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FINANâNÍ P¤ÍSPùVEK
PRO TRANS HOSPITAL

Rada mûsta schválila pfiidûlení

finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 30.000

Kã nestátnímu zdravotnickému zafií-

zení Trans Hospital na zaji‰tûní jeho

provozu. 

SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ GRANTU
Na financování projektu „Zlep‰ení

obsluÏnosti podnikatelské zóny

Cihelna“ bude po schválení

Zastupitelstva mûsta uzavfiena

smlouva mezi mûstem ¤evnice 

a Ministerstvem pro místní rozvoj 

o poskytnutí grantu. ZároveÀ budou

pfiijata opatfiení potfiebná k fiádnému

plnûní a kontrole plnûní povinností

mûsta vypl˘vajících ze smlouvy.

ZPRÁVA O V¯SLEDKU
P¤EZKOUMÁNÍ
HOSPODA¤ENÍ

Ve dnech 8. a 9. února 2005 probûh-

lo na Mûstském úfiadû ¤evnice pfie-

zkoumání hospodafiení mûsta ¤ev-

nice v roce 2004. Kontrolu provádû-

li pracovníci odboru kontroly

Krajského úfiadu Stfiedoãeského

kraje. Rada a Zastupitelstvo mûsta

vzala „Zprávu o pfiezkoumání hos-

podafiení mûsta ¤evnice za rok

2004“ na vûdomí.

ÚPRAVY ROZPOâTU
Na základû návrhÛ Rady mûsta

Finanãní v˘bor projednat a doporu-

ãil následující úpravy rozpoãtu

mûsta pro rok 2005:

a) pfievod ãástky 50.000,- Kã z roz-

poãtové rezervy do kapitoly 3429

Ostatní zájmová ãinnost, poloÏka

5222 Neinvestiãní dotace obãan-

sk˘m sdruÏením

b) pfievod ãástky 1.200.000,- Kã 

z rozpoãtové rezervy do kapitoly

2310 Pitná voda, poloÏka 5171

ÚdrÏba a opravy dodavatelské

c) pfievod ãástky 550.000,- Kã z roz-

poãtové rezervy do kapitoly 2212

Silnice vãetnû místních komunikací,

poloÏka 5171

d) pfievod ãástky 380.000,- Kã z roz-

poãtové rezervy do kapitoly 2310

Pitná voda, poloÏka 5171 ÚdrÏba a

opravy dodavatelské

e) pfievod ãástky 600.000,- Kã z roz-

poãtové rezervy do kapitoly 3113

Základní ‰kola ¤evnice, poloÏka

6121 Budovy, haly a stavby vãetnû

projektÛ

f) v pfiíjmové ãásti mimo kapitolu,

poloÏka 4122, sníÏení o ãástku

14.175.000,- Kã

ve v˘dajové ãásti:

kapitola 3113 Základní ‰kola

¤evnice, poloÏka 5331 Pfiíspûvky

pfiíspûvkov˘m organizacím, sníÏení

o ãástku 9.435.000,- Kã

kapitola 3111 Matefiská ‰kola

¤evnice, poloÏka 5331 Pfiíspûvky

pfiíspûvkov˘m organizacím, sníÏení

o ãástku 2.218.000,- Kã

kapitola 3231 Základní umûlecká

‰kola, poloÏka 5331 Pfiíspûvky pfiís-

pûvkov˘m organizacím, sníÏení 

o ãástku 2.522.000,- Kã

g) pfievod ãástky 20.000,- Kã z roz-

poãtové rezervy do kapitoly 3429

Ostatní zájmová ãinnost, poloÏka

5229 Ostatní neinvestiãní dotace

neziskov˘m organizacím 

PÒJâKY Z FRB
Dne 24. 1. 2005 vyhlásila Rada

mûsta ¤evnice v˘bûrové fiízení 

o poskytnutí pÛjãky z Fondu rozvo-

je mûsta  na opravy a modernizaci

bytového fondu v obci. V‰em Ïada-

telÛm, ktefií se do v˘bûrového fiízení

pfiihlásili, byla pÛjãku z Fondu roz-

voje bydlení schválena.

DOPRAVNù
BEZPEâNOSTNÍ AKCE

Mûsto ¤evnice uspofiádá ve spolu-

práci se Základní ‰kolou ¤evnice,

Policií âR a Mûstskou policií

¤evnice dopravnû bezpeãnostní akci

s názvem „Jablko nebo citron“.

Starosta mûsta ¤evnic Miroslav

Cvanciger informoval Radu mûsta 

o zámûru vybudovat v rámci

Regionu Dolní Berounka  nauãnou

stezku s vyhlídkou na Babce a vybu-

dovat ve spolupráci s vedením ‰koly

„U“ rampu na ‰kolní zahradû.

NOâNÍ AUTOBUS
Kontrolou ze strany mûsta bylo zji‰-

tûno, Ïe dva spoje noãního autobusu

linky 601 jsou nevytíÏené. Jejich

provozovatel, firma ROPID, poÏa-

duje od mûsta úhradu ztrát ve v˘‰i

cca 90.000 Kã. Po jednání s pfiedsta-

viteli na‰eho mûsta do‰lo k dohodû,

Ïe ROPID pfiedloÏí varianty fie‰ení.

JARNÍ V¯SADBA
V PARKU

V MûKS je k dispozici seznam 

a ceník stromÛ urãen˘ch k jarní

v˘sadbû v Havlíãkov˘ch sadech. Ti,

na které se nedostalo na podzim, si

mohou vybrat a vybran˘ strom

zaplatit v kulturním stfiedisku. 

POSEZENÍ
NAD KRONIKAMI

Mûstské kulturní stfiedisko spolu 

s Letopiseckou komisí MûÚ pofiádá

tradiãní Posezení nad kronikami 

v pátek 15. dubna od 17 hodin 

v dechové tfiídû ZU· v 1. patfie

Zámeãku. Jako host promluví pra-

covník Národního muzea v Praze

PhDr. Karel Sklenáfi CSc na téma

„Archeologické nálezy v ¤evnicích

a okolí“. Dle moÏností promítne 

Krajská hospodáfiská komora
Stfiední âechy, oblastní kanceláfi
Praha - západ
Z dÛvodu, Ïe se na nás obracejí

podnikatelé s otázkou, zda existuje

povinnost zamûstnávat osoby se

zdravotním postiÏením, rozhodli

jsme se tuto skuteãnost pfiipome-

nout.

Od 1. 10. 2004 je v § 75 a 81 záko-

na ã. 435/2004 Sb. o zamûstnanosti

upravena povinnost zamûstnavatelÛ

zamûstnávat osoby se zdravotním

postiÏením (dále jen „OZP“). Podle

pfiede‰lé legislativy se tyto osoby

naz˘valy „osoby se zmûnûnou pra-

covní schopností“. Zamûstnavatelé,

ktefií mají více neÏ 25 zamûstnancÛ 

v pracovním pomûru, jsou povinni

zamûstnávat OZP ve v˘‰i povinné-

ho podílu tûchto osob na celkovém

poãtu zamûstnancÛ zamûstnavatele,

pfiiãemÏ tento povinn˘ podíl ãiní

4%.

Jak˘m zpÛsobem mohou zamûstna-

vatelé plnit tuto povinnost, stanovu-

je zákon. Pokud tento povinn˘

podíl není splnûn, je zamûstnavatel

povinen odvádût do státního rozpo-

ãtu za kaÏdou osobu se zdravotním

postiÏením, kterou by mûl zamûst-

nat, 2,5 násobek prÛmûrné mûsíãní

mzdy v národním hospodáfiství za

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

stanovené období.

DaÀové zv˘hodnûní zamûstnavate-

lÛ zamûstnávajících OZP je uprave-

no v § 35 zákona ã. 586/1992 Sb. 

v platném znûní. Podle tohoto usta-

novení se daÀ za zdaÀovací období

poplatníkovi sniÏuje o 18 000 Kã za

kaÏdého takového zamûstnance,

kter˘ má zmûnûnu pracovní schop-

nost, a pomûrnou ãást z této ãástky,

je-li v˘sledkem prÛmûrného roãní-

ho pfiepoãteného poãtu tûchto

zamûstnancÛ podle odst. 2 tohoto

paragrafu desetinné ãíslo. Dále se

sniÏuje poplatníkovi za stejn˘ch

podmínek daÀ o 60 000 Kã, pokud

takov˘ zamûstnanec má tûÏ‰í zdra-

votní postiÏení. Dal‰í daÀové zv˘-

hodnûní se pak t˘ká zamûstnavatelÛ

s více neÏ 20 zamûstnanci, u nichÏ

poãet takov˘ch zamûstnancÛ ãiní

více neÏ 50% prÛmûrného roãního

pfiepoãteného poãtu v‰ech jejich

zamûstnancÛ. Více informací 

o zamûstnávání OZP je uvedeno na

webov˘ch stránkách Ministerstva

práce a sociálních vûcí:

www.mpsv.cz, odkaz sluÏby za-

mûstnanosti - pro zamûstnavatele -

zamûstnávání OZP.

Vítûzslav Kaliba
regionální zástupce

13. dubna 2005 od 20.00 hod. se bude konat

v galerii Salon No 1 vefiejná diskuze s autory v˘stavy

DÍLNA V SADECH
a NÁMùTOVÉ STUDIE ¤EVNIC
Budeme rádi, kdyÏ se k tûmto nov˘m konceptÛm pfiijdete vyjádfiit!

nahlédnout do fievnick˘ch kronik.

Vûfiíme, Ïe akce, která v minul˘ch

letech vÏdy vzbudila velk˘ zájem

fievnické vefiejnosti, upoutá i letos.

Srdeãnû zveme!

