písní v podá-
ní rakovnického Brass Bandu. 
Ve stejné době ve Všeradicích vyhrá-
vali české lidovky rumunští krajané.
„Pak v hospodě následovala tanco-
vačka. Kdo chtěl, byl na sále, kde
muzicírovala kapela Ideál, někdo zů-
stal venku, kde dál hráli rumunští
Češi,“ řekl nadšený starosta Všeradic
Bohumil Stibal.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Z podbrdského kraje...
* Den rodin si 15. 5. připomněli ve
Vižině. Konala se tu brigáda, při které
byla odstraněna rozrůstající se tráva
ve sportovním areálu, kde je i dětské
hřiště. Ruku k dílu přiložili dospělí i
děti, které odvážely trávu na malých
kolečkách.    Jana FIALOVÁ, Vižina
* Osovská škola se uchází  o příspě-
vek nadace ČEZ Oranžová učebna.
Zpracovali jsme projekt obnovy po-
můcek. Prosíme, hlasujte pro nás na
www.cezregionum.cz. Rozklikněte
si Středočeský kraj, jsme na straně 5.

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Všeradická radnice a místní zahrád-
káři vyhlašují již třetí ročník soutěže
o nejhezčí zahrádku. Také letos čeka-
jí na tři nejlepší finanční odměny.
Pravidla účasti jsou jednoduchá:
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. Soutěží pouze zahrádky, jejichž
majitelé s tím vyslovili souhlas.

4. Podklady pro konečné vyhodnoce-
ní získává komise při návštěvě objek-
tů přihlášených do soutěže.
5. Je – li to možné a vhodné, pořizu-
je komise fotodokumentaci hodnoce-
ných objektů
Účast obyvatel Všeradic v soutěži je
samozřejmě dobrovolná. Pokud se
rozhodnete pro účast v ní, vyplňte
přihlášku a do 5. 6. ji odevzdejte na
obecní úřad, nebo v prodejně p.
Ječného. Bohumil STIBAL   

SVÁTEK MATEK. „Má milá mamin-
ko, nejhezčí z maminek, ty jsi mě  ba-
lila z peřinek do plínek. Ty jsi mě
obula do prvních střevíčků, z lásky a
vděčnosti nesu ti kytičku.“ Touto bás-
ničkou a tanečkem zahájily děti ve Vi-
žině oslavu, kterou u příležitosti Svát-
ku matek přichystalo obecní zastupi-
telstvo. Sešly se čtyři desítky žen, me-
zi nimi i nejstarší obyvatelka Vižiny -
91letá Valinka Nájemníková. Dostaly
malé pohoštění a kytičku, některé si i
zatancovaly. Jana FIALOVÁ, Vižina

Foto Kamil HRZAL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 10/2010 (49)

Která zahrádka bude nejhezčí?
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Jsme zklamáni přístupem radnice!
REAKCE OBYVATELE ŘEVNIC NA ČLÁNEK O PŘEHRAZENÉ CESTĚ OTIŠTĚNÝ V MINULÉM ČÍSLE NAŠICH NOVIN
Řevnice – Na článek Neprojede ni-
kdo, ani sanitka - majitel přehra-
dil ulici (NN 9/10) reagoval obyva-
tel Řevnic J. Sviták. Vyjádření L.
Veselého otiskneme příště.      (NN)
Nikoli odříznuti od světa panem Ve-
selým, ale zklamáni přístupem rad-
nice, si připadá část občanů Řevnic v
ulici Pod Selcem a Selecké ulici.
Několik let v pozadí a v tichosti při-
hlížím sporným situacím v našem
městě (Sokol – Základní škola, měs-
to Řevnice – dětské hřiště, Řevnická
sportovní – LTC Řevnice...). Tento
článek a situace v posledních týd-
nech »u nás v Selci«, mě již chlad-
ným a v pozadí nenechává!
Rád bych zdůraznil, že pod vzniklou
situací (zhotovení plotu přes komu-
nikaci) je sice podepsán pan Veselý,
ale příležitost mu k tomu dala přede-
vším naše řevnická radnice. Na situ-
aci, jež takto vyvrcholila v horní čás-
ti Selce, a na podivné chování pana
Veselého, jsme již radnici několikrát
upozorňovali. Vlažný přístup radnice
zafungoval a pan Veselý toho využil
ve svůj prospěch, avšak v nepro-
spěch místních občanů.
Rád bych věřil, že pan Veselý bude
ochoten věc osobně vysvětlit, ale po
mé zkušenosti na místním šetření 7.

