


Hospodafiení mûsta
v roce 2003

Rozpoãet pro rok 2003 byl sesta-
ven jako vyrovnan˘ s ãástkou
70.569.000,- Kã na stranû vydání
i pfiíjmÛ. Skuteãné pfiíjmy po
konsolidaci byly v roce 2003 ve
v˘‰i 93.458.656,- Kã a v˘daje po
konsolidaci ve v˘‰i 110.141.449,-
Kã, coÏ jsou pravdûpodobnû nej-
vy‰‰í v˘daje v historii mûsta.

�
ProdlouÏení noãní autobu-

sové linky
Regionální organizátor PraÏské
integrované dopravy (ROPID)
uzavfiel s mûstem smlouvu,
jejímÏ pfiedmûtem je zaji‰tûní
ostatní dopravní obsluÏnosti
hromadnou autobusovou dopra-
vou osob na lince ãíslo 601, pro-
vozované na trase Praha,
Chaplinovo námûstí – âerno‰ice
– Dobfiichovice – Lety – ¤evnice.
Autobus vyjíÏdí z Chaplinova
námûstí v 1:40 hod., do ¤evnic
pfiijíÏdí ve 2:15 hod. a ve 3:40
hod. s pfiíjezdem 4:15 hod. 
V opaãném smûru z ¤evnic ve
2:18 hod. Doposud konãila tato
linka v âerno‰icích na VráÏi a její
jízdní fiád jsme pfied nûkolika
mûsíci otiskli.  V pfií‰tím ãísle
Ruchu otiskneme nov˘ jízdní fiád
i s návazností na praÏské tram-
vaje. Mûsto ¤evnice bude na tuto
linku pfiispívat mûsíãnû ãástkou
7.203,- Kã. 
Zajímala by nás vyuÏitelnost
této linky a proto prosíme ãte-
náfie o vyjádfiení svého názoru
na adresu Ruchu, ãi MÚ v ¤ev-
nicích.

�
Stav pfiechodÛ pro chodce

Pfiechody pro chodce, které byly
vyznaãeny na podzim roku 2003,
jsou jiÏ témûfi neviditelné.
Pfiechod na kfiiÏovatce ulice
Mní‰ecká a ·kolní nebyl dosud
vyznaãen svisl˘mi dopravními
znaãkami. Rada mûsta jedná se
Správou a údrÏbou silnic o oka-
mÏité nápravû vzhledem k vyso-
ké rizikovosti souãasného stavu.
Zmínûné pfiechody jsou totiÏ na
pfiístupov˘ch trasách k základní
a matefiské ‰kole.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA

SKUPINA TŘÍDA ODVĚTVÍ RS PŘÍJMY VÝDAJE

1014 Útulky pro zvířata 0 40
1031 Pěstební činnost 0 155
1032 honitba 50 0
1039 Záležitosti lesa jinde nespecif. 1790 4203

skupina 1 celkem 1840 4398
2122 druhotné suroviny 500 613
2212 místní komunikace 0 4280
2219 pozemní komunikace - chodníky 0 1080

skupina 2 celkem 500 5973
2310 vodní hospodářství 0 5000
2321 ČOV, splašk. kanalizace+ Za vodou 0 22806
2333 úpravy drobných vodních toků 0 860

vodní hospodářství celkem 0 28666
3111 MŠ - včetně mezd od kraje 0 2699
3113 ZŠ - včetně mezd od kraje 0 13133
3231 ZUŠ - včetně mezd od kraje 0 2273

školství celkem 0 18105
3314 městská knihovna 40 469
3341 městský rozhlas 1 68
3349 časopis Ruch 55 161
3399 sbor pro občanské záležitosti 0 27
3421 podpora využití volného času mládeže 0 400
3429 městské kulturní středisko 400 932

kultura a mládež celkem 496 2057
3513 lékař. služba první pomoci 0 30
3612 bytové hospodářství 340 296
3613 nebytové hospodářství 300 659
3631 veřejné osvětlení 0 1100
3632 hřbitovnictví 140 123
3635 územní plán 0 52
3636 územní rozvoj 300 500
3639 komunální služby - technická správa 500 3518
3713 změny techniky vytápění 1500 0
3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 0 50
3722 odstraňování komunálního odpadu 0 1500
3723 sběr a svoz ostatního odpadu 0 485
3729 ostatní nakládání s odpady - černé skl 0 100
3745 veřejná zeleň 15 690

místní hospodářství celkem 3095 9103
4317 penzion pro důchodce 830 671
4341 sociální výpomoc 0 36
4343 sociální výpomoc - živelná pohroma 0 5987

sociální záležitosti celkem 830 6694
5212 civilní obrana 0 3
5299 civilní nouzové plánování 150 1750
5311 městská policie 60 1217
5512 požární ochrana - hasiči 0 278
6112 zastupitelé 0 1385
6114 volby do senátu 0 15
6117 volby do evropského parlamentu 0 15
6171 správa MěÚ 1373 7414
6310 obecní výdaje z finančních operací 0 0
6320 pojistné majetku - budovy 0 68
6399 ostatní finanční operace - daň za obec 0 824
6330 převody vlastním fondům 0 190
6409 ostatní činnosti (splátky a úroky) 337 526
6409 rozpisová rezerva 0 2000

skupina 5 a 6 celkem 1920 15685
1111 dań z příj.fyz.osob ze záv.činnosti 3300
1112 daň z příjmu fyz.osob 4000
1113 daň z příjmu fyz.osob - kap. Výnosy 200
1121 daň z příjmu právnických osob 3500
1122 daň z příjmu práv. osob za obce 900
1211 DPH 6000

MĚSTO ŘEVNICE - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2004
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1333 poplatky za ukládání odpadů 5000
1337 poplatek za komunální odpad 1500
1341 poplatek ze psů 70
1342 poplatek za rekreační pobyt 10
1343 poplatek za užívání veřej.prostranství 90
1344 poplatek ze vstupného 0
1345 poplatek z ubytovací kapacity 15
1347 poplatek za provozování hr.přístrojů 200
1348 poplatek za zhodnocení pozemků 500
1351 odvod z výtěžku provoz.loterií 190
1361 správní poplatky 500
1511 daň z nemovitostí 500
2432 splátky půjček od státních fondů 450

Daňové příjmy a poplatky celkem 26925
4111 neinvestiční přij.dotace všeob. 13
4112 dotace ze SR 757,6
4113 neinvestiční přij.dotace ze SR 2423
4116 ostatní neinv.přij.dotace 80
4118 neinvest.převody z nár.fondů - EU 0
4121 neinvest.dotace přijaté od obcí 427
4122 neinvest.dotace přijaté od krajů 12326
4134 převody z rozpočtových účtů 0
4139 převody z vlastních fondů 190
4152 neinv.přij.dotace od mezinár.institucí 920
4213 invest.přij.dotace od státních fondů 17120
4216 ostat .invest. přij. dotace ze SR 5000
4221 invest.přij.dotace od obcí 565
4233 invest.přij.dotace od EU 2400

dotace celkem 42221,6
rozpočtové příjmy a výdaje celkem 77828 90681
konsolidace celkem 190 190
celk.rozp.příjmy a výdaje po konsolidaci 77638 90491

financování
8113 krátkodobé přijaté půjčky 4196
8114 financování - splátky úvěru -2100
8115 financování z prostředků z minulých obd. -10757

79734 79734

Zápis dětí do školky
se koná 14.4.2004

od 9.00 - 16.00 hodin. Náhradní
termín je 21.4.2004 od 9.00 -

14.00 hodin.
NezapomeÀte si pfiinést:
- vyplnûnou pfiihlá‰ku

- rodn˘ list dítûte
- obãansk˘ prÛkaz pro ovûfiení

údajÛ
- mÛÏete pfiijít i bez dûtí.

Kontejnery na papír
byly umístûny u nádraÏí âD,
u Jednoty, na Malém námûstí a
u kempu za vodou.

!!! KU¤ÁCI !!!
CHCETE ZANECHAT KOU¤ENÍ?

ANTINIKOTINOV¯M PROGRAMEM ODVYKNETE!
85 - 90 % ÚSPù·NOSTI, POâÍTAâOVOU METO-

DOU, 1 – 2 RÁZOV¯ NEINVAZNÍ PROGRAM
TEL.: 220 912 206; 224 214 617, MOBIL: 603 333

008; 604 207 771 PRAHA 1,
SENOVÁÎNÉ NÁM. 6, 3. patro

ŠKOLA CHYSTÁ PRO RODIČE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevfien˘ch dvefií se v fievnic-
ké Základní ‰kole uskuteãní 13.,
14. a 15. dubna. Jak si vedou ‰ko-
láci i jejich uãitelé si budou moci
rodiãe ovûfiit letos jiÏ podruhé.
Jak si vedou dûti v fievnické
‰kole? Zlobí, odmlouvají nebo je
na nû uãitel pfiíli‰ pfiísn˘? Na tyto
i jiné otázky mÛÏete najít odpo-
vûì v polovinû dubna, kdy se
v Základní ‰kole ¤evnice koná
Den otevfien˘ch dvefií.
Poprvé se brány fievnické
„základky“otevfiely pro vefiejnost
druh˘ t˘den v únoru. Akce, tfie-
baÏe nebyla dostateãnû avizová-
na, sklidila úspûch. Rada ‰koly
a její vedení se proto rozhodlo
Den otevfien˘ch dvefií zopakovat.

Tentokrát se uskuteãní 13. aÏ 15.
dubna. Volného vstupu do tfiíd
mohou vyuÏít nejen rodiãe sou-
ãasn˘ch ‰kolákÛ, ale i budoucích
prvÀáãkÛ. 
„KaÏd˘, kdo mûl zájem nahléd-
nout nejen do budovy ‰koly, ale
i do jakékoliv vyuãovací hodiny,
byl vítán,“ fiíká Dana RÛÏiãková,
která únorové prohlídky vyuÏila
k náv‰tûvû instituce, v níÏ má
dva potomky. „Bylo váÏnû pouã-
né vidût nejen to, jak se na‰e dûti
chovají ve ‰kole. Zjistila jsem
také, Ïe ani uãitelé to nemají
vÏdy lehké,“ potvrzuje RÛÏiãko-
vá, která náv‰tûvu v‰em rodiãÛm
doporuãuje.

