
KRÁL A KRÁLOVNA. Na karlštejnském koncertu
Královen popu vystoupil i Karel Gott. Duet zazpí-
val s účastnicí soutěže Česko hledá SuperStar
Martinou Balogovou. Foto R. ČERMÁK

Lidé od Berounky pojedou
do Francie shánět kontakty
Poberouní - Do francouzského Burgundska se
chystají zástupci mikroregionu Dolní Beroun-
ka. Hodlají navazovat kontakty.
Pracovní cesta, které se mezi středočeskými zás-
tupci obcí a měst zúčastní i pět představitelů naše-
ho kraje, se má uskutečnit v listopadu. Jejím cí-
lem je setkání s představiteli obcí Burgundska,
diskuse o veřejné správě, cestovním ruchu a spo-
lupráci mezi podnikateli i vedením obcí.
Mise by se rád zúčastnil i řevnický starosta Miro-
slav Cvanciger. „Chceme nalézt partnerskou
obec, případně obnovit spolupráci s městem Spil-
lern, která začala v roce 1993, ale pak ustala,“
řekl Cvanciger. (pš)

Mladík se ztratil a našli
jej až potápěči - mrtvého
Mořina - Tragicky skončil 9. 9. výlet dvou mla-
dých párů z Prahy k lomu Malá Amerika u
Mořiny. Jeden z mladíků se utopil. 
„Šestadvacetiletý mladík z Prahy 6 opustil sku-
pinku kolem sedmé večer. Kamarádi jej hledali,
ale nenašli, tak se obrátili na policii,“ řekl NN
mluvčí karlštejnských policistů Ivan Sýkora. Do
pátrání po mladém muži se zapojili hasiči i pota-
peči. Ti nebohého muže druhý den ráno našli uto-
peného v lomu. „Zřejmě spadl do vody, a nemohl
ven,“ řekl Sýkora. (šm)

Královny obdivoval i Gross
NA HRADĚ KARLŠTEJNĚ SE KONAL MONSTRÓZNÍ KONCERT

Řevničtí vodáci na jihu
Čech sbírali medaile

Řevnice, České Budějovice - Řevničtí vodáci
se v polovině září zúčastnili druhého závodu
Českého poháru. Na jihu Čech se stali  nej-

úspěšnějším oddílem. 
Ve dnech 11. a 12. 9. se v Českém Vrbném u

Českých Budějovic konal druhý vodácký
závod Českého poháru. Závodu pramic se

účastnilo 21 posádek a 108 závodníků, na raf-
tový festival přijelo na 200 závodníků. 

V mužské kategorii P5 závod skončil vítěz-
stvím Řevnic A před Řevnicemi B a třemi

posádkami Starého Kolína. V ženách domino-
val Starý Kolín, naše ženské posádky získaly

stříbro a bronz. Kadeti si odvezli bronz. Se zis-
kem jedné zlaté, dvou stříbrných a dvou bron-
zových medailí byl Neptun Řevnice nejúspěš-
nějším oddílem. (Viz strana 10) Jan ČERMÁK

Zavražděným partnerům
už lékař pomoci nemohl
Všenory - K zavražděnému partnerskému pá-
ru byla 12. září přivolána řevnická záchranka.
Sanitku zavolala sousedka obětí, která bezvládná
těla v jejich domě ve Všenorech objevila. „Lékař
už mohl konstatovat  jen smrt. Muž měl rozbitou
hlavu, jeho družka byla uškrcená,“ uvedl pro NN
šéf záchranářů Bořek Bulíček. Důvod smrti obou
partnerů středního věku je dosud neznámý, spe-
kuluje se o milostném trojúhelníku.                 (šm)

Karlštejn - Královny popu přilákaly uplynulé
pondělí na hrad Karlštejn šest set diváků. Mezi
hosty byl premiér Stanislav Gross i matadoři
českého popu Karel Svoboda a Michal David.
Kolony aut se ke Karlštejnu vinuly v pondělí ze
všech směrů. Na parkovišti, které obec návštěvní-
kům zdarma poskytla, na hosty čekaly bílé dodáv-
ky, které je vyvezly vzhůru na hrad.
Na příchozí čekaly v první bráně nejen sklenky se

šampaňským, ale i slavnostní fanfáry trubačů.
„Hele, tamhle to je Macháčková, ta přítelkyně
Gotta,“ špitla dvanáctiletá Karolína Charvátová.
Partnerka několikanásobného slavíka stoupala k
bráně v doprovodu těhotné Lucie Zedníčkové.
„Už je tu i Sámer. Chtěla bych se s ním vyfotit,“
rozplývala se další místní fanynka Šárka Staňko-
vá. „Já už jsem se se Sámerem fotila. A tady to je
podpis od Postráneckýho,“ chlubila se Karolína.
Počasí organizátorům přálo, a tak ještě pár minut
před začátkem posedávali diváci v hledišti v krát-
kých rukávech. Z pootevřeného okna hradu pozo-
rovala cvrkot pod branami Monika Absolonová s
natáčkami na hlavě a cigaretou v ruce.
Po půl sedmé dorazil premiér Stanislav Gross s
manželkou Šárkou ve stříbrném kostýmku. Orga-
nizátor akce Janis Sidovský je uvedl na hrad. Me-
zitím na svá místa usedly další známé tváře:
Michal David, Karel Svoboda s manželkou Ven-
dulou, Sámer Issa, Jeňýk Pacák a další.
S dvacetiminutovým zpožděním se za zvuků fan-
fár objevil hlavní moderátor večera Václav Post-
ránecký, toho vystřídala první z šestice královen
Šárka Vaňková. Příliš přesvědčivě ale nezpívala.
Místní obyvatel Pavel Vítek pozval na pódium
další účinkující Moniku Absolonovou. Zapěla i
zmodernizovanou verzi věhlasné písně Karla
Svobody Lásko má, já stůňu.
Petr Muk pak s tahákem v ruce ohlásil Ilonu Csá-
kovou. Po ní na pódiu vystoupila Petra Janů, kte-
rou představil Pavel Zedníček. Martinu Balogo-
vou ohlásil Martin Dejdar, který se role konferen-
ciéra zhostil ze všech přítomných mužů nejlépe.
Největší potlesk večera sklidila na nádvoří Hana
Zagorová s písní Nápad.     (Dokončení na straně 7)
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PÁROU PŘIJEL CÍSAŘ. Stovky lidí sledova-
ly o uplynulém víkendu jízdu parního vlaku
po trati Zadní Třebaň - Lochovice. Historic-
kou soupravou cestoval císař František Josef
v podání řevnického ochotníka Vladimíra
Křivánka. (Viz strany 5 a 6)   Foto B. KŘEČEK

DNES 10 STRAN: 

V Dobřichovicích vrah nebude

Italové to pořádně rozbalili...
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O kulturu se starají hlavně nadšenci
NĚKTERÉ AKCE V POBEROUNÍ MAJÍ S MÍSTNÍMI OBYVATELI SPOLEČNOU JEN FAKTURU

O kulturním vyžití v dolním Poberouní, zá-
služné práci místních nadšenců i drahých
produkcích specializovaných firem napsal
redakci sólista České filharmonie, Řevničan
Jindřich Kolář. (NN)
O tom, že se každý člověk potřebuje kulturně
vyžívat, nikdo nepochybuje. Rozdílné jsou ale
cesty a cíle, nebo chcete-li nabídka a poptávka
kulturních produktů. Při katastrofální kulturní
výchově mladé generace i celé populace se ne-
lze divit tomu, že kulturní trendy určuje TV
Nova s plejádou nic neříkajících seriálů i sou-
těžemi typu »Česko hledá superstar« a bulvár-
ní tisk. V Poberouní však existuje nemálo kul-
turních aktivit. Naštěstí jsou tytam doby, kdy
komunistické zřízení štědře dotovalo kulturu, a
to zvláště »lidovou«. Na druhé straně shánění
peněz na produkci i malých akcí je složité. 
Poberouní se v posledním desetiletí stalo regi-
onem, kde o nabídku kvalitních projektů není
nouze. O to se stará hlavně spousta nadšenců,
kteří jsou schopni s minimální podporou, zato
s obrovským osobním zaujetím vytvořit krásný
kulturní zážitek pro sebe i okolí. Ti nejlepší
jsou schopni se svými projekty s velkým úspě-
chem zaujmout obecenstvo i na velkých mezi-
národních festivalech. Nemám v úmyslu niko-
ho vyzdvihovat. Vůdci bez svých týmů, stejně
jako týmy bez vůdců, by sami nic nezmohli. V
letošním létě se také objevily neuvěřitelné čty-
ři premiéry v podání místních ochotníků, což
je práce obdivuhodná a záslužná. A když se na
5. repríze jedné z inscenací objeví téměř 700
lidí, měl by to být nádherný pocit nejen pro sa-
motné aktéry, ale i pro celý region.
Na druhé straně se ustálily akce typu Koncert
Na mostě, Dixieland v Řevnicích či Cesty. O
produkci se stará specializovaná firma, která
za nemalé peníze najme různé skupiny, začína-
jící či vyhasínající hvězdy i stálice.
S místními mají tyto akce společnou jen faktu-
ru a smutné je, že zdejší podnikatelé a živnost-
níci si nemohou otevřít ani stánek s občerstve-
ním. Ano, alespoň se něco děje, ale komu tento
způsob kultury prospívá?

Čtyři premiéry si na letošní sezonu připravili řev-
ničtí ochotníci. Hra Michaely Šmerglové Prozlobit
se do pohádky měla  v Lesním divadle derniéru up-
lynulý víkend. Foto NN M. FRÝDL

PRÁDÉLKO - GALANTERIE
prodejna značkového spodního prádla

TRIUMPH - TIMO - TRIOLA
- pyžama - noční košile
- galanterie - ubrusy

Řevnice, nám. Jiřího z Poděbrad 44
(ve dvoře u cukrárny)

GSM: 603 309 483, 777 033 280

Zdemolované Lesní divadlo mi vyrazilo dech!
ILONA LÉBLOVÁ: KDO ZA TO MŮŽE A CO SE UDĚLÁ, ABY SE NĚCO PODOBNÉHO NEOPAKOVALO?