5.  v to již nevěřím. Místo, aby sebral
odvahu a slušnost v rámci dobrých
sousedských a mezilidských vztahů,
poslal na místní šetření svého práv-
ního zástupce, který samozřejmě há-
jí zájmy klienta. A zájem pana Vese-
lého je oplotit své pozemky, které le-
gálně nabyl. Bohužel nebere ohledy
na místní starousedlíky, kteří v dané

lokalitě bydlí a desítky let tuto cestu,
(bez ohledu na majitele), užívají k
obslužnosti svých nemovitostí. Ar-
gument právního zástupce je jediný
a jasný: pan Veselý si nepřeje, aby
místní obyvatelé jezdili po jeho po-
zemku. Ovšem zapomněl, že oplotil
nejen své pozemky, ale také část ko-
munikace, která je sice v jeho vlast-

nictví, ale to ho neopravňuje k oplo-
cení a užívání této komunikace. Je
hezké, že radnice p. Veselého vyzva-
la k odstranění stavby a zahájila s
ním správní řízení, ale dobře víme,
jak to bude dále pokračovat. Z médií
jsme zvyklí na podobné případy, kte-
rých je nespočet a končí stejně: ča-
sem to utichne a vyšumí. Přijede te-
levize, (již tu také byla), odvysílá re-
portáž, naštve občany a konec.
Náhradní řešení formou provizorní
cesty, jež se buduje, je zřejmě zatím
jediné možné řešení ze strany radni-
ce, ale je tu opět spousta otázek. Pře-
devším mě zajímá, kolik toto »provi-
zorní« řešení bude nás, občany Řev-
nic stát. Zbytečně vynaložené peníze
mohly být použity na vybudování
některé z dalších příšerně zubože-
ných silnic v našem městě nebo k ji-
ným veřejně prospěšným akcím: dět-
ské hřiště, na rozvoj sportovních čin-
ností…Pan starosta se v článku zmi-
ňuje, že město »TAM« nikdy nic ne-
vlastnilo. Proto pana starostu žádám
o vyjádření, proč v lokalitě Pod Sel-
cem a části Selecké ulice nikdy nic
město nevlastnilo a co radnice Řev-
nic udělala v posledních 3 letech,
aby TAM město něco vlastnilo?!

Jaroslav  SVITÁK, Řevnice

S poberounským i podbrdským
krajem je spojena nejedna z le-
gend trampingu. Dočtete se o nich
v novém seriálu NN. Dnešní díl je
o »věčném klukovi« Marko Čer-
mákovi, jehož můžete potkávat v
okolí Hatí. Má tu chatu.           (NN)
Kreslíř a hudebník Marko Čermák
patří k osobnostem, jež se nějak »ot-
řely« o poberounský či brdský regi-
on. Právě Brdy si oblíbil natolik, že
si v Hatích před časem koupil starou
chatu, která údajně pamatuje ještě
časy prvních trampů – osadu Wes-
tend.  V tomto »sroubku« tráví vzác-
né chvíle volného času, ačkoliv  vla-

stně i v tomto volnu tvoří - maluje,
kreslí, hraje, skládá písničky nebo
spřádá plány na další cesty. Když
nemusí, ani do Prahy nejezdí.  
V hospodě U Menclů v Hatích je
stálá výstava jeho akvarelů –  větši-
nou je na nich krajina pod svahy Brd
a v okolí horní Berounky. V těchto
týdnech je však pro jeho spřízněné
duše ten správný okamžik se na skok
zastavit v pražském Muzeu Karlova
mostu na Křížovnickém náměstí č.
3,  kde je do 6. 7. instalovaná  repre-
zentativní výstava k sedmdesátinám
známého ilustrátora Rychlých šípů.
Jmenuje se příznačně Marko Čer-