Pavla ·VÉDOVÁ

MùSTO ¤EVNICE P¤IJME STRÁÎNÍKA MùSTSKÉ POLICIE.
NÁSTUP MOÎN¯ IHNED

INFORMACE NA TEL. âÍSLE 257 720 150 NEBO 257 720 151

INZERCE
Pfiijmeme do ãerno‰ické cukrár-
ny naproti nádraÏí vyuãenou
cukráfiku.
Kontakt: 606 822 859 
nebo 721 853 465

�
Vymûním obecní byt 1+1 na
Vinohradech za vût‰í v ¤ev-
nicích. Tel.: 608 857 055

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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vební ãinnosti "zpevÀují a roz‰i-
fiují bfieh" nebo ho po vodû posí-
lají "do Hamburgu"... Místní
policie si bude takov˘ch dobro-
dincÛ urãitû letos více v‰ímat,
neboÈ její zástupce byl na schÛzi
rovnûÏ pfiivítán. Zkrátka, na‰e
fieka zaãíná b˘t opût ãistou a
upravenou, uchovejme si ji tedy
takovou !
Berounka rovná se berou, i tak se
dá vysvûtlit jméno fieky. Obliba
sportovního rybáfiství roste,
touha po pobytu v pfiírodû se
v nûm spojuje se zvlá‰tní lovec-
kou vá‰ní zdûdûnou po prapfied-
cích. Nevíme, co se skr˘vá pod
hladinou a proto láká pfiedstava
velké ryby, která tam ãeká zrov-
na na na‰i návnadu. "Adrenalin"
spojen˘ s rybolovem má i neza-
nedbateln˘ ekonomick˘ efekt.
Vûfiili byste, Ïe prÛmûrn˘ ãesk˘
rybáfi utratí roãnû zhruba 5 tisíc
korun za to, co s rybolovem sou-
visí ? Za to uÏ by v obchodu pofií-
dil pûkn˘ch pár kilo ryb! Ale to
napûtí, pfiekvapení, potû‰ení -
nebo také zklamání - to za ty
peníze nekoupíte. TakÏe do nové
sezóny - PetrÛv zdar !

-ob-

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
O REVÍRU

"BEROUNKA II."

- Sportovní rybolov je zde povo-
len celoroãnû. Celoroãnû je háje-
na parma obecná a u podoustve
fiíãní je omezené ponechání úlov-
ku – 2 ks/den. V platnosti jsou
zde v‰echna pfiíslu‰ná dal‰í
ustanovení Rybáfiského fiádu, na
rybníku Nádynek jsou i nûkteré
místní úpravy, rovnûÏ v fiádu
uvedené.
- V˘dej povolenek v ¤evnicích je
vÏdy ve ãtvrtek na adrese:
âs.armády 146, paní Ma‰atová,
a to pouze od 14 do18 hodin.
- Telefon pro spojení se zástup-
cem MO âRS : 606 168 010

(pokraãování na str. 5)

aÏ po Lety. Co na to ale fieknou
ryby ? Zástupci fievnické organi-
zace rybáfiÛ museli projektanty
Povodí Vltavy upozornit, Ïe
"uãesaná fieka" mÛÏe pro ryby
znamenat fiadu potíÏí.
Dodateãnû byly proto hloubeny
rybí pfiístupy pod jez, kde se
rády vytírají. Zmizely mnohé
mûlãiny, kde vyrÛstal rybí potûr,
a tÛnû jako skr˘‰ pro vût‰í ryby
jsou také vzácnûj‰í, prÛmûrná
hloubka je teì asi jeden a pÛl
metru. Teprve ãas tedy ukáÏe, jak
se v novém terénu bude rybám
dafiit.
Ale ani pfiirozené dno a bfiehy
nejsou zárukou hojnosti ryb, jak
to naznaãuje báseÀ urãená fiev-
nick˘m rybáfiÛm pfied 75 lety.
BáseÀ pfietiskujeme z tehdej‰ího
Kazína :
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PrÛzkum rybí populace, kter˘
pfied úpravami koryta fieky pro-
vedl V˘zkumn˘ ústav rybáfisk˘,
ukázal, Ïe ryby jsou po povodni
zdravé a v dostateãném poãtu.
Pfiíznivû se tak projevuje i dlou-
holeté plánovité zarybÀování,
které místní organizace rybáfiÛ
provádí. Napfi. jen v loÀském
roce bylo  do revíru "Berounka
II." vypu‰tûno na 160 metrákÛ
kapfií násady, pfies 35 q "bílé
ryby" vãetnû lína a mnoho tisíc
kusÛ roãních i dvouroãních ‰tik,
sumcÛ, úhofiÛ, bolenÛ, amurÛ,
candátÛ a dal‰ích druhÛ v hod-
notû stovek tisíc korun. Pro ãte-
náfie jistû nebude bez zajímavos-
ti, Ïe fievniãtí rybáfii jsou vlastnû
nejpoãetnûj‰ím zájmov˘m spole-
ãenstvím v obci, ze 640 ãlenÛ je
pfiitom 65 Ïen. Do místní organi-
zace âeského rybáfiského svazu
patfií ale vedle místních i poãetní
"pfiespolní". Revír "Berounka II.",
kter˘ organizace obhospodafiuje,
sahá totiÏ od karl‰tejnského jezu
aÏ k Ïelezniãnímu mostu u V‰e-
nor a patfií sem i rybník Nádynek
u Svinafi. KaÏdoroãnû pfiib˘vá
ãlenÛ hlavnû mezi mládeÏí,
potfiebné základní rybáfiské
vûdomosti mohou zájemci získá-
vat na ‰kolení. Letos bude je‰tû
jedno 15. kvûtna v Lidovém
domû.
AÏ pÛjdete na jarní procházku
ocenit nov˘ "stfiih" paní fieky,
moÏná právû uvidíte, jak k jejímu
pûknému vzhledu pfiispívají
i brigády rybáfiÛ, které budou     v
okolí ¤evnic 20. a 27. bfiezna       i
3. dubna. Roãnû musí kaÏd˘ ãlen
odpracovat 10 hodin na zvelebe-
ní bfiehÛ. Je potû‰ující, Ïe fievnic-
k˘ starosta pan Cvanciger, kter˘
se jako host zúãastnil leto‰ní
v˘roãní schÛze rybáfiÛ, pro tyto
jarní práce pfiislíbil i technickou
pomoc mûsta. Ke zkrá‰lení na‰í
fieky ostatnû mÛÏe pfiispût vlast-
nû kaÏd˘. Staãí neodhazovat
odpadky po bfiehu nebo do
vody! V tom vynikají lecktefií,
ktefií odpadem ze zahrad a sta-

BEROUNKA V NOVÉM ŠATU
S nov˘m jarem - nová móda!
I na‰e fieka je Ïenského rodu.
Vloni si pofiídila fiadu ostrÛvkÛ
a mûlãin naplaven˘ch povodní,
letos jí dávají nov˘ vzhled lidé
a stroje. Nejménû tisíckrát jely
desetitunové náklady, neÏ
odvezly na pfiíklad ostrov, kter˘
pod âernou skálou rozebrali
bagristé. Po nich vjel do vody
unikátní obojÏiveln˘ buldozer
fiízen˘ na dálku  panem Sla-
víkem, operátorem spoleãnosti
Hydroservis. Tûch 43 tun, co stroj
váÏí, ho poslouchalo, jako by to
byl model letadélka. Firma
Komatsu vám takovou hraãku,
která pracuje aÏ v ‰estimetrové
hloubce, vyrobí na zakázku
zhruba za 40 miliónÛ korun.
Dno fieky je tedy srovnané a bfieh
je mnohde ozdoben mozaikou
z oblázkÛ a valounÛ, od Tfiebanû
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(pokraãování ze str. 4)

POSLEDNÍ KAPR
Jednoho z krásn˘ch loÀsk˘ch
podzimních podveãerÛ jsem ‰el
procházkou kolem fieky a litoval
jsem, Ïe s sebou nemám fotoapa-
rát. Tam nedaleko od místa, kde
mocn˘ pramen proudem padá
do Berounky, sedûl jako vÏdy na
své lodi, ukotvené bidlem ve
stálé poloze, bûlovlas˘ stafiec.
Pruty nahozené pfied sebou,
zapaloval si d˘mku a pozdní slu-
neãní paprsky od âerné skály
vytváfiely nádherné protisvûtlo.
Jakoby mûl ten rybáfi kolem
loìky svatozáfi.
"Nic ", odpovûdûl na pozdrav a
dotaz, jak to dnes bere. "Ale vãe-
ra mi dal! Pfii‰el aÏ skoro k desá-
té, tma jako v pytli - skoro hodi-
nu jsem ho vodil. Je‰tû, Ïe byl na

lodi naproti pfiítel Levit, pfii‰el na
pomoc. A ta cesta domÛ byla
pûknû dlouhá, tûch ‰est kilo se
dalo nést !" MoÏná jste ho také
potkávali, jak nosí své úlovky
kolem prodejny u NoskÛ domÛ
pod Selec. Nûkdy ‰la i jeho paní,
sedávala s ním na lodi a vûdûla,
co je to rybafiina. Takové ‰tûstí
má z  rybáfiÛ málokter˘.
Pfied mnoha lety mi dûda ·Èastn˘
na zahradû ukázal to, co zmûnilo
mÛj Ïivot: Ze kbelíku vyãuhoval
rybí ocas, v tehdej‰ích dûtsk˘ch
oãích pfiímo obrovsk˘ ! - "To je
parma. Pfiinesl ji pan Materna, co
chytá tam u pramene na na‰í
louce. " Od té doby jsem vûdûl,
kdo je rybáfi s velk˘m R. U na‰í
fieky ho víc ale nespatfiíte. Chytá
uÏ asi na nûjaké nebeské
Berounce. ob

