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Mûsto ¤evnice, zastoupené starostou Miroslavem Cvancigerem, ãiní
tímto v souladu se zákonem ãíslo 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách,
otevfiené fiízení k podání nabídky na realizaci akce:

„VyuÏití domu ãp. 3 formou dlouhodobého pronájmu“

1. Zadavatel
Mûsto ¤evnice, námûstí Krále Jifiího z Podûbrad 74, 252 30 ¤evnice, zastou-

pené panem Miroslavem Cvancigerem, starostou, tel. 257 720 150

2. Vymezení plnûní vefiejné zakázky:
Pfiedmûtem plnûní vefiejné zakázky je vyuÏití domu ãp. 3 formou dlouhodo-

bého pronájmu

1) Návrh zpÛsobu vyuÏití domu a venkovních ploch 

2) Návrh eventuálních úprav domu nutn˘ch pro zam˘‰lené vyuÏití 

3) Harmonogram úprav a oprav

4) Návrh délky pronájmu

3. Místo plnûní zakázky:
Místem plnûní vefiejné zakázky je dÛm ãp. 3 v ¤evnicích, vãetnû pozemku 

ã. parc. 217 v k. ú. ¤evnice o v˘mûfie 203 m2.

Pfiípadné dotazy zodpoví tajemník MûÚ ¤evnice Ing. Miroslav Zíma, tel. 257

720 151, 603 508 806.

4. PoÏadavky na prokázání kvalifikaãních pfiedpokladÛ:
Základní kvalifikaãní kritéria splÀuje uchazeã nebo zájemce,

a) kter˘ není v likvidaci,

b) proti kterému v uplynul˘ch 3 letech nebyl prohlá‰en konkurs nebo konkurs

nebyl zru‰en pro nedostatek majetku,

c) kter˘ nemá v evidenci daní zachyceny daÀové nedoplatky,

d) kter˘ nebyl pravomocnû odsouzen pro trestn˘ ãin nebo do‰lo k zahlazení

odsouzení trestného ãinu,  jehoÏ skutková podstata souvisí s pfiedmûtem pod-

nikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto pod-

mínku splÀovat  statutární orgán nebo kaÏd˘ ãlen statutárního orgánu, vedou-

cí organizaãní sloÏky zahraniãní právnické osoby nebo statutárním orgánem

povûfien˘ zástupce,

e) kter˘ nemá nedoplatek na pojistném a na penále na vefiejné zdravotní poji‰-

tûní, nebo na pojistném a na  penále na sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na

státní politiku zamûstnanosti, s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy bylo povoleno spláce-

ní ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

Uchazeã nebo zájemce prokazuje splnûní kvalifikaãních kritérií a), b), c) a e)

prohlá‰ením, splnûní kritéria d) v˘pisem z evidence Rejstfiíku trestÛ nebo

jin˘m odpovídajícím dokladem ne star‰ím neÏ 6 mûsícÛ.

5. Finanãní a ekonomickou zpÛsobilost 
prokazuje uchazeã nebo zájemce vyjádfiením banky, u níÏ má uchazeã nebo

zájemce veden bûÏn˘ úãet, o schopnosti uchazeãe nebo zájemce plnit své

finanãní závazky.

6. ZpÛsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle uveden˘ch kritérií:

a) Nabídková cena za pronájem 

b) ZpÛsob vyuÏití domu a venkovních ploch 

c) Úprava a oprava domu

7. Místo, lhÛta a podmínky pro podání nabídek:
Nabídky je moÏné zaslat doporuãen˘m dopisem na adresu zadavatele tak,

aby byly doruãeny zadavateli nejpozdûji do 11.00 hod. dne 30. 6. 2005, nebo

je pfiedat osobnû v podatelnû MûÚ mûsta ¤evnice od 9.00 do 11.00 hod. dne

30. 6. 2005. Nejpozdûj‰í termín pro odevzdání nabídek je 30. 6. 2005 v 11.00

hod. Ve‰kerá rizika spojená s doruãením jeho nabídky nese v˘hradnû zájem-

ce.

Nabídky musí b˘t vyhotoveny v ãeském jazyce, v uzavfiené obálce (na uza-

vfiení opatfiené razítkem) a oznaãené názvem „Pronájem domu ãp. 3“

Nabídky podané v neuzavfien˘ch nebo neoznaãen˘ch obálkách, ãi v obálkách

po‰kozen˘ch tak, Ïe je moÏné obsah obálky vyjmout, nebudou do v˘bûrové-

ho fiízení pfiijaty, stejnû tak jako nabídky pfiedloÏené po stanoveném termínu.

Uchazeãi jsou sv˘mi nabídkami vázáni do vyrozumûní o v˘bûru nejvhodnûj-

‰í nabídky, nejpozdûji v‰ak do 30 dnÛ ode dne následujícího po odevzdání

nabídek.

8. Vyhodnocení v˘bûrového fiízení a oznámení jeho v˘sledkÛ
Komise na základû zvefiejnûn˘ch kritérií vybere nejvhodnûj‰í nabídku 

a doporuãí ji zadavateli. Zadavatel na základû závûrÛ hodnotící komise roz-

hodne o nejvhodnûj‰í nabídce a za‰le v‰em uchazeãÛm na závaznou kontakt-

ní adresu oznámení o v˘sledku v˘bûrového fiízení bez zbyteãného odkladu.

Souãasnû zadavatel vyzve vítûze v˘bûrového fiízení v prÛbûhu zákonné lhÛty

k podpisu smlouvy o provedení díla. 

9. Náklady na úãast ve v˘bûrovém fiízení:
Náklady spojené s úãastí ve v˘bûrovém fiízení nese uchazeã a nebudou mu

zadavatelem hrazeny.

10. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo podmínky této v˘zvy zmûnit, zru‰it ji, jakoÏ 

i bez udání dÛvodÛ v‰echny nabídky odmítnout a neuzavfiít smlouvu se Ïád-

n˘m z uchazeãÛ.

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY

Upozornění!
Mobilní telefon na VHS Benešov - 603 589 799.

RENOVACE
STYLOVÉHO NÁBYTKU

JAN VONDRÁK
Renovuji nábytek i velmi poškozený, jak 

z tvrdého, tak i měkkého dřeva. Postupy lze konzultovat.
Cenu dohaduji předem. Dopravu mohu zajistit.

Pražská 55, Řevnice
Tel.: 603 701 095

E-mail: renab.vondrak@seznam.cz

Sběr nebezpečného odpadu je objednán na 4. 6.
2005 v době 8.30 až 12.00 hod. na náměstí u Klápy.

AUTO·KOLA DOB¤ICHOVICE
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)
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

��
Pan starosta M. Cvanciger a místostarosta V. Zdráhal nav‰tívili tento
mûsíc mûsto LuÏice u Hodonína, kde byli pfiijati místními zastupiteli.
DÛvodem náv‰tûvy byla v˘mûna zku‰eností s provozy obou mûst, která
by mohla vést k jejich dlouhodobé spolupráci.

��
¤editel Základní ‰koly ¤evnice PhDr. Zdenûk Ko‰Èál a ãlenové Komise
‰kolské a kulturní Ing. Iva Velflová, Ing. Ivana Veselá a Bohuslava
Drvotová vypracovali podle zákonu ãíslo 561/2004 Sb., o pfied‰kolním,
základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání ·kolní vzdû-
lávací program. Tento rámcov˘ program umoÏÀuje míãové sporty. Ve
‰kolním roce 2005/2006 bude zaveden nov˘ program pro 1. a 6. roãník.
Pro 2. stupeÀ bude zavádûní ukonãeno ve ‰kolním roce 2008/2009 a pro
1. stupeÀ ve ‰kolním roce 2009/2010.

��
Vefiejné osvûtlení

Vladimír Kfiivánek seznámil Radu mûsta s návrhem oprav a investic
vefiejného osvûtlení v roce 2005. Celkové navrÏené náklady jsou ve v˘‰i
493.000 Kã, z toho z rozpoãtu mûsta se uhradí 227.000 Kã.
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dûl. A proto jsem s velk˘m nad‰ením

pfiijal zprávu o tom, Ïe nûco podob-

ného vzniká i v na‰em regionu a to

pfiímo v âerno‰icích. Regionální

veletrh âerno‰ice. Ideální pfiíleÏi-

tost, jak se prezentovat ve svém nej-

bliÏ‰ím okolí za vynaloÏení mini-

málních nákladÛ a ãasu a tím se pro-

sadit v regionu, kde bydlím, Ïiji

nebo pracuji, a navíc tímto ve‰ke-

r˘m konáním ho také formuji. První

roãník 2003 byl tím správn˘m zaha-

jovacím kolem, kdy se provûfiovala

schopnost organizátorÛ - ·iba agen-

cy, zda je moÏné nûco takového

uvést do Ïivota i tady u nás. Zúãast-

nilo se pár desítek vystavovatelÛ 

a pár stovek náv‰tûvníkÛ. Ale cha-

rakter akce byl spí‰ místní neÏ regi-

onální. Nevadí. Druhé kolo v r. 2004

jiÏ veletrh posunulo i za hranice

mûsta, kdy byl patrn˘ pozvoln˘

nárÛst popularity, ale k akci celore-

gionálního formátu zÛstal veletrh

zatím jen na tfiech ãtvrtinách cesty.

Leto‰ní 3. roãník kter˘ se uskuteãní

29. 4. - 1. 5. 2005 a je situován do

prostor Clubu Kino, pfiilehl˘ch pro-

stor sokolovny a venkovních prostor 

s pfiístavbou montované haly, by mûl

rÛst tohoto veleTRHU posunout zas

o pûkn˘ kus dopfiedu. Leto‰ní roãník

je ve znamení spolupráce nejen ·iba

agency a Sokola, ale zejména i mûs-

ta âerno‰ice a ostatních místních

úfiadÛ v celém regionu, coÏ by se

mûlo projevit nejen na mnoÏství

vystavovatelÛ a náv‰tûvníkÛ, ale 

i jako v˘znamn˘ krok k populariza-

ci této akce. Pro tento roãník je kla-

den vût‰í dÛraz nejen na vlastní pre-

zentaci, ale zejména na prodejní

charakter veletrhu. Pfiipravuje se

mnoho prezentaãních akcí rÛzn˘ch

v˘robkÛ, sluÏeb a produktÛ, ale

zároveÀ i bohat˘ doprovodn˘ pro-

gram. V rámci veletrhu se pfiedstaví

jednotlivá mûsta a obce, rÛzné spol-

ky a organizace jak propagaãními

materiály, filmov˘mi spoty, tak i pfií-

mou prezentací. Vystoupí hudební

REGIONÁLNÍ VELETRH ČERNOŠICE
skupiny, taneãní krouÏky, ale i dal‰í

kulturní soubory, spolky a sdruÏení.