mák – poslední romantik.  Milovní-
ky foglarovek  a zvláště Rychlých ší-
pů jistě potěší klubovna tohoto klu-
bu, stejně tak jako různé artefakty
dotýkající se historie skautingu a
trampingu. Vedle zmíněné klubovny
výstava nabízí romantická zákoutí se
stylizovaným trampským srubem a v
podzemí muzea je i kousek legen-
dárních Stínadel, jež podle románů o
ježkovi v kleci začínala tam kdesi za
Rozdělovací třídou… Samozřejmě,
že výstavě dominují kresby a malby
oslavence.  
I když vystavujícího jubilanta Marko
Čermáka lze charakterizovat jako

všestranného kumštýře - muže mno-
ha uměleckých i společenských pro-
fesí, jež mimochodem bravurně zv-
ládá, pro nás dříve narozené – a vla-
stně jeho vrstevníky – zůstává přede-
vším kreslířem Foglarových příběhů
Rychlých šípů. Jako důstojný pokra-
čovatel svého předchůdce dr. Jana
Fischera  jich má »na svědomí přes
stovku« (103). Je ilustrátorem téměř
všech foglarovek, jež vyšly v posled-
ních dvaceti letech v nakladatelství
Olympia. V roce 1971 zpracoval pro
vydavatelství Novinář kreslené (ko-
miksové) verze knih Záhada hlavola-
mu a Stínadla se bouří.  Je zajímavé,
že ačkoliv zákonitě musel fandit Ry-
chlým šípům – hlavně Rychlonožko-
vi – víc se mu líbily postavy Bratr-
stva kočičí pracky. Prý proto, že »zá-
poráci« se lépe kreslí.    (Pokračování)

Vladimír ROGL, Stehelčeves 

»Záporáci« se kreslí lépe! tvrdí Marko Čermák
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 3)

TUDY NE! Přehrazená řevnická ulice Pod Selcem.   Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

POSLEDNÍ ROMANTIK. Brdský
tramp a chatař z Hatí Marko Čer-
mák. Foto ARCHIV
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O voličské průkazy je velký zájem 
V NEBÝVALÉ MÍŘE SE O NĚ HLÁSÍ LIDÉ V LETECH, ŘEVNICÍCH I HLÁSNÉ TŘEBANI

Poberouní – O nadcházející parla-
mentní volby je už teď v dolním
Poberouní nebývalý zájem. Na
radnicích si totiž volební průkazy
pro možnost hlasovat jinde vyz-
vedlo nezvykle hodně voličů.
„Jsem opravdu překvapená. Nikdy
jsme moc volebních průkazů nevy-
dávali, jen pár. Teď jsme jich do 19.
5. vydali už sedmnáct,“ potvrdila
Petra Flasarová z letovského úřadu.
Přitom obyvatelé obce měli ještě tý-
den na to si průkazy vyzvednout.
„Mohou přijít až do 26. května,“ po-
tvrdila Flasarová. Starosta obce Jiří
Hudeček tvrdí, že je to známka toho,
že lidé o nadcházející volby do Pos-
lanecké sněmovny mají větší zájem.
„To je dobře,“ dodal Hudeček s tím,
že v Letech se bude opět hlasovat v
sále obce Lety U Kafků.
Také úřednice řevnické radnice po-
tvrzuje, že volebních průkazů už je
vydáno mnohem víc než při minu-
lých volbách. „Dokonce jsem si mu-
sela jet pro další formuláře do Letů,
protože ty naše došly,“ řekla řevnic-
ká matrikářka Blanka Drábková. Do
19. 5. jich vydala už šestadvacet.
„Obvykle je jich méně, tak kolem

pěti. Při volbách do Evropského par-
lamentu jsem vydala průkaz dokon-
ce jen jeden,“ doplnila. V Řevnicích
budou obyvatelé při volbách rozdě-
leni do dvou okrsků, hlasy mohou
odevzdat v přízemí Zámečku.
V Hlásné Třebani, kde se volí na rad-
nici,  se o volební průkazy v minu-
losti nikdo nezajímal. „Nikdy jsem
je nevydávala. Teď už si je vyzvedlo
pět lidí a další volali, že mají zájem,“
řekla Ilona Gartová z úřadu . 