Jifií Sklenáfi

i diapozitivy. PhDr. Sklenáfi proÏil 

v ¤evnicích fiadu let a je velmi dobfie

obeznámen s místy nálezÛ. Je auto-

rem fiady knih zab˘vajících se arche-

ologií. Zodpoví i otázky úãastníkÛ,

ktefií budou mít dále moÏnost
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Vût‰ina náboÏenství zná nûjakou

formu pÛstu, pfiedev‰ím pÛst jako

odepfiení si jídla. JiÏ ve starozákonní

dobû u IzraelitÛ mûl pÛst své místo 

a cenil se velmi vysoko. PÛst je 

v jistém smyslu vyjádfiení kajícího

postoje vûfiícího ãlovûka, tedy je to

osobní úkon mající za cíl prohloubit

oddanost a lásku vûfiícího k Bohu.

MÛÏeme fiíci, Ïe pÛst má ãlovûka

vhodnû disponovat pro vnímaní

Boha a jeho darÛ. Tedy v Ïádném pfií-

padû nejde o formu diety, protoÏe

konkrétní postní praxe nemusí nutnû

souviset s omezením pfiíjmu potravy.

PÛst má i spoleãensk˘ rozmûr, je

tedy znamením a svûdectvím Ïivota 

z víry.

âtyfiicetidenním postním obdobím se

pfiipravujeme na slavení Velikonoc.

PÛst je tedy pfiíprava, jistá forma

pokorné odpovûdi, která má dát naje-

vo milujícímu Bohu, Ïe ho oãekává-

me, Ïe jsme ochotní obnovit k nûmu

vztah. A vztah znamená spoluÏití -

spoleãenství. Dáváme tím na srozu-

mûnou, Ïe jsme odhodláni sná‰et

nadcházející obtíÏe putování Ïivo-

tem.

KdyÏ sly‰ím slovo pÛst, hned si

pfiedstavím pou‰È. Jistû souhlasíte, Ïe

to není nejpfiíjemnûj‰í pfiedstava -

sucho, horko, kameny a písek, jedno-

du‰e krajina bez Ïivota. Co tedy zna-

mená pÛst, jak se postit? Pro mû

osobnû znamená tento ãas zvlá‰tû

oãekávání slavení vzpomínky smrti 

a vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista - Veliko-

noce. ·est t˘dnÛ pravdivosti vÛãi

sobû samému, ãas, kdy se usiluji

zab˘vat tím, co je pro mÛj vztah 

s Bohem skuteãnû dÛleÏité. Uãím se

dennû rozli‰ovat pocity, které mi

vyvstávají v srdci, kdyÏ jsem se 

o nûco „pfiipravil nûco si odepfiel“.

Tím si cviãím schopnost rozli‰it, jest-

li mi to, co bûÏnû dûlám, slouÏí 

k lep‰ímu a skuteãnû ‰Èastnûj‰ímu 

a svobodnûj‰ímu Ïivotu. Postní ãas je

zrání k lidskosti a duchovní dospívá-

ní. ZároveÀ je to také doba nové

snahy dát konkrétní oblast Ïivota do

pofiádku - vrátit ji na správnou kolej,

obrátit se a hledat schÛdn˘ smûr,

cestu k vydafienému lidskému Ïivotu.

Stejnû jako kdyÏ ãlovûk bloudí lesem

a hledá cestu ven, nûkdo mu tu cestu

ukáÏe, a byÈ je unaven˘, posbírá zb˘-

vající síly a vydá se nov˘m smûrem.

Obrácení je touha vrátit s, na sprá-

vnou cestu, dávat vûci i sebe na své

místo, porozumût a poznat pravou

hodnotu vûcí a skuteãnosti, jeÏ mû

dennû obklopují. Poznat vlastní hod-

notu vûcí mû osvobozuje od závis-

losti na skuteãnostech, které uÏívám

a pouÏívám. Jenom tak mohu zakusit

opravdovou radost, tfieba z obyãejné-

ho kousku chleba ãi sklenice vína.

Odcházíme jakoby na pou‰È, vychá-

zíme ven, abychom pozorovali ná‰

Ïivot zvenku. SnaÏíme se vidût to, co

nás zotroãuje a svádí na nesprávnou

cestu. KdyÏ se postíme, nechceme

utíkat, ani se vysilovat, právû nao-

pak: nabíráme síly na nelehkou kaÏ-

dodenní pouÈ Ïivotem. Hájíme svou

vnitfiní svobodu vÛãi v‰emu, co nás

odvádí od sluÏby a lásky vÛãi Bohu 

a lidem.

Pro kfiesÈana je pfiíkladem, jak s uÏit-

kem proÏívat pÛst, sám JeÏí‰. On

odchází na pou‰È (Mt 4,2) modlit se 

a vyjadfiuje tak dÛvûru a lásku 

k svém Nebeském Otci. PÛst je

dobou stfiízlivosti a nenároãnosti.

Jednodu‰e máme usilovat o to, co

nám vnukne láska k Bohu, kter˘ nám

dává Ïivot i v‰e potfiebné. Zvlá‰tû

vûdomí, abychom nezapomínali, Ïe

v‰echno nám slouÏí k posílení tohoto

vztahu. PÛst pomáhá, abych se stal

citlivûj‰ím k tomu, Ïe i já sám jsem

obdarován, pak se jistû svobodnû

otevfiu a dám svoje schopnosti 

a dovednosti do sluÏby tûm, ktefií to

jakkoliv potfiebují. Jako kdyÏ pro

na‰e blízké udûláme v‰echno, aby-

chom jim projevili svou náklonnost. 

KdyÏ jsme vloni oslavovali osm-

desátiny paní Kfiivánkové, netu‰ili

jsme, Ïe to bude pro Mafienku

oslava poslední. VÏdy nám v‰em

pfiipadala plná energie, veselá,

optimistická, zdálo se, Ïe nesmr-

telná. 

Ale ãlovûk míní a ãas mûní… Paní

Marie Kfiivánková, ãlenka Sokola,

Sboru pro obãanské záleÏitosti a

hlavnû dlouholetá zaslouÏilá ãlen-

ka Divadelního souboru ¤evnice,

v sobotu 12. bfiezna 2005 zemfiela. 

Byla to jedna z opor souboru, hou-

Ïevnatá a neúnavná ochotnice,

nasazující pro amatérské divadlo

své síly fyzické i du‰evní a hlavnû

spoustu volného ãasu. Zapsala se

jako hereãka, reÏisérka, správkynû

fundusu divadelních kost˘mÛ,

inspicienta, archiváfika a v posled-

ních letech i jako nápovûda. âasto

také pfiispívala sv˘mi ãlánky a po-

stfiehy do na‰eho bulletinu Posla 

z lesa. Byla jednou z hrstky

nad‰encÛ, kter˘m se v 70. letech

podafiilo v Lesním divadle vzkfiísit

ochotnickou ãinnost. K jejím

reÏijním poãinÛm patfií Okénko 

O. Scheinpflugové (1980), Dr-

VZPOMÍNKA
NA MARII KŘIVÁNKOVOU

dovy Hrátky s ãertem (1981),

Jiráskova Lucerna (1983), Vrch-

lického Noc Na Karl‰tejnû (1989),

·amberkÛv Blázinec v prvním

poschodí (1997), Gorinova hra

ZapomeÀte na Hérostrata (1998 

a 99), ·tolbova komedie Na let-

ním bytû (1999). Kromû toho

pÛsobila v letech 1985 - 2001 jako

jednatelka souboru a v letech 1992

- 2004 se aktivnû podílela na

Masopustech v Zadní Tfiebani.

ProÏila bohat˘ Ïivot, její aktivitu

by jí mohl leckdo závidût. Z pos-

lední doby se v mysli divákÛ

zapsala jako babiãka v Lucernû 

a naposledy jako bloudiv˘ skfiítek

spolu s Vladimírem v Pohádce

Michaely ·merglové. Zde byla ve

skfiítkovské ãepiãce a s vousy aÏ

na prsa doslova kouzelná. Její

vábení: „pojì s námi, pojì, dáme

ti mapiãky“, se mi vrylo do pamû-

ti. A tak Mafienko: doufáme, Ïe 

i bez mapiãky jsi uÏ v pohodû

nûkde nad námi a dál sleduje‰ to

na‰e divadelní snaÏení. Budeme

na tebe vzpomínat!

Alice âermáková
principál souboru

KŘESŤAN V ČASE PŮSTU Pro nûkoho znamená pÛst omezení

koufiení a pití, pro druhého plnûní

povinností ãi vût‰í ohled na potfieby

druhého. Jak vidíme pÛst nezáleÏí 

v tr˘znûní tûla, ale v odmítnutí kaÏ-

dého sobectví a nelásky a otrocké

závislosti na ãemkoliv. Nesnáze této

postní pouti slouÏí k tomu, aby pfii-

pomínaly, Ïe spása a radost se nedo-

sáhne pasivitou, ale Ïe má v sobû

vÏdycky nûco dramatického a neso-

beckého, zcela v duchu slov Jana

Kfititele, kter˘ volá: “Pfiipravte cestu

pro Pána a urovnejte mu stezky (Mt

3,3)“. Nicménû nastávající postní

snaÏení by mûlo prohloubit modlitbu

vûfiícího, právû pro ni v tûchto dnech

vytváfiíme - vypostíme prostor a ãas.

Pfieji vám i sobû velkou trpûlivost 

s vlastní poutí Ïivota a odhodlání

porozumût této jistû nelehké cestû,

leckdy podobné pou‰ti, na které nás

ãeká nejedno (ne)milé setkáni se

sebou sam˘m. Vûfiím, Ïe se neplaho-

ãím sám, ale kráãim s karavanou pfiá-

tel a jiÏ nyní proÏívám svobodu 

a radost z toho, Ïe putuji - Ïiji.

Odhodlal jsem se, protoÏe dÛvûfiuji

JeÏí‰i z Nazaretu, kter˘ ukázal jak se

s dÛvûrou nechat vést BoÏí láskou, 

a tak jistû zakusit ‰tûstí a radost -

spásu.

„Hle, nyní je ãas pfiíhodn˘, nyní je

den spásy.“(2Kor 6,2)

Peter Kováã, jáhen, ¤evnice



vy‰el rozvrkoãen˘ správce. 