Snížení rychlosti ve Třebani
se brání policie i cestáři
Předminulý týden se konalo jednání o bezpečnosti
chodců na silnici III/11517 za můstkem přes Bě-
lečský potok směrem na Svinaře, které inicioval
pan Mardešič. Snížení rychlosti v obci se SÚS
Kladno i Policie ČR brání. Vybudování přechodu
pro chodce u lávky směrem k ulici Nad Soutokem
není možné, protože na druhé straně není chodník.
Byla tedy zvolena tzv. Optická psychologická brz-
da - vodorovné značení. Zástupce SÚS Kladno po-
ukázal na skutečnost, že na takovou investici ne-
mají a v dohledné době ani nebudou mít peníze.
Pan Mardešič je ochoten být nápomocen. Chtěl
bych mu za jeho vstřícný přístup poděkovat.
I když je součástí Územního plánu obce záměr vy-
budovat chodník od lávky v ulici Bezejmenné k uli-
ci K Vatinám a od další lávky k ulici Nad Souto-
kem, bude to stát několik stovek tisíc korun. Máme
slíbeny starší panely, které by byly k tomuto účelu
vhodné. Čas výstavby se tedy snad blíží.
Internet v naší knihovně je v provozu a dle sdělení
pí Kirovy není využíván. Připomínám tedy tuto
možnost. A na konec - tuto sobotu 25. 9. se usku-
teční před OÚ od 8 do 11.00 sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Mějte se hezky
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Rozhorčený dopis doputoval na adresu re-
dakce. Od Ilony Léblové z Řevnic. Kritizuje v
něm stav, v jakém zanechali místní Lesní di-
vadlo pořadatelé festivalu Řev Řevnice. (NN)

Tři dny po akci »Řev Řevnice« jsem se šla projít
k Lesnímu divadlu, kde se zmíněný hudební fes-
tival ve druhé půli srpna odehrál. Už cestou jsem
se nestačila divit. Ze všech stran na mě »zíral«
neuvěřitelný nepořádek.
Spousta kelímků poházených po zemi, stejně jako
pet lahví, igelitových tašek různě rozvěšených po
stromech, a co víc haldy ubrousků a kapesníků,
které jen neumě skrývaly to, co doma pohltí WC.
Jednovětně: Šílený binec!
První co mě napadlo bylo: pořadatel, který si di-
vadlo pronajal, zřejmě nemusel uklízet před am-
fiteátrem. Odvážila jsem se tedy v procházce po-
kračovat s tím, že divadlo samé musí být napros-
to v pořádku. Omyl! Před bránou ležela další
hromada pet lahví a když jsem koukla letno ke
kulisám na jeviště, neviděla jsem je. Přiznávám,

přelezla jsem bránu a šla se podívat dovnitř. Tře-
ba i proto, že pár dnů před »Řevem« jsme s kole-
gy ochotníky uklízeli kulisy po pohádce, kterou
jsme tu hráli, a měli jisté obavy, jak dopadnou
vinou počasí ty, které musely zůstat venku. Vrbu,
kterou jsme si nechali pro tu příležitost vyrobit
»naštěstí« zdobilo jen pár nedopalků. Jinak ná-
jezdu návštěvníků schovaná odolala.
Ale co mě čekalo dál - bylo překvapení! Na jeviš-
ti vytrhané kulisy i s hřebíky, rozbité lavičky. Po-
hled na takto doslova zdemolované divadlo mi
vyrazil dech.
Jak mohl někdo dovolit společnosti, která si pro-
najala divadlo, prostor opustit a nezkontrolovat
v jakém je stavu? Jak je možné, že osoba, která
od pronajímatele přebírala klíče toto dovolila?
Nedokážu si představit, že by si z nás ochotníků
kdokoli dovolil nechat po představení v divadle
podobný nepořádek! Ne nepořádek - budu přes-
ná: bordel!
Ochotníci pořádají bezplatně v Lesním divadle
brigády na jeho zvelebení, a pak přijde jedna na-

prosto pořadatelsky nezvládnutá akce, a snahy
jsou vniveč.
Bohužel jsem neměla k dispozici klíče od herec-
kých šaten a skladu dalších kulis, ale co jsem vi-
děla, stačilo!
Jaké smlouvy a s jakým možným finančním po-
stihem se o pronájmu divadla sepisují, když mů-
že nastat taková situace? Kdo je za to zopověd-
ný? K čemu jsou podobné tzv. kulturní akce, když
je jejich výsledkem žalostný stav stánku kultury i
jeho okolí? Proč není možné toto uhlídat? Za vše
někdo přeci zodpovídá - čekám vysvětlení!
Ze šíleného bince uklidili divadlo opět ochotnící,
kteří pomalu zjišťují, co se jim ztratilo, co bylo
zdemolováno atd. Je to o to tristnější, že diva-
delní sezóna ještě neskončila a jim nastaly tak
veliké problémy a hlavně škody!
Je mi z toho smutno, ale chci znát odpověď: Kdo
za to může, a co se udělá, aby se něco podobné-
ho neopakovalo? Pár podobných »nájemníků« a
Lesní divadlo, které má dlouholetou tradici, mů-
žeme zavřít!                  Ilona LÉBLOVÁ, Řevnice

Cestou z dovolené  jsem se stavil v Křemži, městě
ne větším, než Řevnice: 13. Křemžský veletrh mě
mile překvapil mohutností i způsobem pořádání.
Uzavřené centrum bylo protkáno stovkami stánků
se zbožím z celé republiky i občerstvením. Na orga-
nizaci veletrhu se musela podílet valná část popula-
ce. Soukromé pozemky byly využity jako parkoviš-
tě, v rodinných domech se ubytovávalo, ve škole se
jedlo i chodilo na záchod. Na sportovištích se pořá-
daly turnaje, místní hasiči byli připraveni. Obrov-
ský stan pro hladové, pijáky a tancechtivé zaručil
účast i při nepřízni počasí. Místní lidé si vytvořili
něco, co má smysl pro obec a přesahuje rámec regi-
onu. Navíc není zanedbatelný finanční přínos.
V Poberouní máme obrovský lidský potenciál, kte-
rý může podobné, nebo jakékoli akce s úspěchem
vytvořit. Dokonce si myslím, že můžeme směle ur-
čovat trendy regionální kultury. Není nutné zhlížet
se v Praze a jejích aktivitách, ale hledat vlastní ces-
ty. V současné spojené Evropě budeme mít mnoho
možností dokázat, že země i region s tak bohatou
kulturní tradicí může směle prokazovat svoji identi-
tu kdekoli ve světě.        Jindřich KOLÁŘ, Řevnice
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Řevničan se chystá na most a do Číny
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: MIROSLAV LISÝ

Řevnice - Neuvěřitelné věci dokáže
s motorkou pětatřicetiletý Řevni-
čan Miroslav LISÝ. Umí jezdit po
předním i po zadním kole, umí vý-
vrtky, otočky, piruety. Umí přesko-
čit dvacet lidí. Se svým strojem by
se rád dostal do Guinessovy knihy
rekordů. A taky do Číny.
V šesti letech se jiným klukům o mo-
torkách ještě ani nezdá. Miroslav Li-
sý ji v té době proháněl jako nic.
„V šesti jsem s motorkou už končil,“
směje se. „Táta, sám závodník, mě
na ni prostě posadil a na nic se mě
neptal. Jenže mě to nebavilo, a tak
jsem s tím seknul. Začal jsem si hrát
s vojáčkama a lepit letadýlka.“ 
Co na to otec?
„Zlomil nade mnou hůl. Řval a lítal
kolem baráku, že ho pámbu potrestal
takhle blbým dítětem!“
Šest let trvalo, než se Mirek k moto-
rům vrátil. Tentokrát sám od sebe a s
o to větší vervou. Trénoval, makal,
nic jiného než řvoucí »mašina« ho
nezajímalo. Ale nemusel litovat - po-
stupně se stal jedenáctinásobným
mistrem republiky v trialu, v seriálu
evropských závodů byl třetí. Účast-
nil se mistrovství světa i Evropy, na
světovém poháru se pravidelně umís- ťoval do první dvacítky. „Bylo to

fajn, jenomže - všechna sláva polní
tráva. Nedostávalo se mi peněz od
sponzorů, a tak jsem toho v roce
1996 nechal,“ rekapituluje bez vět-
ších emocí s tím, že se prostě rozho-
dl dát přednost rodině.
Postavil v Letech dům, pomáhal ro-
dičům s restaurací. Bez motorek ale
stejně nevydržel.
„Začaly se mi hlásit agentury a lidi
kteří pořádali akce na výstavách, dět-
ských dnech a tak. Chtěli, abych jim
udělal ukázku trialu. Tak jsem ze se-
be začal dělat šaška, šoumena a divá-
ky to chytilo. Dřív jsem měl tři akce
za rok, teď za víkend.“
Lisý s motocyklem zvládne pěkně
krkolomné kousky. Jezdí po předním
i po zadním kole, v programu má
ukázky práce kaskadérů. S mašinou

dokázal opakovaně vyjet na obří sko-
kanský můstek v Harrachově či pře-
skočit bez rampy dvacet vedle sebe
ležících lidí.
„Původně jsem jich měl v rámci ex-
hibice přeskočit třináct,“ říká. „Jenže
to nebyl žádný problém, tak jsem
přidával, až z toho byla dvacítka.
Chtěl bych se časem proskákat až do
Guinessovy knihy. Nevím, kolik je
stávající rekord, ale myslím, že pěta-
dvacet lidí by se zvládnout dalo.“
Ještě jiné věci by Mirek rád dokázal.
Například přejet na motorce oblou-
kový most ve Štěchovicích. „Určitě
by to šlo,“ míní. „Narozdíl třeba od
mostu v Dobřichovicích nebo v
Karlštejně je z betonu, takže by k ně-
mu pneumatiky dobře přilnuly. Proj-
du si to nejdřív po svých, zjistím, ja-
ký tam fouká vítr a pokud se najde

nějaký sponzor, půjdu do toho.“
Také by chtěl v Řevnicích otevřít
bezpečnou školu jízdy na motorce. A 
dokonale zvládnout dvousetkilovou
silniční mašinu. A připravit velkou
mezinárodní šou spojenou s turné po
světě. V říjnu by měl s barrandov-
skými kaskadéry odletět do Číny.
„Chystal jsem se na to dva roky. Je to
pro mě takový odrazový můstek. Re-
publika je malá, tak co bych se nepo-
díval do světa. Za ty roky, co se mo-
tám okolo strojů, už jsem se toho na-
učil dost. Nemám se za co stydět.“
Na jiné záliby kromě motorky už ot-
ci dvou dětí čas nezbývá. „Něčím se
totiž také musím živit,“ krčí rameny.
„Zatím si vydělávám obchodem, ale
časem bych chtěl mít živnost z jež-
dění. To umím ze všeho nejlíp.“

Miloslav FRÝDL

Řevničan Miroslav Lisý při jednom ze svých kaskadérských kousků. Foto ARCHIV

Obliby u čtenářů dosáhl vloni seriál, v němž
osobnosti spjaté s naším krajem doporučova-
ly k výletu atraktivní místa v Poberouní a na
Podbrdsku. Letos jsme pro vás připravili seri-
ál podobný. Tentokrát vás známí lidé zvou do
zajímavých zákoutí, o nichž se ovšem tolik ne-
ví. Součástí tipu na výlet je soutěžní otázka. Z
autorů správných odpovědí vylosujeme vý-
herce atraktivní ceny.          