Z obyvatel Dobřichovic zatím bude
moci hlasovat mimo své trvalé byd-
liště třináct lidí. Přesně tolik si jich
zatím volební průkazy vyzvedlo.
„Není to zatím výjimečné číslo. Vět-
šinou si pro průkazy chodí kolem tři-
ceti lidí. Ale ještě mají čas,“ doplni-
la tamní matrikářka Libuše Brunclí-
ková. Dobřichovice jsou při volbách
rozděleny do tří okrsků. Všichni hla-
sují ve zdejší škole u řeky.
Volby do Poslanecké sněmovny Par-

lamentu České republiky se konají v
pátek 28. května od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 29. května od 8.00
do 14.00 hodin.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Ivan Kraus předčítal ze svých knížek

Z našeho kraje
*  Týden otevřených dveří se v Den-
ním stacionáři Náruč Dobřichovice
koná od 7. do 11. června. Zájemci si
mohou prohlédnout prostory stacio-
náře a seznámit se s jeho programem
i aktivitami. Informace na www.os-
naruc.cz. Šárka HAŠKOVÁ
*  Na další návštěvu přijelo předpo-
slední  květnový pátek z německé ob-
ce Steineroth, která má přátelské vz-
tahy se Zadní Třebaní, čtrnáct lidí.
Hostům se dostalo krojovaného uvítá-
ní chlebem a solí. Třebaňští a Steine-
rotští spolu trávili celý víkend na Be-
rounsku, v Praze i při hudbě.       (šm)
* Zastavení provozu si vyžádal pád
akátu mezi Zadní Třebaní a Svinaře-
mi 10. 5. Na jeho odstranění vyjeli
hasiči z Řevnic, kteří jej rozřezali a
odklidili mimo vozovku. Na místě
byla přítomna i policie. (vš)
* Sbírku pro postižené povodněmi
pořádá Mníšek pod Brdy. Čistící i de-
sinfekční prostředky, pleny, kartáče,
hygienické potřeby dětské oblečení
atd. můžete na městský úřad donést
25. i 26. 5. od 8.00 do 20.00.       (mif)
* 85. výročí založení budou 5. 6. sla-
vit baráčníci v Hostomicích. Dopo-
ledne se koná na náměstí staročeský
jarmark, ve 13.30 projde městem prů-
vod a bude se tančit beseda.        (mif)

Rytíř ztratil vědomí,
musel do nemocnice
Řevnice – Pár dnů v motolské nemoc-
nici strávil zkraje května známý tex-
tař a hudební skladatel Zdeněk Rytíř
z Řevnic. V bezvědomí ho tam převá-
žela řevnická záchranka. Nyní už od-
počívá doma. 
Zdeněk Rytíř má umělé plíce i pří-
stroj na vyrábění kyslíku, takže po-
moc lékařů potřebuje často. „Chtěla
bych poděkovat panu Bulíčkovi. To je
tak rychlá pomoc, kdykoliv mu vo-
lám, okamžitě přijede, je to pro nás
pocit jistoty, že tady je,“ řekla man-
želka textaře Helena Rytířová.    (lup)

Mníšek pod Brdy - Divoká prasa-
ta se potulují centrem Mníšku pod
Brdy. Radnice vymýšlí, co s nimi.
„Strážníci městské policie přijali řa-
du upozornění na výskyt černé zvěře
ve středu města,“ uvedl Miloš Nav-
rátil z mníšecké radnice. Je to proto,
že divoká prasata ve městě snadněji
nacházejí potravu z odpadků, které
lidé odkládají na nevhodná místa,“
dodal.
Odstřel zvěře přímo ve městě nepři-
chází v úvahu, jako nevhodné se
ukázalo i použití odchytových zaří-

zení. „Město se rozhodlo pro ošetře-
ní lokalit kyselinou máselnou. Tou
se označují stromy a keře v rozmezí
asi 15 metrů a vytváří se tak pacho-
vý plot kolem míst, kde je nežádou-
cí vstup zvěře,“ sdělil Navrátil s tím,
že pachové stopy působí krátkodobě
a musí se opakovat. 
„I když se tedy jedná o drahé opat-
ření, město prostředky na zajištění
pachového ohradníku nakoupí. Mys-
livecké sdružení bude látku na pat-
řičných místech aplikovat,“ dodal
Navrátil. Miloslav FRÝDL