V Ïupanu a pantoflích. ZÛstal

chvíli stát, a pak zafival na celé

¤evnice: „Ticho!“

Okna pfiívûsÛ a chatiãek se zaãa-

la rozsvûcet a do noãního chlad-

ného vzduchu nakukovaly

nechápavé rozespalé tváfie.

„Ticho!“ zafival znovu správce.

„Chcete vzbudit cel˘ kemp?!“

Netop˘r vypla‰en˘ správcov˘m

hlasem vzlétl Tomá‰ovi z vlasÛ,

mihl se kolem jeho nosu, seÏral

mÛru a odlétl do noci. Správce

do‰el rázn˘m krokem 

k Tomá‰ovi, srazil svûtlu‰ky 

z jeho vousÛ na zem a za‰lápl je.

Pak se otoãil, nesmlouvav˘m

krokem vlezl do svého domku 

a práskl dvefimi.

Tomá‰ se lehce pohupoval

s dal‰í Kingovou písní, mûl

zavfiené oãi a po chvíli fiekl

nûkam do tmy: „PfiipusÈ, Ïe je i

jin˘ svût, nebo se rozpláãu!“

¤evnice, záfií 1995

PROâ MÁM RÁD
TOMÁ·E BÍMA
Proã mám rád Tomá‰e Bíma?

Odpovûì je jednoduchá: protoÏe

tento zl˘, arogantní, je‰itn˘,

d˘chaviãn˘, obézní, hádav˘, ple-

ticháfisk˘, podmraãen˘, nesebe-

kritick˘, zapatlan˘, pfiejeden˘,

pfiepit˘, pfiekoufien˘, zakysl˘,

jedovat˘, ‰ílen˘, nabubfiel˘, lín˘,

neadaptabilní, servilní, lhav˘,

uklevetûn˘, pobryndan˘, netole-

rantní, promiskuitní epikurejec

umí vytváfiet tak milé obrazy,

vedle kter˘ch jsou slova, která

jsem právû o Bímovi fiekl, jako

mu‰í en óna na oponû

Národního divadla. TotiÏ bezv˘-

znamná.

¤evnice, kvûten 1996

P. S. Pro ty, ktefií se chtûjí
dozvûdût o Oldovi Dudkovi
více.
Vlastní charakteristika:
Narozen 23. kvûtna 1946 
v Praze. Spisovatel, scénárista,
kreslífi a hypochondr.
Podruhé Ïenat, ãtyfii dûti,
jedny nervy.
Záliby: zdravá strava, léky,
láznû, alkohol a pfiedsevzetí.
Zastává názor, Ïe Ïivot je boj
mezi dobrem a zlem, inteligen-
cí a blbostí, potencí a impoten-
cí, úspûchem a neúspûchem.
Nejhor‰ím tvorem na na‰í pla-
netû je blbej, impotentní inteli-
gent, kter˘ je navíc neúspû‰n˘.
(Fotit se nechce)

V·ECHNO CO VÍM,
VÍ I BÍM …

Oldfiich Dudek

Naposledy jsem s Tomá‰em

Bímem tanãil v létû roku 1995.

Bylo to v fievnickém autokempu.

Krásná, vlahá letní noc, plná

‰ílení cvrãkÛ, Ïab a komárÛ, 

s opil˘m mûsícem nad brdsk˘mi

lesy, noc plná vzdechÛ z chati-

ãek, stanÛ a pfiívûsÛ, noc milen-

cÛ a osamûl˘ch závistivcÛ.

Tanãil jsem s Tomá‰em plouÏák,

svíral jeho objemn˘, jemnû vlni-

v˘ pas a s obdivem se díval na

jeho husté vousy, po kter˘ch mu

právû lezlo nûkolik svûtlu‰ek.

Tanãili jsme venku, na asfalto-

vém prostranství, kde se mohut-

nû ãernal otevfien˘ Tomá‰Ûv

dÏíp, z nûhoÏ nám brumlavû zpí-

val King Elvis. Pfied restaurací

stáli kuchafi, servírka a barman-

ka. Stáli ti‰e, shluknuti k sobû

jako alegorická skupina pfiedsta-

vující Nûm˘ úÏas.

„Povídej, co jsi kdy o mnû

napsal …“ Ïadonil Tomá‰.

„To znám. Já budu povídat a ty

mi zase pfii tanci usne‰ jako

minule!“ fiekl jsem po pravdû.

Stálo mû to tenkrát opravdu

nadlidské úsilí dokonãit s metrá-

kov˘m spícím Bímem tanec aÏ

do konce skladby. Navíc to byl

pfii mé smÛle ãardá‰.

„Neusnu,“ fiekl chabû Tomá‰ a

na vousy mu pfiistála dal‰í svût-

lu‰ka. Zaãalo mu to slu‰et a já 

v sobû nena‰el sílu mu nevyho-

vût.

Zavzpomínal jsem tedy, odka‰lal

a tlumen˘m hlasem zaãal: „Du‰i

Tomá‰e Bíma tvofií star˘ mudr-

lant a hravé kotû na rozkvetlé

májové louce plné lahví ginu.

Fyzick˘ obal umûlce pak jedno-

znaãnû pfiipomíná Babinského 

v dobû jeho nejvût‰í loupeÏnické

slávy.

Tyto tfii Bímovy vlastnosti - filo-

zofování, hravost a zbûsilost -

tvofií placentu, z níÏ umûlec bere

v˘Ïivu pro své nejen v˘tvarné

nápady.“

„To jsi napsal v kterém roce?“

zavrnûl Tomá‰ a lehce se mi 

v náruãí zapotácel.

„Letos v kvûtnu,“ odpovûdûl

jsem ráznû a provedl holedba-

vou, samostatnou otoãku pfied

Nûm˘m úÏasem. Nocí se ozval

slab˘ rozpaãit˘ potlesk. Zachytil

jsem k zemi klesajícího Tomá‰e

a opût jsme splynuli do základní

figury.

„E‰tû nûco …“ zavrnûl a do

vlasÛ mu pfiistál mlad˘ netop˘r.

Vypadalo to tu chvíli, Ïe má mÛj

taneãník na hlavû mal˘ koketní

klobouãek.

„Tomá‰ Bím má tolik vlasÛ,

vousÛ a oboãí,“ mumlal jsem do

umûlcova ucha, „Ïe málokdo

pozná, kterou stranou k nám

stojí otoãen. Nûktefií jeho známí

fiíkají, Ïe pfiedek se v hlavové

ãásti umûlce pozná tím, Ïe mu

popfiedím. A jaké je tohle popfie-

dí b˘valého pozadí? Bím cel˘m

sv˘m dílem jako by fiíkal, Ïe se

dá tvofiit, i kdyÏ nejsou lidi …“

Pfiestal jsem hovofiit a zatfiepal

Tomá‰em. Otevfiel oãi a aby mû

pfiesvûdãil, Ïe nespí, vytrhl se mi

z rukou a i on pfiedvedl svoji

samostatnou otoãku. Aãkoliv

moje otoãka pfied chvílí byla

daleko pruÏnûj‰í, razantnûj‰í

a vÛbec pohybovû nároãnûj‰í,

Nûm˘ úÏas se boufilivû roztles-

kal. Netop˘r ve vlasech, mÛra na

nose a svûtlu‰ky ve vousech

zcela zakryly neumûlost samo-

statné Tomá‰ovy taneãní kreace.

***

Z domeãku u brány autokempu

tam ãouhá d˘mka, popfiípadû tím

smûrem strká jídlo ãi leje tekuti-

nu. Je to v‰ak názor spí‰e speku-

lativní, protoÏe u takového ãlo-

vûka, jako je Bím, není nikdy

nic jistého.“

„To bylo hezké,“ fiekl Tomá‰

jakoby z velké dálky.

„Ty uÏ zase usíná‰!“ na‰tval

jsem se.

„Neusínám …“ pípl a na nos se

mu posadila nádherná noãní

mÛra. Byl opût, jako kaÏdou

noc, neodolateln˘.

„… málokdo ví, Ïe Bímovy

obrazy tenisov˘ch kurtÛ,“ fiekl

jsem a ostraÏitû pozoroval, jestli

se Tomá‰ovi nezavírají oãi,

„byly vlastnû pÛvodnû mistrov-

sk˘mi pohybov˘mi studiemi

zaãátkÛ Martiny Navrátilové,

Ivana Lendla a Hanky

Mandlíkové. BohuÏel tito lidé

ode‰li Bímovi jinam.

A co se stalo? Klesla snad umû-

lecká úroveÀ tûchto obrazÛ?

Jsou snad ménû srozumitelné?

Nic takového. Odchodem lidí 

z Bímov˘ch obrazÛ se vlastnû

pozadí na tûchto obrazech stalo

TO JE DUDEK, VOLE!
K dubnu patfií i apríl, tedy trochu veselí, které nám laskavû poskytl
Oldfiich Dudek. Pro nás ¤evniãany je jeho „tanec s Bímem“ i nostal-
gickou vzpomínkou na kemp u Berounky, kter˘ tato fieka nemilo-
srdnû smetla v roce 2002.

H. R.
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ALETA VŠENORY
MANDLOVÁNÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA
OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ
ŠITÍ BYTOVÉHO TEXTILU
- záclony, závěsy, ubrusy...
- krácení kalhot, sukní, rukávů,

výměna zipů apod.
- prádlo na žehlení přijímáme

nekropené
DROGERIE, KOSMETIKA IN A AVON
PAPÍRICTVÍ
FOTOSBĚRNA  Po - zavřeno
PRODEJ PLYNU Út - Pá - 8.00 - 12.00,
13.00 - 17.00 hod.
TABÁKOVÉ ZBOŽÍ  So - 8.00 - 12.00
hod.
SPORTKA - LOSY

K. Mašity 244
VŠENORY
tel. 25771 2370,
602 256 509

Nov˘ a kvalitní nábytek za bezkonkurenãní ceny

v areálu

SAMOHRABKA
ELDO RADO!