Ivana MUDROVÁ, novinářka, autorka knihy
Kam značky nevedou: K nejhezčím místům v
brdských lesích, k nimž nevedou turistické znač-
ky, patří zřícenina hradu Valdek. Tyčí se na skal-
natém ostrohu nad Červeným potokem, jižně od
Hořovic. Přestože se památka nachází ve vojen-
ském prostoru, turistům bývá vstup (po dohodě s
vojenskou hlídkou) umožněn. Sídlo Zajíců z Val-
deka vyrostlo ve 13. století. Z předhradí se dov-
nitř vcházelo po dřevěném mostě. Za branou v
severovýchodním rohu hradu se nacházelo první
nádvoří. Obepínala ho hradba s hospodářskými
budovami; při jižní hradební zdi stálo dvoupatro-
vé stavení. Menší vnitřní nádvoří bylo stísněno
hradební zdí a čtyřpatrovou okrouhlou věží.
Hlavní palác o čtyřech podlažích pak byl na jižní
straně nádvoří, na konci ostrohu. 
V 19. století si romantické ruiny oblíbil básník
Karel Hynek Mácha. Valdek začlenil mezi hrady,

které zvolil za kulisy čtyřdílného cyklu Kat.
K Valdeku se vztahují mnohé strašidelné pověs-
ti. Nejznámější je o Bílé paní, která na hradě hlí-
dá zakopaný poklad. Jeho součástí má být vzác-
ný zlatý stůl s dvanácti židlemi. Přízrak býval zá-
meckou paní, kterou kdysi zavraždili dva zlotřilí
mniši. Vysvobodit ji může jedině ryšavý kněz z
kláštera Sv. Dobrotivá, odkud vrazi pocházeli.
Podle jiné verze poklady střeží panna plačící nad
dětskou rakvičkou.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Který velký malíř, pocházející z Popovic (žil v
letech 1872-1918), významný představitel čes-
kého symbolismu a secese, je pohřben na hř-
bitově v Počaplech u Králova Dvora?
a) Alfons Mucha
b) Jan Preisler
c) František Bílek
Odpověď zašlete na adresu redakce (Naše novi-
ny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, e-mail:
nase.noviny@zadnitreban.cz,) do 30. září. 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce,
který získá knihu Kam značky nevedou. 
Hádanka z minulého čísla: Berounka vzniká v
Plzni soutokem čtyř řek. Správných odpovědí
přišlo šest. Los rozhodl, že knihu Tipy na výlety
po rozhlednách a starých hradech vyhrává Jana
ČÁPOVÁ z Bělče. Miloslav FRÝDL

Valdek je obestřen strašidelnými pověstmi
LETNÍ SERIÁL NN: ZAJÍMAVÁ (NE)ZNÁMÁ MÍSTA V POBEROUNÍ A NA PODBRDSKU - 7)

Novinářka Iva Mudrová. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Němci si zahrají 
ve Třebani fotbal
Zadní Třebaň - Fotbalový mač
mezi steinerothskými a zadnotře-
baňskými bude zlatým hřebem
první velké návštěvy z partnerské
obce Zadní Třebaně  - německého
Steinerothu. 
Výprava deseti dospělých a dvanácti
dětí do Třebaně dorazí 20. a zdrží se
do 24. října. „Opékání buřtů, pro-
hlídka obce, sport... to jsou střípky
toho, co tu s návštěvou podnikne-
me,“ řekl NN starosta Zadní Třebaně
Lubomír Schneider. „Vše závisí i na
tom, co budou naši partneři sami
chtít vidět a podnikat.“ Něm-
ci budou bydlet v hotelu Mlýn.  (šm)
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Italové to rozbalili ve velkém stylu
ŘEVNICKÉ NOTIČKY SE DRUŽILY S MLADÝMI MUZIKANTY Z APENINSKÉHO POLOOSTROVA

Řevnice - Řevnice a dětská lidová muzika No-
tičky byly poctěny návštěvou až z daleké Itálie.
Přijel čtyřicetičlenný dětský dechový orchestr
Amici della musica.
Již v pátek 3. 9., v den příjezdu, jsme měli sezna-
movací večer v hotelu Grand, na kterém jsme si i
společně zahráli pár písniček. Italové hráli skvěle,
hned to rozbalili ve velkém stylu! Následovala
diskotéka, kde se oba soubory dobře bavily.
V sobotu jsme měli s italskými přáteli vystoupení
na projektu »Cesty« před řevnickým Zámečkem.
Na jejich vystoupení jsem se těšila, ale trochu mě
zklamalo, že hráli něco jiného než jsem čekala, a
než co předvedli předcházející večer. I když to
byla jejich »tradiční« hudba, tedy předehry z oper
italských skladatelů, vymykalo se jejich vystou-
pení spíš folkovému a lidovému zaměření prog-
ramu akce. Pro takový druh hudby je vhodnější
koncertní sál, než trávník před Zámečkem.

Další den jsme strávili společně. Každá Notička
dostala, nebo si vybrala, dva italské kamarády do
rodiny a hurá na společný den s nimi! Někteří jeli
na parník, do ZOO, někdo zůstal doma a my,
velcí kamarádi z Notiček v čele s Šárkou Staň-
kovou a Luckou Kirovou jsme vyrazili na obhlíd-
ku Prahy a taky nakupovat. Hned když jsme na-
stoupili do vlaku, se začalo zpívat a tleskat. I pan
průvodčí se přidal. Následovala procházka Pra-

hou, kterou jsme zakončili v obchodním centru.
Na každém rohu jsme se zastavovali a fotili se. Po
příjezdu do Řevnic jsme se šli ještě občerstvit.
Pak nastalo velké loučení, objímání a vyměňová-
ní adres, e-mailů a telefonních čísel.
Celý víkend se povedl a již se těšíme na další sh-
ledání. Ať už u nás v Řevnicích, nebo v Itálii, kam
se náš soubor chystá v červnu 2005.

Simona HAUERLANDOVÁ

Italští muzikanti na společném fotu s některými Notičkami. Foto L. KOLÁŘOVÁ

Tipy NN
* Pohádku Divadla bez opony - Kašpařinky z
Bedny aneb Dvě pohádky principálovy můžete
vidět v pátek 24. září v 10.30 v Městském kultur-
ním středisku Černošice. (pš)
* Muzikál Postřižiny sehrají řevničtí ochotníci
přímo v dějišti původní předlohy B. Hrabala - v
pivovaru Nymburk 24. 9. od 18.00. (mf)
* Taneční párty se v černošickém Club Kině us-
kuteční 24. 9. od 20.00. Pro milovníky tance je
připravena hudba 60. až 80. let. (pš)
* Čínská zpěvačka Feng Jün přednese lidové pís-
ně Číny, Tibetu, Mongolska 24. září od 20 hodin
ve Fürstově sále v Dobřichovicích. (pš)
* Kapela Divoký srdce zahraje 24. 9. v hořovic-
kém Klubu Labe od 21.00. (pš)
* Posvícenská zábava se koná 25. 9. od 21.00 ve
svinařské hospodě U lípy. Hraje Čejka band. Pěk-
ná hodinka se na stejném místě koná 27. 9. od
10.00. Večer hraje Třehusk. (mf)
* Dům Doobie Doobie Band vás přenese muzi-
kou zpět o padesát let v černošickém Club Kině
25. 9. ve 20.30. Vstupné 80 Kč. (pš)
* Medové odpoledne se koná 2. 10. v Hlásné
Třebani. Ve 12.04 začíná v restauraci Na kravíně
diskuse šesti umělců. Program pokračuje od
14.00 v sokolovně přednáškou o včelích produk-
tech v lékařství. Od 17.30 se tamtéž koná koncert
hudby českých klasiků 18. století. (mf)
* Taneční večer organizuje 2. 10. v hlásnotřebaň-
ské České hospodě Na růžku Klub přátel Třehus-
ku. Hrát se začne v 19.00 hodin. (mf)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
25. 9. 18.00 HŘÍŠNÝ TANEC 2
KINO MÍR BEROUN
20. 9. - 22. 9. Po 20.00 (Út 17.30, St 18.30) VATER-
LAND - LOVECKÝ DENÍK
21. 9. 20.00 ŠŤASTNOU CESTU
23. 9. 15.30 HODINY
23. 9. - 26. 9. 17.30 a 20.00 (So-Ne 18.30) MŮJ SOU-
SED ZABIJÁK 2
27. - 29. 9. 18.30 (Út 17.30) LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
28. 9. 20.00 SILNICE
30. 9. - 4. 10. 17.30 a 20.00, 5. 10. 17.30, 6. 10. - 8. 10.
17.30 a 20.00, 9. 10. - 10. 10. 18.30 HOREM PÁDEM 
KINO MNÍŠEK POD BRDY
22. 9. 18.00 a 20.00 50 x A STÁLE POPRVÉ
25. 9. 18.00 a 20.00 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ 
29. 9. 18.00 a 20.00 BOLERO 
CLUB KINO ČERNOŠICE
21. 9. 20.00 OHNIVÝ OCEÁN
26. 9. 16.00 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
30. 9. 16.00 50x A STÁLE POPRVÉ

Šermíři organizují první Alotria
DO ČERNOŠIC SE SJEDOU ŠERMÍŘSKÉ SKUPINY Z CELÉ REPUBLIKY

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník, poberounská hudební skupina TŘEHUSK

ve spolupráci s Obecním úřadem LETY pořádají benefiční koncert

NA HAŠLERA!
Koncert se koná na počest 125. narozenin známého, nacisty umučeného písničkáře, autora skladeb
Ta naše písnička česká, Strahováček, Pětatřicátníci aj. Všichni účinkující se vzdali honoráře, veške-
rý výtěžek bude věnován na pomník Karla Hašlera, jež má vyrůst na Starých Zámeckých schodech.