Z toho je patrné, Ïe se organizátofii

veletrhu snaÏí nabídnout vystavova-

telÛm a náv‰tûvníkÛm co nej‰ir‰í

spektrum produktÛ a ãinností, které

se v regionu nacházejí. Chtûl bych

Vás pozvat na tento Regionální

âerno‰ick˘ veletrh aÈ jiÏ jako vysta-

vovatele nebo jako náv‰tûvníky,

neboÈ bez Va‰í úãasti je takováto

akce vlastnû zbyteãná. Neberte to

tak, jako Ïe si nûkdo zase nûco vy-

myslel a do nûãeho nás tlaãí. Ale pfii-

jmûte nabízenou moÏnost, Ïe kdyÏ

tam pfiijede nûkdo odjinud, tak nám

bude tfieba taky závidût tu urãitou

hrdost a sounáleÏitost s místem kde

Ïijeme. 

Dal‰í informace na: www.r-v-c.c

P. BlaÏenín

Pfii cestách po zahraniãí, zejména 

u na‰ich nejbliÏ‰ích sousedÛ, mû jiÏ

pfied nûkolika lety pfiekvapila urãitá

jejich hrdost a sounáleÏitost s mís-

tem kde Ïijí. Chodí k místnímu

pekafii pro rohlíky, boty kupují vedle

na námûstí v prodejnû bot, auta

kupují na zaãátku vesnice v místním

autosalónu a garáÏ si nechají posta-

vit od místní tesafiské nebo stavební

firmy. Nejinak je tomu, kdyÏ prová-

dí rekonstrukci domu nebo pofiizují

nové záclony. I k holiãi nebo na

masáÏ to je jenom o pár domÛ maxi-

málnû blokÛ dál. PovaÏoval jsem to

z hlediska regionu za velmi pfiíjem-

né a navíc i prospû‰né. Je vidût, Ïe

obrovské hypermarkety jsou zde jiÏ

o pár pátkÛ déle a okouzlení 

z obrovsk˘ch nákupních svatostán-

kÛ jiÏ pominulo. A co víc. Dokonce

v mnoha mal˘ch mûsteãkách jsem

narazil na místní regionální v˘stavy

ãi veletrhy, na kter˘ch se v‰ichni, co

nûco vyrábûjí, prodávají, opravují,

zprostfiedkovávají nebo dûlají jiné

sluÏby, prezentují. A to za hojné

úãasti náv‰tûvníkÛ - potencionálních

zákazníkÛ. Tato skuteãnost mû nad-

chla a pfiiznám se, Ïe jsem jim závi-

Cel˘ svût se rozlouãil tento mûsíc 

s papeÏem Janem Pavlem II., cel˘

svût se poklonil jeho památce.

ZÛstala po nûm velká nadûje z jeho

skutkÛ, ze síly jeho my‰lení.

Nepfiestaneme mu b˘t vdûãni za

jeho zásluhy na osvobození zemí

v˘chodní Evropy od komunismu.

VzpomeÀme na nûj citátem z jeho

knihy Vstoupit do nadûje:

... bázeÀ pfied Bohem je poãátkem
moudrosti. A moudrost stojí mezi
dary Ducha svatého na prvním
místû. Proto je ãlovûku v‰ech dob 
a zejména souãasnému ãlovûku
zapotfiebí pfiát, aby mûl bázeÀ pfied
Bohem. Z Písma svatého víme, Ïe
tato bázeÀ, která je poãátkem
moudrosti, nemá nic spoleãného se
strachem otroka. Je to synovská
bázeÀ, nikoli poníÏená!
... aby se souãasn˘ ãlovûk osvobodil
od strachu ze sebe sama, ze svûta,
ostatních lidí, pozemsk˘ch mocnos-
tí a utlaãovatelsk˘ch systémÛ, aby
se osvobodil ode v‰ech pfiíznakÛ
poníÏeného strachu pfied onou
“neporazitelnou mocí”, kterou
vûfiící naz˘vá Bohem, je tfieba mu ze
srdce pfiát, aby si ve svém nitru nesl
a pûstoval pravou bázeÀ pfied
Bohem, která je poãátkem moud-
rosti.

PapeÏ Jan Pavel II. pfii své druhé
náv‰tûvû na PraÏském hradû

v roce 1995
Foto a text Helena Rytífiová

ROZLOUČENÍ SE SVATÝM OTCEM

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
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V leto‰ním roce vzpomínáme 60.

v˘roãí ukonãení II. svûtové války -

jedné z nejhrÛznûj‰ích v dûjinách

lidstva. Tato válka pfiinesla mnoho

útrap a obûtí, na které nelze zapo-

menout. Na tomto mstû chci vzpo-

menout na‰ich spoluobãanÛ Ïidov-

ské národnosti, ktefií je‰tû v prvních

letech války Ïili s námi v ¤evnicích

a stali se obûÈmi holocaustu.

Seznam obûtí jsem získal za laska-

vého pfiispûní Îidovského muzea 

v Praze, jehoÏ pokladem je i karto-

téka vedená v terezínském ghettu

panem Josefem Polákem, na‰ím

b˘val˘m obãanem (bydlel v ¤ev-

nicích na námûstí ãp. 22), kterému

se podafiilo na konci války ji zachrá-

nit pfied zniãením a po válce se stala

dÛleÏit˘m zdrojem dat a informací.

Seznam obsahuje jména 49 obûtí 

a byl sestaven podle místa, kde

do‰lo k jejich zatãení. U vût‰iny

jmen najdete kromû data narození

datum pfiíjezdu do terezínského

ghetta a datum odjezdu z Terezína

na v˘chod, spolu s cílem transportu.

Datum odjezdu z ghetta je vût‰inou

poslední zprávou o osudu obûtí. 

V tûchto pfiípadech je datum v rubri-

ce 7 v závorce a je totoÏné s datem 

v rubrice 5. V opaãném pfiípadû je 

a skuteãn˘m datem úmrtí pfiipsáno

místo. Ve tfiech pfiípadech se jedná 

o úmrtí v terezínském ghettu, odkud

obûÈ nebyla dále deportována, ve

tfiech pfiípadech je známo datum 

a místo smrti po deportaci na

v˘chod. Pan Rudolf Friedmann byl

zatãen a zahynul v Terezínû, patrnû 

v Malé pevnosti, protoÏe zatãení,

pokud nebyli „za trest“ zafiazeni do

nejbliÏ‰ího transportu, nebyli posí-

láni do ghetta.       (pokraã. na str. 5)

1 – pfiíjmení, 2 – jméno, 3 – narozen, 4 – dat. pfiíjezdu do Terezína, 5 – dat. odjezdu na v˘chod, 6 – cíl transp.
na v˘chod, 7 – dat. úmrtí
1 2 3 4 5 6 7
Bulova Adolf 10. 09. 1895 12. 09. 1942 01. 10. 1944 Osvûtim13. 12. 1944 Dachau

Bulova Edvard 22. 06. 1922 12. 09. 1942 01. 10. 1944 Osvûtim18. 01. 1945 Dachau

Bulova Hanu‰ 04. 03. 1925 12. 09. 1942 01. 10. 1944 Osvûtim09. 03. 1945 Dachau

Bulovová Eli‰ka 24. 03. 1898 12. 09. 1942 04. 10. 1944 Osvûtim (04.10.44)

Bulovová Eva 12. 07. 1930 12. 09. 1942 04. 10. 1944 Osvûtim (04.10.44)

Friedmann Rudolf 21. 10. 1883 zatãen 09. 09. 1943 Terezín

Funkenstein Gustav 30. 04. 1888 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Funkenstein Hanu‰ 21. 01. 1936 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Funkenstein Harry 08. 3. 1930 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Funkensteinová AlÏbûta 10. 08. 1931 12. 09. 1942 22.09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Funkensteinová Erna 29. 12. 1899 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Funkensteinová Olga 30. 07. 1893 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Funkensteinová Wanda 06. 01. 1930 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Grünfeld Zdenûk 19. 03. 1885 12. 09. 1942 26. 10. 1942 Osvûtim (26.10.42)

Grünfeldová Marie 19. 03. 1889 12. 09. 1942 26. 10. 1942 Osvûtim (26.10.42)

Guttmann Hugo 21. 05. 1888 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Hirsch Bernard 02. 08. 1875 10. 08. 1942 19. 10. 1942 Treblinka (19.10.42)

Hirsch Zikmund 25. 11. 1880 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Hirschová Hedvika 16. 08. 1881 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Hirschová Ilsa 19. 07. 1918 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22..09.42)

Hirschová Marie 22. 09. 1872 10. 08. 1942 19. 10. 1942 Treblinka (19.10.42)

Hirschová Pavla 14. 06. 1906 10. 08. 1942 20. 08. 1942 Riga (22.08.42)

Kerber Karel 07. 09. 1877 23. 07. 1942 06. 11. 1942 Terezín

Kratochvílová Anna 05. 01. 1894 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Löwensteinová Pavla 28. 01. 1880 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Löwy Arnold 03. 06. 1896 10. 08. 1942 20. 08. 1942 Riga (20.08.42)

Löwy Gustav 11. 02. 1868 03. 08. 1942 19. 10. 1942 Treblinka (19.10.42)

Markus Bedfiich 12. 08. 1885 12. 09. 1942 26. 10. 1942 Osvûtim (26.10.42)

Markusová Hana 03. 01. 1899 12. 09. 1942 26. 10. 1942 Osvûtim (26.10.42)

Pacovská Marta 10. 11. 1894 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Pacovsk˘ Bohumil 29. 12. 1884 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Polák Ludvík 17. 05. 1864 03. 08.1942  14. 01. 1943 Terezín

Polaková Berta 07. 10. 1868 03. 08. 1942  23. 10. 1944 Terezín

Poláková Marie 18. 04. 1898 10. 08. 1942 26. 10. 1942 Osvûtim (26.10.42)