Stoly, Ïidle, komody, skfiíÀky, válendy, poliãky,

matrace, sedaãky, atd.

Závoz moÏn˘ dle dohody

Otevfieno Po – Ne 9.00 – 18.30 hod.

Pfied 60 lety zde byla zaloÏena

odboãka Prvního rybáfiského klubu

v Praze. A jiÏ od 4. bfiezna 1945

zaznamenává pan Drahomír Majer

do kroniky události, které souvisely

s ãinností fievnick˘ch a okolních

rybáfiÛ. Jsou tam zachycena i jména

tûch ãlenÛ, ktefií nejvíce ovlivnili

dobrou ãinnost rybáfiÛ, jako napfi. 

p. Bo‰ek a p. ·ebánek, po nichÏ jsou

nazvány i populární místní rybáfiské

soutûÏe.

Kdyby se seãetlo to mnoÏství ryb,

které ve zdej‰ím úseku Berounky

rybáfii za ta léta nachytali a naopak,

které tam jako násadu vypustili, bylo

by to pofiádn˘ch pár stovek tun. 

A tûch hodin, které pfiitom dobrovol-

nû odpracovali na zvelebování bfiehÛ

fieky!

Pfii slavnostním v˘roãním zasedání

souãasné místní organizace âeského

rybáfiského svazu bylo 5. bfiezna pat-

náct nejzaslouÏilej‰ích Ïijících ãlenÛ

ocenûno vyznamenáním, které jim

pfiedal ãeln˘ pfiedstavitel âRS

p.·imek. Blahopfiál jim také pan sta-

rosta Cvanciger, kter˘ podûkoval

organizaci za její práci. Je totiÏ nej-

poãetnûj‰í zájmovou organizací

mûsta, v r. 2004 mûla na 600 ãlenÛ,

z toho ‰estinu dûtí a mládeÏe.

V‰ichni dohromady odpracovali cel-

kem na 4500 brigádnick˘ch hodin. 

RYBÁŘI V ŘEVNICÍCH SLAVILI VÝROČÍ
Za peníze získané z ãlensk˘ch pfiís-

pûvkÛ a z prodeje povolenek bylo

vloni nakoupeno a vypu‰tûno do

fieky na 150 q kapfií a zhruba 50 q

dal‰í násady u‰lechtil˘ch ryb. Podle

slov zástupce âRS patfií Berounka 

v kvalitû zarybnûní mezi první ãtyfii

ãeské fieky (z celkového poãtu 356).

A jaká byla vloni nejvût‰í ryba ulo-

vená v Berounce?

Ten sumec váÏil 76 kg ! 

Co fievnické rybáfie ãeká v tomto

roce ?

- Na jafie jsou to brigády, leto‰ní

zima ale mûní jejich termíny, takÏe

sledujte prosím v˘vûsky!

- Tradiãní závody by mûly b˘t 21.

kvûtna pro dospûlé a 18. ãervna pro

dûti.

- Kdo se je‰tû chce stát rybáfiem,

musí projít ‰kolením, které bude 14.

kvûtna v Lidovém domû.

- U paní Ma‰atové lze vyfiídit

potfiebné „rybáfiské papíry“ kaÏd˘

ãtvrtek mezi 14 - 17 hod.

- A kdo o „papíry“ nechce pfiijít, aÈ si

dobfie pfieãte Rybáfisk˘ fiád…

- Pro nutné informace se lze obrátit

na p.·imánkovou, tel.606168010

Ledy jiÏ lovení nebrání, sezóna zaãí-

ná. Tak aÈ v tomto roce „berou“ ryby

víc a vût‰í neÏ v té minulé. PetrÛv

zdar! -ob-

Cestovní agentura ADRIA SUN
- Lucie Šarounová Vám nabízí kvalitní a pěkné ubytová-
ní v Chorvatsku v oblasti Omišské a Makarské riviéry.
Ráda Vás nezávazně seznámím s našimi pečlivě zvole-
nými lokalitami i příznivými cenami. Naší největší před-
ností je nejen vlídný přístup, ale i platba až 
v místě pobytu. (U nás si termín zarezervujete pouze
zálohou).
Neváhejte se na mě obrátit, můžeme se setkat buď 
v Řevnicích, Na Výšině 968 (po domluvě na tel. č. 608
552 779) nebo na Zbraslavi, Elišky Přemyslovny 260.
Tel. č. 257 922 779 od 10,00 do 17,00 hod.

Léto se blíží , moře a slunce léčí!



manuálních prací v lesním divadle,

nemohli jsme pochopit, Ïe by se mezi

stromy v netknutém lese plném lupe-

ní a such˘ch vûtví, mohly pohybovat

tûÏké stroje a sledovat terén, kter˘

byl velice rozmanit˘, v kaÏdém pfií-

padû tu s men‰ím, tu s vût‰ím stoupá-

ním a s jednou pûknou serpent˘nou. 

Leã - pfiítel Bene‰ (oslovení mezi

divadelníky) uÏ v mládí získal pfie-

svûdãení, Ïe nic není nemoÏné, od

svého tatínka (Václav Bene‰ - elektro

a radio závod ¤evnice). A tak kdyÏ

pfiijel traktor s radlicí Îelezniãního

stavitelství a zaãal se zakusovat do

mûkké lesní pÛdy, jsme pochopili, Ïe

to s tou cestou asi bude pravda. Pak

pfiijely náklaìáky a na mûkk˘ srov-
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Pohled na ¤evnice z Rovin
Na staré pohlednici z poãátku tfiicá-

t˘ch let 20. století je celkov˘ pohled

na ¤evnice ze severní strany, pfii-

bliÏnû z míst, kde dne‰ní cesta 

z ¤evnic vzhÛru na Rovina dosahu-

je vrcholu. Na fotografii je zajímavé

zji‰tûní, jak fiídká byla v té dobû

zástavba v ¤evnicích za vodou.

Vedle obrázku pfiikládám je‰tû jed-

noduché schéma staveb, které se 

v oblasti za vodou tehdy vyskytova-

ly. Nejstar‰í vilkou je dÛm Mud-

rov˘ch, ãp. 250, postaven˘ v roce

1910. Sousední vilka ãp. 268 byla

postavena v letech 1911 - 1912

Franti‰kem Horákem, majitelem

chemické laboratofie v Praze na

Smíchovû.

Svou historií je pozoruhodn˘ dÛm

ãp. 292, kter˘ je na fotografii vpra-

vo vpfiedu skryt mezi stromy. DÛm

postavil v letech 1913 - 1914

Jindfiich Payer, vrchní úfiedník mûst-

ské spofiitelny v Praze. V roce 1919

jej koupil mlad˘ právník JUDr.

Franti‰ek Chvalkovsk˘ (nar. 1885),

pozdûj‰í ãeskoslovensk˘ politik 

a diplomat. Od roku 1924 byl

poslancem za agrární stranu, 1927 -

1932 vyslancem v Nûmecku a 1932

– 1938 vyslancem v Itálii. V letech

1938 - 1939 byl ministrem zahrani-

ãí II. republiky. 15. bfiezna 1939

podepsal spoleãnû s Emilem Há-

chou prohlá‰ení o pfiipojení âech 

a Moravy k nûmecké fií‰i. Za války

byl vyslancem protektorátní vlády 

v Berlínû. Pfii náv‰tûvû Berlína

zahynul 25. ledna 1945 za náletu

spojeneck˘ch letadel na mûsto.

Vila ãp. 338 byla postavena v roce

1923, stavebníkem byla BoÏena

Maisnerová. Vilu ãp. 467 v âajkov-

ského ulici postavili manÏelé

MUDr. Josef a Anna Vesel˘ch 

v letech 1926 - 1927. MUDr. Vesel˘

byl úfiedníkem ministerstva vefiejné-

ho zdravotnictví. Vila ãp. 477 byla

postavena rodinou mlynáfie Hazuky

také v roce 1927. Od ní pfies ulici

vidíme dnes jiÏ neexistující soukro-

m˘ tenisov˘ dvorec, jehoÏ plocha je

jiÏ léta zastavûna.

Na uvádûné fotografii není patrna

budova dne‰ní ‰koly ve ·kolní ulici.

Ta byla postavena v roce 1935.

V‰ichni dnes mÛÏeme vidût, jak

obrovsk˘ rozmach uãinila od té

doby v˘stavba rodinn˘ch domÛ 

a vil v ¤evnicích za vodou!

Kö

Víte Ïe …. pû‰í cesta do Lesního

divadla -  od konce Tyr‰ova stromo-

fiadí - nevedla vÏdycky tudy, kudy

vede dnes? Byla travnatá, nalevo od

dne‰ní trasy a vedla po okraji rokle -

potoka aÏ k hofiej‰í silnici. Divák,

kter˘ chtûl nav‰tívit divadlo, musel

pod divadlem uhnout vpravo a zdolat

nûkolik metrÛ pfiíkrého svahu aÏ 

k prostranství pfied divadlem. KdyÏ

bylo v lese mokro, byla na svahu blá-

tivá klouzaãka, takÏe se muselo

obcházet daleko do lesa.

Koho napadlo udûlat cestu novou?

No pfiece pfiítele Josefa Bene‰e, teh-

dej‰ího pfiedsedu divadelního soubo-

ru. My techniãtí neználkové, ktefií

jsme se brigádnicky toãili kolem

Marie Kfiivánková byla ãastou dopisovatelkou zpravodaje Ruch. Její pfií-
spûvky se vût‰inou t˘kaly divadla. Tuto vzpomínku, kterou vûnovala
Josefu Bene‰ovi k jeho slavnému jubileu, mi poslala jen nûkolik dní pfied
svou smrtí. âlánek nemá titulek a já to respektuji. Asi to tak má b˘t. Jen
bych dodala: „Paní Marie, budeme na Vás vzpomínat.“

Helena Rytífiová

nan˘ terén navozily (jako podklad)

‰utry velké jako pûst. A brigádníãko-

vé vod dívadla, ti, co byli zrovna 

v ten v‰ední den doma - ‰up do ruky

hrabiãky a ‰utry rozhrnovat. Tenkrát

jsem zrovna byla doma, hrabiãky, co

se s nimi hrabe trávníãek, jsem si

vzala s sebou a hurá na kamenivo.