Účinkují:
* ŠTĚPÁN RAK * PAVEL VÍTEK * ŠLAPETO * šansoniérka JANA 

RYCHTEROVÁ * rakouský houslista ALEXANDER SHONERT 
* TŘEHUSK + JAN ROSÁK * NOTIČKY * TANGO BAND * KARAVEL 
* KAPIČKY * KLÍČEK * LITEŇSKÁ CHASA * Moderuje JAN ROSÁK

Lety, náves: sobota 23. října 15.00 hodin
(v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do sálu OÚ U Kafků)

Předprodej vstupenek Pavla ŠVÉDOVÁ: 724 296 560

***
Naše noviny zároveň organizují sbírku na pomník Karla Hašlera. Příspěvky můžete posílat
na adresu: Miloslav FRÝDL, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň. Každý dárce částky větší

než 200 Kč, získá čestnou vstupenku na benefiční koncert NA HAŠLERA!

Černošice - Skupiny historického šermu se po-
prvé sejdou v Černošicích. V sobotu 2. října se
tam uskuteční Černošická alotria.
Akce pro příznivce historického šermu se koná v
sobotu od 13.30 na Vráži u kulturního střediska.
Setkání, jež začíná ve 13.30, se zúčastní skupiny
z celé republiky. Program zahájí skupina Novica z
Nového Města nad Metují, která vás zavede do
období ranného středověku. Jezdecko kaskadér-
ská skupina Magentis z Chomutova předvede st-
ředověký rytířský turnaj, Burdýři z Prahy pobaví
publikum netradičním pojetím pirátů. Program
zakončí domácí skupina Alotrium.

V doprovodné části budou k vidění ukázky výcvi-
ku české armády v podání vojáků z Rakovníka, k
poslechu budou znít keltské balady. Ti odvážnější
si budou moci vyzkoušet střelbu z luků a kuší.
Večerní část odstartuje v 18.30 dámská skupina
Reginleif z Černošic. Program bude pokračovat
do 21. hodiny. Vstupné na první černošické setká-
ní skupin historického šermu je 60 korun, děti do
15 let zaplatí polovic a prckové do výše meče bu-
dou mít vstup zdarma.              Pavla ŠVÉDOVÁ

Cesty se budou opakovat
Řevnice - Festival Cesty, který se počátkem
září odehrál před řevnickým Zámečkem,

bude mít příští rok pokračování.
Jen pár týdnů po skončení festivalu Cesty, nad
nímž převzal záštitu pražský primátor, je jisté,
že v roce 2005 se uskuteční druhý ročník akce.
Dohodl se na tom první muž Řevnic Miroslav

Cvanciger se svým pražským protějškem
Pavlem Bémem, který uplynulý týden navštívil
Řevnice. „Druhý ročník se znovu uskuteční asi

po prázdninách,“ řekl Cvanciger. Jaký bude
program a zaměření akce, zatím nebyl schopen

upřesnit. (pš)
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Na parní vlak čekaly stovky zvědavců
HISTORICKÁ SOUPRAVA VEZLA CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I., MUZIKANTY I VODNÍKY

Podbrdsko - Stovky lidí přišly up-
lynulou slunečnou sobotu vzdát
hold císaři Františku Josefu I.,
který se podruhé vydal parním
vlakem na inspekční cestu do pod-
brdských obcí. Historickou jízdu
připravily Naše noviny.
Do výchozí stanice v Karlštejně vlá-
ček tažený parní lokomotivou a za-
halený v černém dýmu vjel krátce
před devátou hodinou ranní. To už na
prvním peronu postávali první nedo-
čkavci s fotoaparáty a kamerami.
Mezi nimi se prodírali průvodčí se
speciálními jízdenkami, brzy se ozý-
valy hřmotné hlasy kamelotů, kteří s
plnou vervou nabízeli speciální vy-
dání Našich novin. Poslední detaily
ladil i hlavní organizátor a voják
Švejk v jedné osobě Josef Kozák.
Největší kámen mu spadl ze srdce
ovšem již v pátek, kdy po dlouhém
čekání konečně dorazilo od Českých

drah povolení k jízdě speciálního
vlaku.
„V jakém voze pojede kapela,“ doža-
doval se odpovědi neúnavný fanou-
šek skupiny Třehusk, která u vlaku
spustila staropražské kuplety.
S mírným zpožděním se vagony pra-
skající ve švech vydaly ku Zadní
Třebani. V jednom z nich seděl se
svým komorníkem rovněž František
Josef I., v podání řevnického ochot-
níka Vladimíra Křivánka, který se v
roli mocnáře osvědčil již při jízdě v
roce 2001. Zatímco tehdy oslavu lo-
kální trati Třebaň-Lochovice prová-
zel vytrvalý déšť, uplynulou sobotu
byla obloha bez mráčku.
Davy na historický vlak čekaly i v
Zadní Třebani. Byli tu malí zpěváci s
panem řídícím, kteří přednesli starou
rakouskou hymnu, i zástupci obou
Třebaní se svými zdravicemi. Hlás-
notřebaňský vyslanec využil návště-

vy panovníka a požádal jej o podpo-
ru při výstavbě nového nádraží pro
své obyvatele.
Zachovej nám Hospodine císaře i na-
ši zem se linulo z vlaku i při opou-
štění třebaňského nádražíčka. Muzi-
kanti dál vyhrávali v jídelním voze,
na každé zastávce trumpetisté spusti-
li císařskou hymnu.

Dobromila přinesla buchty
V Litni se blýskla tancem Liteňská
chasa, ve Skuhrově se zase do akce
»namočili« místní vodníci. Ruku k
dílu přidala ve Všeradicích i tamní
rodačka Magdalena Dobromila Ret-
tigová, která mocnáři donesla ošatku
s buchtami.
Veselo bylo jak ve vlaku, tak i na
loukách a polích kolem něj, kde se
hromadili fotografové, kameramani i
jezdci na koních.
Na dochvilnost bedlivě dohlížel
Josef Švejk Kozák, který bez skrupu-
lí naháněl vystupivší davy zpět do
vlaku.
Osovským dobrovolným hasičům
vzorně nastoupeným před historic-
kou stříkačkou připnul panovník na
hruď vyznamenání, ti na oplátku
vlak i některé pasažéry osvěžili
chladnou vodou.
V Lochovicích se mohli účinkující i
cestující občerstvit, pro prcky tu
byly připraveny soutěže.
Na minutu přesně se pak pára vypra-
vila zpět do Zadní Třebaně a Karlš-
tejna. Pavla ŠVÉDOVÁPÁRA NA TRATI.  Parní souprava projížděla uplynulou sobotu krajem pod Brdy. Foto B. KŘEČEK

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník a
VIDEOSTUDIO Miloslav Pátek Vám nabízejí pro-

fesionálně zpracovanou VIDEOKAZETY:

100 let trati Zadní Třebaň - Lochovice
1. září 2001

* císař František Josef * 30 minut, cena 200 Kč

***
Parní vlak na trase Karlštejn - Lochovice

18. září 2004
* císař František Josef * kulturní program na sta-
nicích * délka asi 30 minut, cena asi 280 -300 Kč

Kazety je možné objednat elektronicky na adrese
nase.noviny@zadnitreban.cz, nebo u těchto členů

redakční rady Našich novin:
Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)

Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771)

Miloslav FRÝDL (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Páru prošvihl bývalý
i současný starosta
Dobřichovice, Poberouní - Vidět parní vlak si
přál současný i bývalý starosta Dobřichovic.
Měli ale smůlu - oba vláček zmeškali.
Bývalý starosta Dobřichovic Václav Krato-
chvíl se přiznal, že na jízdu parního vlaku se
velice těšil. A dokonce se na ni vydal i se svým
vnukem, kterému chtěl mašinku ukázat. Když
však přijeli do Karlštejna, na páru před nád-
ražím nenarazili. 
„Přijeli jsme tam sice v sobotu ráno, ale o tý-
den dříve,“ vysvětlil redaktorům NN někdejší
první muž obce.
Více štěstí neměl ani jeho nástupce Michael
Pánek. Ten totiž do Třebaně na sobotní oslavy
sice dorazil ve správný den, ale až po 22. ho-
dině. To už na vsi panoval naprostý klid. „My-
slel jsem, že se tam bude konat ještě nějaká
zábava,“ dodal na vysvětlenou současný muž
číslo jedna Dobřichovic. (pš)

Vláčkem jel Američan
Poberouní - Nejen místní, ale i Němec či Ame-
ričan si nenechali uplynulý víkend ujít jízdu
parního vlaku.
Na jízdu parního vlaku se přišli uplynulou
sobotu podívat lidé z dolního Poberouní, Brd,
byli tu i cestující ze vzdálenějších koutů země.
Z největší dálky ovšem doputoval sympaťák
Ron, který pochází z amerického státu Severní
Karolina. „Jsem tu na návštěvě u kamaráda,
s nímž děláme v jedné firmě. Jízda vyšla na
mou návštěvu,“ vysvětloval Američan. A pro-
tože dcera jeho přítele jízdu vlaku natáčela,
vzal hostitel na výlet do Brd i amerického par-
ťáka. „Je to moc fajn. Lidé jsou moc milí. Líbí
se mi, že tu udržujete staré zvyky,“ pochvalo-
val si »Amík« v jídelním voze s pivem v ruce.
Jízdy se zúčastnil i manželský pár, který nyní
žije v Německu.
„Pán si mě měřil a tvrdil, že jsem na chlup
stejný jako skutečný císař,“ smál se jeho před-
stavitel Vladimír Křivánek. z Řevnic.          (pš) 

CÍSAŘ, KOMORNÍK A RADNÍ. V dobových oblecích se na jízdu parního
vlaku vydali V. Křivánek, J. Vitouš a J. Matoušek (zleva).    Foto B. KŘEČEK
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Podbrdskou lokálku stavěli bratránci
ZADNOTŘEBAŇSKO-LOCHOVICKÁ TRAŤ SE STALA POŽEHNÁNÍM CELÉHO KRAJE