Stein Rudolf 02. 07. 1883 12. 09. 1942 26. 10. 1942 Osvûtim (26.10.42)

Steiner Erich 10. 09. 1925 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Steiner Josef 05. 05. 1886 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Steiner Josef 01. 07. 1892 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Steiner Robert 15. 10. 1885 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Steinerová Gertruda 20. 4. 1924 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Steinerová Gertruda 20. 06. 1905 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Steinerová Hedvika 24. 12. 1929 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Steinerová Klára 08. 08. 1891 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Steinerová Marta 29. 07. 1889 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Steinerová Zuzana 07. 01. 1927 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Steinová Ida  15. 01. 1888 12. 09. 1942 26. 10. 1942 Osvûtim (26.10.42)

Strejãková Emilie 06. 02. 1894 12. 09. 1942 22. 09. 1942 Mal˘ Trostinec (22.09.42)

Sylvín Karel 15. 07. 1900 20. 11. 1942 06. 09. 1943 Osvûtim (06.09.42)

Weissová Bedfii‰ka 06. 10. 1878 12. 09. 1942 08. 10. 1942 Treblinka (08.10.42)

Je tfieba se zmínit i o rodinû Neuma-
nnov˘ch, která bydlela v ¤evnicích,
Dvofiákova ul. ã. 776 a není v sezna-
mu uvedena, neboÈ dÛm ã. 766 spadal
za války do katastru Zadní Tfiebanû,
takÏe je uvedena dle místa zatãení, ale
neúplnû. Proto uvádím jejich rodo-
kmen s dosaÏiteln˘mi daty.
Tímto v˘ãtem stoupl poãet obûtí holo-
caustu fievnick˘ch obãanÛ Ïidovské
národnosti na 57. Prosím o tichou
vzpomínku a zachování jejich jmen 
v úctû.

OBĚTI HOLOCAUSTU – ŘEVNICE
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OkamÏitû po vydání fievnického

Almanachu se ãlenové Letopisecké

komise rozhodli, Ïe nûkteré kapitoly

z nûho postupnû doplní a poÏádali 

o pomoc i vefiejnost. BohuÏel, nikdo

se neozval, a tak ve‰kerá práce

zÛstala na samotn˘ch ãlenech komi-

se. Dnes se pokusíme doplnit histo-

rii z kvûtna 1945. Pramenem jsou

jednak osobní vzpomínky autora, ale

hlavnû kniha velitele stráÏní jednot-

ky v ¤evnicích, majora v.z. Jifiího

M. Sklenáfie, nazvané prostû „1945“.

5. kvûtna 1945 se na fievnickém nád-

raÏí objevují ãeskoslovenské prapo-

ry. Ve mûstû debatují skupiny obãa-

nÛ. Sledují vojáky generála Vlasova,

ktefií právû odzbrojili nûmeckou

posádku, nûkolik pu‰ek rozdali

lidem okolo. V lese se stfiílí, vojáci 

z mû‰Èanky ustoupili do lesa a posta-

vili se na odpor, ten pfiesila VlasovcÛ

brzy zlomí. âeskoslovenské vlajky

jsou jiÏ na mnoha domech. Mezitím

rozhlas vysílá zprávu: V Praze vy-

puklo povstání! Na radnici se hlásí

první dobrovolníci a formuje se

Revoluãní národní v˘bor v ãele 

s pplk. âesnovsk˘m. V̆ bor dává

pfiíkaz k vytvofiení stráÏního oddílu.

Nejvût‰í pfiekáÏkou k jeho akce-

schopnosti je nedostatek zbraní,

vítanou pomocí se stávají dva obrnû-

KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI 1945 V ŘEVNICÍCH

né transportéry, které na‰tûstí pouze

málo po‰kodil vãerej‰í nálet hloub-

kov˘ch stíhaãek. Je rozhodnuto

postavit na praÏské silnici obrannou

barikádu.

6. kvûtna procházejí mûstem dal‰í

oddíly generála Vlasova smûrem na

Prahu. Koneãnû zaãíná fungovat

stráÏní oddíl pod vedením npor. 

v.z. Sklenáfie. Oddíl má hlídat vûzni-

ci umístûnou v mû‰Èanské ‰kole.

Jsou tu místní kolaboranti, ãeta

nûmeck˘ch vojákÛ a stále jsou pfii-

vádûni dal‰í. Mezitím Radotín Ïádá

o pomoc a vyslání dvou obrnûn˘ch

vozÛ. Ty jsou ale nedostateãnû

vyzbrojené. Nakonec do Radotína

nedojely. Zastavilo je nûmecké dûlo-

stfielectvo  od Zbraslavi.

Revoluãní národní v˘bor horeãnû

pracuje, aby zklidnil Ïivot ve mûstû,

ale 9. kvûtna pfiichází zpráva, Ïe

smûrem na ¤evnice postupují

nûmecké tanky, pravdûpodobnû

mar‰ála Schörnera. Pfiedseda RNV

nafiizuje v pfiípadû nouze evakuovat

vûznû do Hostomic. StráÏní oddíl je

jiÏ mnohem poãetnûj‰í, má ale k dis-

pozici jen pu‰ky, nepfiíli‰ mnoho

nábojÛ a ruãních granátÛ. Za této

vyostfiené situace se objevuje zprá-

va, bohuÏel nepravdivá, Ïe se blíÏí

americká armáda. Místo ní pfiijíÏdí

ustupující nûmecká armáda. Co

potom následovalo, není zrovna

pûknou vizitkou nûkter˘ch místních

obãanÛ. PfiijíÏdí nûmecké osobní

auto s dÛstojníky, Ïádajícími voln˘

prÛjezd mûstem. Odmítnout by bylo

vzhledem k naprosté pfievaze tanko-

vé kolony ‰ílenstvím. Je‰tû neÏ se

objeví první tanky, nûkolik místních

„hrdinÛ“ se zmocní auta, zajme fiidi-

ãe a rozkrade v‰e, co bylo ve voze.

DÛstojníci se vzápûtí vracejí, tanky

dorazily. Dávají ultimátum: Buì se

okamÏitû odcizené auto s cel˘m

obsahem i s fiidiãem vrátí nebo tanky

zapálí mûsto a ãlenové RNV budou

zastfieleni. Jeden dÛstojník stfiílí

pplk. âesnovskému kolem hlavy. 

S velik˘m úsilím se podafií postupnû

vûci sehnat, chybí jen fiidiã. Na‰tûstí

nebyl zastfielen, jak nûkdo chtûl, ale

jen umístûn v obecním vûzení. Je

osvobozen a Nûmci koneãnû odjíÏ-

dûjí. Údajnû jich bylo 40 tisíc 

a navíc po zuby     (pokraã. na str. 7)

(pokraã. ze str. 4)
Vût‰ina fievnick˘ch ÎidÛ pfiijela do

Terezína 12. 9. 1942 transportem Bg

ze shromaÏdi‰tû v Praze. I ostatní

odjíÏdûli z praÏského shromaÏdi‰tû:

10. 8. 1942 transport Ba, 23. 7. 1942

Transport AAz, 3. 8. 1942 transport

AAw, 20. 11. 1942 transport Cc.

K seznamu je nutno pfiiãíst dal‰í

obûti, totiÏ ty, ktefií mezi fievnické

obãany patfiili, ale byli zatãeni jinde

neÏ v ¤evnicích. Jsou to:

Egon Freund
- zahynul v Birkenau 23. 4. 1944

Friedmann Pavel, nar. 7. 1. 1921

- zahynul v Osvûtimi 29. 9. 1944

Gáde
- bydlel v Selecké ul. ã. 678, pochá-

zel z Rakouska a pfied nástupem do

transportu se v ¤evnicích otrávil

Norbert Lustig
- zahynul v koncentraãním tábofie

Vilím
- zahynul v koncentraãním tábofie Na fotografii je rodina Bulovova (¤evnice, Potoãní ã. 32), z nichÏ se nikdo nevrátil

DÛstojníci zleva: por. Florian, npor. Sklenáfi, npor. Fuchs, ppor. Tomá‰ek
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Kostel se starým hřbitovem
a náměstí 

Na staré ozdobné fievnické pohled-

nici (obr. ã. 1), odeslané 19. 8. 1913

z ¤evnic do Mûlníka, jsou dva

zarámované obrázky. V levém

rámeãku je pohled na kostel sv.

Mofiice ze severozápadního rohu

starého hfibitova a v pravém rámeã-

ku je pohled na fievnické námûstí

smûrem od kostela s dominikán-

sk˘mi domy vlevo.

Cel˘ areál starého hfibitova s koste-

lem v ¤evnicích, postaven˘m v ba-

rokním slohu v polovinû 18. století,

je na seznamu nemovit˘ch kultur-

ních památek. Na starém hfibitovû 

u kostela se pohfibívalo do konce

roku 1930. Od ledna 1931 aÏ dosud

se pohfibívá na novém hfibitovû na

·iberném. Na levém obrázku staré

pohlednice je pfiední strana kostela

s vûÏí dobfie vidût, protoÏe ji je‰tû

Zaãátkem dubna se Klíãek zúãastnil

soutûÏní pfiehlídky dûtsk˘ch folklór-

ních souborÛ Prahy a stfiedoãeského

kraje. Pfiehlídka se konala v Selesián-

ském divadle v Kobylisích. Spolu 

s muzikou Hájíãek dûti zatanãily

pásmo Husafii. Nejvût‰í ovace sklidili

kluci díky akrobatick˘m pfieskokÛm

Řevnice na starých pohlednicích 16

nezakr˘vají dnes vzrostlé lípy stojí-

cí podél cesty do kostela. Na pra-

vém obrázku je fievnické námûstí se

dvûma dominikánsk˘mi vilami ãp.

24 a 25, které byly postaveny podle

projektÛ architekta Eduarda So-

chora pfied rokem 1900. Na fotogra-

fii je ve vile ãp. 24 patrn˘ v˘vûsní

‰tít obchodu Václava Sadílka.

Ke starému hfibitovu chci uvést tyto

dvû poznámky: 1. Za vstupní bra-

nou na hfibitov vpravo je u ohradní

zdi symbolick˘ hrob na‰ich vojákÛ,

ktefií padli bûhem I. svûtové války.