MIŠPACHA
V nedûli 22. 2. se v sále fievnické-
ho Zámeãku konal koncert sou-
boru Mi‰pacha. Pfied relativnû
poãetn˘m publikem pfiedvedla
Mi‰pacha prÛfiez sv˘m repertoá-
rem, tentokrát uspofiádan˘ podle
sledu v˘znamn˘ch Ïidovsk˘ch
svátkÛ. Za doprovodu klavíru
vedoucí souboru Heleny Ester
Divecké a houslí paní Hany
Tausigové nezÛstala Mi‰pacha
nic dluÏna své povûsti, v‰ichni
od nejmlad‰í sólistky Kaãky aÏ
po ãleny zralého, stfiedního, nej-
lep‰ího vûku zpívali s nasazením
a s radostí, coÏ bylo publikem
vdûãnû pfiijímáno. Spojovací
texty pana Petra Vacka nepostrá-
daly vtip ani pohotové reakce na
drobné chybiãky. Pfiekvapením
byla úãast paní Terezy Bouãkové,
protoÏe o pûvecké tváfii úspû‰né
spisovatelky a scénáristky vûdûl
málokdo. Pfiesnû po mûsíci sta-
nul pfied fievnick˘m publikem
dal‰í ãlen rodiny Pellarovy, jeden
ze synÛ Rudolfa Pellara, mate-

nicích pfiedvedou v˘kon, kter˘
uvízne v pamûti.

MUSICA POETICA
V nedûli 18. 4. v 16,00 hodin
vystoupí v kostele sv. Mofiice
smí‰en˘ pûveck˘ sbor Musica
Poetica s koncertem nazvan˘m
Velikonoce v nejstar‰ích hudeb-
ních památkách. Toto okteto se
zamûfiuje na nesnadno dostupné
relikvie z dávné minulosti.
V jeho repertoáru jsou arménské,
byzantské, staroslovûnské a gre-
goriánské liturgické skladby prv-
ního tisíciletí na‰eho letopoãtu,
nejstar‰í pocházejí z let 361 – 400.
Dirigentem, zasvûcen˘m prÛ-
vodcem a zároveÀ sólistou sou-
boru je profesor EvÏen Kindler.

CITEROVÝ KONCERT
V sobotu 24. 4. zaãne v 19,00
hodin v sále Zámeãku koncert
Michala Müllera (26 let), kter˘ je
jedin˘m fiádnû graduovan˘m
uãitelem hry na citeru v republi-
ce. Absolvoval ve tfiídû profesor-
ky Hannelore Laister na Konzer-
vatofii mûsta Vídnû.
Neãekejte vystoupení alpského
horala s repertoárem krajov˘ch
lidov˘ch písní, ale pfiipravte se
na mnohá pfiekvapení. Zazní kla-
sická blues, jazzové i rockové
improvizace, vlastní skladby
i písnû, které Michal umí zazpí-
vat tak, Ïe je budete chtít sly‰et
znova. Zatím je asi známûj‰í
v zahraniãí, stal se napfi. hvûzdou
VídeÀského citerového kongresu
i pfiekvapením bluesov˘ch festi-
valÛ.

VELIKONOČNÍ
KOLEDOVÁNÍ

O Velikonoãním pondûlí 12. 4. se
jako kaÏdoroãnû vydá koledovat
vedle drobn˘ch soukromníkÛ
také dûtská lidová muzika
Notiãky. Buìte pfiipraveni!

TULÁČEK LIŠKA
To je název pásma, které bude
premiérovû uvedeno v podání
fievnick˘ch Notiãek 30. dubna od
17,00 v kinû v rámci pofiadu
Notiãky a Amerika. Vystoupení
bude spojeno s kfiestem nové
desky Tuláãek li‰ka, kterou
namluvila Pavlína Filipovská a
Notiãky podmalovaly muzikou.
Paní Filipovská se kfitu v ¤ev-
nicích také zúãastní.
PfiipomeÀte si roztomilé ve-
ãerníãky Václava Chaloupky    
a zvednûte si náladu profesionál-

ním v˘konem a amatérsk˘m
nasazením skvûlé dûtské lidové
muziky.

Veronika Stará

DIVADELNÍ SOUBOR
¤evnick˘ divadelní soubor v zi-
mû asi spí, kdyÏ o sobû dává
vûdût aÏ v létû v Lesním divadle?
Ale kdepak! UÏ dva mûsíce pfii-
pravuje divadelní sezónu. Letos
se soubor trochu rozrostl, takÏe
mÛÏe obsadit tfii hry: Martin
Kirov ze Tfiebanû chystá Rostan-
dova Cyrana z Bergeracu, Milo-
slav Fr˘dl upravil pro hru
s muzikou prózu Bohumila
Hrabala PostfiiÏiny a Petr ¤íha
reÏíruje veselohru své manÏelky
Aleny z prostfiedí skotského ven-
kovského lordstva pod zatím
pracovním názvem Vãera, dnes
a zítra. Ani dûti nepfiijdou zkrát-
ka. Michaela ·merglová, nová
ãlenka souboru, napsala pro 14
hercÛ pohádku s tajemn˘m
názvem Prozlobit se do pohádky
(a zpátky).To je práce „jak na
kostele“, jak se fiíká. Soubor se
sice rozrostl, ale protoÏe hry
postavami ne‰etfií, má pár zku‰e-
nûj‰ích pfied sebou role dvû.
Nezasvûcen˘ se diví, jak mÛÏe
ãlovûk ke svému zamûstnání pfii-
dat je‰tû dal‰í nároãnou ãinnost?
Ale je to pfiece koníãek a ten
právû svou nároãností jak ãaso-
vou, tak du‰evní svého jezdce
láká. TakÏe – co si pfiát více? Na
shledanou v létû v Lesním diva-
dle v ¤evnicích.
Ale je‰tû jedna prosba: Svat˘
Petfie, mysli v létû s poãasím na
v‰echny, ktefií v tom ãase tvou
pomoc potfiebují. Svou pfiízeÀ
rozdûl mezi sedláky, zahrádkáfie
a Lesní divadlo – to ví‰, kaÏd˘ by
rád své. Má‰ na rozmy‰lenou
dost ãasu, tak se snaÏ!

Marie Kfiivánková

POSEZENÍ
NAD KRONIKAMI

Letopisecká komise MûÚ
¤evnice uspofiádá, jako kaÏdo-
roãnû, Posezení nad kronikami.
Letos bude hostem Mgr. Pavel
Buchtele z Okresního archivu
Praha-západ. Pohovofií o archiv-
nictví a zejména o zajímavostech,
které v okresním archívu máme.
Posezení se koná v Zámeãku
v pátek 16. dubna v 18,30 v sál-
ku ZU· v prvním patfie. Úãast-
nící si budou moci prohléd-
nout nejstar‰í zachované fievnic-
ké kroniky mûstské, ‰kolní
i nûkteré spolkové. 

Sk

matik Luká‰. V zákulisí pfiipo-
mnûl, Ïe panu otci právû vy‰lo
jeho první CD, které pfiedstavuje
prÛfiez padesátiletou tvorbou. 
Po závûreãném aplausu nedo‰lo
na pfiídavky jen proto, Ïe
Mi‰pacha v tomto sloÏení nesta-
ãila nazkou‰et víc písní.
Obecenstvo se do sv˘ch domovÛ
roze‰lo dobfie naladûné a lze
doufat, Ïe tato dobrá nálada pfie-
trvala i do dal‰ích dní.

K ČEMU JE SLUNCE,
KDYŽ NENÍ DEN

To je název programu zhudebnû-
né terezínské poezie v podání
Táni Fischerové (zpûv, recitace)
a Daniela Dobiá‰e (autor hudby,
klavírní doprovod). O dlouhé
historii vzniku tohoto pofiadu se
dozví v‰ichni ti, ktefií se dostaví
do Zámeãku 17. 4. v 19,00.
Bûhem veãera se jistû pfiesvûdãí-
te, Ïe jeho tvÛrci ani v nejmen‰ím
nepodléhají rutinû a i v ¤ev-
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WÜSTENROT
P¤EKLENOVACÍ ÚVùRY

( koupû bytu, pozemku, modernizace, úhrada závazkÛ )
úrok 4,8 % - akontace 10%

HYPOTEâNÍ ÚVùRY
úrok 4,2 %

500 000 Kã - splátka 3 500 Kã
500 000 Kã - splátka 3 083 Kã

Kontakt: e-mail: pettikova@atlas.cz
Tel.: 241724977 (volat veãer), mobil: 604 18 20 20
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Na tfiídílné skládací pohlednici
¤evnic, odeslané v fiíjnu roku
1900 z ¤evnic do Pfiíbrami, je
zobrazeno ‰iroké panorama
obce. Pohled zhotoven˘ pfiibliÏ-
nû z míst dne‰ní Sochorovy ulice
zabírá ¤evnice ve smûru sever-
ním a je centrován zhruba na
budovu Zámeãku. Pod obráz-
kem vlevo je informativní text
o mûstû, kter˘ doporuãuje
náv‰tûvníkÛm letní pobyt.
V celé ‰ífii pohlednice jsou ãíselnû
vyznaãeny nûkteré nápadnûj‰í
stavby. Objekty jsou ãíslovány

zprava doleva a v textu jsou u ãí-
sel jednoduché popisy ãi oznaãe-
ní staveb:
1 – kostel sv. Mauricia, 2 – budo-
va nádraÏí, 3,4 – dominikánské
vily ãp. 24 a 25 na poãátku dne‰-
ní ulice Legií, 5 – dÛm ãp. 48 na
námûstí Krále Jifiího z Podûbrad,
6 – horní ãást domu ãp. 2 na
námûstí (dnes je v nûm prodejna
Quelle), 7 – budova ‰koly ãp. 64
z roku 1883, 8 – dÛm ãp. 27,
postaven˘ v roce 1895, tzv.
Faustovna (od roku 1898 byl
majitelem Václav Faust), 9 – ve

stavební proluce je pfies ulici
dÛm ãp. 46 vedle hospody
„U RysÛ“, 10 – dÛm ãp. 77,
pÛvodnû vila Anna architekta
Rechziegla se zimní zahradou
a vyhlídkovou vûÏiãkou, (vûÏiã-
ka jiÏ desítky let neexistuje), 11 –
vila ãp. 114 z roku 1890, 12 –
budova Zámeãku, za ní z obou
stran hospodáfiská stavení b˘va-
lého statku dominikánÛ, 13 – vila
ãp. 151 v Herrmannovû ulici z ro-
ku 1897 (dnes pfiestavûna na
polikliniku), 14 - vila ãp. 152
v Herrmannovû ulici (tzv. vila dr.