Poberouní - Třebaňsko-lochovická
lokálka je v provozu už sto tři ro-
ků. Její výstavba na začátku 20.
století přilákala do kraje pod Brdy
všelijaké existence.
Na stavbě dráhy pracovali většinou
cizí lidé, mezi nimi i studovaní kupř.
důstojník, právník, konservatorista,
theolog. Byli to lidé ztracených exi-
stencí, propadlí alkoholu a říkalo se
jim »bratránci«. Živili se v kantý-
nách a nocovali v barácích. Z domá-
cích obyvatel pracovali při stavbě

dráhy hlavně řemeslníci, mezi nimi
třeba Václav Klimt, kolář z Litně.
Byli tu také tři muži z Mandžuska -
otec a dva synové. 
Dozorčí orgánové a úřednictvo oži-
vili zdejší hostince, kde hráli v karty
a kuželky. V hostinci u »Rážů« se
scházívali každý týden inženýři a
úředníci firmy J. Kubíček v Praze,
kteří řídili stavbu a dozírali na pracu-
jící. Jejich zábavou byla hra »ferbl«
o samé zlaté deseti a dvacetikoruny.
V hostinci u »Karásků« se každých
14 dní scházívali k výplatě předáci
pracovních skupin - parťáci. Ferbl se
hrál celou noc až do rána. Mnohý
parťák prohrál nejen svou mzdu, ale
také mzdu pro své lidi. 
Každý parťák měl svou kantýnu, kde
museli »bratránci« těžce vydělanou
mzdu propít. Pak chodili skorem na-
zí, neboť jim na ošacení nezbylo. Ko-
likrát měl takový dělník jen pytel, v
kterém vyřízl otvory na ruce a hlavu,
navlékl na sebe a tak pracoval. Stalo

se též, že se »bratránci« proti parťá-
kům vzbouřili a ohrožovali je i na ži-
votě. Parťákovi
jménem Šulc
vyrazili oko a
hnali se za ním
s nářadím z trati
do Litně, kde se
ukryl v domě
Stanislava Zd-
růbka. Ochráni-
li ho až četníci.
Po dokončení
kolaudační ko-
mise konstato-
vala: „…stavba
trati je vcelku
dle stávajících
předpisů odbor-
ně, správně a
velmi solidně
provedena, zejména pokud se týče
staveb pozemních a umělých.“

Nová trať stala se požehnáním kraje.
Majitel panství J. Š. Daubek vyvážel

pivo, slad, cihly, dobytek, mléko,
obilí a řepu. Též osobní doprava

doznala citelných změn. Dělnictvo
dojíždělo za prací do Prahy, pražští

výletníci zajížděli do zdej-
šího okolí. Jen formanství
zaniklo, ruch na silnicích a
veselý život v zájezdních
hostincích ustal. 
Brzy však začala být dráha
ztrátová a v roce 1921 už
činil schodek přes 1 milion
korun. Příčinou bylo obrov-
ské zdražení pohonných
hmot, velké množství za-
městnanců a zdražení jejich
práce i hospodářská pová-
lečná krize. Stejně na tom
byly další lokálky, a tak ro-
ku 1925 převzal stát garan-
ce nad 48 místními draha-
mi. Od té doby patřila trať
Zadní Třebaň - Lochovice

vždy pod jeho křídla.
Radim ŠNÁBL, Josef KOZÁK

Co pro vás znamená
lokálka? ptaly se NN
Jiří HUDEČEK, starosta Letů: 
„Lokálkou ze Třebaně do Lochovic,
přiznávám, příliš často nejezdím.
Využívám ji hlavně jako turista. Moc
se mi ta cesta líbí, jsou z ní překrás-
né výhledy na Brdy. V létě tudy jez-
dím i s kolem do Lochovic a pak
kolmo zpět. V zimě, když je sníh, vy-
rážíme zase na Hřebeny na lyže.“
Zdeněk VEVERKA, starosta Oso-
va: „Kdo by si dokázal představit
toto údolí bez lokálky? Bez ní by
kdysi nebylo spojení s Prahou ani se
světem. Prostě sem patří.“ 
Václav CÍSAŘ, starosta Vižiny:
„Pro nás je to hlavně spojení se svě-
tem. A také kus tradice.“
Ivan KOMZÁK, výpravčí z Lo-
chovic: „Pro mě je to součást zamě-
stnání. Jinak je to důležitá věc pro
občany Podbrdska z hlediska spoje-
ní. Velký význam má i pro turisty a
chataře.“ (pš, jok)

Lokální dráha Zadní

Třebaň - Lochovice 
- měří 26,5 km s maximálním stou-
páním 26,3%, ze Zadní Třebaně do
Osova musí vlak překonat převýše-
ní 162 metrů,
- v době vzniku měla 5 hlídačských
domků, 2 studny s vodními jeřáby
(Vosov, Zadní Třebaň), 117 pro-
pustků v náspu pro povrchovou
vodu, 96 přejezdů a přechodů,
- má z důvodu maximálního sníže-
ní nákladů jeden typ zděných stráž-
ních domků, jeden typ zděných
nádražních budov a jeden typ dře-
věné čekárny,
- od srpna do prosince 1901 pře-
pravila 11 620 osob a 19 091 tun

Pára čekající v Lochovicích na odjezd do Zadní Třebaně. Snímek je
z 30. let minulého století. Foto ARCHIV
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Vrah Barborky v Dobřichovicích nebude
BOJÍTE SE ZBYTEČNĚ! VZKAZUJE LIDEM VEDENÍ DĚTSKÉHO DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU

Dobřichovice - Informace o tom, že nezletilý
vrah z Kmetiněvsi bude umístěn v dobřicho-
vickém diagnostickém ústavu, vyděsila obyva-
tele dolního Poberouní. Zástupce ředitele zmi-
ňovaného zařízení uklidňuje: Vypadá to, že k
nám hoch převezen nebude.
Několik celostátních deníků přineslo uplynulý
týden informaci o tom, že čtrnáctiletý chlapec,
který počátkem roku zabil a znásilnil Barborku

Němečkovou v Kmetiněvsi, bude přemístěn do
Dětského diagnostické ústavu v Dobřichovicích.
Podle Mladé Fronty Dnes s umístěním chlapce,
který je nyní v péči psychiatrů, nesouhlasí ani ře-
ditel ústavu Jan Stárka. Jeho zástupce Tomáš

Řezníček pro Naše noviny uvedl, že o převezení
vraha školačky dosud nebylo rozhodnuto. „Vy-
padá to, že u nás nebude. Měl by zůstat v psychi-
atrické léčebně,“ říká Řezníček, podle něhož jsou
obavy lidí u Berounky plané. „Sami děláme vše
pro to, aby tu nebyl. Pokud bude potvrzena jeho
sexuální úchylka, nemohl by v našem smíšeném
zařízení být. Máme tu i holky, bylo by to nebez-
pečné,“ dodal vychovatel.
Zatímco v celostátních novinách se objevily dopi-
sy čtenářů, kteří mají obavy a strach z umístění
mladého vraha v Dobřichovicích, na starostu ob-
ce ani na ústav se zatím nikdo kvůli tomu osobně
neobrátil. Pavla ŠVÉDOVÁ

Dětské hřiště slavnostně
otevřou zkraje října
Řevnice - Dětské hřiště bude v řevnických
Havlíčkových sadech otevřeno 9. října.
Posezení s dětskými skluzavkami a prolézačkami
vzniká v těchto dnech ve spodní části Havlíčko-
vých sadů. „Pro děti tu budou k dispozici dřevěné
prolézačky, skluzavka, připraveny jsou lavičky,“
uvedl starosta města Miroslav Cvanciger, podle
něhož vznikne v parku krásné posezení pro rodi-
če s dětmi. Slavnostní otevření naplánovala radni-
ce na 9. října, kdy zde vystoupí soubor Ludus mu-
sicus. Pozváni budou všichni ti, kdo se na výstav-
bě hřiště sponzorsky i jinak podíleli. (pš)

Policie popáté chytila řidiče,
který nesmí za volant 
Řevnice - Popáté byl letos přistižen při řízení
motorového vozidla třicetiletý řidič z Řevnic. V
minulých letech mu bylo kvůli naměřenému
alkoholu zakázáno řízení aut. 
V první polovině letošního roku byl třikrát při ří-
zení přistižen, za což mu soud uložil nepodmíně-
ný trest šesti měsíců vězení. Z rozsudku si však
Řevničan hlavu nedělá a v »maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí« pokračuje. I když čeká na ná-
stup trestu, byl na silnici přistižen 11. 8. a za řídít-
ky motocyklu znovu 29. 8. Jeho případ byl předán
ke zkrácenému trestnímu řízení. Je pravděpodob-
né, že mu trest bude prodloužen. (vš)

Na výstavě byl pán, a ten
vyrobil ze dřeva vesmír...
Zadní Třebaň - O výletě zadnotřebaňské málo-
třídky na Vyšehrad, která se konala v prvním
školním týdnu, napsali Našim novinám článek
druháci a třeťáci. (NN)
„Byli jsme na Vyšehradě a bylo to tam moc hezké.
Jeli jsme na Smíchovské nádraží, na Vyšehrad se
šlo přes železniční most a po schodech. Nahoru
jsme vešli velikou bránou a před námi byl kámen
s modelem Vyšehradu. Na výstavě jsme viděli ver-
libu, ale byla dřevěná. Nejvíc se nám líbily obra-
zy. Na výstavu přišli dva páni a říkali nám o svých
pracech. Na výstavě byl pán a ten vyrobil ze dřeva
vesmír. Z Vyšehradu byl nádherný výhled. Šli jsme
se kouknout, odkud skákal Šemík. Potom přepla-
val řeku a utíkal z Prahy přes Třebaň dál a dál,“
komentovali výlet školáci, kteří také zhlédli výsta-
vu M. Čády a J. Krouze. „Děti byly s výpravou
spokojené,“ sdělila ředitelka školy Božena Mu-
silová s tím, že pro starší žáky výprava na Vyše-
hrad zahájila cyklus Poznáváme Prahu. 