Místo se naz˘vá „Hrob v dáli“. Na

zdi jsou na dvou deskách umístû-

n˘ch po stranách velkého kfiíÏe

uvedená jména 31 padl˘ch fievnic-

k˘ch mlad˘ch muÏÛ, 7 jmen obãa-

nÛ za Zadní Tfiebanû a jméno jedno-

ho vojáka z Hlásné Tfiebanû. 

Na podzim roku 2001 byl „Hrob 

v dáli“ za podpory fievnické radnice

pfii hfie na vojáky, ale sál roztleskala 

i písniãka Já husárek mal˘ a závûreã-

ná dûkovaãka. Dûti dostaly ocenûní 

i od poroty a velk˘m uznáním byla

na‰e nominace jako jediného souboru,

kter˘ bude reprezentovat ná‰ kraj 

a Prahu na t˘denn˘m olympijském

klání v Brnû.

zrenovován a na svátek 28. 10.

2001 za pfiítomnosti starosty pana

Kadlece, fievnického faráfie pana

Ing. Mgr. Hanaãíka a vefiejnosti

slavnostnû znovuodhalen.

2. Pfii pohledu na vchod do kos-

tela je na hfibitovû vpravo vzadu 

u ohradní zdi mal˘ pomník. Na

pomníãku je obrázek a pod ním

jméno ukrajinského studenta My-

koly Rybalského, kter˘ v ¤ev-

nicích Ïil a ve dvacát˘ch letech 20.

století studoval v Praze na lékafiské

fakultû Karlovy Univerzity. Rybal-

sky svá studia nedokonãil, neboÈ po

váÏném onemocnûní zemfiel 7. 12.

1924 ve vûku 31 let. Jeho náhrobek

(obr. ã. 2) nám pfiipomíná, Ïe 

v ¤evnicích Ïila po I. svûtové válce

fiada ukrajinsk˘ch obãanÛ - emi-

grantÛ a na‰e mûsto bylo dokonce 

v letech 1927 - 1937 sídlem ukra-

jinského gymnázia.

Kö

Olympiáda se koná na konci ãervna,

zúãastní se jí nejen vybrané soubory 

z kaÏdého kraje, ale pfiedev‰ím spor-

tovci 18 sportovních disciplín. Orga-

nizátofii mají snahu pfiiblíÏit více neÏ 

4 000 dûtí co nejvíce skuteãnou atmo-

sféru zápolení pfii olympijsk˘ch hrách.

TakÏe dûti zaÏijí atmosféru zapálení

olympijského ohnû, slavnostní zaháje-

ní, slib, Ïivot v olympijské vesnici,

setkají se s v˘znamn˘mi sportovci,

ktefií tento projekt zaji‰Èují (napfi. Dana

Zátopková a dal‰í).

V mûsíci kvûtnu mÛÏete Klíãek

kaÏd˘ t˘den zahlédnout na nûjakém

folklorním festivalu. Tady v okolí

to budou âerno‰ice (21. 5.) a Zadní

TfiebaÀ (28. 5.)

PŘIPOMÍNKA!
NezapomeÀte, Ïe v nedûli 24. 4.

vystoupí od 18 hodin v sále Zámeãku

klezmerová skupina Klec pod umû-

leck˘m vedením Martina ·mída.

Klezmer (ãti klecmer) je pÛvodnû

hudba Ïidovsk˘ch venkovsk˘ch

kapel z Ukrajiny a Balkánu, jejíÏ

kontinuitu v Evropû pfieru‰il holo-

caust. V pÛvodní podobû to byla

taneãní hudba s romsk˘mi a dal‰ími

vlivy. V posledních dvaceti letech

dochází k jejímu úÏasnému návratu 

i novému v˘voji, nejdfiíve zásluhou

americké skupiny Klezmatic. V âe-

chách se klezmeru vûnuje hned nûko-

lik skupin a Klec patfií k nejlep‰ím! 

VS

ÚSPĚŠNÝ KLÍČEK

1

2
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(pokraã. ze str. 5) ozbrojen˘ch.

Dodnes jde mráz po zádech oãit˘ch

svûdkÛ, kdyÏ sledovali, jak se tanky

rozmístily po námûstí a obrátily

hlavnû dûl proti domÛm.

Válka definitivnû skonãila. Do

¤evnic pfiijela Sovûtská armáda. Po

prvním nad‰ení dochází k dosti

znaãnému ochlazení vztahÛ, kdyÏ

nûktefií vojáci i dÛstojníci si podivnû

vysvûtlují pfiátelské vztahy na‰ich

národÛ. 

Povstání skonãilo, ne tak nutnost

stráÏí pro vûznû a zajatce. Jednotka

se téÏ zúãastní pohfibu zastfielen˘ch

pro tento úãel vyhlásit mobilizaci

nûkolika roãníkÛ. Kasárnami se

stává dominikánsk˘ dvÛr pfii

Zámeãku. V̆ cvik brancÛ povedou

místní záloÏní dÛstojníci a poddÛ-

stojníci. Odvody probûhnou v po-

sádkovém velitelství ve staré ‰kole

na námûstí. Vût‰ina povolan˘ch

nastupuje ochotnû a ráda. Hlásí se

a je pfiijato asi 140 brancÛ. Na bránû

dvora se objevuje nápis “Kasárna

stráÏního praporu“. Poãet vojákÛ

ov‰em neodpovídá pojmu prapor,

jde spí‰e o rotu. V ãele jednotky stojí

npor. Jifií Sklenáfi, dále zde pracují

probûhly 15. kvûtna. V̆ zbroj tvofiily

pu‰ky ukofiistûné nûmeck˘m vojá-

kÛm a v˘strojí byly uniformy b˘va-

lého nûmeckého Afrikacorpsu.

Vyhlá‰ka RNV, aby lidé z ¤evnic 

a okolí odevzdali inventáfi zbyl˘ po

Nûmcích, se setkala s velk˘m úspû-

chem a jednotka získala dal‰í

v˘zbroj i v˘stroj. Získala i nûkolik

motocyklÛ a automobilÛ i mobilní

autodílnu. Stále lépe vycviãená rota

se mûla stát souãástí vznikající

vojenské organizace armády âSR.

Mezi její nesporné úspûchy patfiilo

zabránûní tomu, aby nezodpovûdní

mezi kter˘mi se objevil i tajemník

fií‰ského státního ministra a generála

policie v Protektorátû K. H. Franka.

Cílem bylo nasazení do pohraniãí,

kde bylo tfieba zaji‰Èovat pofiádek.

rota se pokusila o vyãi‰tûní pfiileh-

l˘ch lesÛ, kde se údajnû skr˘valo

nûkolik uprchl˘ch esesákÛ a ohroÏo-

valo obãany, zejména ty, ktefií bydle-

li na samotách. ProtoÏe by rota sama

k splnûní tohoto úkolu nemûla dost

muÏÛ, pfiipojili se i nûktefií partyzá-

ni. V˘sledek akce nebyl valn˘.

Vojáci zadrÏeli jen 4 uprchlé nûmec-

ké vojáky a zlikvidovali jeden dobfie

vybaven˘, ale prázdn˘ úkryt v lese.

Touha dÛstojníkÛ i muÏstva roty

odejít do pohraniãí se nakonec nena-

plnila, protoÏe v té dobû jiÏ zaãaly

pfievládat problémy politické – stra-

nické, kdy zejména KSâ podporo-

vala tvofiení nechvalnû proslul˘ch

Revoluãních gard (RG), které lidé

trefnû pfiejmenovali na Rabovací

gardy.

¤evnická StráÏní rota konãí svoji

ãinnost, je pozvolna rozpou‰tûna,

fiada jejích pfiíslu‰níkÛ nastupuje do

nové âeskoslovenské armády. Ve‰-

keré zachránûné souãásti v˘zbroje 

a v˘stroje jsou pfiedány do Prahy.

Îivot v republice by teì mohl poma-

lu smûfiovat k normálu. ¤evnice si

bûhem revoluce proÏily své chvíle

slávy i jejího opaku. Vzpomínky si

zaslouÏí v‰ichni ti ãestní a poctiví.

Na ty nepoctivé by se ov‰em nemû-

lo téÏ zapomenout.

Jifií V. Sklenáfi

LESNÍ DIVADLO MÁ
NOVÉ LAVIČKY

(a bude mít nová WC)

Bylo uÏ to tfieba a pravidelní náv‰tûv-

níci to vûdí. Pan Tomá‰ Svoboda se

opût projevil jako podnikatel podpo-

rující kulturu, protoÏe ví, Ïe rozpoãet

je napjat˘ a divadlo jen k stání hrát

nejde. Pan Kotûra pomohl pfii zpro-

stfiedkování nutné tlakové impregna-

ce, ãlenové Divadelního souboru

uklidili divadlo a teì uÏ se (kromû

nové sezóny) mÛÏeme tû‰it na zre-

konstruovaná WC.

�
Setkání seniorů

Tak jsme nazvali první setkání 

v Zámeãku u harmoniky, kde si

kaÏd˘ mohl s panem Bohumilem

Kosem zazpívat, dát si kávu a popo-

vídat si. Se‰lo se nás 17 a nebylo to

setkání poslední. Proã dopoledne?

ptali se mnozí. ProtoÏe je voln˘ sál,

odpoledne se zde vyuãuje. Kdo chtûl

pfiijít pfii‰el, kdo dostal pozvánku 

a nemohl - omluvil se.

Pokud se k nám chcete pfiidat, pfií‰tí

setkání seniorÛ je 27. dubna opût 

v 10 hodin v Zámeãku. Tentokrát si

zazpíváme za doprovodu klavíru

fieditelky ZU· paní Jany Klimtové.

Helena Navrátilová

�
SETKÁNÍ V PARKU

Dal‰í setkání v Havlíãkov˘ch

sadech probûhlo v sobotu 16. dubna

a bylo vysazeno 9 nov˘ch stromÛ.

Této akce se zúãastnilo asi 25 obãa-

nÛ. Taková setkání se budou opako-

vat je‰tû dvakrát a jejich termíny se

vÏdy dozvíte z plakátovacích ploch.

fievnick˘ch obãanÛ Nováka a Münd-

la.