Ale ouha - vÏdyÈ to vÛbec nejde.

Hrabiãky po kamenech klouÏou.

Pomohla aÏ pofiádná síla, ov‰emÏe

na‰e vlastní. Trochu jsem se ohradi-

la: „PaneboÏe, cestáfii uÏ vyhynuli,

v‰echno dûlají stroje, lítá se na Mûsíc

a my tady s hrabiãkami na takové

haldy!“ A odpovûì od pfiítele Be-

ne‰e? S úsmûvem: „Ale Mafienko,

ví‰, jaká to bude krásná cesta?“ Co

na to namítnout - nic a rozhrnovat 

a rozhrnovat. Potom dal‰í vozy nasy-

paly na kamenivo takové to  ãerné a

válec uválcoval. ¤idiã tûch strojÛ byl

asi radostí bez sebe, kdyÏ zdolával

takové stoupání, ale byl na tom jako

my: mlãet a dûlat! On to mûl ov‰em 

v popisu práce a mûl za to peníze,

kdeÏto my jsme  zadarmo získávali

vûdomí, Ïe takto tûÏce se budují

„svûtlé zítfiky“.

Ale cesta je to je‰tû dnes opravdu

pûkná, dobfie udûlaná a zaplaÈ pánbÛh

za ni. Kdybych byla fiidiãem, nikdy

bych po ní nejezdila nahoru ani dolÛ,

protoÏe jakmile se zaãne párat, tûÏko

se bude spravovat a zdali vÛbec.

Staãí, co jí udûlají stromy sv˘mi

kofieny, ale tûch je to Ïivobytí. Tak

pfiátelé fiidiãi - vzpomeÀte vÏdycky

na ubohé brigádníãky, ktefií  zkrápûli

vznikající cestu sv˘m potem, a jeìte

do Lesního divadla ãi do vil a chat na

kopci a právû tak dolÛ, pohodlnû

kolem staré hájovny. V‰em Vám ë.

P. S. Îe to nebyla první ani poslední

vymy‰lenost na‰eho pfiítele Bene‰e,

nemusím uvádût, ale spravedlnost

musí b˘t - vÏdycky byl první a po-

slední u kaÏdé dfiiny kolem divadla

a my ãlenové jsme se pak pfiidávali.

Marie Kfiivánková

Řevnice na starých pohlednicích 15
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POD SVÍCNEM BÝVÁ TMA
ING. JOSEF BENEŠ ST.OSMDESÁTNÍKEM

Pod svícnem b˘vá tma. Toto staré pfiísloví se dokonale podafiilo naplnit na‰í

letopisecké komisi, které uniklo, Ïe její dnes nejstar‰í ãlen, Ing. Josef Bene‰,

v prosinci loÀského roku ve v‰í tichosti a skromnosti jen v rodinném kruhu

oslavil osumdesátku. ¤evnick˘ starousedlík, sv˘mi kofieny s ¤evnicemi

pevnû spjat˘, je dnes - troufám si fiíci - nejvût‰ím a nejpodrobnûj‰ím znalcem

historie ¤evnic a okolního regionu. Vystudovan˘ elektroinÏen˘r dával a dává

k dispozici svoje vûdomosti ¤evnicím obecnû a zvlá‰tû pak fievnickému diva-

delnímu ochotnickému spolku, jehoÏ je léta ãlenem.

Vûfiící katolík, milovník hudby, vzdûlan˘, stále usmûvav˘, dobr˘ ãlovûk - to

je Ing. Josef Bene‰!

Pfiejeme mu, i kdyÏ opoÏdûnû, aby mu i nadále vydrÏelo zdraví! Kdo se mÛÏe

pochlubit, Ïe jezdí v osmdesáti letech v zimû v létû na kole!

Za fievnickou letopiseckou komisi

MUDr. Jindfiich König

I. civilní foto

II. divadelní - 1978, Lesní divadlo, Moliere: Zdrav˘ nemocn˘, Ing. Bene‰ první zleva

Podle nového ·kolského zákona

ã.561/2004 Sb. má v nadcházejícím

období kaÏdá ‰kola na poli vzdûlá-

vání moÏnost profilovat svou ãin-

nost. I v Z· ¤evnice se v této sou-

vislosti chystají podstatné zmûny.

Tyto zmûny budou formulovány

jako ·kolní vzdûlávací program.

Na pfiípravû ·kolního vzdûlávacího

programu se podílejí od konce

minulého ‰kolního roku v‰ichni

pedagogové v rámci ãinnosti pfied-

mûtov˘ch komisí. Jaké zásadní

zmûny pfiinese ·kolní vzdûlávací

program? Pfiedev‰ím zãásti zmizí

tradiãní pfiedmûty a budou nahraze-

ny tzv.bloky. TakÏe vzniká blok

vzdûlávání pro 1. - 2. tfiídu a 3. - 4.

tfiídu. Od páté tfiídy pak bude struk-

tura v˘uky vypadat následovnû:

blok jazykÛ (ãesk˘ jazyk a dva cizí

jazyky), matematika, informatika,

blok âlovûk a technika (chemie 

a fyzika), blok âlovûk a pfiíroda (pfií-

rodopis a zemûpis), blok âlovûk 

a spoleãnost (dûjepis, rodinná a ob-

ãanská v˘chova), blok V˘chov

(v˘tvarná, hudební, branná a tûlesná

v˘chova), blok âlovûk a svût práce

(pracovní v˘chova, ruãní práce,

ochrana ãlovûka v krizov˘ch situa-

cích, bezpeãnost a ochrana zdraví

pfii práci a dopravní v˘chova). Bloky

budou odli‰eny ãasovou dotací 

v jednotliv˘ch roãnících. Napfi. blok

âlovûk a technika bude v 5. - 6. tfiídû

více preferovat fyzikální uãivo, od

7. tfiídy potom více uãivo chemie,

ale pochopitelnû v kombinaci s uãi-

vem fyziky. Novému uspofiádání

uãiva bude proto odpovídat i ãasová

dotace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ.

Vzniká totiÏ dostateãn˘ prostor 

k pfiidûlení hodin. Jen pro srovnání -

zatímco dnes se podle osnov uãí

dûjepis v nûkter˘ch roãnících jako

jednohodinov˘ pfiedmût, bude blok

âlovûk a spoleãnost mít ãasovou

dotaci 4 vyuãovací hodiny.

Co to bude prakticky znamenat: Od

1.tfiídy bude posílena úloha jazykÛ

(v 1. - 2. tfiídû bude probíhat jedno-

hodinov˘ pfiípravn˘ kurz angliãti-

ny). V bloku 1. - 2. tfiíd a bloku 3. -

4. tfiíd bude také posílena dotace

hodin tûlesné v˘chovy - vzniknou

dvû pfiípravky pro míãové hry

(kopaná, házená, odbíjená, ko‰íko-

vá). V páté tfiídû do bloku jazykÛ pfii-

bude dal‰í jazyk nûmãina, kter˘

bude volit polovina ÏákÛ, druhá

polovina bude volit pfiedmût infor-

matika. I na druhém stupni bude

posílena v˘uka tûlesné v˘chovy se

zamûfiením na míãové hry.

Z· ¤evnice se teda od nadcházející-

ho ‰kolního roku bude profilovat

jako ‰kola zamûfiená na v˘uku jazy-

kÛ, informatiky a míãov˘ch sportÛ.

PHDr. Z. Ko‰Èál

NOVÉ POJETÍ VÝUKY V ZŠ ŘEVNICE

FIRMA
FOTO ŠPLÍCHAL

Expresní minilab v Řevnicích oznamuje

1) rozšíření služeb:
foto z digitálních médií, foto z fota, APS, ČB foto, dia-
pozitivy
foto na dárkové předměty, foto do 50x75 cm
2) akce do 30. 4. 2005
- zakázky EXPRES do 6 hodin bez příplatku!
- zakázky EXPRES do 1 hodiny 9x13 – cena 5,90
Kč!
do 1 hodiny 10x15 – cena 7,90 Kč!
3) foto na průkazy na počkání – DIGI

Naší prioritou je RYCHLOST a KVALITA!
Přesto držíme nejlevnější cenu
vyvolání negativu – jen 39 Kč!

Akce FILM ZDARMA je tu pro Vás
již 10 let a stále trvá!
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A U T O · K O L A
Jifiina Semerádová

Tyr‰ova 818, ¤evnice

¤P SKUPINA „B“
·KOLENÍ ¤IDIâÒ
KONDIâNÍ JÍZDY

Tel. 25772 1300 (veãer)

Mobil 604 466 644

AUTOÂKOLA DOBŸICHOVICE
Ing. Karel Polák

- modernû vybavená uãebna + autocviãi‰tû
- moÏnost splátek ‰kolného
- délka kurzu cca 3 mûsíce

- rychlokurz – 1 mûsíc
- nové auto Fabia

PraÏská 728 (areál firmy HAKO)

NOVÉ OTEVŸENO!
V̆ cvik skupiny B, Nízká cena! 8 000 Kã

pro studenty a uãnû sleva 500 Kã

pfiihlá‰ky na uvedené adrese nebo po‰tou

602 819 773

RENOVACE
STYLOVÉHO

NÁBYTKU
JAN VONDRÁK

Renovuji nábytek i velmi
po‰kozen˘, jak  z tvrdého,

tak i mûkkého dfieva. Postupy lze
konzultovat. Cenu dohaduji

pfiedem. Dopravu mohu zajistit.
PraÏská 55, ¤evnice

Tel.: 603 701 095
E-mail: renab.vondrak@seznam.cz

Hotovostní půjčky pro
zaměstnance OSVČ, sta-
robní i invalidní důchodce až
do věku 75 let. Příležitost
pro občany Slovenské
republiky s trvalým poby-
tem v ČR.
Tel.: 606 686 784

224 009 569

Kadeřnický salon
„Efect“

v Dobřichovicích přijme 2
spolehlivé kadeřnice (ranní
směny), manikérku, pedikér-
ku. I brigádně.