Božena MUSILOVÁ, (pš)

Královny obdivoval Gross
(Dokončení ze strany 1)

„Co může být více než šest královen? Že by
král? Král Karel?“ přivítal Postránecký prvního

muže české populární hudby Karla Gotta.
Dvojice Gott-Balogová se postarala i o jednu z

mála úsměvných reakcí publika, když mistr
omylem Martině šlápl na šaty. Pak si spolu

střihli duet Svět je nekonečná pláž.
Nakonec se v záři reflektorů blýsklo všech šest
královen, které s Karlem Gottem zapěly píseň z

pohádky Jak se budí princezny. 
„ Koncert má jednoznačně pozitivní ohlas a

musím říct, že z úspěchu mám velkou radost,“
přiznal po skončení hlavní organizátor Janis

Sidovský. Pavla ŠVÉDOVÁ

Maminky a děti ze Sluníčka
budou spolu psát pohádku
Zadní Třebaň - Maminky ze zadnotřebaňské-
ho dětského koutku Sluníčko se každé úterý od
10 do 12 hodin scházejí v místní knihovně.
Pro děti je tu připraven program. Ti nejmenší si
mohou na koberci hrát s hračkami. Starší, větši-
nou předškoláci, mohou vyrábět různé drobnosti.
Připraven je bohatý program: děti s maminkami (i
tatínky) budou vyrábět dřevěné ptáčky a misky na
ovoce, společnými silami zkusí vymyslet pohád-
ku a na podzimní vycházce si nasbírají listy, s
kterými budou malovat. Pokud počasí dovolí, se-
jdou se maminky na dětském hřišti na zadnotře-
baňském Ostrově. Stejně jako loni se maminky
chystají na Mikulášskou besídku, kterou poprvé
zorganizovaly vloni.
Sluníčko je určeno pro všechny rodiče, kteří mají
chuť zpestřit si svůj volný čas s dětmi.             (kir)

Lupič vykrádá auta v Hlásné
- zajímají ho jen škodovky
Hlásná Třebaň - Tři škodovky - octavii a dvě
fabie - vyloupil v Hlásné Třebani ze 4. na 5.
září neznámý pachatel. 
„Do všech aut vnikl po rozbití oken u spolujezd-
ce a odcizil  autorádia. Způsobil škodu 19 000
korun,“ řekl NN tiskový mluvčí karlštejnských
policistů Ivan Sýkora. (šm)

Řevničtí sokolové zvou do tělocvičny
CVIČITELÉ JSOU PŘIPRAVENI PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

Rozhlas skončí, nahradí ho esemesky
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ BUDOU DOSTÁVAT INFORMACE NA SVÉ MOBILY

Řevnice - Cvičení řevnického Sokola začalo po
prázdninách v nově vymalované tělocvičně.
Rozvrh pro oddíly je stejný, jako před prázdnina-
mi. Jeho přehled je vyvěšen ve vývěsní skříňce na

Hlásná Třebaň - SMS, že stoupá Berounka, že
se k Třebani blíží hurikán nebo je čas platit za
psa... Takové a další informace mohou v bu-
doucnu dostávat Hlásnotřebaňané na své mo-
bilní telefony. 
„Jednáme s firmou, která nabízí službu Imunis-

sokolovně. Pro všechny věkové kategorie - nej-
mladšími s rodiči počínaje, přes předškoláky,
mladší žákyně, aerobik, gymnastiku i rekreačně-
zdravotní jsou připraveni cvičitelé. I sportovní
oddíly volejbalu a floorbalu jsou přístupny no-
vým zájemcům - tréninkové rozvrhy jsou rovněž
ve vývěsní skříňce. Posilovna v 1. patře na galerii
je nově upravená, rozvrh je vyvěšen. Je ovšem
možno dohodnout si jiný čas se správcem soko-
lovny Ouředníčkem na tel. 257 721 763, nebo 603
234 458. 
Že je tělesná aktivita potřebná, je všeobecně zná-
mo. Provozuje-li se kolektivně a při příjemné ryt-
mické muzice, poskytne i rekreaci psychickou.
Dětem a mládeži pak nabízí možnost využití své
mladé výbušnosti způsobem, který je jim ku pro-
spěchu. Tělocvičnu je možno pronajmout ve vol-
ných hodinách i skupinám - sál je vybaven i pro
přespání turistických skupin. Informace poskytne
správce sokolovny. Marie KŘIVÁNKOVÁ

Z našeho kraje
* V plánovaném termínu byla dokončena opra-
va vozovky od letovského mostu k řevnickému
železničnímu přejezdu a dále. „Předpokládáme,
že v příštím roce se bude s opravou vozovek pok-
račovat,“ řekl starosta města Miroslav Cvanciger.
Na příští rok je plánováno položení asfaltového
povrchu ke kostelu. Nový povrch má ještě letos
dostat silnice Na Výšině. V těchto dnech pokraču-
je rovněž výstavba chodníku podél Mníšecké
ulice, který povede ke Strmé ulici. Stále rozkopa-
ná je kvůli výstavbě kanalizace Berounská ulice.
Na lávku se auta mohou dostat jen Herrmannovou
ulicí a Opletalovou, kde byl dočasně zrušen jed-
nosměrný provoz. (pš)
* Ulice Na Skálkách, která vede od letovského
mostu k novostavbám Na Hvězdárně, má nový
povrch - zámkovou dlažbu. „Ještě letos chceme
dlažbu udělat i v ulici Růžové. Do dvou měsíců
by měla být hotova,“ řekl starosta obce Jiří Hude-
ček. Radnice chce pokračovat s pokládáním dlaž-
by ve všech ulicích v horní části obci. (pš)
* Dotaci na provoz bezdrátového internetu získa-
la obecně prospěšná společnost Karlštejnsko tvo-
řená obcemi v dolním Poberouní a na Podbrdsku.
„Dotace asi dva miliony je určená na vybavení
zejména menších obcí počítači a internetem,“
uvedl předseda společnosti Jiří Hudeček. (pš)
* Nepříjemného hupu při vjezdu na letovský
most se řidiči hned tak nezbaví. Starosta Letů sice
několikrát urgoval špatný stav vozovky, která je v
záruce, nic se však neděje. „Problém je v tom, že
firma, která stavbu provedla, zanikla. To situaci
komplikuje,“ dodal první muž Letů. (pš)

system. To je de facto hromadné zasílání SMS po
internetu,“ řekla NN tajemnice obce Hlásná Tře-
baň Ilona Gartová. Služba spočívá v tom, že čle-
nové zatupitelstva mohou občany informovat na
jejich mobil o událostech, jež se dosud vyhlašují
obecním rozhlasem. „Obecní rozhlas není tech-
nicky nejlepší, není rozveden všude po obci, na-
víc má svá léta. Proto jsme se rozhodli zjistit, jaký
by byl zájem mezi lidmi o zasílání oficialit z rych-
ty po mobilu. A je fantastické, už padesát lidí
řeklo své ano,“ dodala ke službě členka zastupi-
telstva Jana Gartová. 
V tuto chvíli radní zjišťují zájem, příští rok by
chtěli systém uvést do chodu. „Je po prázdninách,
takže není možné dohonit všechny chataře, kteří
mají objekty u vody, a jistě by tuto službu rádi při-
jali. Další sonda proto proběhne na jaře,“ dodala
tajemnice s tím, že služba by zájemce přišla na 50
Kč. „Kolik služba bude stát obec, o tom se jed-
ná,“ dodala. Michaela ŠMERGLOVÁ

Knihovnice chystá besedu
s nakladatelem Horáčkem
Zadní Třebaň - Po prázdninové přestávce je
opět každý pátek otevřena zadnotřebaňská
knihovna. Nově nabízí internetové služby. 
Od 17 do 19.00 se zde mohou zájemci připojit na
světovou síť. Za každou minutu se platí koruna,
knihovnice pomůže při seznámení s počítačem,
zavedení emailové adresy či prohlížečů. 
Do konce září mohou čtenáři hlasovat v anketě o
nejlepší knihu roku. V anketě se nejčastěji obje-
vovaly knihy J. K. Rowlingové o Harry Potterovi
či historické drama Řeka Bohů. Knihovnice Lu-
cie Kirova připravuje besedu školáků s předním
českým vydavatelem knih Horáčkem. Ten si v
Zadní Třebani zakoupil chatu a knihovně věnoval
svazek knih Petra Šabacha.
Mezi zářijové novinky zadnotřebaňské knihovny
patří výpravná obrázková kniha Řeka sedmi jmen
i několik knih pro děti. (kir)
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Vila byla svědkem hrůzné tragédie
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 11)

Poberouní - Trempíři a »čundrá-
ci« jezdili do našeho kraje odjak-
živa. V Našich novinách se můžete
dočítat o nich, jejich zvycích i výp-
ravách do Poberouní a na Podbrd-
sko. Dnes dokončujeme článek o
zakladateli českého Junáka, profe-
soru A. B. Svojsíkovi a jeho vztahu
k Dobřichovicím a Letům.      (NN)
Další syn byl JUDr. František Svoj-
sík (1878 - 1943) - právník a podni-
kavý muž. V Dobřichovicích si po-
stavil letní sídlo, vedle nynějších te-
nisových kurtů na Brunšově. Je to
neobvyklá stavba podle návrhu ar-
chitekta L. Machoně. Dům před do-
končením převedl na tři syny, kteří
jej v roce 1945 prodali p. Pozdníko-
vi, jemuž ho vyvlastnili komunisté.
Bylo tu školící zařízení, byl využí-
ván MěVKSČ i milicemi. Pak byl
převeden na České loděnice pro pod-
nikovou rekreaci. Po roce 1990 byl
vrácen dceři p. Pozdníka. Ta jej pro-
dala ing. Fillovi, který zde bydlí.
Nejmladší bratr Gustav Armin Svoj-
sík (1879-1940) byl zpěvákem a im-
presáriem. Zpíval v operách v Treví-
ru, Koblenci a v Kolíně n/R. Po 1.
válce založil koncertní jednatelství,
pracoval pro J. Kubelíka, R. Firkuš-
ného, E. Destinnovou, Vášu Příhodu
aj. Jeho žena Anna byla harfenistkou
v Národním divadle v Praze.
Gustav si v Dobřichovicích koupil
vilu čp. 120 v ulici Pod Pensionátem
na Brunšově. Měl dvě děti, dceru
Dagmar a syna Gustava ml. Po smrti

Gustava Armina st. rodina vilu čp.
120 prodala a přestěhovali se do sou-
sedního domu čp. 410, který posta-
vili rodiče Anny Svojsíkové. Gustav
ml. se oženil se Zuzanou Engelovou.
Její otec se oběsil, protože na svoji
ženu chorobně žárlil. Matka po smrti
otce spáchala rovněž sebevraždu a
zanechala zde Zuzanu a tehdy třímě-
síční mladší dcerku. Novomanželé