Revoluãní národní v˘bor rozhoduje

o ustavení vût‰í vojenské jednotky a

por. Vofií‰ek a podporuãíci Tomá‰ek

a Hrdliãka. Z poddÛstojníkÛ nutno

vzpomenout zejména ãetafie Roberta

Tauscheho. Pro pofiádek: Odvody

lidé rozkradli dÛleÏité souãásti

vojenské techniky, které rota postup-

nû pfiedala vy‰‰ím armádním sloÏ-

kám v Praze, dále hlídání vûzÀÛ,

1.5. od 9,00 Námûstí Jifiího z Podûbrad Majáles

8.5. 16,00 Námûstí Jifiího z Podûbrad Setkání u pomníku

8.5. 17,00 Amfiteátr v Havlíãkov˘ch sadech Slavnostní koncert k 60. v˘roãí

ukonãení II. svûtové války

Úãinkuje Ludus Musicus a hosté

15.5. 18,00 Sál Zámeãku Oskar Petr a Jifií Vopava

18.5. 19,30 Sál Zámeãku Quattro Corde Koncert

komorního orchestru

21.5. Zájezd zahrádkáfiÛ Benátky n. J., Jabkenice, Nymburk, Pfierov nad Labem

KULTURNÍ PŘEHLED - duben 2005

DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ V KVĚTNU 2005
V SÁLE DR. FŰRSTA

6.kvûtna, pátek, FırstÛv sál ve 20 hod.
MARTIN MYKISKA - S RODINOU V HIMÁLÁJI
Po putování Antarktidou a Afghánistánem dal‰í beseda cestovatele a spisova-

tele a publicisty Martina Mykisky.

7. kvûtna, sobota, kostel sv. Martina a Prokopa v 18 hod.
ARS NOVA CONSORT - SYMPHONIA SACRA
Chrámová hudba na pfielomu renesance a baroka. 

27. kvûtna, pátek, FürstÛv sál ve 20 hod.
MINACH - ·ANSONY A JINÉ PEKELNÉ PÍSNù v podání MARIANY
CHMELA¤OVÉ a ZDE≈KA KRÁLE

Martina Hrdliãková

StráÏní rota

ruch4a  19.4.2005  15:51  Stránka 12



Ruch 5/20058

V minulém ãísle jsme pfiinesli zprá-

vu o neãekaném úmrtí v˘znamné

fievnické obãanky paní Marie

Kfiivánkové. Nyní bychom se 

o jejím Ïivotû a její vefiejné práci

chtûli rozepsat ponûkud podrobnûji.

Narodila se jako Marie Lindauerová

v ¤evnicích v Nerudovû ulici, kde

trávila své dûtství a mládí. Po mû‰-

Èanské ‰kole absolvovala dvouletou

obchodní ‰kolu v Berounû a stala se

tak profesionální úfiednicí. JiÏ v roce

1941 je pfiijata na fieditelství státních

drah, odkud odchází do sluÏeb

ministrstva zdravotnictví. Touto

zmûnou zaãíná její zamûstnanecká

pouÈ. Po narození syna pracuje 

v místû bydli‰tû jako prodavaãka

Jednoty, potom na fievnické po‰tû 

a nakonec zase u dráhy. Zde nastu-

puje jako pokladní na nádraÏí v ¤ev-

nicích, kde zÛstává aÏ do svého

odchodu do dÛchodu.

Jako pûtiletá se stává podle vzoru

sv˘ch rodiãÛ Ïákyní fievnického

Sokola a jiÏ v roce 1931 úãinkuje na

sokolské besídce. Pak následují léta

sokolské v˘chovy, pravidelného cvi-

ãení a ideového pÛsobení Tyr‰ov˘ch

ideálÛ, na jejichÏ pozadí vznikalo

my‰lení svobodného ãeskosloven-

ského obãana po znovunabytí svo-

body v roce 1918. Jako Ïákynû se

zúãastÀuje v‰ech sokolsk˘ch dnÛ 

a vefiejn˘ch cviãení. Konec první

republiky v‰ak strhává do proudu

událostí celé rodiny. Sílí národní

sebevûdomí, aã na obzoru hrozí jeho

oslabení. Je to právû Sokol, kter˘ ve

sv˘ch ãlenech dále pûstuje zdravé

vlastenectví a pocit povinností 

k vlastnímu národu. Sokolsk˘ slet 

v roce 1938 je jeho poslední velkou

slavností. Marie se ho zúãastÀuje jiÏ

jako dorostenka. Nûmecká okupace

v‰ak znamená rozpu‰tûní Sokola.

âelní funkcionáfii jsou pozat˘káni 

a odvezeni do koncentraãních tábo-

rÛ. ¤adoví ãlenové zastavují svoji

ãinnost. TotéÏ dorost a Ïactvo.

Po válce v‰ak dochází k jeho neb˘-

valému rozkvûtu, Marie nyní jiÏ

ãlenka, se znovu plnû zapojuje. její

postoj je zcela jednoznaãn˘.nastává

v‰ak doba, kdy zemi je popfiáno se

pouze trochu nadechnout nabyté

SESTRA MARIE KŘIVÁNKOVÁ

Z besídky v r. 1931: Marie Lindauerová stojí uprostfied v dolní fiadû

A leto‰ní dûtsk˘ karneval byl její

poslední. ¤evnické vefiejnosti je

spí‰e známa jako hereãka ochotnic-

kého divadla, jíÏ se stala je‰tû pfied

válkou. První velkou roli dostala ve

StroupeÏnického hfie Na‰i furianti, 

a to v roce 1939. Pak následovaly

dal‰í. „Není v‰ak velk˘ch rolí, jsou

jen velcí herci“. To platí i o amatér-

sk˘ch souborech. Byl by to dlouh˘

seznam her, ve kter˘ch vystoupila na

fievnické scénû, aÈ uÏ kdysi v soko-

lovnû nebo v lesním divadle. Z nûk-

ter˘ch si ji pamatují fievniãtí diváci

dodnes. Hrátky s ãertem, âekanky,

Kulov˘ král, Fidlovaãka, Tvrdo-

hlavá Ïena, Lucerna, Král Ubu,

Kutnohor‰tí havífii, Sen noci svato-

jánské aj. âasto se chápala i recitaã-

ních vystoupení, které doplÀovaly

v˘z-namné slavnosti a vzpomínky.

Takto byla známa i ve Sboru pro

obãanské záleÏitosti. V divadle v‰ak

nepÛsobila jenom jako hereãka, ale

se sv˘m muÏem Vladimírem spolu-

vytváfiela v˘pravy divadelních her,

hran˘ch v Lesním divadle. Pfiipra-

vovala kost˘my, líãidla a dal‰í diva-

delní pomÛcky nutné pro kterékoliv

pfiedstavení. Lesnímu divadlu vûno-

vala pfii jeho rekonstrukci mnoho

dnÛ práce. Podobnû i údrÏbû fundu-

su. Nechybûla ani pfii podzimním ãi

jarním úklidu. Zcela ji zaujala obno-

va a udrÏování ãesk˘ch lidov˘ch tra-

dic. kaÏdoroãnû pfiipravovala scénky

pfii masopustech v Zadní Tfiebani.

Pfiispívala i do regionálního tisku.

Za svoji zásluÏnou ãinnost získala se

sv˘m muÏem Vladimírem jako

první Cenu Na‰ich Novin, jíÏ jsou

kaÏdoroãnû vyznamenáni lidé, ktefií

se v˘znamnû zaslouÏili o rozvoj

Poberouní. Dovedla tolik dávat

lidem a pfii tom b˘t vzornou matkou

a babiãkou. Kdo ji na tolika místech

nahradí, kdo nalezne slova, která by

vyjádfiila díky za v‰e, co zÛstane uÏ

jen v na‰ich vzpomínkách.

Franti‰ek ·ediv˘
Milo‰ Dra‰nar

Ze hry Na‰i furiantisvobody. Pfiichází rok 1948. Komu-

nistick˘ puã zfietelnû naznaãuje, Ïe

národní my‰lence nebude nadále

pfiáno. Sokolsk˘ slet toho roku se

v‰ak stává velkou národní manifes-

tací. V fiadách pochodujících ãlenek

je i Marie. Po této akci pfiichází per-

zekuce Sokola, kter˘ je de facto roz-

pu‰tûn. Jeho ãlenstvo má b˘t obno-

veno podle vzoru sovûtské fyzkultu-

ry. Jako uvûdomûlá vlastenka se od

zneuÏitého Sokola distancuje.

O to intenzivnûji se zapojuje do jeho

obnovy po roce 1989. Je v‰ak velmi

zklamána vlaÏn˘m pfiístupem gene-

race odchované 41 lety komunistic-

ké vlády. Pfiesto pracuje bez zábran,

zpoãátku jako vzdûlavatelka. Na-

posledy si zacviãila za vûrnou gardu

na sokolském sletû v roce 1994.

Pozdûji se vûnuje dûtem, s nimiÏ pfii-

pravuje besídky a dûtské karnevaly. Karneval v Lidovém domû v únoru 2005

ruch4a  19.4.2005  15:51  Stránka 9



9Ruch 4/2003

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.

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

Cestovní agentura ADRIA SUN - Lucie ·arounová

Vám nabízí kvalitní a pûkné ubytování v Chorvatsku 
v oblasti Omi‰ské a Makarské riviéry. Ráda Vás nezávaznû
seznámím s na‰imi peãlivû zvolen˘mi lokalitami i pfiízniv˘mi
cenami. Na‰í nejvût‰í pfiedností je nejen vlídn˘ pfiístup, ale 
i platba aÏ v místû pobytu. (U nás si termín zarezervujete
pouze zálohou).
Neváhejte se na mû obrátit, mÛÏeme se setkat buì 
v ¤evnicích, Na V˘‰inû 968 (po domluvû na tel. ã. 608 552
779) nebo na Zbraslavi, Eli‰ky Pfiemyslovny 260.
Tel. ã. 257 922 779 od 10,00 do 17,00 hod.

Léto se blíÏí , mofie a slunce léãí!

Va‰e otázky ohlednû:
- partnersk˘ch vztahÛ

- rodinn˘ch vztahÛ

- pfiedpokladu v˘bûru povolání

- zdravotních dispozic

- cest

- dûtí

- zájmÛ a zálib

- rozumov˘ch pfiedpokladÛ

- vhodn˘ch období pro Ïivotní zmûny

- a dal‰í podobné otázky

s vámi rozebere a poradí vám 

IVANA VONDRÁKOVÁ
v oborech

chiromantie, numerologie, tarotu

e-mail: Ivana.Vondrakova@seznam.cz

kontakt: 607 251 246

!!!Zahájení 15. 4. ve 1300 hod.!!!
!!!v Nestátním zdravotnickém zafiízení

v Herrmannovû ul. ¤evnice!!!
zavádûcí cena 500 Kã, pouze na objednávku

Jste srdeãnû zváni.