Tel: 731 179 964

RVâ Regionální veleTRH 29. 4. - 1. 5 2005 v âerno‰icích
Spolupráce s mikroregionem Dolní Berounka
Potfieba bude � propagace v místních zpravodajích a rozhlasu

V minulém zpravodaji do‰lo k chybnému opisu tel. ãísla.
Omluva redakce

stánky jednotliv˘ch obcí - moÏnost prezentace na v‰ech médiích film
DVD, VHS JPG atd. Club kin je multifunkãnû zafiízen.
Stánek mikroregionu Dolní Berounka
Propagace ze stany jednotliv˘ch obecních úfiadÛ, aby je podnikatelé 
z jednotliv˘ch obcí se tohoto veletrhuzúãastnili - jde o skuteãnû
Regionální veletrh - bez jejich úãasti se neobejdeme.
Mûsta a obce mohou oslovit i firmy s nimiÏ spolupracují a vyzvat je 
k úãasti.
Vyzvat k aktivní úãasti své obyvatele. Celá akce bude podpofiena
bohat˘m doprovodn˘m programem pfiedbûÏnû v Pá bude vyhrazen
‰kolám v So bude program koncipován pro rodiãe s dûtmi. V Ne se
poãítá s Jazzem atd.
Dûkujeme za podporu. Jinak se mÛÏete s dÛvûrou pro potfiebné infor-
mace obrátit na odbor kultury MûÚ âerno‰ice

Vedoucí odboru kultury
Pavel BlaÏenín
Mûsto âerno‰ice
email: kultura@mestocernosice.cz
Tel: 251 641 116
Mobil: 602 200 817

Nebo na vedoucího tohoto projektu pana VáÀu 603 364 356 
Stránky veletrhu pfies nû je moÏno se zaregistrovat a dozvûdût se více
informací http://www.veletrh-cernosice.cz/

�

�
�

�

�

�

�
�

INZERCE
CENÍK INZERCE

A4 str. 1 300 Kč
1/2 str. 650 Kč
1/4 str. 320 Kč
1/8 str. 160 Kč
malé textové inzeráty 130 Kč
Budete-li inzerovat 3x za
sebou, dostanete 20% slevu!
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realitní a draÏební spoleãnost

jsme malá, ale spolehlivá firma

nabídnûte nám svojí nemovitost

zajistíme Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem

v západní ãásti Stfiedoãeského kraje

kanceláfi Palackého 70, Dobfiichovice 252 29

Tel.+ fax: 257 712 671

e-mail: info@infocredit-reality.cz

www: infocredit-reality.cz 

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová 736 673 909

ského domova. Bylo jí pomoÏeno 
a ona to dává zpût.

Naìa Schneiderová

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA V ROCE 2004

V roce 2004 bylo v na‰í péãi 120

klientÛ. RozváÏelo se 40 obûdÛ,

které v‰em moc chutnaly díky

vzorné práci kuchafiek ‰kolní jídel-

ny. Ve Stfiedisku osobní hygieny

byly poskytnuty kadefinické sluÏ-

by 74 klientÛm, pedikérské sluÏby 

74 klientÛm, 27 klientÛ vyuÏívalo

sluÏbu osobní hygieny - koupel

nebo sprchování a 34 klientÛ si

nechávalo prát a Ïehlit prádlo.

Stfiedisko osobní hygieny posky-

tovalo sluÏby klientÛm i z okol-

ních obcí, které do na‰eho okrsku

patfií. To vyuÏilo celkem 48 klien-

tÛ.

V srpnu ode‰la do dÛchodu obûta-

vá peãovatelka paní RÛÏena Vla-

chová. Její kadefinické sluÏby vyu-

Ïívaly pfiedev‰ím Ïeny. BohuÏel

nemohla za ni b˘t pfiijata okamÏitá

náhrada, ale letos se doãkáte. 

V kvûtnu nastupuje nová peãova-

telka - kadefinice, která bude tyto

sluÏby opût poskytovat za stejn˘ch

podmínek.

Vûfiím, Ïe peãovatelská sluÏba

bude i v leto‰ním roce v‰em dobfie

slouÏit. Pro úplnost uvedu ceny

na‰ich základních úkonÛ:

dovoz obûda 7 Kã
nákup, pochÛzka 10 Kã
úklid domácnosti 60 Kã/hodina
pedikúra 60 Kã
praní a Ïehlení 40 Kã/kg
koupání zdarma

Helena Navrátilová
okrsková sestra PS

„UÏ co jsem se narodila, Ïiju 

v ¤evnicích. Je to fakt moc pûkn˘

mûsteãko - situovan˘ u fieky, s ma-

lebn˘m námûstím, s parkem, s le-

sem, s patfiiãnou kulturou typickou

pro malé mûsto, s knajpama, s le-

graãníma osÛbkama, které dodá-

vají mûstu tváfi. A má jednu velkou

v˘hodu a jednu velkou nev˘hodu!

V̆ hodou je, Ïe je umístûno rela-

tivnû blízko na‰emu hlavnímu

mûstu. No a nev˘hoda, jeÏ se zmí-

nûnou v˘hodou souvisí, je znaãnû

‰patné spojení! Ne, nemám 

v úmyslu, zde rozvádût frekvenci

spojení, úroveÀ ãi funkãnost

âesk˘ch drah, jelikoÏ to by vyÏa-

dovalo samostatn˘ ãlánek, ne-li

celé jedno ãíslo na‰eho zpravoda-

je, abych tam rozvedla v‰echny

nedostatky! A tolik místa nemám,

takÏe se nebudu zbyteãnû rozãilo-

vat. Pfiiãtûme jim tedy alespoÀ 

k dobru, Ïe pokud to klapne s po-

ãasím a ‰tûstûna se na vás ten den

usmûje, tak alespoÀ po hodinû ty

vlaky na Prahu jedou. I veãer.

JenÏe co pak? Jste v Praze, stráví-

te perfektní veãer v kolektivu

bájeãn˘ch pfiátel pfii lahvince vína

nûkde v centru mûsta, av‰ak i tato

recese plná superlativÛ jednou

musí nutnû skonãit a vám se zaãne

chtít spát, zaãne se vám st˘skat po

va‰em pelechu a nejradûji byste do

nûj hupsli tak, jak jste, rovn˘ma

nohama. Témûfi 30 kilometrÛ dale-

ko! A do prvního ranního vlaku

vám zb˘vají je‰tû dobr˘ dvû hodi-

ny! To se nedá pfieÏít, fieknete si!

Nedávno nám, milovníkÛm noãní-

ho Ïivota, pafianÛm, pijanÛm, spo-

leãensk˘m maniakÛm a podob-

n˘m, nabídli fie‰ení - noãní auto-

bus. Ach, jak ta slova lahodí m˘m

u‰ím! No to je paráda! Není nic

jednodu‰‰ího neÏ zdárnû nased-

nout do praÏské noãní tramvaje,

coÏ není Ïádnou novinkou, Ïe

nûco takového v hlavním mûstû

funguje, s ãíslem 54, dojet s ní asi

tak 10 aÏ 15 minut z Andûla na

Chaplinovo námûstí na Barrando-

vû, kde na nás ãekají zmínûné

autobusy hned ve dvou noãních

dobách - jedna hodina a tfiicet

sedm minut, tfii hodiny a tfiicet

sedm minut. Jak to, Ïe si to tak

pûknû pamatuju z hlavy? Jedno-

du‰e. Jsem ãast˘m zákazníkem. 

A nenacházím slov, kter˘mi bych

umûla dostateãnû vyjádfiit vdûã-

nost za tuto první pomoc, fiekla

bych i “noãní ‰anci”.

Chtûla bych tímto apelovat na ty 

z vás, kdo jste dosud této ‰ance

nevyuÏili a uÏ jste k tomu mûli pfií-

leÏitost nebo dÛvod. A také na ty,

kdoÏ se chystají nám tuto ‰anci

vzít. No tak! Zde se jedná nejen 

o komfort, ale také o bezpeãí

va‰ich dûtí! Upfiímnû - uÏ jste

nûkdy kolem tfietí ráno ãekali na

ranní vlak na Smíchovském (pfií-

padnû Hlavním) nádraÏí? Prosím

vás tímto, nevkládejte do rukou

âesk˘ch drah moc nad na‰ím spo-

jením s domovem, na‰ím komfor-

tem a uÏ vÛbec ne nad na‰ím bez-

peãím …“

Alena Rytífiová

�
Jsem ráda, Ïe jsme v EU
Reaguji na star‰í Poslední slovo
pana Vaculíka, které bylo pfieti‰tû-
no v minulém Ruchu. Vstupem do
EU na‰e republika neuvûfiitelnû
získává. Nevidím jen peníze, kter˘-
mi pomalu zahlazujeme stopy
devastace, ale hlavnû to, Ïe tisíce
na‰ich obãanÛ mají moÏnost dovo-
lat se spravedlnosti, protoÏe soudy
a úfiady pracují tak, jak pracují.
Miliardov˘m tuneláfiÛm se nedá
nic dokázat? Za to, Ïe z na‰eho
kulturního bohatství zÛstávají jen
fasády, si mÛÏeme sami. My vypro-