PraÏského), 15 – dÛm ãp. 153,
vila ·tûpánka, v ulici Na Stránce
( dnes ãásteãnû pfiestavûna ), 16 –
dÛm ãp. 105 v dne‰ní Neza-
budické ulici.
Na pfiedloÏené pohlednici je
pozoruhodné, Ïe fiada domÛ na
námûstí Krále Jifiího z Podûbrad
spolu s vlevo vyznaãenou silnicí
vedoucí do Mní‰ku ohraniãuje
‰irokou plochu polí a luk, na kte-
r˘ch pfied 100 lety nebyla Ïádná
zástavba.

Kö
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KdyÏ se psal rok 1904, rozhodlo
se nûkolik fievnick˘ch obãanÛ
zaloÏit vzdûlávací a podpÛrn˘
spolek, jehoÏ ãlenové se v dobû
nouze, nemoci a úmrtí budou
vzájemnû finanãnû podporovat.
Spolková práce byla v minulosti
velmi nároãná. Je to zfiejmé ze
star˘ch zápisÛ ze v‰ech jednání
spolku. Jen spolková soudrÏnost
pfiispûla k tomu, Ïe se spolek
dochoval do dne‰ní doby. Proto
se souãasn˘ správní v˘bor snaÏí,
aby tradice spolku byla zachová-
na i do budoucna. Tím dáváme
najevo, Ïe jsme na odkaz na‰ich
pfiedkÛ nezapomnûli, i kdyÏ
práce spolku je nyní orientována
na kulturní ãinnost a spolupráci
s pfiátelsk˘mi spolky v celé vlas-
ti. V souãasné dobû má spolek
178 ãlenÛ (66 sester a 112 bratrÛ).
V sobotu 13. 3. se konala v˘roãní
valná hromada, na které byl
mimo jiné zvolen nov˘ správní
v˘bor, kter˘ pfievezme zodpo-
vûdnost za dÛstojn˘ prÛbûh

oslav 100. v˘roãí zaloÏení spol-
ku.
Hlavní oslavy se pfiipravují na
sobotu 19. 6. 2004. V sále
Lidového domu probûhne v do-
poledních hodinách slavnostní
valná hromada za úãasti spfiáte-
len˘ch spolkÛ, pfiedstavitelÛ
mûsta a dal‰ích hostÛ. Pfied
Zámeãkem bude koncertovat
dechová hudba. V odpoledních
hodinách se vydá ¤evnicemi
slavnostní prÛvod, kter˘ zpestfií
krojované delegace spolkÛ
VLTAVAN Purkarec, VLTAVAN
·tûchovice, VLTAVAN Davle,
VLTAVAN Praha, Slovan
Tfiebotov, obcí baráãníkÛ v Praze
a ¤evnicích a Dobrovoln˘ch
hasiãÛ z LetÛ a ¤evnic. Po slav-
nostním prÛvodu bude v Li-
dovém domû taneãní zábava
vãetnû bohaté tomboly. Po dobu
hlavních oslav bude v Zámeãku
instalována v˘stava ze Ïivota
spolku.

Fr. Dusík, jednatel spolku 

11. bfiezna 2004 se v prostorách
Zámeãku se‰la valná hromada
Honebního spoleãenstva ¤evnic
a LetÛ, aby zhodnotila uplynul˘
rok, kter˘ byl pfielomov˘. I kdyÏ
HS ¤evnic a LetÛ bylo zaloÏeno
jiÏ v roce 1993, tak v loÀském
roce, díky novele zákona o mys-
livosti, bylo nutno provést spou-
stu krokÛ. 
HS muselo b˘t uvedeno do sou-
ladu se znûním nového zákona
o myslivosti. K tomu bylo nutno
pfiedloÏit orgánÛm státní správy
mapové zákresy hranic spoleãen-
stevní honitby, stanovy spoleãen-
stva, IâO spoleãenstva, aktuali-
zovat seznam a v˘mûry jednotli-
v˘ch vlastníkÛ pozemkÛ a zajis-
tit písemn˘ souhlas vlastníkÛ
okolních honiteb se spoleãn˘mi
hranicemi. Celá tato hektická
práce, která si vyÏádala i nemálo
financí, byla korunována úspû-
chem a HS ¤evnic a LetÛ bylo
zapsáno do rejstfiíku honebních
spoleãenstev. Vzhledem k tomu,
Ïe HS má více jak deset ãlenÛ,

byl v roce 2003 zvolen honební
v˘bor. Honební v˘bor pracuje ve
sloÏení: starosta Vladimír
Roztoãil za mûsto ¤evnice, mís-
tostarosta Jifií Hudeãek za obec
Lety, ãlenové v˘boru Ing. Fran-
ti‰ek Brabec, Miroslav Hejlek,
Svatopluk Lánsk˘ a Zbynûk
Moravec za ostatní vlastníky.
Honební spoleãenstvo ¤evnic
a LetÛ sdruÏuje vlastníky honeb-
ních pozemkÛ  a jeho ãleny jsou
mûsto ¤evnice, obec Lety a dal‰í
majitelé souvisl˘ch honebních
pozemkÛ v katastru ¤evnic
a ãásti Zadní Tfiebanû. Celková
v˘mûra honebních pozemkÛ ãiní
959 ha. ¤evnice mají v drÏení 457
ha, Lety 61 ha a ostatní v˘mûra je
v drÏení vût‰ích ãi drobnûj‰ích
vlastníkÛ. Spoleãenstevní ho-
nitba je rozhodnutím valné hro-
mady HS z ledna 2003 pronajata
Mysliveckému sdruÏení ¤ev-
nice, které v ní vykonává právo
myslivosti.
Lesy zdraví Ruch!

Vladimír Roztoãil

ŘEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH 5

DĚLNICKÁ BESEDA HAVLÍČEK
SE CHYSTÁ OSLAVIT 100 LET

TRVÁNÍ SPOLKU

NĚCO MÁLO POHLEDŮ NA
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO

ŘEVNIC A LETŮ

Pfiíklad:
ÚVùR
HYPOTÉKA
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GALERIE SALON
NO1 SE OMLOUVÁ

JiÏ podruhé jsem byla nucena
pfiesunout termín pfiedstavení
souboru Buchty a loutky. Poprvé
se omluvili divadelníci a podru-
hé se omlouvám já. Do sochafiské
expozice v galerii se toto pfiedsta-
vení nevejde. Koneãn˘ termín
pfiedstavení bude zvefiejnûn
v ¤evnickém kulturním progra-
mu a na obvykl˘ch plakátova-
cích plochách.

Tereza Bartáková

GALERIE SALON NO 1

Ve‰keré sochafiství v ¤evnicích
Galerie Salon No 1 a V·UP v Pra-
ze pofiádají v tûchto dnech v˘sta-
vu Ve‰keré sochafiství v ¤ev-
nicích. Své práce vystavují stu-
denti a absolventi této ‰koly,
MgA. Ivana Junková a akade-
mick˘ sochafi Kurt Gebauer.
Kurt Gebauer je od roku 1990
vedoucím pedagogem ateliéru
sochafiství na Vysoké ‰kole umû-
lecko-prÛmyslové v Praze a  Iva-
na Junková je v tomto ateliéru
asistentkou. Je to tedy v˘stava
tûch, ktefií se podílejí na rekon-
strukci Havlíãkov˘ch sadÛ a ve
v˘stavní síni si také mÛÏete pro-
hlédnout plán realizací pro leto‰-
ní jaro a modely navrhovan˘ch
objektÛ.

NESMRTELNÝCH
12 HP

Od 8. dubna do 2. kvûtna se
budeme tû‰it na v˘stavu doku-
mentující slavnou expedici na
Alja‰ku, kterou podnikl fievnick˘
rodák Franti‰ek Val‰uba a Míla
Urban s Tatrou 12. Je to první
v˘stava dokumentÛ o expedici,
která se uskuteãnila pfied 25 lety.
Její souãástí bude promítání
dokumentu, kter˘ o expedici
natoãila âeská televize a doku-
mentu z úÏasné Rallye veteránÛ.