HAKO s.r.o. DOBŸICHOVICE
PraÏská 728 

XXL SEKÁâ âERTOVSKY DOBR¯
MoÏnost objednání velikostí
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munistÛ zde byl DÛm potravin.

Stejnû dopadl rohov˘ dÛm na zaãát-

ku ulice Ve Smeãkách, v dobû

vlády lidu DÛm mody. Teì byl

tento dÛm, tehdy „Sukna-âáp“ také

jen hromadou trosek.a dal‰í zásah

utrpûl jeden dÛm v dolní ãásti

námûstí. V prachu a rumi‰ti zfiíce-

nin se otáãely ruské tanky, zanechá-

vající za sebou stopy v odíraném

dláÏdûní.

KdyÏ jsem ‰el dále smûrem 

k Masarykovu nádraÏí (tehdy

Praha-stfied), míjel jsem úsek ulice,

kde se lidé protahovali jen tûsnû 

u boku domu. Nûkde nahofie pr˘ byl

ostfielovaã, kter˘ ohroÏoval ulici 

a zatím se nedafiilo ho zne‰kodnit. 

Po událostech posledních dnÛ to

nikomu nepfiipadalo nûjak obzvlá‰È

v˘jimeãná událost. A stejnû otrlí

byli také lidé, ktefií o kousek dál

obcházeli mrtvolu Ïeny, která prav-

dûpodobnû vyskoãila z okna.

Kdyby byla obûtí toho ostfielovaãe,

byl by se snad nûkdo pokusil jí

pomoci. Ale tahle Nûmka tady zfiej-

mû uÏ leÏela nûjakou dobu, protoÏe

se na ní usazoval prach, kterého

bylo ze zasaÏen˘ch domÛ stále je‰tû

plno ve vzduchu. Nezastavovali 

se u ní Ïádní zvûdavci. KaÏd˘ ji

obe‰el obloukem, nevûnoval jí Ïád-

nou pozornost. Taková otrlost se 

dá vysvûtlit jen tím, Ïe válka vytvo-

fiila kolem lidsk˘ch du‰í krun˘fi,

kter˘ se bude jen pomalu rozpou-

‰tût.

Pfied vchodem do smutnû proslulé

Peãkárny, dfiíve centrály Gestapa,

jsem zahlédl nûkolik ãlenÛ

Revoluãní gardy. Nûktefií byli 

v civilu, jenom s ãervenou páskou 

s bíl˘mi písmeny RG na rukávu.

Ale jiní mûli uniformu v barvû

písku. Byl to stejnokroj Romme-

lova Afrika-Korpsu. Zfiejmû gar-

disté objevili kdesi v Praze jejich

sklad, pln˘, kdyÏ uÏ Afrika dlouho

nebyla na programu.

Na konci ulice jsem se obrátil smû-

rem k ÎiÏkovu. Chtûl jsem podejít

viadukt U Bulhara a po zadním

okraji Riegrov˘ch sadÛ se dostat na

námûstí Jifiího z Podûbrad a tudy

domÛ, na námûstí Jifiího z Lob-

kovic. 

KdyÏ jsem se za viaduktem vynofiil

na území ÎiÏkova, vidûl jsem prÛ-

vod komunistÛ, ktefií s vlajícími

rud˘mi vlajkami a za zpûvu inter-

nacionály kráãeli se zvednut˘mi

pûstmi do stfiedu mûsta. Ale v‰eo-

becné euforie z konce války tehdy

je‰tû nedovolovala, aby si lidé pfied-

stavili, co nás po takovém bojov-

ném nástupu ãeká.

KAP. 8. PRAÎSKÉ POVSTÁNÍ
O revoluci jsem tahal dlaÏební

kostky na barikádu, o níÏ jsem 

i jako laik vûdûl, Ïe není k niãemu.

Ale major z na‰eho domu, kter˘

vytáhl uniformu, tak dobfie utajova-

nou, Ïe o ní nikdo do té doby nemûl

tu‰ení a kterou stfiídavû navlékal 

a svlékal podle mûnící se situace,

pfiikázal barikádu stavût, a tak jsme

stavûli.

Pozdûji jsem se pokusil darovat

krev, ale ve Vinohradské nemocni-

ci, v jejíÏ blízkosti jsem bydlel, se

ze mne pokou‰eli tím, Ïe mi máva-

li obûma rukama, vypumpovat

aspoÀ trochu krve. Vydalo to asi na

tolik, kolik jí ztratíte pfii holení,

takÏe jsem se neproslavil ani jako

dárce krve. 

Ve dnech praÏského povstání se

kolem na‰eho domu na námûstí

Jifiího z Lobkovic na Vinohradech

pohybovalo hodnû VlasovcÛ. O této

armádû se za komunismu nesmûlo

mluvit a po listopadové sametové

ro‰ádû si na Vlasovce uÏ nikdo

nevzpomnûl. A pfiece je moÏné, Ïe

hráli v kvûtnov˘ch dnech v Praze

dÛleÏitou úlohu.

Generál Vlasov sestavil z tûch rus-

k˘ch zajatcÛ, ktefií se pokou‰eli

setfiást StalinÛv teror, armádu dob-

rovolníkÛ, ktefií sice proti RusÛm

nebojovali, ale vykonávali v obsa-

zen˘ch zemích jakousi pofiádkovou

sluÏbu. Byli jenom lehce ozbrojeni,

pro zásah na frontû se s nimi nepo-

ãítalo. Nosili zelené uniformy, ale

ne toho olivového odstínu, kter˘

byl charakteristick˘ pro nûmeckou

armádu. Takovéhle sytû zelené uni-

formy nosili totiÏ i ru‰tí zajatci,

(kter˘mi Vlasovci pÛvodnû byli), se

kter˘mi jsem pracoval také v Mni-

chovû, pfii svém totálním nasazení. 

Ke konci války se Vlasovci zfiekli

sv˘ch nûmeck˘ch ochráncÛ, kdyÏ

vidûli, jak válka dopadne a Ïe pad-

nou do rukou Stalinovi, kterého 

se chtûli zbavit. Obrátili své pûchot-

ní zbranû proti sv˘m nûmeck˘m

patronÛm v nadûji, Ïe si tak vyboju-

jí odpu‰tûní. Bojovali po boku ães-

k˘ch povstalcÛ a kolovaly zprávy,

Ïe jejich zásah byl ãasto rozhodují-

cí pro poráÏku dezorientovan˘ch

nûmeck˘ch jednotek, které uÏ jen 

v jednotliv˘ch pfiípadech bojovaly

se zoufal˘m a sebezniãujícím

odhodláním. Podíl VlasovcÛ na

tûchto bojích byl zahalen tajem-

stvím, jehoÏ odkrytí bylo neÏádou-

cí. Jejich armáda nebyla malá,

nespokojencÛ s tyranem bylo 

v Rusku hodnû. Ale po kvûtnu

v‰ichni zmizeli beze stopy

jsem se s prvními rudoarmûjci,

vydal jsem se na obhlídku mûsta.

UÏ v bezprostfiední blízkosti svého

bydli‰tû jsem se setkal s ukázkami

pomstychtivosti u lidí, ktefií moÏná

ani k takové pomstû nebyli opráv-

nûni. Ti, kdo skuteãnû trpûli, vûzÀo-

vé z koncentrákÛ, z nichÏ nûktefií uÏ 

v tûchto dnech se v Praze objevili,

postávali ve sv˘ch pruhovan˘ch

hadrech mezi mlãícím davem, jenÏ

pozoroval „hrdiny“, ktefií vym˘‰leli

a hned provádûli tresty osob, kte-

r˘ch se nikdo neodváÏil zastat:

Jeden takov˘ trestající desperádo

ostfiíhal dohola a honil pfied sebou

nûjakou Ïenu, která pr˘ „drÏela 

s esesákem“ i kdyÏ to plaãky úpûn-

livû popírala. Ale kdo ví, kde byla

pravda? V mlãícím davu nemohla

ãekat zastání. Jin˘ andûl pomsty

fival na dvû staré Nûmky, které asi

uÏ nemûly sílu utéct, a nutil je pfie-

ná‰et dlaÏební kostky z rozebírané

barikády na jiné místo. Ty Ïeny

byly uÏ zcela vysílené, s pláãem se

opíraly jedna o druhou a jejich

muãitel na nû fival a hrozil pûstí, 

i kdyÏ je jenom postrkával.

Netroufal si je pfied tím mlãícím,

pravdûpodobnû nesouhlasícím

davem uhodit. Vidûl jsem hyenis-

mus esesákÛ v jednání s vûzni 

z Dachau, ktefií pracovali, stejnû

jako já, v BMW, a vzpomnûl jsem

si na scény, kter˘ch jsem byl svûd-

kem a jejichÏ obdobu jsem teì

pozoroval. Lidské hyeny asi existu-

jí ve v‰ech národech a pfii pfiíleÏi-

tostech, kdy se domnívají, Ïe

mohou sv˘m sadistick˘m chout-

kám beztrestnû popustit uzdu, se

vyÏívají v jednání, které by za nor-

málních okolností kaÏd˘ musel

odsoudit.

Potom jsem se vydal na cestu do

stfiedu mûsta. Byla to oprávnûná

zvûdavost po událostech posledních

dní a ulice byly plné lidí, ktefií se

vydali na podobnou obhlídku. ·el

jsem k centru Vinohradskou tfiídou,

ulicí mnohokrát pfiejmenovávanou 

a tehdy nesoucí jméno Schwerino-

va, a obcházel jsem mnoho barikád,

nûkde uÏ pomalu likvidovan˘ch.

Vidûl jsem uÏ i kytice, poloÏené ke

zdem domÛ, u kter˘ch nûkdo padl.

Takov˘ch kytic bylo nûkolik 

u budovy rozhlasu. 