V Dobřichovicích je to poprvé,
kdy vedení města zjišťuje názory
obyvatel na aktuální otázky tako-
výmto průzkumem. Ani v sou-
sedních obcích se dosud něco
podobného neuskutečnilo.
Dotazník dostali do svých schrá-
nek všichni obyvatelé starší 18
let s trvalým pobytem v Dobři-
chovicích. Vyplněné dotazníky
pak mohou odevzdat na sběrná
místa. Ta budou například v bu-

dově školy, kde budou i volební
místnosti. Dotazníky mohou lidé
odevzdat i  na městském úřadě a
to od 31. 5. do 2.6. Předběžně se
zpracování výsledků průzkumu
předpokládá do konce června.
A na co mohou lidé v anketě od-
povídat? Například na otázku, v
čem jsou Dobřichovice horší,
než jiné obce v okolí, co považu-
jí v tuto chvíli za hlavní problém
Dobřichovic. Jaký druh dopravy

by mělo město Dobřichovice
podporovat. Oznámkovat od jed-
ničky do pětky mohou například
to, jak jsou spokojeni s Dobři-
chovicemi, jakožto místem, kde
žijí. Hodnotit mohou kvalitu
školství, ale i zdravotnictví, bez-
pečnost či možnosti parkování.
Pánek by považoval za úspěch,
kdyby se na radnici vrátilo ko-
lem pětadvaceti procent dotazní-
ků. Pavla ŠVÉDOVÁ

Starostové chtějí...
(Dokončení ze strany 1)
Desítku má Miroslav Vilimovský z
Mníšku pod Brdy, kandidátku uzaví-
rá se 34 Petr Brach, technik ze Zadní
Třebaně. Jako angažovaný občan se
na kandidátní listinu strany Volte
pravý blok zapsal dvaašedesátiletý
Ladislav Žižkovský z Řevnic.
Dva členové Strany zelených, kteří
kandidují na 22. a 23. místě, jsou
produktový manažer Ondřej Radov-
nický z Dobřichovic a obchodní ře-
ditel Karel Havelka z Mníšku pod
Brdy. Jediného zástupce od Beroun-
ky má na své kandidátce Strana svo-
bodných občanů. Je jím, stejně jako
při minulých volbách, sedmačtyřice-
tiletý technik Jan Vintr z Letů.     (pš)

Chcete vyšší daně? ptá se radnice lidí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Mníškem se toulají divočáci
RADNICE CHCE ZVĚŘ ODPUZOVAT KYSELINOU MÁSELNOU

Hasiči dvakrát zachraňovali kotě
Řevnice - Dvakrát během čtyř dní zachraňovali
řevničtí hasiči malou kočku ze stromu na Náměstí
Jiřího z Poděbrad. 
Poprvé se zvíře nacházelo ve výšce čtyř metrů na
stromě před veterinární ordinací. Hasiči přistavi-
li žebřík a nejstatečnější z nich se vydal až ke ko-
těti, jež snesl na zem. Podruhé byli záchranáři
přivoláni 10. 5., kdy kotě ztratilo odvahu k návra-
tu z 12 metrů. Šlo o stejné kotě, tentokrát bylo na
stromě u chovatelských potřeb. Hasič, který se za
ním vydal, byl lanem jištěn ze země. Zvíře, jež mu
šlo po větvi vstříc, hasič v tašce snesl na zem, kde
si je převzala žena z nedalekého obchodu. (vš)