HR
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Nejkrásnûj‰í spoleãensk˘ prostor
¤evnic, nápaditû dekorovan˘
Veronikou Podzimkovou z Do-
bfiichovic, zaÏil poprvé ve své
„kulturní“ historii ples. Sál
Zámeãku pfiivítal ty, ktefií jak˘m-
koli zpÛsobem pfiispûli ke vzni-
ku a provozu stacionáfie obãan-
ského sdruÏení Náruã. Téma
ma‰karního popeleãního plesu
znûlo Poberounsk˘ pacifik, takÏe
‰kála masek nebyla v podstatû
niãím omezena. I ti, ktefií z nedo-
statku ãasu nebo fantazie pfii‰li
nemaskováni, mohli v‰e vyfie‰it
koupí ‰krabo‰ek, které dodaly
rÛzné v˘tvarné dílny. Vût‰ina
v‰ak pfii‰la v maskách nejen vtip-
n˘ch, ale zhusta i fiemeslnû
nároãn˘ch. Po zásluze v popÛl-
noãním vyhlá‰ení vítûzÛ získal
hlavní cenu – plato chutn˘ch
obloÏen˘ch chlebíãkÛ autorky
Petry Neubauerové – manÏelsk˘
pár Terezy a Miroslava Bartá-
kov˘ch se svou lodí a nezapome-

nuteln˘m psem.
O zahájení se postaraly dûti ze
souboru Klíãek, vedené Lud-
milou Chroustovou, v jejíÏ chore-
ografii zatanãily na písnû z muzi-
kálu Rebelové. Sklidily zaslouÏe-
né boufilivé ovace a navodily
správnou taneãní atmosféru. 
Jedním ze sponzorsk˘ch darÛ
plesu byla i hudební produkce
dobfiichovického Pekného Jazz-
bandu, jehoÏ repertoár zdá se
nevyãerpateln˘, v˘raz radostn˘
a nasazení ‰piãkové.
Veãerem decentnû provázela
paní Jana ·vandová, která Náruã
dlouhodobû a úãinnû podporuje.
Vyhlá‰ení tomboly vyvolalo
nûkolikrát pobavení, hlavnû
kdyÏ starosta ¤evnic vyhrál
Almanach k v˘roãí ¤evnic.
Ples se vydafiil, ukázalo se, Ïe se
najde dostatek ochotn˘ch dobro-
volníkÛ, a co se zpoãátku zdálo
nezvládnutelné, snad nakonec
pÛsobilo pohodovû.

Veronika Stará

Ples jako poděkování

Narozeniny
oslavili a oslaví:

Marie Freibergová (94), BoÏena
Bláhová (89), PhMr. Vlasta
Hostonská (89), Josef Strejãek
(89), Marie Procházková (83),
Jarmila BechyÀová (82), Marie
Snopková (82), Vûroslava
Bauerová (82), Bohumil Kos (82),
Kvûtoslava Nechanická (82),
Jarmila Ejemová (79), Anna
Pecková (79), Bedfiich Sklenáfi
(79), Vítûzslav Kebrle (78), Eva
Teclová (78), Eva Dra‰narová
(77), BoÏena Charvátová (77),
RÛÏenal Baãeová (76), Vûra
Ptáãková (75)

Opustili nás:
Jifií Jirou‰ek, Bûla Vobecká, Marie
Souãková

Radana Königová (uprostfied fotografie sedící) pfii stavbû fievnické plovárny svépo-
mocí v roce 1950

Mûstská organizace US - DEU
pofiádá besedu obãanÛ s celostát-
ním lídrem kandidátky této stra-
ny do Evropského parlamentu,
senátorkou Ing. Helenou Rög-
nerovou. Paní senátorka seznámí
pfiítomné se sv˘m pohledem na
práci v Evropském parlamentu a
potom odpoví na otázky z fiad
posluchaãÛ. Beseda se koná
v pátek, dne 9. dubna ve velkém

SENÁTORKA ING. HELENA RÖGNEROVÁ
V ŘEVNICÍCH

sále Zámeãku v I. patfie od 18,30
hodin.
Ing. Helena Rögnerová pracova-
la jako fieditelka jedné z praÏ-
sk˘ch nemocnic, kde se jí mimo-
fiádnû dobfie dafiilo, nyní je sená-
torkou, není ãlenkou Ïádné poli-
tické strany, pracuje v senátor-
ském klubu KDU-âSL, US-DEU
a nezávisl˘ch.
Srdeãnû zveme k úãasti! Sk

PRVNÍ RYTÍŘKA
LÉKAŘSKÉHO STAVU

Profesorka plastické chirurgie a popáleninové medicíny MUDr.
Radana Königová byla v sobotu 6. bfiezna t.r. jako první Ïena pasová-
na na PraÏském hradû na Rytífiku ãeského lékafiského stavu. Toto oce-
nûní udûluje âeská lékafiská komora od roku 1996 lékafiÛm, ktefií se
mimofiádnû zaslouÏili o etiku lékafi-
ského povolání, rozvoj medicíny
a humanizmu nebo projevili
mimofiádnû stateãn˘ ob-
ãansk˘ ãi lékafisk˘
postoj.
Radana Königová vedla
dlouhá léta kliniku
popáleninové medicíny
v praÏské vinohradské
nemocnici. Pfiedseda
âeské lékafiské akade-
mie, pfiední ãesk˘ psy-
chiatr Cyril Höschl,
krátce zhodnotil celoÏi-
votní dílo 74leté profe-
sorky Königové takto:
„Podafiilo se jí vytvofiit
ojedinûlé centrum léãby
popálenin v rámci celé Evropy
a pfiedev‰ím do nûj vnést obrov-
sk˘ lidsk˘ rozmûr.“
O této poctû se zmiÀujeme proto, Ïe
Radana Königová je s ¤evnicemi
celoÏivotnû spjata – jiÏ od útlého dûtství jezdila s rodiãi do ¤evnic na
prázdniny a fiada fievnick˘ch obãanÛ se na ni pamatuje. Kö
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BANDY CUP
Skonãil hokejbalov˘ turnaj,
Bandy Cup, kter˘m se baví
fievniãtí závodní i rekreaãní
sportovci kaÏd˘m rokem.
V základní ãásti zvítûzil Top
Adrenalin a byl i favoritem
play off, ale nedostal se ani do
finále. Nejlep‰ím stfielcem
základní ãásti byl Jan
Hartmann (TA) s 23. góly, nej-
lep‰ím brankáfiem Pavel
Kn˘bel (TA) - prÛmûr 1,14 gólu
za zápas. V kanadském bodo-
vání zvítûzil opût Jan
Hartmann se 44 body (23+21).
Nejlep‰ím hráãem po základní
ãásti i play off byl zvolen Jan
Hartmann (TA), nejlep‰ím
brankáfiem Milan Zelen˘ (IQ),
nejproduktivnûj‰ím hráãem
play off byl Jan Hartmann
s 9b. (6+3).

Zápasy play off:
Boston - Nové Dvory 2 : 0 na
zápasy
Coyotes - Marná Snaha 1 : 1
(rozhodly samostatné nájezdy
pro MS)
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¤evnice – V pofiadí jiÏ tfietí
Hudební ples se odehrával v pro-
storách fievnického Lidového
domu první bfieznovou sobotu.
Jeho pofiadateli jsou místní
hudební tûlesa – dûtská lidová
muzika Notiãky a tfiebaÀská
hudební skupina Tfiehusk
¤evnick˘ Hudební ples má i pfies
relativnû krátkou dobu své exi-
stence své nenapodobitelné tra-
dice – netradiãní v˘zdobu, vítání
hostÛ, slavnostní zahajovací fan-
fáry, originální spoleãnou píseÀ,
sólo pro vedoucí Notiãek a
kapelníka Tfiehusku, bohatou
tombolu, perníãkovou volenku,
losování hlavní v˘hry a v nepo-
slední fiadû jsou to pfiekvapení
obou muzik. 
V duchu tûchto tradic se nesl
i ples leto‰ní. Tradice se nám
v‰ak podafiilo opût o nûco roz‰í-
fiit.
Pfied samotn˘m zahájením slav-
nosti zahrál cimbál a navodil tak
atmosféru ryze lidovou. JenÏe
pak uÏ se pfiiblíÏil správn˘ ãas na
zahájení plesu a do sálu vstoupi-
lo speciální dechové tûleso se
slavnostní fanfárou. A kdyÏ z úst
kapelníka Tfiehusku Miloslava
Fr˘dla doznûla i poslední slova
na uvítanou, rozeznûla se tfietí
spoleãná píseÀ. Ta leto‰ní se jme-
novala Panenky hezk˘ a její text
napsal jiÏ jmenovan˘ kapelník,
autorem hudby byl ãlen âeské
filharmonie Antonín Pecha. Po
sólu pro kapelníky a krátkém
vystoupení Mal˘ch Notiãek se
do víru plesové slavnosti nechali
vtáhnout v‰ichni pfiítomní
náv‰tûvníci.  
„A nyní je na fiadû první pfiekva-
pení dne‰ního plesu, které si pro
Vás pfiipravily Notiãky,“ zaznûlo
z mikrofonu a vzápûtí do sálu
vbûhl sportovní trenér v podání
Jifiího Nikod˘ma. Na hvizd jeho
pí‰Èalky se pak do sálu nahrnulo
dal‰ích ãtyfiicet spartakiádních
cviãencÛ odûn˘ch do socialistic-
k˘ch ãerven˘ch a modr˘ch tre-
n˘rek. Jednotnû pak v‰ichni
zacviãili a na závûr odpochodo-
vali jak jinak neÏ s písní na rtech.
Druh˘m pfiekvapením Notiãek
byl „koncert na hrábû“, na které
zahráli velcí kluci a kter˘  nadchl
svojí originalitou a pÛsobivostí.
Pfiekvapení Tfiehusku doprová-
zely efekty nejen zvukové, ale
i svûtelné. V‰ichni pfiítomní
pochopili, Ïe Tfiehusk se chystá  v
dubnu do Ameriky, neboÈ do
sálu vpochodoval zástup americ-

VRCHOLEM PLESU BYLA
SPARTAKIÁDA A MICHAEL JACKSON

foto V.Skala

k˘ch Santa ClausÛ stepujících
v rytmu typického amerického
songu a hrajících na rolniãky.
Santové v‰ak byli pouze pfied-
skokany pro legendárního Mi-
chaela Jacksona v podání Honzy
Martínka, kter˘ svojí taneãní kre-

ací Jacksona rozhodnû pfiedãil.
Plesov˘ v˘bor v ãele s vedoucí
Notiãek Lenkou Koláfiovou mohl
b˘t opravdu spokojen˘. Ples se
vydafiil, bylo zcela vyprodáno a
co víc, náv‰tûvníci se skvûle bavi-
li aÏ do rána. Pavla Petrová

NENÍ DOBRÉ ZÁBAVY
BEZ KOUŘE?