BlíÏil jsem se k muzeu. Na místû

dne‰ní budovy trestuhodnû nevyu-

Ïitého parlamentu stála tehdy

kavárna Elektra a proti ní, na rohu

Václav-ského námûstí, hromada

trosek. Tento rohov˘ dÛm, sídlo

jakési uhelné spoleãnosti, Nûmci za

revoluce vybombardovali. Za ko-

Poslední dva dny povstání se trou-

sily neorganizované skupiny

nûmeck˘ch vojákÛ stfiídavû rÛzn˘-

mi smûry, protoÏe nevûdûli, která

cesta je volná smûrem k Ameriãa-

nÛm. Samozfiejmû nechtûli padnout

do rukou RusÛm a o tom, Ïe je

dojednáno, Ïe Prahu obsadí

Rusové, uÏ vûdûli. Nûkdy jsme

vidûli znaãnû velké kolony, 

v jejichÏ stfiedu jela auta s nûmec-

k˘mi civilisty, ktefií si odváÏeli jen

nûkolik zavazadel. Kolona se pohy-

bovala obyãejnû pomalu, protoÏe

vozy nepobraly v‰echny a pû‰áci 

v kolonû byli ovû‰eni zbranûmi. Ale

byli vidût i jednotliví vojáci, kter˘m

kolona ujela. Byli obtûÏkáni nábo-

jov˘mi pásy a jejich pu‰ky nebo 

i lehké kulomety táhly jejich vysíle-

né tûlo k zemi. Ale kdyÏ se domní-

vali, Ïe jim chce nûkter˘ barikádník

jejich v˘zbroj odebrat, v˘hrÛÏnû

mífiili pu‰kou i na velk˘ dav, které-

mu ãelili úplnû sami. Zdecimovaná

armáda v nás budila spí‰e politová-

ní, protoÏe jsme vûdûli, Ïe ti, ktefií

celou tuto katastrofu zpÛsobili, ese-

sáci a gestapáci, utekli vãas a jsou

uÏ v rukou AmeriãanÛ, nebo dokon-

ce aÏ v JiÏní Americe.

Devátého kvûtna jsem se poprvé

dostal do styku s ruskou armádou.

Ale nebyly to ani tanky, ani moto-

rová vozidla, vût‰inou dodávaná 

z Ameriky v rámci smlouvy o pÛjã-

ce a pronájmu, díval jsem se 

v úÏasu na malé povozy, selské Ïeb-

fiiÀáky, taÏené zaprá‰en˘mi koníky,

ktefií mûli za sebou úÏasn˘ pochod

od Uralu aÏ do Prahy. Koníci stáli

se svû‰en˘mi hlavami a vÛbec nere-

agovali na kvûtiny, které jim

PraÏané zastrkovali za chomouty 

a postroje. Jejich apatie byla odra-

zem únavy jejich pánÛ. Ru‰tí vojáci

v‰ech  vûkov˘ch kategorií posedá-

vali unavenû na rancích, naháze-

n˘ch na korbû vozíkÛ. Jejich vyãer-

pání bylo takové, Ïe sotva reagova-

li na nad‰ení, které jim lidé proje-

vovali. Kvûtiny nechávali bez

pov‰imnutí, nabízené jídlo si nûkdy

vzali, jindy ne. Jenom pití nikdy

neodmítli a jedním dou‰kem zlikvi-

dovali jakékoliv mnoÏství alkoho-

lu. Museli mít za sebou dny a noci

beze spánku, aby dojeli do Prahy co

nejrychleji, kdyÏ AmeriãanÛm bylo

zakázáno osvobodit Prahu o nûko-

lik dní dfiíve. Ameriãtí styãní

dÛstojníci se sice v Praze objevili,

ale nadûje na osvobození z této stra-

ny byly marné.

Toho dne jsem mûl nûkolik ‰okují-

cích záÏitkÛ: kdyÏ zmizely poslední

zbytky nûmecké armády a seznámil

Zkrácená kapitola z knihy Zdenka Nováka

„Swing a svoboda za mřížemi“
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Ná‰ tenisov˘ partner i soupefi Zdenûk

Novák je jedním z nejstar‰ích ãlenÛ

LTC ¤evnice jak vûkem, tak i délkou

ãlenství v klubu. Je to ãlovûk neuvûfii-

telného mnoÏství aktivit a zájmÛ,

jejichÏ pouhé vyjmenování pfiesahuje

moÏnosti tohoto mého sdûlení.

Vzhledem k tomu, Ïe sám jsem osla-

vence poznal v ¤evnicích na tenise,

kde jsem se s ním opakovanû po dese-

tiletí setkával, omezím se na krátké

zhodnocení jeho osobnosti v tenisové

rubrice.

Zdenûk se narodil 22. dubna 1920 

v âesk˘ch Budûjovicích a oslavuje

tudíÏ v tûchto dnech své osmdesáté

páté narozeniny. S rodiãi se pfiestûho-

val do Prahy, nav‰tûvoval reálné gym-

názium v Vr‰ovicích a na nûm v roce

1939 maturoval. JiÏ v roce 1938 vedl

studentsk˘ swingov˘ orchestr, se kte-

r˘m úãinkoval napfi. i po celé letní

prázdniny jako hotelov˘m orchestrem

v Jugoslávii. Pozdûji se jeho orchestr

roz‰ífiil o nûkolik dal‰ích hudebníkÛ a

v‰ichni vytvofiili tehdy nejznámûj‰í

swingov˘ orchestr Emila Ludvíka (tfii

koncerty v Praze v paláci Lucerna,

fiada koncertÛ po celém protektorátû,

natoãeno 40 desek, úãinkování v roz-

hlase). âleny orchestru byli i tehdej‰í

známí hudebníci Jan Hammer 

a Václav Irmanov.

V roce 1942 byl Zdenûk totálnû nasa-

zen do ¤í‰e, kde pracoval do konce

války v továrnû BMW v Mnichovû.

Po válce hrál v americké armádû 

v orchestru Boby Bryena, pozdûji

doma u Kamila Bûhounka, se kter˘m

odjel znovu do Nûmecka. V Nûmecku

mûl tehdy pfiíleÏitost zahrát si i s hu-

debníky orchestru Glenna Millera. 

V roce 1947 se oÏenil a se svou Ïenou

Slávkou se pfiestûhovali do ¤evnic. 

V té dobû získal postavení exportního

referenta Poldiny hutû. Jako nestraník

byl v roce 1951 v rámci akce AZ - 75

tisíc zamûstnancÛ do prÛmyslu - pfie-

veden na manuální práci. Pracoval

jako vyuãen˘ kaliã a sváfieã v továrnû

Aero. O sv˘ch muzikantsk˘ch i jin˘ch

zku‰enostech pí‰e ve své knize Swing

a svoboda za mfiíÏemi (nakl. Granit

2004).

Po odchodu do dÛchodu se vûnoval

pfiekládání technické literatury z nûm-

ãiny, francouz‰tiny a angliãtiny.

Pozdûji zaãal pfiekládat i krásnou lite-

raturu, zatím pfieloÏil tfii knihy. Místo

dfiívûj‰í hudby upnul v posledních

letech svÛj zájem na cestování. O nûm

napsal i knihu - Pûti kontinenty váÏnû

neváÏnû. Z jeho pera vznikla i detek-

tivka a sbírka povídek.

den dokazoval, Ïe poté, co se vyvaru-

je nûkter˘ch chyb a osvojí si nûkteré

uÏ sloÏitûj‰í bikrosové dovednosti,

mÛÏe pom˘‰let na mety nejvy‰‰í.

Objevem nedûlního dne se stal, podle

mého názoru, mal˘ Pepa Junek (7let),

kter˘ má velkou chuÈ soupefiit a sv˘m

agresivním stylem jízdy bude v bu-

doucnu obávan˘m protivníkem. Jen

tak dál!

Nakonec bych rád je‰tû dodal, nebo

spí‰e poÏádal, pokud by nûkterá

firma ãi soukromá osoba mûla zájem,

chuÈ a moÏnosti pomoci s v˘stavbou

fievnické dráhy, budeme moc rádi.

Nezbytná bude technika, rÛzné druhy

‰tûrkÛ, materiál na oplocení pozem-

ku, ale hl. samotné náfiadí (lopaty,

hrábû apod.)

Díky v‰em, jeÏ ãlánek doãetli aÏ sem

a s dal‰ími pfiípadn˘mi reporty ze

závodÛ, na shledanou.

Pfií‰tí závody:
17. 4. - 2. BMX âesk˘ pohár
Praha-Bohnice
30. 4. - 3. BMX âesk˘ pohár
Klatovy Martin Bouzek

Jak jste si urãitû v‰ichni staãili v‰im-

nout, v posledních t˘dnech probíhá

návoz zeminy na pozemek b˘valé

skládky, kde má zanedlouho stát bik-

rosová dráha fievnického teamu.

Podívat se a poradit s podobou dráhy,

pfiijela i nejvût‰í hvûzda ãeského bik-

rosu a fourcrossu (horská kola),

Michal Prokop, kter˘ si tak na chvíli

odskoãil ze svého závodního turné po

Spojen˘ch státech americk˘ch 

a Anglii. 

¤evnick˘ team ve sloÏení Pepa Ju-

nek, Martin Bouzek (oba ¤evnice),

Luká‰ Kabátník (Dobfiichovice),

Vojtûch Ruffr (âerno‰ice) a Kuba

Povoln˘ (Praha) se vypravil na první

závod leto‰ní sezony a tím byl BMX

âesk˘ pohár v Pardubicích. Pardu-

bická traÈ patfií mezi technicky 

i fyzicky nejnároãnûj‰í a k zajíma-

vostem patfií jistû fakt, Ïe se tu 

v minul˘ch letech konalo Mistrov-

ství Evropy i Evropsk˘ pohár, 

a pokud místním pofiadatelÛm v‰e

klapne, mûlo by se zde v roce 2008

(Olympijsk˘ rok) konat i Mistrov-

ství svûta!! Vûkov˘ prÛmûr na‰ich

svûfiencÛ je 9! let, a tak jsem byl

opravdu zvûdav˘, jak se s nástrahami

vypofiádají. Prckové si jeden na dru-

hého zvykli velmi rychle, coÏ bylo

znát uÏ pfii cestû autem na závo-

dy…ufff! Po pfiíjezdu kluci zasedli za

fiidítka sv˘ch kol a zamífiili na povin-

né tréninky. V pomûrnû velké konku-

renci se vÛbec neztráceli, drÏeli krok

a to je na zaãátek velmi pozitivní.