ROZESMÁL PUBLIKUM. Ivan Kraus nám prodloužil život o několik dnů.
Jak? Tvrdí se, že smích prodlužuje život... V úterý 18. 5. se sálem mníšec-
kého kulturního střediska ozýval smích místy až hurónský –  to Ivan Kraus
četl ze svých knížek. Vzal to pěkně popořádku – odzadu. Nejprve přišly na
řadu jeho zážitky z polistopadového návratu domů a postupně se propra-
coval až k oblíbeným rodinným historkám z dětství. Závěrečné úryvky pat-
řily  postřehům z našeho běžného života – znovu jsme si mohli vychutnat
třeba dobrodružství při aplikaci návodu k použití nebo soucítit s muži,
odloženými manželkami v nákupním středisku... 
V diskusi se posluchači shodli s Krausem na tom, že ačkoli je současná
společensko-politická situace v naší republice tristní a nedá se, co se týká
kultury předvolebního boje, srovnat s žádnou ze zemí, které Kraus poznal
– je třeba zachovat si optimismus.    Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Dle paragrafu...
PONIČIL POSED. Neznámý dare-
bák poškodil uplynulý týden mysli-
vecký posed na louce v katastru Litně
ve směru na Zadní Třebaň. Způsobil
škodu patnáct tisíc korun. (pš)
ŠKODOVKA ZMIZELA.  Škoda
Octavia Combi Tours, která parkova-
ná 6. 5. v Karlštejně u nádraží ČD,
zmizela. Vůz SPZ 1SI 0273 v hodno-
tě 340 000 korun policie hledá.   (šm)
ČERNÝ ODBĚR. U rodinného do-
mu v Karlštejně byl zjištěn nelegální
odběr elektrické energie v době od
26. 6. 1996 do 11. 5. 2010. Zda jde o
špatné připojení nebo úmysl, se vy-
šetřuje. (šm) 
UKRADENÁ SEKAČKA.  Motoro-
vou travní sekačku za 13 900 Kč zci-
zil z chaty v katastru Svinař - Lhotky
mezi 2. a 13. 5. neznámý lupič. (šm)
»SEČTĚLÍ« ZLODĚJI. Denní tisk
a časopisy, které byly určeny k pro-
deji, kdosi zcizil ze speciální nádoby
u obchodu v Zadní Třebani. Tiskovi-
ny a šest DVD v hodnotě 4 384 Kč
zmizelo z 13. na 14. května.         (šm)
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Krásná nová kola! 

Město Černošice prodá 

dům čp. 232 v ulici 
V Boroví v Černošicích

o zastavěné ploše 161 m2 včetně zahrady o výměře 1 300 m2. V domě jsou
umístěné dvě bytové jednotky. Bližší informace na:

www.mestocernosice.cz, email:investice@mestocernosice.cz, tel. 251 081 531.

Termín podání nabídek je do 2. 6. 2010.

Nabízím
zahradnické práce i úklid zahrad, drobné 

tesařské i truhlářské práce, pomoc při údržbě
domků či chat (nátěry, malby atd.)

Zn.: Vše dohodou, tel.: 774 043 307

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2010

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 12/10 končí jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do prosince 2010 vyjdou 13 x, výtisk stojí 7 Kč.
Předplatné na 1. pol. tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat poštou,
musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč.
V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní Třebani 
či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)

Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771)

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. Nezapo-
meňte uvést doručovací adresu a variabiní symbol: 132610.

Vážení zákazníci, nabízíme vám
široký sortiment potravin 

a průmyslového zboží. Nákup na
splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk 
dopisních obálek

www.frances.cz



Strana 9, OD ČTENÁŘŮ, REKLAMA Naše noviny 10/10 

Američané si přátelství s Čechy váží! 
ŘEVNICKÝ STUDENT DAVID VÁVRA NAPSAL Z AMERICKÉHO MANHATTANU NAŠIM NOVINÁM

Dobřichovice, Manhattan – Ve Spojených stá-
tech amerických studuje nyní řevnický vysoko-
školák David Vávra. Shodou okolností právě ve
městě Manhattan v Kansasu, které je partner-
ským městem Dobřichovic.
„Lidé tady v Manhattanu se opravdu snaží, mají u
vjezdu do města cedule o partnerství s Dobřicho-
vicemi a plánují postavit monument s erbem Dob-
řichovic i České republiky v městském parku. Vz-
nikají také elektronické zdroje o partnerství,“ na-
psal Vávra Našim novinám z USA. 
Hned se také snažil zjistit, co pro partnerství dělá
česká strana. „V Dobřichovicích není ani cedule u
vjezdu do města. Psal jsem starostovi, který se prý
ve věci osobně angažuje, ale neodpověděl,“ dopl-
nil Vávra.
Starosta Michael Pánek NN sdělil, že cedule o
partnerství s americkým městem visí na budově
radnice. „Spolupráce s Američany je perfektní. Je
třeba ale přiznat, že družba s městem až za oceá-
nem má určité handicapy. Letenky jsou drahé a na
větší spolupráci nejsou žádné dotace,“ uvedl Pá-
nek s tím, že dobřichovická delegace navštívila