Koncem února a zaãátkem
bfiezna probûhly v ¤evnicích
dvû spoleãenské události, které
zasluhují pozornost nejenom
pro jejich celkovou úspû‰nost a
dobrou pohodu, která pfii nich
panovala. Popeleãní ma‰karní
ples pofiádan˘ Obãansk˘m
sdruÏením Náruã, Salonem No
1 paní Terezy Bartákové a
Mûstsk˘m kulturním stfiedis-
kem, kter˘ se konal v sále fiev-
nického Zá-meãku, a III.
Hudební ples pofiádan˘ soubo-
ry Notiãky a Tfiehusk byly totiÏ
nekufiácké! Na zábavû úãastní-
kÛ to nikterak neubralo, ba
právû naopak. Nekufiáci nemu-
seli mávat rukama pfied sv˘mi
obliãeji, aby odehnali obvyklá
oblaka koufie, ani vû‰et po pfií-
chodu domÛ své obleky a ‰aty
na balkon, aby vyãichly, a skal-
ním kufiákÛm jistû nevadilo, Ïe
své vá‰ni tentokrát popustili
uzdu v pfiedsálí. Za tento poãin
patfií organizátorÛm velk˘ dík.
A jak se fiíká, jen hou‰È!

Pavel Dudák
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TJ Sokol ¤evnice - oddíl volej-
balu
Bûhem ledna se druÏstvo star‰ích
ÏákÛ zúãastnilo dvou pfiátel-
sk˘ch turnajÛ, v jednom zvítûzilo
a v druhém skonãilo na druhém
místû. Do tfietího lednového tur-
naje mistrovského jsme vstupo-
vali celkem optimisticky, neÏ
jsme zjistili, Ïe druÏstvo opût
nebude kompletní. Nemocnost a
absence na trénincích se bohuÏel
projevily a turnaj skonãil debak-
lem pro na‰e druÏstvo. S druÏ-
stvy Kompresory B, VOâK B a
Dansport jsme prohráli 0 : 2.
O jarních prázdninách Prahy-
západ jsme uspofiádali zimní
soustfiedûní v Krkono‰ích  v  Ján-
sk˘ch Lázních. Pfies nepfiíznivé
poãasí jsme lyÏovali, chodili po
horách, koupali se v lázních a
zahráli jsme si i volejbal s místní-
mi volejbalisty.

Michaela ·ádková

NOVÉ H¤I·Tù NA SOKOL-
SKÉM LESNÍM CVIâI·TI
Beach-volejbal, ãesky pláÏov˘
volejbal, my‰lena tím pláÏ niko-
liv kamenitá ani betonová, n˘brÏ
pláÏ s jemn˘m píseãkem, do kte-
rého se nohy pûknû zabofií. To je
právû to, co hru ztûÏuje a volej-
balisty láká.
Takové hfii‰tû s píseãkem sokol-
sk˘ oddíl volejbalu na cviãi‰ti
v lese staví. Co to pfiedstavuje?
Vymezit v trávû obdélník 15 x 9
metrÛ, odstranit zeminu do
hloubky asi 40 cm, osadit obrub-
níky, vysypat kamenivem pro
drenáÏ a nasypat píseãek. Pak
je‰tû dva sloupky pro síÈ a Ïebfií-
ãek se sedátkem pro rozhodãího
– a je to. Co je k tomu potfieba?
Materiál a ruãiãky – obojí by bylo
– teì je‰tû tfietí ãinitel … peníze
(k zaplacení materiálu a hlavnû
jeho dovozu). Bratru jen nûja-
k˘ch sto tisíc korun a nûco. Díky
snaze ãlenÛ uÏ je vût‰í ãást   k dis-
pozici, teì jen poÏádat na‰e pfiíz-
nivce o doplnûní zbylé ãástky –
asi 30 tisíc korun – do potfiebné-
ho obnosu.

Oddíl volejbalu bude vdûãen za
jakoukoliv penûÏní pomoc, byl
by rád, kdyby uÏ letos v létû
mohl na upraveném hfii‰ti hrát.
Bankovní konto 0384 766
389/0800, nebo v hotovosti vÏdy
ve ãtvrtek v 17 hodin v tûlocviã-
nû, do rukou organizátorky ak-
ce, pfiedsedkynû komise sportu
ve v˘boru Sokola Bohumile
Drvotové. UÏ pfiedem v‰em dár-
cÛm upfiímnû dûkujeme.

V˘bor Sokola ¤evnice

Basketbalové v˘sledky leden –
únor 2004
Îeny odehrály v novém roce
následující utkání s tûmito
v˘sledky:
Brand˘s - Dobfiichovice 104:51
Nejlépe stfiílela J. Slezáková 16
bodÛ a souãasnû byla nejlep‰í
hráãkou.
Ml. Boleslav – Dobfiich. 83:33
Vedoucí druÏstvo tabulky nás
pfies svou vysokou a aktivní
zónovou obranu nepustilo k po-
stupnému útoku, na‰e hráãky ale
dobfie bránily a vût‰ina na‰ich
ko‰Û padla z rychlého protiúto-
ku. Nejlépe hrála J. Slezáková a
nejlépe stfiílela M. Vlachová 11
Dobfiichovice – Rakovník: 56:57
Zápas o poslední místo. NejenÏe
probíhá generaãní v˘mûna, ale
provází nás i smÛla. Vyrov-nané
utkání jsme prohrály tfiíbodo-
v˘m ko‰em v poslední minutû.
V˘bornû zahrály nejlep‰í hráãky
kádru M. Vlachová, J. Slezáková
a V. Heidu, nejvíce bodÛ (21)
dala M. Vlachová
Dobfiichovice – Beroun 43:80
Beroun byl jedin˘ soupefi, které-
ho jsme letos porazily. Opût bylo
znát na‰e mládí a nezku‰enost
(4 hráãky ve vûku 16 let).
Chybûla dravost a dÛraz u hrá-
ãek, které by mûly b˘t hlavními
tahouny. Nejlépe, jako ve vût‰inû
utkání, stfiílela M. Vlachová – 15
bodÛ.

Dorostenky pokraãují ve své
dlouhodobé soutûÏi. ProtoÏe
nastupují jako st. dorostenky a
vûkem jsou ml. dorostenkami,
neãekáme Ïádné zázraky.
Beroun – Dobfiichovice 94 : 33
Nejlépe stfiílela A. Kavková - 14
bodÛ.

Kladno – Dobfiichovice 64 : 58
Nejlep‰í dosavadní zápas,
v˘borná atmosféra, maximální
nasazení v‰ech hráãek, bezvadn˘
technick˘ v˘kon. Pochvalu
zasluhuje J. Geisslerová, E.
Jandová, A. Kavková a Ïaãka S.
Ry‰avá . Nejvíce bodÛ zazname-

nala A. Kavková a J. Geisslerová
(po 16).
Dobfiich. – Nymburk 27 : 138
Opût katastrofa, za bojovnost
nutno pochválit M. Melí‰kovu,
A. Vosmíkovu a nejlep‰í hráãku
dorostu A. Kavkou (11bodÛ)

DruÏstvo Ïákyní doplnûné o 4
hráãky roã. 89 hraje pfiebor star-
‰ích Ïákyní, kde také Ïádné velké
v˘sledky neãekáme, neboÈ sou-
pefii jsou star‰í.

Dobfiichovice – Kladno 28 : 75
Dobfiichovice – Kladno 32 : 76
Pokud soupefi postavil hráãky
roã. 89, které za Kladno nastupu-
jí i v dorostu, nemûly jsme
nejmen‰í ‰anci. KdyÏ pak hrály
„hráãky laviãky“, mûla hra
vyrovnan˘ prÛbûh. Hráãky pfie-
kvapily bojovností a nasazením,
zejména VanÏurová a Bure‰ová.
V prvním zápase nejlépe stfiílela
Kalinová – 10 bodÛ , v druhém
dala 7 bodÛ S. Ry‰avá a
T. Házová.

Hlavní soutûÏí druÏstva Ïaãek je
pfiebor mlad‰ích Ïákyní, zde
jsme dohrály základní skupinu
dvojzápasy s Bfieznicí a
Berounem.
Dobfiichovice - Bfieznice 62 : 13
Dobfiichovice – Bfieznice 39 : 11
Posíleny hráãkami BA Sparta
Praha jsme doufaly ve v˘hru.
Dafiilo se Brejlové, Daníãkové,

Melí‰kové a Pajgrtové, nejvíce
bodÛ dala Daníãková – 12.
V druhém utkání s t˘mÏ soupe-
fiem jsme propadly pohodû
a zápas byl bez jiskry a nasazení.
Z toho pramenila katastrofální
neúspû‰nost ve stfielbû. Nejlépe
stfiílela Brejlová 10 bodÛ.

Beroun – Dobfiichovice 47 : 24
Beroun – Dobfiichovice 33 : 31
Nejlépe stfiílely v prvním zápase
Melí‰ková 8, v druhém
Daníãková 14.

Îenám do konce soutûÏe chybí 4
utkání a pokud se jim nepovede
porazit Kolín, zÛstaneme posled-
ní s jedinou v˘hrou.
Dorostenky ãeká je‰tû víc utkání
a doufáme, Ïe uÏ to nebude tako-
vá ostuda.
Îaãky hrající (dvû soutûÏe) ve st.
Ïákyních mají pfied sebou je‰tû
v‰echny odvety. V kategorii ml.
Ïákyní jsme se dostaly do skupi-
ny o 5. - 8. místo a cílem je 6.
pfiíãka.
Pfiípravka (roã. 92 a ml.) se stále
pfiipravuje, nyní nás ãeká turnaj
o Velikonocích a pak dal‰í na
jafie. Do tohoto druÏstva stále
pfiibíráme zájemce o sport, neboÈ
ãím více nás bude, tím lépe bude-
me hrát. Pfiijìte, zavolejte, v‰e
dal‰í si pfieãtûte na na‰ich strán-
kách www.basket.pc.cz. 