Následnû byly zahájeny rozjíÏìky 

i se start.bránou, které se ti nejmen‰í

zpoãátku báli, ale i tento problém

nakonec zvládli. Samotn˘ závod pro-

bíhal velmi hladce a kluci se rvali

jako lvi. Tento ãlánek nechci pojmout

jako v˘sledkov˘ servis, protoÏe pro

vût‰inu jezdcÛ z fievnického teamu to

byla opravdu zkou‰ka ohnûm. Pro

tentokrát tedy koneãná umístûní uvá-

dût nebudu, byÈ opût musím pochvá-

lit sedmiletého Vojtu Kabátníka (pro

leto‰ní rok hájícího barvy praÏského

teamu), kter˘ v nedûlním závodû zví-

tûzil s neuvûfiiteln˘m pfiehledem.

Jeho star‰í bratr Luká‰ (13let) cel˘

BIKROSOVÁ SEZONA SE ROZJELA

poskytuje automobilov˘
závodník, fievnick˘ a praÏsk˘ pro-

dejce automobilÛ
Oldfiich Novotn˘

Ekologie – Kam s nimi … pneu,

akumulátory, vyfiazené automobily

Ekologie - téma, které se t˘ká kaÏ-

dého z nás. Nechceme-li tuto zemi

pfiedat na‰im dûtem zamofienou

odpadky, obzvlá‰tû nebezpeãn˘m

odpadem, musíme zejména my

motoristé pro to nûco udûlat.

Mohli bychom zaãít pohledem do

okolí vozovek. Pfiíkopy mnohdy pfii-

pomínají smeti‰tû. Nemáme snad

spoustu jin˘ch míst, kam je moÏno

vyhodit odpadky? Myslím, Ïe kon-

tejnery k tomu urãené jsou prakticky

na kaÏdém rohu. Nebuìme tedy líní

odváÏet odpadky o pÛl kilometru

nebo o 50 metrÛ dále!!!

Jiná záleÏitost je nebezpeãn˘ odpad.

Napfi. autobaterie, pneumatiky a pro-

vozní náplnû automobilÛ a motocyk-

lÛ. Pneumatiky je nejlep‰í nechat

hned po pfiezutí v patfiiãném pneu-

servisu a tam se o likvidaci postara-

jí. Je‰tû lep‰ím fie‰ením je staré

pneumatiky, autobaterie a dal‰í

odpad tohoto druhu odvézt na neda-

lekou skládku EKOS.

Provozní náplnû je zapotfiebí mûnit 

v autoservisech, neboÈ tam se spo-

lehlivû o ekologickou likvidaci

postarají. Pokud pfiece jen máme

doma nûjak˘ ten vyjet˘ olej nebo

brzdovou kapalinu, doporuãujeme je

odnést do nejbliÏ‰ího autoservisu 

a zaplatit za jejich likvidaci.

A nakonec, jak postupovat pfii likvi-

daci starého automobilu nebo moto-

cyklu? Nejprve je potfieba star˘ auto-

mobil nebo motocykl dopravit do

Kovo‰rotu Kladno (kontakt: Josef

Semerád ¤evnice). Automobil musí

b˘t kompletní. VIN (ãíslo karoserie)

musí souhlasit s ãíslem ve velkém

technickém prÛkazu. Poté se s potvr-

zením o likvidaci a velk˘m technic-

k˘m prÛkazem dostavíte na evidenci

motorov˘ch vozidel na okresním

úfiadu a tam bude va‰e vozidlo

vyjmuto z evidence.

Jak vidno, není to snadné, ale jin˘m

zpÛsoben postupovat nelze.

RADY MOTORISTŮM

Od roku 1947 jsou oba manÏelé

Novákovi trvale ãleny fievnického

tenisového klubu. Na tenise v ¤ev-

nicích proÏili oba mnoho ãasu a byli

vÏdy aktivními ãleny. Tenis nejen

hráli, ale po dlouhá léta i nezi‰tnû pra-

covali na údrÏbû tenisového areálu.

Zdenûk byl dlouho ãlenem tenisového

v˘boru klubu a pro své v‰estranné

znalosti ãlenem respektovan˘m. Je to

vÏdy ‰koda, i kdyÏ je to normální

v˘voj, Ïe kaÏd˘ z nás jednou se spor-

továním skonãí. Zdenûk hrál tenis do

roku 2003, tj. do sv˘ch 83 let!

Jménem v˘boru tenisového klubu 

a jménem v‰ech jeho ãlenÛ Ti, ZdeÀ-

ku, gratulujeme k narozeninám a pfie-

jeme hodnû zdraví i v dal‰ích letech! 

Pro ilustraci uvefiejÀuji fotografii 

z roku 1974, na které Zdenûk Novák

vítá jménem klubu na dvorcích ame-

rickou hráãku Martinézovou pfied exi-

biãním utkání s Martinou Navráti-

lovou (ta je na snímku vlevo). Kö

ZDENĚK NOVÁK
PĚTAOSMDESÁTILETÝ
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První zápas ¤evnice - Mutûjovice

skonãil 3:1 (branky: Rek 2, TÛma 1). 

Druh˘ zápas v Tuchomûfiicích skon-

ãil 0:0 . Rozhodãí 1. poloãas nastavil

5 a 2. 10 minut. Druh˘ poloãas hrálo

na‰e druÏstvo bez vylouãeného

Paãese.

Tfietí zápas ¤evnice - Slan˘ 3:1,

branky Rek 2, Rak 1.

J·

FOTBAL

Daniel Kasl se narodil v roce 1972,

jeho dítû pfiijde na svût letos v kvût-

nu. Pracuje se sv˘m bratrem Ivanem 

v rodinné firmû MOTORSERVIS

KASL a oba také závodí na motoká-

rách. Je to jejich hobby.

Vá‰ otec byl nejen závodník, ale 
i úspû‰n˘ konstruktér motokár
Táta (Ivan Kasl) jezdil motokáry 

v 60. letech, kdy se s tímto sportem

v âeskoslovensku zaãínalo. Zázemí

bylo silné. Z Radotína, kde tenkrát

bydlel, pocházel i Ivan âermák 

a z nedalek˘ch Dobfiichovic Fran-

ti‰ek Pondûlík. V‰ichni jmenovaní

byli velmi úspû‰ní v tehdej‰ím mist-

rovství âeskoslovenska. Stroje si

samozfiejmû stavûli sami. Táta v tom

nemûl konkurenci. Tenkrát byly

motokáry rozmanité a nûkteré kon-

strukce byly tûÏkopádné, ale táta

umístil nádrÏ pod volant a byl auto-

rem prvních kotouãov˘ch brzd. To

byla rarita. Vlastnû v tom uspofiádá-

ní, které vymyslel, se motokáry kon-

struují dodnes.

Co vás zaválo do ¤evnic?
Za to, Ïe jsme se pfiestûhovali do

¤evnic, vdûãíme také tak trochu

motokárám. Táta prodal poslední

stroj a za to tady koupil parcelu. Pak

uÏ se vûnoval konstrukcím a úpra-

vám motorÛ i pfievodovek pro

Jaroslava Ho‰ka, na‰eho nejúspû‰-

nûj‰ího autokrosafie. Táta mu pomá-

hal stavût „buginy“ a s jednou z nich

se Ho‰ek stal vícemistrem Evropy!

Mimochodem Ho‰kovi je letos 60

let a závodí dodnes.

Vedl vás otec od maliãka k tomuto
sportu?
Mû a mého bráchu Ivana, kter˘ je 

o 4 roky mlad‰í táta k tomuto sportu

nijak zvlá‰È nevedl. Oba jsme vystu-

dovali strojní prÛmyslovku a já

V OTCOVÝCH STOPÁCH
Daniel a Ivan Kaslovi

pokraãoval v tomto smûru na vysoké

‰kole. AÏ úspû‰ná rodinná firma mû

z ãasov˘ch dÛvodÛ od studia odved-

la. Jak˘msi impulsem pro to, aby-

chom si s bráchou postavili první

motokáru byl Petr Pospí‰il, kter˘

zaãal znovu jezdit. Je to asi pût let,

co nám sdûlil, Ïe byla vypsaná nová

hobby tfiída H390, a tak vznikl ná‰

první podvozek. A dal‰í rok druh˘.

Jezdíme tuto pohárovou tfiídu pfii

mistrovství republiky, a i kdyÏ

nemáme Ïádné mistrovské ambice 

a jezdíme vyloÏenû pro zábavu,

povaÏujeme to za adrenalinov˘

sport. 

Zmûnily se nûjak konstrukãní
moÏnosti od dob va‰eho táty?
Dfiív byla daleko vût‰í volnost ve

stavbách konstrukcí, protoÏe si

kaÏd˘ stavûl stoj sám. Dnes jsou

pfiísnû regulovaná pravidla a vût‰ina

souãástek podléhá homologacím.

Pfied závodem jsou vÏdy technické

kontroly, musí se tedy vycházet 

z povolen˘ch parametrÛ. Prostor je

pouze v sefiízení podvozku. KaÏdá

traÈ vyÏaduje jiné sefiízení, to je alfa 

a omega úspûchu. V âesku jsou

pouze tfii dráhy: âeská Lípa, Písek 

a Vysoké M˘to. Tam se jezdí i tréno-

vat. âas stráven˘ na trati je rozhodu-

jící. Závody jezdíme 6 - 8x do roka

a vÏdy se motáme tak v první desít-

ce.

Pfiem˘‰líte o tom, kdy se závodû-
ním skonãíte?
Budu závodit v této formû, dokud to

pÛjde. Není to vrcholov˘ sport, je to

hobby a to se dá provozovat, dokud

se drÏíte na nohou. My se chceme

hlavnû vûnovat firmû a prioritou je

teì pro nás dostat ji ze zátopové

oblasti.

Dûkuji za rozhovor.
Helena Rytífiová

VŠECHNY PŘÁTELE
CYKLISTIKY UPOZOR-

ŇUJEME, ŽE OPĚT
JEZDÍ CYKLOBUS

NA BRDY
(VIZ WWW.ROPID.CZ).

TAKŽE AHOJ NA
BRDECH!!!

CENÍK INZERCE
A4 str. 1 300 Kã
1/2 str. 650 Kã
1/4 str. 320 Kã
1/8 str. 160 Kã
malé textové inzeráty 130 Kã
Budete-li inzerovat 3x za sebou,
dostanete 20% slevu!
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