Gustav ml. a Zuzana žili v Dobři-
chovicích v domě čp. 410. Měli dvě
děti - Richarda a Danu. Gustav pra-
coval ve Strojexportu, Zuzana na

hradle v Dobřichovicích. Konec ro-
diny byl tragický. V roce 1969 byl
Gustav ml. v Káhiře, někde upadl a
údajně se probudil na sovětském vy-
slanectví. Není známo, zda byl vy-
slýchán, či nucen ke spolupráci. Od
návratu domů se prý choval podivně,
stále se bál, děti nechtěl pouštět sa-
motné ven, dokonce ani ženu do prá-
ce. Stále opakoval, že ho někdo chce
zabít. Dne 3. 8. 1969 Gustav ml. v
noci zastřelil své dvě děti, pak ženu
Zuzanu, když se probudila a šla do-
lů. Dvěma výstřely těžce zranil mat-
ku, která s nimi žila, ta zemřela o pár
dnů později. Vše polil benzínem, za-
pálil a nakonec se zastřelil. O událo-
sti koluje i jiná verse - že rodina byla
odstraněna jako nepohodlní svědci.
Nebylo to ale prokázáno. Dům pře-
šel jako odúmrť na MNV, který jej
prodal Římskokatolické církvi.
Svojsíkovi mají hrobku na vyšehrad-
ském hřbitově u kostela. Dobřicho-
vický obecní úřad udržuje kontakty
se synem JUDr. Františka Svojsíka
Aloisem. Je mu přes 80 let, žije v
Praze, ale do Dobřichovic jezdí.
Podklady k článku, jež shromáždila skupi-
na autorů vznikající publikace o Dobři-
chovicích poskytl

Václav KRATOCHVÍL

SVĚDEK TRAGÉDIE. Pod příkrovem zeleně stojí dům, v němž se před pěta-
třiceti lety odehrála strašlivá tragédie.   Foto NN M. FRÝDL

U hradu Kotýz je ukryt poklad
OPEVNĚNÁ SÍDLA NA PODBRDSKU - 3)

V

Podbrdsko - Málokterý kraj měl
tolik opevněných sídel jako Pod-
brdsko. Na stránkách NN vás s ni-
mi postupně seznamujeme.    (NN)
Koněprusy, místo opředené pově-
stmi o razičích falešných mincí, byly
od neznámé doby tvrzí. Začátkem
14. století se stal Mistr Petr z Koně-
prus profesorem na filosofické fa-
kultě pražské university a později je-
jím děkanem. Roku 1420 se uvádějí
jako majitelé Hašek a Jindřich z Ko-
něprus. Roku 1455 byl pánem tvrze
Václav, poslední z tohoto rodu. Tvrz
zanikla koncem 15. století.
Mezi zvláštnosti tohoto kraje patří
hrad, který stával mezi osadami
Tmaň a Koněprusy na hřebeni zva-
ném Kotýz. Postavil ho rytíř Kotajs.
O historii hradu dál toho mnoho
nevíme. Podle věštby měl být poblíž
hradu Kotýzu zakopán poklad. Ve
stanovenou dobu odebrala se hradní
paní ke skále, která se po zaklepání
otevřela. Vjela dovnitř. Chodba, kte-
rou projížděla byla celá ze zlata. Ná-
hle se kůň zastavil a proměnil se ve
zlatou sochu. Paní se zalekla, že se
totéž stane i jí, a dala se na útěk. Sot-
va vyběhla, skála se zavřela. Od té

doby se kopci říká Zlatý kůň. 
O Vinařicích pochází první písemná
zmínka z roku 1382, kdy zde sídlil
vladyka Oldřich Slepec z Vinařic. V
té době zde již stála tvrz, ke které
patřil zemanský statek. Další majitel
Pecha prodal v roce 1406 plat z této
tvrze berounskému klášteru. Po roce
1417 držel část vsi a tvrz Habart z
Vinařic. Vinařská tvrz byla později
pronajata. Naposledy byla prodána
Janu Slámovi z Bítova, za jehož dr-
žení tvrz i dvůr zpustly. Od té doby
se o Vinařicích jako o tvrzi nedá
mluvit. Zbytek panství byl nakonec
prodán Suchomastům.
Tvrz stála i ve Měňanech. V roce
1389 patřila Jaroslavu z Litně. V té
době se tvrz i vesnice nazývaly Jmě-
ňany. Po roce 1437 se tvrz i dvůr do-
staly do držení pánů z Lochovic. Dá-
le se píše, že v roce 1470 byla tvrz i
část dvora spravována z hradu Oko-
ře. Roku 1488 se platu z tvrze vzda-
la majitelka Anežka z Trnové ve pro-
spěch kostela v Hořovicích. Zane-
dlouho tvrz i dvůr zpustly a vesnice
připadla k panství liteňskému a
zčásti k Berounu. (Pokračování)

František ŠEDIVÝ
Slevy krásných nových kol!
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Rychtáři nosili obálky s výpomocí
ŘEVNIČTÍ BARÁČNÍCI DŮSTOJNĚ OSLAVILI 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVÉHO SPOLKU

Řevnice - Na oslavy 75. jubilea založení obce
baráčníků v Řevnicích, které se konaly 29. srp-
na, nám přálo počasí. Už od deváté ranní se
sjížděli hosté, rychtáři, sousedé, tetičky v kro-
jích, aby s námi oslavovali. 
Do sálu vpochodovali praporečníci obcí, Vele-
obce v Praze, hasičů i Havlíčka, a tak se za před-
sednickým stolem skvěla skutečně majestátní vý-
zdoba. Kromě rychtáře Peška, který zasedání ří-
dil, mezi důležité hosty patřil i starosta Miroslav
Cvanciger, delegát hejtmana spolu se zástupcem
Veleobce Jelínkem. Úvodem programu vystoupi-
ly řevnické Notičky. Poté se pozornost soustředi-
la na syndičku Hanu Sakařovou, která všechny se-
známila s historií OB v Řevnicích, s jejich skrom-
nými začátky i slavnými érami a zakončila přá-
ním, abychom i jako členové Evropské Unie si za-
chovali české zvyky, kroje, písně, obyčeje.
Po obědě do průvodu nastoupil k Notičkám i Tře-
husk, vlastně obě skupiny ověnčené vavříny z
USA. V pochodu bylo slyšet báječně znějící inst-
rumenty Třehusku, který u pomníku padlých za-
hrál Čechy krásné. I v sále při odpoledním pro-
gramu si hosté pochvalovali výběr skladeb i nála-
du, kterou muzikanti vytvořili.
Program obohatilo vystoupení Notiček, kde zej-
ména malé děti od tří let už projevují ukázněnost
i perfektní připravenost a sklidily velký aplaus už
při svém hitu Ježek. Rovněž Hrábě vždy upoutají
pozornost, a tak sál burácel, skandoval, tleskal.
Po nich taneční skupina Klíčku zatančila svižně
Slezskou besedu, a to ve dvou kolonách. Oči i uši
nám přecházely.
Snad bychom měli zdůraznit, že vzájemnost ba-
ráčníků i dalších přetrvala dodnes - kromě 26 zd-
ravic, které přinesli hosté k slavnosti, pokládali na
stůl rychtáři i obálky s finanční výpomocí. Poza-

du nezůstali ani hasiči z Řevnic, Letů a dělnická
jednota Havlíček, kteří doprovodili svou obálku
heslem: „Každá legrace něco stojí!“

Co více si přát v obci, kde jako všude převládají
starší tetičky, jež nehleděly na únavu, pekly, zdo-
bily, připravovaly, vítaly, zdravily a nakonec po-
chodovaly? I ty nejstarší jely v průvodu ve vy-
zdobené bryčce s koňmi tetičky Červené, která
sama v kroji seděla na kozlíku. Snad jen větší zá-
jem obyvatel města!    Jindra RADECHOVSKÁ

Baráčnických oslav v Řevnicích se zúčastnily i
krojované děti. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Mladí hasiči hostili své
kamarády ze Záluží
Zadní Třebaň - Tři dny v naší obci strávili mladí
hasiči ze Záluží. My jsme u nich pobývali v čer-
vnu, když jsme se chystali na 2. kolo hry Plamen.
V pátek 3. září se naši zálužičtí kamarádi vydali
na exkurzi do Karlštejna - navštívili hrad a muze-
um voskových figurín. Poté se podívali na vyba-
vení karlštejnských hasičů a vykoupali se v hasič-
ském bazénu. Večer jsme se společně přivítali u
táborového ohně za hasičskou zbrojnicí.
V sobotu jsme se se zálužskými hasiči vydali na
Karlštejnský přebor žáků, soutěž v požárním úto-
ku. V kategorii mladších se zúčastnila dvě druž-
stva - naši mrňousci obsadili první místo. Také
starší žáci vybojovali zlatou pozici; starší žáci ze
Záluží skončili hned za námi, na 2. místě. V kate-
gorii staršího žactva se utkalo sedm družstev. Zá-
lužičtí mladí hasiči se po skončení soutěže vydali
na návštěvu karlštejnské vinice. Odpoledne nás
čekala bojovka. V několika skupinách jsme se roz-
běhli po Třebani, kde pro nás byla připravena
trať se soutěžními úkoly. U večerního táboráku
bylo odpolední soutěžní klání vyhodnoceno. Od-
měnou nám byly vynikající dorty.
V neděli nás čekala přednáška o první pomoci,
kterou pro nás připravil Bořek Bulíček s kolegy z
řevnické Záchranné služby. Beseda s praktickými
ukázkami záchranářské práce nás zaujala a moc
za ni týmu řevnických záchranářů děkujeme!
Po přednášce nás čekal branný závod nanečisto,
ve kterém jsme si vyzkoušeli disciplíny, které nás
čekají na podzimním kole hry Plamen. Byli jsme
úspěšnější než družstva Záluží. 
Po obědě jsme si ještě naposledy zahráli míčové
hry a ping-pong, kterých jsme si užívali tři dny.
Pak už nezbývalo, než se rozloučit a vydat se na
cestu domů. Akce se nám moc líbila a doufáme, že
ji vedoucí brzy zopakují.      Ivana ŠEVČÍKOVÁ

BRAMBORY
NEPŘETRŽITÝ PRODEJ

FARMA HOMOLKA
ze Bělče u Karlštejna

Inf.: r. Homolova, Běleč 202,
tel. 311 684 741

Kvalita je u nás na 1. místě!
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Na Berounce kralovali vodáci Řevnic
V ZADNÍ TŘEBANI SE JEL ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU VODÁKŮ V KATEGORII PRAMIC

Zadní Třebaň, Řevnice - První zá-
vod Českého poháru 2005 Svazu
vodáků ČR v kategorii pramic P5
se jel zkraje září na Berounce v
Zadní Třebani. Jeho pořadatelem
byl vodácký klub Neptun Řevnice. 
Závodu se účastnilo 22 posádek ze
šesti vodáckých klubů. Startovní
pole představovalo 115 závodníků.
Nejsilněji byla obsazena mužská ka-
tegorie, v níž tradiční rivalové Starý
Kolín a Řevnice postavili po dvou
posádkách. Oba kluby měly také ve
startovním poli nejpočetnější zastou-
pení, každý s 5 posádkami. 
Průběh dvoudenních závodů byl dra-
matický - o vítězi nebylo rozhodnu-
to do poslední chvíle. Začínalo se
sjezdem z Berouna do Zadní Třeba-
ně. Úvodní průjezd berounskou
»Myší dírou« od jezu k soutoku s Li-
tavkou byl divácky atraktivní, na je-
zu s asistencí žabích mužů. 
Na příjezdu ke střelnici v Srbsku
měla posádka Řevnic před soupeři
ze Starého Kolína téměř tři minuty k
dobru, vinou trestných minut za
chybnou střelbu však o ně přišla.