„BUSÍK“ dáváme na‰e bohatství, z klá‰terÛ
budou nákupní centra, zámky se
nechají rozpadnout, chránûná kra-
jina se prodá na skládku, nûktefií
„podnikatelé“ vzná‰í poÏadavek
tûÏit ropu v Lednicko-valtické pfií-
rodní rezervaci, dal‰í vesnice se
mají zniãit pro tûÏbu uhlí, Labe by
se mûlo zabetonovat, z ãern˘ch
penûz jsou stavûna nová sídli‰tû
zející prázdnotou. Nic z toho nám
EU nenafiizuje. Je to jen neuvûfii-
telná chamtivost a eskalace síly
penûz na‰ich podnikatelÛ. Díky-
bohu se na‰i obãané mohou obrá-
tit na strassburgsk˘ soud, aby této
eskalaci cynismu mohli zabránit.
Evropská ústava dává právû
mal˘m státÛm moÏnost velkého
spolurozhodování. Nikdy pfiedtím
jsme nebyli tolik Evropany, jako
právû s nabízenou novou
Evropskou ústavou.
Jen si nesmíme na‰i ‰anci zpackat.
Jinak se dále budeme vydávat
napospas lidem, ktefií by z obãanÛ
mûli rádi blbé ovce. Dodnes se jim
to opravdu dafií. Slovy J. Rupnika
prosím: Neposlouchejme tak slepû
na‰e politiky, ktefií nedostatek
sebevûdomí kompenzují sebevûdo-
mou rétorikou. UÏ dávno nejsme
„zapadlí vlastenci“, bojující 
o svoji identitu, ale ãleny EU.
DokaÏme, Ïe si nás Evropa mÛÏe
váÏit, protoÏe máme co nabídnout.
VaÏme si lidí, ktefií rozjeli „evrop-
sk˘ vlak“, do kterého my mÛÏeme
klidnû nastoupit.
Je tfieba odmítat lhostejnost
Jsem ráda, Ïe dobro a lidská
vstfiícnost u nás v ¤evnicích zvítû-
zily nad pomluvami a zlobou, kte-
r˘m byla nová obyvatelka ¤evnic
tak masivnû vystavena.
Díky na‰emu Mûstskému úfiadu,
kter˘ pomohl, aby zde smûla zÛstat
uãitelka ital‰tiny, skvûlá masérka
a pilná studentka. SvÛj voln˘ ãas
vûnuje péãi o staré lidi a dûti dût-
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KYTAROVÝ KONCERT
V nedûli 3. dubna zaãne v 18 hodin

v sále Zámeãku koncert mladého

kytaristy Lubomíra Doãkala. Je

absolventem praÏské konzervatofie a

hudební akademie v rakouském

Grazu a drÏitel ceny interpretaãní

soutûÏe v Lond˘nû v roce 2001.

Na koncertû pfiedstaví etapy v˘voje

kytarové hry od klasicismu pfies

romantismus a modernu aÏ k popu-

láru. 

�
SKUPINA KLEC

24. dubna se uskuteãní koncert klez-

merové skupiny Klec, která hraje

tuto hudbu od roku 1997. Vznikla po

jednom nedûlním obûdû,  tvÛrãím

pfietlakem a touhou hrát klezmer.

Repertoár i obsazení se rozrÛstaly a

skupina koncertovala - nûkdy sama ,

nûkdy se skupinou Ahmed má

hlad.V roce 2000 vydala první CD

Patnáct písní o lásce. V souãasné

sestavû uÏ je jedin˘ otec zakladatel -

Martin ·míd (jistû si vzpomínáte na

mrtvého studenta). Hraje na flétnu,

doprovodnou kytaru, zpívá a je auto-

rem v‰ech ãesk˘ch textÛ a nûkolika

melodií. Na housle a violu hraje

Karolína Vanãurová, harcovnice

Ïidovské a folkové scény. TéÏ b˘vá

sly‰et jako doprovod v ¤evnicích

chvalnû znám˘ch Sester Steinov˘ch.

Na basu hraje Jifií VáÀa, na bicí Jana

Modráãková, ãlenka b˘valé legen-

dární skupiny Zuby nehty, nyní hraje

téÏ s Trabandem. ·tefan âulík hraje

na elektrickou kytaru a zpívá, v civi-

lu je ministersk˘m úfiedníkem.

Elmar Tausinger hraje na ‰tûbenec 

a zastupuje ve skupinû teenagery.

Zaãátek koncertu je v nedûli 24. 4. 

v 18 hodin v sále Zámeãku.

�
VELIKONOČNÍ

KONCERT
stfieda 30. 3. 2005 v 19.30 hodin

kostel Sv. Mauritia v ¤evnicích

úãinkují: dûtsk˘ pûveck˘ sbor

Chorus Angelus

praÏsk˘ smí‰en˘ sbor Mikrochor

a hosté

sbormistr a dirigent: Luká‰ Prchal

pofiádá: Chorus Angelus,
www.noise,cz/chor

http://www.noise,cz/chor

DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ V DUBNU 2005
V SÁLE DR. FŰRSTA

1. dubna, pátek ve 20 hod. (divadlo pro dospûlé i nedospûlé diváky)
BUCHTY A LOUTKY – PES BASKERVILLESSK .̄ Dle A. C. Doyla.

2. dubna, sobota v 15 hod.(divadlo pro dûti od 3 let)
BUCHTY A LOUTKY - BABKA CH≈APKA
Na motivy anglické lidové pohádky.

29. dubna ve 20 hod. (koncert)
IVAN HLAS A HOST KNEZAPLACENÍ

V kvûtnu uvidíte a usly‰íte:
6. kvûtna - Martin Mykiska - S rodinou v Himaláji - beseda s promítáním

21. kvûtna v karlickém kostele - Koncert duchovní hudby

27. kvûtna - Mariana Chmelafiová a Zdenûk Král - ·ansony a pekelnû senti-

mentální písnû Martina Hrdliãková

Tento charitativní ples pofiádan˘

obãansk˘m sdruÏením Dolní

Berounka s podporou Nadace Di-

voké husy pro stacionáfi Náruã se

vydafiil. Atmosféra byla pfiátelská,

pfiedtanãení vitální a kapela, kterou

dodala agentura Jazz Revue, umûla

v‰ecko. Masky byly nápadité 

a v jejich soutûÏi zvítûzili tradiãnû 

a zaslouÏenû manÏelé Bartákovi.

Díky patfií mnoh˘m dobrovolníkÛm

podílejícím se na organizaci, v‰em,

ktefií vûnovali dary do rozsáhlé 

a rozmanité tomboly, a samozfiejmû

úãinkujícím.

První pfiedtanãení provedli ãlenové

fievnického Klíãku pod vedením

paní Chroustové, zatanãili ãa-ãu.

Ukázky standardních tancÛ valãík,

waltz a tango pfiedvedli pozdûji ãle-

nové taneãního klubu Silueta Praha -

pár Pavel Vito‰ek a Veronika

Men‰íková. 

Moderátor veãera Ondfiej Hejma

osvûdãil pohotovost a suverenitu, se

kterou i v masce vodníka dokázal

udrÏet patfiiãnou úroveÀ.

V neposlední fiadû je tfieba podûko-

vat nájemcÛm sálu, ktefií pfii charita-

tivní akci v˘znamnû sníÏili nájem 

a tím v podstatû zv˘‰ili v˘tûÏek. 

Díky a na shledanou!

Téma na pfií‰tí roãník uÏ se r˘suje!
VS

ŘÍČNÍ LÁZNĚ U KUČINŮ

Miroslav Barták opût pfiekvapil úÏasn˘m nápadem a dokonal˘m zpra-
cováním plesové masky. S klíãi na vû‰áku protancoval veãer, aniÏ by je
ztrácel ãi ohroÏoval partnerky. Samozfiejmû nemûlo smysl fotit ho
zepfiedu.

do 10.4. Galerie No1 V̆ stava UMPRUM a Dílna v sadech

3. 4. 18,00 sál Zámeãku Lubomír Doãkal - kytarov˘ koncert 

6.4. 10,00 sál Zámeãku Setkání seniorÛ pfii harmonice 

6.4. 19,00 Galerie No1 Katka ·arközy - koncert

15.4.  17,00 dech. tfi. ZU· Beseda nad kronikami

20.4. 19,00 Galerie No1 Ta Jana z Velké Ohrady - koncert

24. 4. 18,00 sál Zámeãku Klec – koncert klezmerové skupiny

KULTURNÍ PŘEHLED - duben 2005
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dvorci, vysoké dfievûné soudcovské

stolice na dvorcích a uprostfied mezi

horními dvorci vpravo od „empajr-

ky“ leÏí na zemi bílá dfievûná lajno-

vaãka s kbelíkem na bílou mouãku.

S pomocí perforované plechové

nabûraãky se mouãka sypala do ‰tûr-

biny uprostfied lajnovaãky a jejím

pfiená‰ením se postupnû vytváfiely

ãáry na dvorci. Bûda, kdyÏ mouãka

de‰tûm zvlhla! Dnes se jiÏ na v‰ech

antukov˘ch dvorcích pouÏívají

obr. z r. 1930

ŠACHY
¤evnick˘m dûtem se v krajském
pfieboru dafií
Cyklus turnajÛ základního kola KP

mládeÏe pokraãoval v únoru ãtvrt˘m

kolem v Roztokách u Prahy, kterého

se zúãastnilo také 12 dûtí ze ‰acho-

vého krouÏku ·K ¤evnice. I tento-

krát se dafiilo, v nejmlad‰í kategorii

do deseti let obsadil 4. místo Martin

Derco (nar. 1996) a v kategorii do

dvanácti let druhé místo Daniel

·Èastn˘ (1995). V této kategorii

nehráli její dva nejvût‰í favorité -

Jindfiich Paukert (1994) a Ondfiej

Franc (1995), oba hrají za ¤evnice,

ktefií se pfiesunuli do kategorie ãtr-

náctilet˘ch, kde si poãínali tak

dÛraznû, Ïe Jindfiich turnaj vyhrál a

Ondra skonãil druh˘. Skuteãnost, Ïe

nám dorÛstá silná ‰achová generace

pak potvrdilo umístûní dal‰ích fiev-

nick˘ch dûtí v této kategorii: obsadi-

li jsme totiÏ pût z prvních ‰esti míst,

kdyÏ na 4. místû skonãil Patrik

Krejãí (1993) následován Janem

·vachem (1992) a Ondfiejem

Bajgarem (1992). Úspûch fievnické

v˘pravy pak zavr‰ili Petr TuroÀ

(1991) tfietím místem v kategorii do

‰estnácti let a Petra Havlíková

(1994) také tfietím místem mezi

mlad‰ími dívkami. Vítûzové ostat-

ních kategorií: H16 Jan Fiala (1991,

âesk˘ Brod), H12 Michal Paprãka

(1994, Úholiãky), H10 Jan Rosen-

baum (1996, Zdice).