Manhattan jen jednou. „To jsme si všichni platili
letenky ze svého. Američané nás velmi vřele při-
jali,“ uvedl Pánek. Američané v Dobřichovicích
byli již dvakrát, poprvé už v roce 2004.
Je proto logické, že mnohem intenzivnější spolu-
práci mají Dobřichovičtí s druhou partnerskou ob-
cí - francouzským Villieu Loyes Mollon. Tu už
navštívili několikrát a dokonce kvůli tomu vytvo-
řily Výbor pro spolupráci měst. Jejich francouzští
přátelé byli naposledy v Dobřichovicích před pár
dny, od 13. do 16. května.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Netradiční hodiny hudební výchovy
doplněné o hudbu, kterou žijí děti ze
zadnotřebaňské málotřídky, byly pro
mě ty nejkrásnější! Děti vyhledají
svého oblíbeného interpreta, něco z
jeho života a tvorby. A skladby si
pak pouštíme na youtoube. 
Anička Sokolová má ráda Marii Rot-
trovou, nejraději pak píseň Lásko,
voníš deštěm. Nepohrdne prý ovšem
ani Skořápkou ořechů. Daniel Sedlá-
ček rád poslouchá i tančí na hudbu
kapely Europe, Petr Vaněk obdivuje
Kabáty a jejich tvrdší odvar, klidní
se zase při houslových koncertech
Jaroslava Svěceného, Markem Ebe-
nem se zabývá Matěj Kirov. Nedáv-
no zesnulým vynikajícím zpěvákem

a showmanem Michaelem Jackso-
nem je nadšen Jakub Mojžíš. Prokop
Sodomka nás seznámil se svým oblí-
bencem, zpěvákem i hercem černé
pleti Jimmym Hendrixem. Niki Heg-
rovou oslovila Avril Lavigne z Ka-
nady, svěrákovský humor z písní si
zamiloval Kája Karpíšek. Během
školního roku nezapomínáme ani na
zpívání, tanec, rytmická cvičení a na
cizí hudební skladatele, jejich díla,
život a poslechy. Ovšem, úplně mě
dostalo, s jakým zaujetím děti vydr-
žely u DVD Dvořákovy Rusalky.
Děkuji, děti, za nádherné chvíle s
vámi. Tzv. hudebka už nikdy nebude
nudná! Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Populární Dominátor, čili hokejista Dominik Ha-
šek spolu s berounským starostou Jiřím Besserem
slavnostně odhalili základní kámen rehabilitační
a výcvikové stezky, která brzy vznikne v areálu Ne-
mocnice Beroun. Společnost, která zdravotnické
zařízení vlastní, plánuje rozsáhlou revitalizaci ne-
mocničního parku, jejíž součástí bude i ojedinělý
prostor pro rehabilitaci a nácvik pohybových čin-
ností. Na projektu se s nemocnicí podílí Nadační
fond MUDr. Jiřího Bessera. „V berounské nemoc-
nici jsem se před dvaapadesáti lety narodil a v ro-
ce 1981 jsem tady také začínal jako lékař, proto k
ní mám blízký vztah. Chci, aby po mém odchodu z

místa starosty zůstalo po mně něco soukromého,
hmatatelného, co nebude přímo spojené se staro-
stováním,“ řekl Besser. Projekt doplní komplex
zdravotní péče ve zdejší nemocnici. V parku se po
zraněních a operacích budou moci zotavovat i
sportovci. Ne náhodou je členem správní rady Na-
dačního fondu legendární hokejista a olympijský
vítěz z Nagana Dominik Hašek. Rehabilitační pro-
stor v přírodě s řadou prvků a překážek, simulují-
cích v klidném prostředí mnohé z toho, s čím se
pacienti po návratu do běžného  života budou set-
kávat, nikde v Česku ve srovnatelném zdravotnic-
kém zařízení není.    Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Umělecký kovář ohromil třebaňské školáky
Cestou do Řevnic na divadlo Perníková chaloupka se nám v dobrém smyslu
slova připletla  do cesty »kouzelná babička« Věra Hrubá. „To jsou stejně
všechno moje děti,“ pravila a vzala nás na místo, okolo kterého často cho-
dí spousta z nás, aniž bychom si uvědomili, co se za tajemnými vraty skrý-
vá – do dílny mistra uměleckého kováře, svého syna Vratislava.
Děti zde ohromil starý zvon z Milovic, kterému kovář vyrábí nové srdce. Děti
se dozvěděly o typech srdcí - každá země má svůj styl. Ve výhni se podařilo
zažehnout oheň, který je pro kováře nezbytným pomocníkem. Před očima dě-
tí vznikal hřeb, děti se doslova hádaly, kdo jej ponese. V dílně bylo rozlože-
no zábradlí, další z mnoha zakázek. Buchar, soustruh a ruční vrtačka, to vše
bylo nádherné a potřebné, děti vše viděly v akci. Pana mistra školáci odmě-
nili ještě týž den zarámovaným obrázkem, který znázorňoval kováře v dílně.
„Moc rád si jej pověsím a dětem děkuji,“ pravil mistr Hrubý. Těšíme se na
další návštěvu, a to do chystané dílny, kde se budou zvony odlévat. Syn pana
mistra se na tento obor chystá ve škole a až to vypukne v Řevnicích, rádi
zavítáme. Ať se dílo daří! Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