Divácky atraktivní byl i jez v Karlš-
tejně. Posádka ze Starého Kolína
zvolila kratší vnitřní oblouk s přeta-
žením jezu a přetahováním po mělči-
ně, řevničtí překonali jez vlevo bez
vystupování. V tomto místě měly
Řevnice asi minutový náskok a roz-
hodovalo se na dlouhém »voleji« ke
třebaňskému jezu. Muži Řevnic A s
lodí »Red line« nakonec zvítězili o 3
minuty, následováni A posádkou
Starého Kolína. Druhá řevnická po-
sádka měla odstup na vítěze 4,5 mi-
nuty. V ženách zvítězil Starý Kolín o
8,5 minuty před Řevnicemi A a o 14
minut před Řevnicemi B. V kadet-
kách i kadetech vyhrály posádky
Náchoda, v žácích Čelákovice A.
Druhý závodní den začal dvoukolo-
vým slalomem na odtoku z třebaň-
ské elektrárny. Po prvním kole vedl
Starý Kolín A s odstupem před Řev-
nicemi B, na třetím místě dojely
Řevnice A s 15 trestnými sekundami
za 3 doteky branek. Nebylo však nic
ztraceno, ve slalomu se hodnotí lepší
kolo. V tom opět zvítězil Starý Ko-
lín, ale po spočtení výsledků se zjis-

Řevničtí borci na trati slalomu v Zadní Třebani.              Foto Jan ČERMÁK

Rozhodčí Letům vyloučil brankáře i jeho náhradníka
FOTBALISTÉ ZADNÍ TŘEBANĚ V OKRESNÍM DERBY NA HŘIŠTI HOSTOMIC NEUSPĚLI

Poberouní - Dalšími zápasy pok-
račovaly fotbalové soutěže. Lety
překvapivě bodovaly venku,
Karlštejn schytal další debakl.
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Hostomice - OZT A 2:0
Ostrovan v okresním derby prokázal
střeleckou nemohoucnost. Největší
šance spálili Bacílek a Šťastný, Sou-
kupův přímý kop skončil na břevně.
Za domácí nastoupil bývalý ligový
hráč Luděk Vyskočil a dal jejich
první gól. OZT byl po dvou žlutých
kartách vyloučen Soukup.      
OZT B - Trubín 5:4
Branky: Klečka 2, Škvor, Teslík,
Klečka I.

Domácí šli brzy do vedení, ale bě-
hem jedné minuty stačili prohrávat.
Ještě do poločasu se jim podařilo
vyrovnat. Úvod 2. půle vyšel OZT
dokonale - třemi góly šel do zdánli-
vě jasného vedení.  Hosté se ale ne-
vzdali a závěr utkání dvěma branka-
mi zdramatizovali. 
OZT A - Jílové 2:1
Branky: Martínek, Bacílek
Proti vedoucímu mužstvu soutěže
podal Ostrovan vynikající výkon. 
LODĚNICE B - OZT B 1:0
Třebaň inkasovala po hrubé chybě v
obraně. (Mák)

SK ŘEVNICE
Řevnice - Velká Dobrá 1:1
Branka: Rek
Řevnice přišly o vítězství dvě minu-
ty před koncem, kdy hosté už hrající
bez dvou vyloučených hráčů vyrov-
nali z přímého kopu.
Jesenice - Řevnice 3:2
Branky: Rek, Maštalíř
Řevnice sehrály další smolný zápas,
daly si vlastní gól a inkasovaly z pe-
nalty. Za stavu 2:3 velký tlak si vy-
tvořily, ale vyrovnat nedokázaly.

FK LETY
Červený Újezd - FK Lety 1:2 
Branky: Kropáč 2
Zápas začal náporem domácích, kte-
rý byl korunován naší chybou ve st-

tilo, že ve 2. kole nepracovala časo-
míra. Bylo nutné kolo opakovat.
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ředu hřiště  i obrany - 1:0. Druhý po-
ločas začal opět náporem domácích.
Rychle jsme se otřepali a hned v 48.
minutě po průniku Kučery  Kropáč
vyrovnal. V 58. minutě Kropáč za-
končil průnik Čermáka do obrany
domácích - 1:2. Výsledkem náporu
domácích byla jen tyč.         
FK Lety - Holubice 1:2 (0:2) 
Branka: Kučera
V 10. minutě šli hosté do vedení. V
20. minutě byl útočník hostů faulo-
ván brankářem Strnadem: vyloučení.
Do branky šel Šůra. V 28. minutě vs-
třelili hosté 2. gól. V 10 hráčích jsme
snížili. V další šanci byl stržen náš
hráč v pokutovém území - rozhodčí
nepískal! Soudce ještě vyloučil náh-

radního brankáře za hraní rukou mi-
mo pokutové území.   Jiří KÁRNÍK
FC LITEŇ
Liteň - Heskov 1:0
Tetín B - Liteň 3:1
FC KARLŠTEJN
ÚJEZD - KARLŠTEJN 7:2
KARLŠTEJN - ZDICE 2:3

Litickou obranu házenkáři rozebrali
„ZATO V EJPOVICÍCH JSME STŘÍLELI ZOUFALE,“ UVEDL FRANTIŠEK ZAVADIL
Řevnice - Na hřišti plzeňských cel-
ků se řevnickým národním házen-
kářům dařilo střídavě. První zá-
pas v Liticích vyhráli, v Ejpovi-
cích hráli mizerně.
Druhý zářijový víkend vyrazili řev-
ničtí národní házenkáři k »plzeň-
ským« celkům Litic a Ejpovic, jež se
pyšní vysokými a rychlými obránci
„Litickou obranu jsme rozebrali
rychlou kombinací a přesnou střel-
bou. Vyhráli jsme 15:9. Rozdíl však
mohl být i vyšší,“ komentoval utká-

ní hráč František Zavadil, který na-
střílel nejvyšší počet branek (6).
Zato v Ejpovicích se Řevnickým ne-
dařilo. Jejich hlavním nepřítelem byl
mokrý terén. „Naše střelecké pokusy
z dálky byly pouhým zoufalstvím.
Brankář domácích s nimi neměl sta-
rosti,“ uvedl Zavadil s tím, že přede-
vším se nedařilo útoku. Řevnice pro-
hrály 12:16 (7:7). (pš)
ŘEVNICE - TYMÁKOV 21:17 
Se soupeřem, který loni sestoupil z
ligy, se domácím zpočátku nedařilo

Ženy daly vítězný gól
z desítky v 98. minutě
Karlštejn - Svůj první zápas ve
druhé lize odehrály fotbalistky
Karlštejna. Vítězný gól Blatné

vstřelily z penalty v prodloužení.
Blatná vedla do půle 3:1. Po

změně stran domácí neproměnili
penaltu. „V 75. minutě soupeřky z
pětimetrového ofsajdu snížily, v

85. vyrovnaly a v 98. z další penal-
ty, kterou sudí dovršil ostudný
výkon, vyhrály 4:3,“ uvedl pro
Listy Strakonicka trenér Blatné

Vladimír Samec. (mf)

Kdy a kde hrají příště
25. 9. 16.30 Řevnice - Sp Příbram, Liteň -
Mořinka, Cembrit - OZT B, Svatá -
Karlštejn, Úhonice - Lety
26. 9. 16.30 Nová Ves - OZT A
2. 10.  16.00 N. Knín - Řevnice, Vižina -
Liteň, OZT B - V. Újezd, Karlštejn -
Osek, Lety - Choteč  
3. 10.  16.00 OZT A  - Rožmitál 

držet krok. „Nešlo nám to hlavně
střelecky, i když hostující obranu
jsme přehrávali,“ uvedl hráč
František Zavadil s tím, že poločas
hosté vyhráli 9:11. Do druhé půle
vstoupili Řevničtí lépe. Vyrovnali
a přidali šňůru branek, kterou se
dostali do vedení. To pak už udrže-
li. Nejlepším hráčem byl vyhlášen
obránce Petr Kokeš. (pš)
SPOJE A - NH ŘEVNICE B 15:9
SPOJE A - ŘEVNICE žáci 7:13
SPOJE B - NH ŘEVNICE 9:14

Ve sprintu zvítězila posádka Řevnic
B před Řevnicemi A a Starým Kolí-
nem A. Výsledek posunul Řevnice A
na první místo. Před opakováním 2.
kola slalomu všechny posádky ho-
rečně počítaly, jak může opakované
kolo zasáhnout do výsledků. Muži
ani ženy Starého Kolína k jízdě ne-
nastoupili - ženy s přehledem vedly
a muži  již nemohli získat prvenství
po porážce ve sprintu a sjezdu.
Neptun Řevnice A zajel opravné
druhé kolo bezchybně s absolutně
nejlepším časem 2:04 min a upevnil
si celkové prvenství. Na druhé místo
se propracovaly Řevnice B, Starý
Kolín A skončil třetí. V ženách zví-
tězil Starý Kolín před Řevnicemi A a
Řevnicemi B, v kadetech vyhrál Ná-
chod A , v kadetkách »Čochtanky ze
z Plzně«. Jan ČERMÁK