DruÏstvo dospûl˘ch koneãnû
vyhrálo
Po ‰esti prohrách a jedné remíze se

umûlé „lajny".

Je‰tû sonda do ‰ir‰í historie: V roce

1930 uspofiádal LTC ¤evnice 

V. mezinárodní tenisové mistrovství

stfiedních âech a souãasnû V. pfiebor

¤evnic, Karel KoÏeluh (nar. 1895)

získal po‰esté za sebou titul profesi-

Z ŘEVNICKÉ KOPANÉ
¤evnice se zúãastnily turnaje ve ·tûrboholích se stfiídav˘mi úspûchy. Zkou‰eli

se dorostenci a nové posily.

Fotbal - jarní kolo I. A tfiídy, skupina A J. ·.

druÏstvu dospûl˘ch ·K ¤evnice

podafiilo v regionálním pfieboru

koneãnû zvítûzit a posunout se na

pfiedposlední, desáté místo celkové-

ho pofiadí. Soupefiem bylo druÏstvo

Jawa Brodce, pohybující se upro-

stfied tabulky. Soupefi pfiijel jen 

v sedmi hráãích a neobsadil první

‰achovnici, takÏe jsme vedli 1:0 uÏ

na zaãátku. Obvyklou pfiestfielku na

druhé ‰achovnici tentokrát Martin

Válek prohrál, na tfietí se v‰ak poda-

fiilo zvítûzit Pavlu Boháãovi a na

ãtvrté ‰achovnici zase Jifií Ledvinka

neustál sloÏitou pozici. Jako lev

bojoval na páté ‰achovnici Karel

âihák, kterému se podafiilo v nev˘-

hodné pozici pfiiostfiit hru tak, Ïe se

ve vzniklé situaci opatrnû hrající

soupefi pfiestal orientovat a Karel 

s pfiehledem zvítûzil. Na ‰esté

‰achovnici snadno prohrál Jaroslav

Kocourek. Lví podíl na vítûzství

¤evnic pak mûly dûti hrající na

posledních dvou ‰achovnicích: deví-

tilet˘ Ondfiej Franc si s pfiehledem

vynutil remízu, kterou soupefi

nechtûl ve vyrovnané koncovce pfii-

jmout. Na osmé ‰achovnici pak

zazáfiil dvanáctilet˘ Jan ·vach, kdyÏ

na‰el velmi neotfielé fie‰ení ve zdán-

livû rovné pozici a zvítûzil pomocí

efektní obûti stfielce. Seãteno to zna-

menalo vítûzství ¤evnic v nejtûsnûj-

‰ím pomûru 4,5:3,5.

Jan Paukert

¤evnice – Brodce: Jaroslav Kocourek (vpfiedu) tentokrát prohrál, ale Ondfiej Franc (uprastfied) dokázal remízovat 
a Jan ·vach hezkou kombinací vyhrál.

onálního mistra svûta v tenise 

a v Davisovû poháru se âeskoslo-

vensko v sestavû Jan KoÏeluh (nar.

1904) a Roderich Menzel (nar.

1907) probojovalo do semifinále

evropského pásma.

Kö

datum domácí hosté zaãátek
26.3. ¤evnice Mutûjovice 15

2.4. Tuchomûfiice ¤evnice 16,3

9.4. ¤evnice Slan˘ 16,3

16.4. V. Dobrá ¤evnice 17

23.4. ¤evnice FC Jesenice 17

30.4. Sp. Pfiíbram ¤evnice 17

7.5. ¤evnice N. Knín 17

14.5. Lodûnice ¤evnice 17

21.5. ¤evnice â. L. Beroun 17

28.5. N. Stra‰ecí ¤evnice 17

4.6. ¤evnice Mûchenice 17

11.6. ¤evnice Nelahozeves 17

19.6. Mûlník ¤evnice 17

Pohled na tenis pfied 75 lety - rok
1930.
Na uvefiejnûné pohlednici je zobra-

zen tenisov˘ areál LTC ¤evnice 

v ulici Legií v roce 1930, tedy pfied

75 lety. 

Z dne‰ního pohledu jsou zde zajíma-

vé napfi. ãerstvû zasazené stromy 

v prostoru mezi horními a dolními

TENIS
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Petr Pospí‰il, ¤evnice. Narozen
22. 3. 1966, Ïena: Gabriela, dûti
Adéla, Petr
Petfie,cel˘ Ïivot se vûnuje‰ moto-
kárám. Kdy a jak jsi zaãínal?
Aktivnû jsem zaãal v roce 1982

sv˘m prvním závodem v Berounû

ve tfiídû 125, kde se jezdilo na

postavené trati na námûstí.

Nedopadlo to ‰patnû. Dojel jsem

celkovû pát˘ ze 36 jezdcÛ na startu.

Pak uÏ to ‰lo jako na drátku, proto-

Ïe jsem nevynechal jedin˘ závod

sezóny aÏ do roku 1992, kdy jsem

skonãil ‰est˘ v mistrovství âR.

Následovala odmlka aÏ do roku

2001, kdy jsem jel vypsanou pohá-

rovou tfiídu Honda 390 pfii mistrov-

ství âR motokár, kterou se mi 

v následujícím roce podafiilo

vyhrát. Tímto jsem udûlal teãku za

sv˘m závodûním. 

Po aktivním závodûní se vûnuje‰

motokárám jako mechanik. Vím Ïe

jsi pÛsobil vÏdy u nejlep‰ích t˘mÛ.

Právû mezi rokem 92 - 96 jsem

dûlal mechanika Vladimíru Váchovi

z Písku, kter˘ mj. jezdil Mistrovství

svûta ve tfiídû 125. Pak pfie‰el na

auta a já jsem rok jezdil s Jardou

Hule‰em z âimelic jako mechanik

na mistrovství Evropy silniãních

motocyklÛ.

Ty jsi úplnû nejlep‰í ve v˘robû
závodních v˘fukÛ, coÏ je nesmír-
nû sloÏitá vûc. Vysvûtli nám to.
Je to v‰echno ruãní práce. Vypoãítat

rozmûry, rozvin atd. V̆ fuk se pak

musí cel˘ pfieklepat a pak se s ním

jde na „BRZDU“, kde se zkou‰í

v˘kon motoru. Taky jich udûlám

deset, neÏ se trefí to optimální fie‰e-

ní.

Petfie, fiekni nám jak˘m jezdcÛm
v˘fuky pfiipravuje‰?
Co se t˘ká motokár, tak v podstatû

celé závodní ‰piãce. Do silniãních

motocyklÛ jsem dûlal v˘fuky pro

Jardu Hule‰e, Bohumila Sta‰u ml. 

i star‰ího, na silniãní veterány apod.

Vím Ïe jsi v nedávné dobû zkou‰el
i okruhové závody v automobilu.
To je pravda. Jednu sezónu jsem jel

Ford Fiesta Cup s Ivanem Vr‰in-

sk˘m a s hercem Mirkem Vla-

dykou. Auta nejsou ‰patná, ale 
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MOTOKÁRY, CELÝ JEHO ŽIVOT

vám bude poskytovat
automobilov˘ závodník

a zároveÀ fievnick˘ a praÏsk˘
prodejce automobilÛ

Oldfiich Novotn˘

Alkohol za volantem.
Teì se asi mnoho suverénÛ pou-

smûje a fiekne - ten nevadí, jezdím

opatrnû nebo je‰tû lépe - jedu jen

kousek a podobnû. O tom, Ïe mají

zhor‰ené reakce, men‰í zodpovûd-

nost, nûktefií dokonce projevují

agresivitu, men‰í pud sebezáchovy

a sebekontroly, se toho jiÏ napsalo

hodnû, a pfiesto ãteme stále stejné

statistiky. A jak je to v ¤evnicích?

I Policie Praha - západ hlásí, Ïe je

toto ãast˘m pfiestupkem. Tak se

ptám, jak je moÏné, Ïe si fiidiãi

neuvûdomují, co se jim mÛÏe pfii-

hodit. Ale hlavnû, co mohou zpÛ-

sobit nûkomu jinému. Sv˘m spolu-

jezdcÛm, ostatním fiidiãÛm, cyklis-

tÛm a urãitû nejhor‰í je pak stfiet 

s chodci. Pak pfiijde trest. Myslím

si, Ïe pfii namátkov˘ch kontrolách,

i kdyÏ fiidiã nic nezpÛsobí, ale je

mu zji‰tûn alkohol, by mûl b˘t trest

tak velik˘, Ïe by to pro nûj byla

jednou pro vÏdy dostateãná v˘stra-

ha. Minimálnû pût let bez fiidiãské-

ho prÛkazu. Vzhledem k tomu, Ïe

dnes kdekoho automobil Ïiví nebo

je nezbytn˘ pfii dojíÏdûní za prací,

by si asi kaÏd˘ tu skleniãku dobfie

rozmyslel. To snad stojí za zamy‰-

lení.

RADY MOTORISTŮM

v motokáfie je daleko více adrenali-

nu za ménû penûz.

Je‰tû závodí‰ na motokáfie? A co
tvÛj syn? 
Jak uÏ jsem zmínil. Já si myslím, Ïe

jsem skonãil. Rád se svezu, ale jen

pro radost. Pfiál bych si, aby to

závodûní chytlo za pár let i mého

syna a já bych mohl jeho prostfied-

nictvím pokraãovat.

Dûkuji za rozhovor.
Olda Novotn˘ 