Dívku zabil závodní nisan
K tragické nehodě při závodech aut do vrchu v
Berouně byli 15. května voláni záchranáři - nis-
san vyletěl z trati a srazil čtrnáctiletou divačku.
Dívka utrpěla těžká zranění, především hlavy. Zá-
chranáři byli na místě rychle, cesta na místo jim
trvala jen čtyři minuty. Po jejich příjezdu byla
dívka v bezvědomí, srdce nepracovalo. Záchraná-
ři jí okamžitě zajistili dýchací cesty a zahájili oži-
vování. Pro záchranu života udělali maximum,
bohužel se jednalo o natolik vážná poranění, že
lékař musel po déle než hodinu trvající neúspěš-
né resuscitaci konstatovat smrt. Nikdo jiný z divá-
ků nebyl při nehodě zraněn, záchranáři jen pře-
vezli do hořovické nemocnice na centrální příjem
mladíka s posttraumatickým šokem.
Pořadatelé závody po neštěstí okamžitě ukončili,
nehodu vyšetřuje policie.    Tereza JANEČKOVÁ, 

středočeská záchrannná služba

Stezce »požehnal« Dominátor
V BEROUNĚ BRZY VZNIKNE OJEDINĚLÝ PROSTOR PRO REHABILITACI

Anička má ráda Marii Rottrovou, Daniel Europe
VZKAZ UČITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ZADNÍ TŘEBANI: DĚKUJI, DĚTI, ZA NÁDHERNÉ CHVÍLE S VÁMI!

V AMERICE. David Vávra (vlevo) u cedule stvr-
zující partnerství amerického města Manhattan s
Dobřichovicemi.       Foto ARCHIV

Tráva do kontejnerů nepatří!
Pozvolna nastává rekreační sezona, což se již pro-
jevilo v množství, sortimentu a způsobu ukládání
(dá-li se to tak nazvat) všeho nepotřebného ke
kontejnerům. Objevují se i pytle s posekanou trá-
vou. Na tuto skutečnost upozornila firma svážející
odpad. Tráva není komunálním odpadem a patří
na kompost. Byli jsme upozorněni, že pytle s trá-
vou nebudou přebírány k odvozu! Prosím, abyste
tuto skutečnost respektovali. To samé se týká i sor-
timentu v popelnicích a kontejnerech. Do nich se
ukládá pouze komunální odpad, což je odpad z
domácností a nikoliv všeho, co dotyčný nepotře-
buje. Vznikají pak zbytečné dohady.
V rámci akce Zastávky Karlštejnska byla postave-
na nová autobusová zastávka u prodejny. Ještě bu-
de doplněna o odpadkový koš, opraven název Tře-
baň a nalepena informace o zdroji dotace s ma-
pou. Pochozí plocha uvnitř zastávky byla vybudo-
vána z rozpočtu obce. Tento týden by měla být
zastávka předána obci.
Dovolte, abych vás pozval na Staročeské máje,
které se v Zadní Třebani uskuteční 29. 5. již od
8.00. Doufám, že se počasí umoudří a bude nám
přáno užít si sluníčka a - věřím - i příjemného dne.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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