Hana Geisslerová Brejlová

Tûlocviãná jednota Sokol
¤evnice zve srdeãnû své ãleny
a pfiíznivce na valnou hroma-
du, kterou uspofiádá v pátek
26. bfiezna v 19 hodin v sále
fievnického Zámeãku. V˘bor
vyslechne rád zhodnocení své
práce v minulém roce 2003 a
pfiijme návrhy na zlep‰ení
práce v dal‰ím roce.

Správní v˘bor Sokola ¤evnice

TENIS V ŘEVNICÍCH V ROCE 1913

V bfieznu tenis v ¤evnicích je‰tû spí. Proto chci tenis pfiipomenout
alespoÀ zajímavou fotografií z roku 1913.
Pochází z tenisového dvorce „za vodou“, kter˘ byl umístûn na levém
bfiehu Berounky asi 50m nad tehdej‰ím pfiívozem (dne‰ní lávka pfies
Berounku neexistovala) mezi dne‰ním domem ãp. 337 a chatami ãp.
034 a 035. Dvorec postavil Okra‰lovací spolek v ¤evnicích asi v roce
1909 pro svÛj tenisov˘ oddíl. V pozadí snímku je vidût horní âerná
skála. Na laviãce sedí manÏelé Feldovi a vpravo Ema ·ponarová.
Fotografie doplÀuje obrazovou ãást publikace „100 let fievnického
tenisu“, která vy‰la v roce 2002. Kö

V pátek 26. bfiezna t. r. se koná v 18,00 hodin v klubovnû LTC
¤evnice v ulici Legií v˘roãní ãlenská schÛze tenisového klubu.

VOLEJBAL

BASKETBAL
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P¤EBOR MùSTA ¤EVNIC
V ·ACHU MLÁDEÎE

Celkem 61 dûtí ve vûku od sedmi
do sedmnácti let se zúãastnilo
2. roãníku Pfieboru ¤evnic
v ‰achu mládeÏe, kter˘ se konal
v sobotu 14. 2. 2004 ve ‰kolní
jídelnû v ¤evnicích, sedmnáct
z nich pocházelo z pofiádajícího
‰achového oddílu ·K ¤evnice.
Pfiíjemn˘m pfiekvapením byla
i na ‰achy vysoká úãast dívek,
pfiihlásilo se jich 11. Turnaj byl
zahájen po desáté hodinû, hrálo
se sedm kol ‰v˘carsk˘m systé-
mem tempem 2x25 min., takÏe
jedna partie mohla trvat aÏ 50
min. Hrálo se ve vûkov˘ch kate-
goriích podle kategorií krajského
pfieboru jednotlivcÛ, do kterého
byl turnaj zapoãítáván, k nim
jsme ale je‰tû pfiidali kategorii
dorostencÛ pro roãníky narození
1987 a 1988, která se tím pádem
hrála mimo krajsk˘ pfiebor.
V kaÏdé dal‰í kategorii je vûk
niÏ‰í o dva roky a hrály se kate-
gorie do ‰estnácti, ãtrnácti, dva-
nácti a deseti let a kategorie
dívek. Pro v‰echny se hrál spo-
leãn˘ turnaj a dûti mohly b˘t
vyhodnoceny i ve vy‰‰í katego-
rii, pokud v ní dosáhly stejného
nebo lep‰ího v˘sledku neÏ v té
odpovídající jejich vûku. Vítûz
turnaje byl vyhodnocen mimo
v‰echny kategorie.
O favoritech bylo jasno, byli jimi
ãtyfii drÏitelé osobního koeficien-
tu, nejv˘‰e nasazen˘ byl desetile-
t˘ Václav RÛÏiãka z Kladna,
kter˘ také byl jedin˘m úãastní-
kem s uhranou druhou v˘kon-
nostní tfiídou. Mezi dal‰í favority
patfiil obhájce loÀského titulu,

zdick˘ odchovanec Luká‰
Tfie‰Àák (nar. 1988, hraje za ·K
Kladno) následován dal‰ím zdic-
k˘m odchovancem Vítem Ro-
senbaumem (1991, Joly Lysá n.

L.) a Micha-
elou Mi‰iã-
kovou (1989,
·K Kladno).
Oproti fiev-
nickému Vá-
noãnímu tur-
naji se Ïádné
velké pfie-
kvapení ne-
konalo a zmí-
nûná ãtvefii-
ce obsadila
v celkovém
pofiadí ãtyfii
z prvních pû-
ti míst, kdyÏ
se mezi nû
dokázal vklí-
nit jen tfie-
tí Jan ·áfr

(1991, Sokol Bu‰tûhrad), kter˘
uhrál 5,5 bodu. Titul pfieborníka
¤evnic obhájil ziskem 6,5 bodu
ze sedmi moÏn˘ch Luká‰
Tfie‰Àák, i kdyÏ jen nejtûsnûj‰ím
moÏn˘m rozdílem v pomocném
hodnocení pfied Vítem Rosen-
baumem, kter˘ uhrál také 6,5
bodu, Václav RÛÏiãka skonãil
ãtvrt˘ a Michaela Mi‰iãková
pátá, oba uhráli 5 bodÛ. V silné
konkurenci se neztratili ani fiev-
niãtí ‰achisté, v celkovém pofiadí
obsadil Jindfiich Paukert (1994)
sedmé, Patrik Krejãí (1993) osmé
a Jan ·vach (1992) jedenácté
místo, v‰ichni uhráli 5 bodÛ a
obsadili medailové pozice ve
sv˘ch kategoriích. Velmi potû‰ili
nejmlad‰í fievniãtí reprezentanti,
Daniel ·Èastn˘ (1995)  vyhrál
kategorii do deseti let a Michal
Mach (1996) skonãil druh˘, oba
uhráli 3,5 bodu.
Turnaj probûhl
v pfiátelské a klid-
né atmosféfie a ani
hlavní rozhodãí
pan Ján Mi‰iãko
z Kladna nemusel
fie‰it nûjaké závaÏ-
nûj‰í spory. Ceny
dûtem pfiedal sta-
rosta mûsta ¤ev-
nic pan Miroslav
C v a n c i g e r .
Cenov˘ fond byl
bohat˘, pfieborník
¤evnic a vítûzové
kategorií dostali
poháry, druzí a
tfietí z kategorií
zase medaile. Na
v‰echny úãastníky se také dosta-
ly vûcné ceny. Podûkování patfií
firmû Borioca s.r.o, z jejíÏ spon-
zorského daru byly uhrazeny

trofeje, jmenovitû panu Martinu
Dercovi, a dále fievnick˘m fir-
mám, které pfiispûly vûcn˘mi
cenami: Mironet ¤evnice, Potra-
viny Nosek, Drogerie pana
Klápy, firma Bening s.r.o, Quelle
¤evnice, Jízdní kola ·torek,
Chovatelské potfieby ¤evnice,
Lékárna U modré hvûzdy a cuk-
rárna Corso.

V˘sledky Pfieboru ¤evnic mlá-
deÏe (v závorce rok nar., oddíl,
tfiída nebo ELO a uhrané body):

Pfieborník ¤evnic 2004:

Luká‰ Tfie‰Àák (1988, ·K
Kladno,1450, 6.5) Kategorie
dorostencÛ: 1. Vít Rosenbaum
(1991,Joly Lysá n.L., 1583, 6.5)
2.Michal Bauer (1989,Loko
Zdice, IV, 5) 3. Martin Formánek
(1987, ·K LiteÀ, III , 5) Kategorie
do 16ti let: 1. Jan ·áfr (1991, Sokol
Bu‰tûhrad, III, 5.5) 2. Patrik
Krejãí (1993,·K ¤evnice, III, 5), 3.
Jan ·vach (1992,·K ¤evnice, III
,5) Kategorie do 14ti let: 1. Václav
RÛÏiãka (1994, ·K Kladno, 1530,
5) 2. Jifií Wallerrer (1993, Loko
Zdice, III, 5), 3. Petr TuroÀ (1991,
·K ¤evnice, III, 4.5) Kategorie do
12ti let: 1. Jindfiich Paukert
(1994, ·K ¤evnice, III, 5), 2.
Ondfiej Hata‰ (1993, CAISSA
Úholiãky, III, 5) 3. Tomá‰ ·Èastn˘
(1994 ,·K ¤evnice ,IV , 4)
Kategorie do 10ti let: 1. Daniel
·Èastn˘ (1995, ·K ¤evnice, IV,
3.5), 2. Michal Mach (1996, ·K
¤evnice, -, 3.5), 3.Jan Rosenbaum
(1996,Loko Zdice, -, 3.5)
Dívky: 1. Michaela Mi‰iãková
(1989, ·K Kladno, 1445, 5) 2.
Anna Rosenbaumová (1993,
Loko Zdice, IV, 4) 3. Katefiina
Ondru‰ová (1990, IZV Beroun, -,
3)

Jan Paukert

FOTBAL
Oddíl kopané
SK Slavoj ¤evnice
Poslední turnajové a pfiátelské
zápasy pfied zahájením jarní
poloviny soutûÏí pfiinesly tyto
v˘sledky:

¤evnice - Chodov 5:2
V pfiedposledním utkání turnaje
TJ Háje v Praze vyhráli fievniãtí
bez vût‰ích potíÏí brankami
Nového (2),Urbana, J. TÛmy a
Lercha. Odpoãívali Rek, Ma‰talífi,
Urban, Krtek, MojÏí‰.
Sparta Praha (ligov˘ dorost) -
¤evnice 4:1 Dorostenci jasnû zví-
tûzili. Hrálo se v pfiekrásném
novém areálu Sparty na
Strahovû. Branku dal J. TÛma.
Dnes nehráli Zuska, P. Strejãek,
Petfiina, Nov˘, ·ejnoha. 
¤evnice - SKP Olymp Praha 5:0
(3:0)!! K celkovému vítûzství
v turnaji staãila fievnick˘m remi-
za. Zahráli ale velmi dobfie a sou-
pefie v˘raznû pfiehráli. Sestava:
Zuska - Lerch, MojÏí‰, Petfiina,
Ma‰talífi, ·ejnoha, J. TÛma, Klimt,
Urban, Rek, Nov˘. Stfiídali:
Purkrábek, Swider, Tlá‰ek, O.
Strejãek. Chybûl           P. Strejãek.
Branky: Urban a Rek po dvou, J.
TÛma. Turnaj tedy skonãil trium-
fem ¤evnic. V˘sledky jsou o to
cennûj‰í, Ïe vût‰ina muÏstev byla
úãastníkem praÏské 1. A tfiídy.
Tabulka turnaje TJ Háje Praha:
1. SK SLAVOJ ¤EVNICE  7  0  1
26-8  21b.
2. âAFC Praha  5  1  2  28-9  16b.
3. Kunratice  5  0  3  28-24  15b.
4. Jílové  4  2  2  34-16  14b. 
5. Dolní Mûcholupy  4  0  4  22-19
12b.
6. TJ Háje  2  3  3  13-27 9b.
7. PSK Olymp Praha  2  1  5  8-23
7b.
8. Chodov  2  0  6  18-30  6b. 
9. Horní Mûcholupy B  1  1  6  10-
31  5b, 

Oddíl kopané pfiipravuje:
LahÛdkou pro pfiíznivce kopané
v ¤evnicích by mohl b˘t turnaj
pfiipravovan˘ na dobu letní pfie-
stávky soutûÏí. Zúãastnit by se
mûla tfii muÏstva druhé ligy.
Vyjednává se o úãasti Sparty
Praha B , Kladna, Xaverova, nebo
Bohemians Praha, TJ Mladá
Boleslav. âtvrt˘m úãastníkem
bude domácí SK Slavoj ¤evnice.
NavrÏené datum: 10. 7. 2004. JiÏ
pfiedtím se ale bude konat tradiã-
ní Dragon Cup v malé kopané
(první ãervencov˘ víkend 3. - 4.
7.) 

Jifií Sklenáfi

ŠACHY

V posledním kole prohrál Jindfiich
Paukert (vzdálenûj‰í dvojice vlevo)
s pozdûj‰ím vítûzem turnaje Luká‰em
Tfie‰Àákem

Starosta mûsta ¤evnic pan Miroslav
Cvanciger pfiedává Danielu ·Èastnému
pohár za první místo v nejmlad‰í
kategorii.
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Dûtsk˘ lidov˘ soubor Notiãky
nám zpfiíjemnil svou muzikou a
zpûvem mnohé chvíle v ¤ev-
nicích. O jejich úspûchu v Ame-
rice se psalo a hodnû mluvilo, ale
jejich zakladatelka, umûlecká
vedoucí a manaÏerka paní Lenka
Koláfiová vidí hlavní úspûch
v nûãem jiném.

Nejvût‰í úspûch je, jak dûti
drÏí pohromadû. Ty, které
byly u zaloÏení souboru, jsou
tu dodnes. Máme úbytek tak
jedno procento. Jsme prostû
jedna velká parta. Velké se
starají o malé a malé jim
dÛvûfiují. Já dûti driluji, vyÏa-
duji profesionální pfiístup.
Nejsme zájmov˘ krouÏek,
nikdo nesmí chybût na kon-
certech ani na zkou‰kách. Ten
pocit zodpovûdnosti jsem
v nich musela pûstovat od
maliãka. Bez dfiiny to nejde,
bez dfiiny by nebyl úspûch.
Ale od zaãátku. Co vás zavá-
lo do ¤evnic?
Oba s manÏelem jsme muzi-
kanti. Já pocházím z Tachova,
manÏel z Karlov˘ch VarÛ. Byli
jsme zamûstnáni v Plzni a proto-
Ïe kaÏd˘ muzikant tíhne do
Prahy i my jsme o to usilovali.
ManÏel dostal angaÏmá v Ná-
rodním divadle a museli jsme si
najít bydlení. Objevili jsme
domeãek v ¤evnicích, to bylo
v roce 1989…
Jaká je va‰e hudební dráha?
ManÏel hraje na lesní roh, nyní
v âeské filharmonii. Já jsem
vystudovala housle, hrála jsem
také v orchestru Národního diva-
dla, v komorním orchestru,
v kvartu.V ¤evnicích se nám
narodily tfii dûti a v‰echny také
hrají na housle.
Muzicírujete doma?
Vût‰inou si potfiebujeme od
hudby odpoãinout, jen si tfieba
spoleãnû zahrajeme na Vánoce,
nebo kdyÏ musíme nûco nacviãit.
To holky hrají housle a kluci na
lesní roh.
Jen by mû zajímalo, jak mÛÏe

tolik hudebníkÛ v jednom
domû cviãit.
Teì uÏ se to „rozplyne“, protoÏe
máme koneãnû dostavûno, ale
je‰tû pfied rokem musel nûkdo
hrát v koupelnû a nûkdo na
záchodû.

Jak vznikl nápad zaloÏit
Notiãky?
Nejstar‰í dcera, kdyÏ jí bylo 10
let, nav‰tûvovala folklórní sou-
bor v Praze. Tenkrát nás napadlo
na popud paní Chroustové zalo-
Ïit podobn˘ lidov˘ soubor
v ¤evnicích. Nejdfiíve nás bylo 7,
dnes je nás 40. Nejmlad‰í je tfii a
pÛl roku a nejstar‰ímu je osm-
náct let.
To asi zabere spoustu ãasu.
Témûfi v‰echen. Abych mohla
pfiijímat dal‰í dûti do souboru,
musím je uãit. Ale obãas si jdu
i zahrát, protoÏe bez toho bych
b˘t nemohla.
Myslela jsem, Ïe v této dobû
jsou folklórní soubory na úbytû
a vám se hlásí pofiád nové dûti.
Je to s podivem, protoÏe vût‰inou
se soubory pot˘kají s nedostat-
kem dûtí. My máme opaãn˘ pro-
blém.UÏ nemáme kapacitu, hlav-
nû co se t˘ãe prostoru. Máme
zájem o suterénní místnost na

Zámeãku, ale není to zatím roz-
hodnuto, protoÏe se tam chystají
stavební úpravy.
Kde tedy zkou‰íte?
KdyÏ jsme pfied ‰esti lety zaklá-
dali Notiãky, zkou‰eli jsme u nás
doma. Teì díky paní fieditelce

Klimtové a Veronice Staré máme
k dispozici prostory na Zámeãku
a také pan fieditel Ko‰Èál nás
nechává zkou‰et ve ‰kole.
A jak ãasto zkou‰íte?
Dvakrát t˘dnû ãtyfii hodiny.
Sama to samozfiejmû v‰echno
nezvládnu. Soubor by nemohl
fungovat bez pomoci a podpory
mého muÏe a také bez Pavly
Petrové z Tfiebanû. Ta pracuje
s tûmi nejmen‰ími. Také nám
pomáhá klarinetista z filharmo-
nie, ke kterému jezdí na‰i klari-
netisti a je‰tû máme sólistku ND,
ke které jezdí dûti na hlasovou
prÛpravu. No a v‰ichni to dûlají
z lásky … asi se jim líbí ta na‰e
soudrÏnost.
SoudrÏnost je úÏasná vûc, ale
bez financování se soubor také
neobejde.
Nemáme ani podporu, ani záze-
mí. Vût‰inu aktivit financují rodi-
ãe, nebo si nûco sami vydûláme.
Potfiebujeme nové kroje, boty,

prospekty, nástroje … hledáme
sponzory, tfieba na cestu do
Ameriky nám pfiispûla Zadní
TfiebaÀ, Karl‰tejn a Dobfiicho-
vice. Také nám hodnû pomohla
letecká spoleãnost formou lev-
n˘ch letenek.
Máte za sebou tfii CD. Kde
nahráváte?
Vánoãní koledy jsme nahrávali
v kostele ve V‰eradicích a

Tuláãka li‰ku v plzeÀském
rozhlase. Na‰e první deska
vznikala v fievnickém kinû.
Máme bezvadného zvukafie,
pana S˘koru, kter˘ jinak
nahrává filharmonii. Ten si
vozí na místo vlastní nahrá-
vací techniku. Nahrávací stu-
dia jsou buì malá, nebo
drahá. 
Jak organizujete svá vystou-
pení?
Musíme sami dûlat i mana-
Ïerskou práci. Nespolupra-
cujeme s Ïádnou agenturou,
do povûdomí lidí jsme se
dostali sami. Máme hodnû
koncertÛ. Napfiíklad v pro-
sinci jich bylo 15  a stejnû to-
lik jsme jich museli odmít-
nout. Hráli jsme na ‰v˘car-
ské a americké ambasádû,
v kostele Panny Marie

SnûÏné, zúãastnili jsme se festi-
valu Praha srdce národÛ na
Staromûstském námûstí a letos
poprvé pojedeme na dûtskou
StráÏnici.
Pocítili jste rozdíl v pfiístupu
americk˘ch a ãesk˘ch poslucha-
ãÛ?
V Americe dávají okamÏitû naje-
vo, Ïe se jim to líbí. Po kaÏdé pís-
niãce vstanou a tleskají. U nás
projevují ovace aÏ po koncertu.
Do Ameriky pojedete znovu?
My jsme si loÀsk˘m druh˘m
místem zajistili dal‰í náv‰tûvu.
Tady se vrátím ke své poznámce
o profesionalitû. Na festivalu se
hodnotila nejen stránka hudební,
ale i celkov˘ dojem. Dochvilnost,
ukáznûnost a nejen v sále, ale i na
hotelu. Bojovali jsme s 29 profesi-
onálními soubory a na‰e úspû‰né
umístûní bylo velkou odmûnou
za tu dfiinu, kterou cel˘ soubor
podstupuje.

Helena Rytífiová
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