


ŘEVNICKÉ LESNÍ JEZÍRKO NA PIŠŤÁKU

Cena za pronájem hrobového
místa
Poplatek se skládá ze dvou ãástí:
- ãástka 4,- Kã za kaÏd˘ zapoãat˘
m2 plochy hrobu za jeden rok
- ãástka 400,- Kã za jeden rok na
úhradu sluÏeb.
Poplatek je splatn˘ najednou pfii
uzavfiení smlouvy:
- urnov˘ hrob na délku 10 let
- hrob, dvouhrob a hrobka na
délku 20 let

Navýšení nájemného za uží-
vání sokolovny
¤editel Základní ‰koly v ¤ev-
nicích uzavfiel dodatek ke
Smlouvû o pronájmu tûlocviãny
mezi TJ Sokol ¤evnice a Zá-
kladní ‰kolou ¤evnice. Podle
dodatku se cena pronájmu zvy-
‰uje pro ‰kolní rok 2003/2004
o ãástku 30.000 Kã, tedy na celko-
vou ãástku za pronájem ve v˘‰i
210.000 Kã.

Dûti budou zafiazovány do
Matefiské ‰koly v ¤evnicích
zásadnû podle tûchto kritérií:

Základní podmínkou je trvalé
bydli‰tû rodiãÛ a dítûte v ¤ev-
nicích v den zápisu.
1/ Dûti, které v následujícím ‰kol-
ním roce nastoupí do 1. tfiídy
základní ‰koly
2/ Dûti Ïijící jen s jedním rodiãem
(samoÏivitelem)
3/ Dûti, jejichÏ pfiijetí je v zájmu
mûsta (stabilizace uãitelÛ apod.)
4/ Dûti, jejichÏ oba rodiãe jsou jiÏ
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zamûstnáni a dítû k 31. 8. dovr‰í
vûk 4 let (dal‰í pofiadí podle vûku
dítûte)
5/ Dûti, jejichÏ dosud nezamûst-
naní rodiãe pfiedloÏí do 30. 6. pfií-
slib zamûstnání od budoucího
zamûstnavatele, nejpozdûji od
1. 9.
6/ Dûti, kter˘m pobyt v dûtském
kolektivu doporuãil odborn˘
lékafi (rozvoj fieãi, adaptace
apod.)
Za zamûstnání se povaÏuje pro
tyto úãely i v˘kon ãinnosti pod-
nikatele – fyzické osoby.

JiÏ mnoho let zeje v lese pod star˘m lomem vypu‰tûná nádrÏ, která
neslouÏí svému úãelu. Voda z ní protéká propustn˘m dnem, tvofie-
n˘m zãásti právû odvalem z b˘valé tûÏby kamene, a znovu vyvûrá po
tfiiceti metrech za cestou ke staré hájovnû. Celé místo pod kopcem
Pi‰Èák je neurovnané a nehostinné. Vedoucí místních lesÛ pan Roztoãil
se nûkolik let snaÏil získat na opravu dotaci, ale dosud marnû.
Na konci roku 2003 nastal zásadní obrat, kdyÏ Státní fond Ïivotního
prostfiedí âR dotaci mûstu pfiidûlil. Na základû rozhodnutí bylo
vypsáno v˘bûrové fiízení na zhotovitele díla a v leto‰ním roce dojde
k celkové úpravû této ãásti fievnického území. Lesostavby Beroun s.r.o.
do konce roku vytvofií a napustí retenãní nádrÏ se zatopenou plochou
1427 m2 a objemem vody za normálního stavu 1727 m3. Stavba nava-
zuje na lesní porosty, a tak nenásilnû zapadne do krajiny. Bude slouÏit
ke zv˘‰ení retenãní schopnosti krajiny. Pfiispûje k zachycení a rozdûle-
ní prÛtoku pfiípadné velké vody, a tím ochrání objekty v dolní ãásti
Nezabudického potoka.
Samozfiejmû bude moÏné vodu vyuÏít v pfiípadû moÏn˘ch lesních
poÏárÛ a v zimních mûsících tfieba i k bruslení. Vytvofií se zde vhodné
podmínky pro rozvoj vodní fauny a flory, pfiedpokládá se zlep‰ení
prostfiedí pro Ïivot drobn˘ch obojÏivelníkÛ, Ïab apod. 
Vlastní práce budou sestávat z tûchto ãástí: Prohloubeno bude dno,
upravena hráz a plocha mezi hrází a cestou k hájovnû. Vybudován
bude zcela nov˘ bezpeãnostní pfieliv a poÏerák, kter˘m se bude moci
nádrÏ vypustit a pfiípadnû regulovat v˘‰e hladiny. Aby voda neprosa-
kovala hrázemi a dnem, bude zhotoveno jílové tûsnûní o tlou‰Èce 400
mm v celé plo‰e dna a stûn. 
Vûfiíme, Ïe se tento kout stane napfií‰tû vyhledávan˘m cílem prochá-
zek a moÏná nebude od vûci sem v pfií‰tím roce nainstalovat turistic-
kou informaãní tabuli a nûkolik laviãek.

Ing. Miroslav Vyleta

O Z N Á M E N Í
Mûstsk˘ úfiad ¤evnice oznamuje, Ïe podle vyhlá‰ky ã. 02/2001
o poplatcích, ve smyslu vyhlá‰ky ã. 05/2003 o zmûnû vyhlá‰ky
ã. 02/2001, je kaÏd˘ obãan, kter˘ je ve mûstû hlá‰en k pobytu a
kaÏd˘ vlastník stavby urãené k individuální rekreaci, povinen
zaplatit

poplatek z odpadu ve v˘‰i 400,- Kã.
Poplatek je splatn˘ roãnû k 30. 4. 2004, pfiípadnû pololetnû vÏdy
k 30. 4. 2004 a 31. 10. 2004 a platí se v podatelnû MûÚ.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rybáfii, pozor !
Nov˘ Zákon o rybáfiství pfiiná‰í fiadu zmûn pro lov udicí. DÛleÏité infor-
mace "z první ruky" dostanete na v˘roãní schÛzi fievnické organizace
6. bfiezna v Lidovém domû, zaãátek v 10 hodin ! -ob-

Kazín 1929

Pro ty, ktefií neãetli minulé ãíslo Ruchu
První fievnické noviny z roku 1929 se jmenovaly KAZÍN. V˘stfiiÏky
z nich prokládáme i tento zpravodaj.

Zpráva pro majitele psÛ
Se zaãátkem nového roku je spojena také jedna povinnost v‰ech maji-
telÛ psÛ. Z vyhlá‰ky o místních poplatcích ã. 4/98 vypl˘vá, Ïe za jed-
noho psa zaplatíme roãní poplatek 120 Kã, pokud vlatníme psÛ nûko-
lik, za kaÏdého dal‰ího 180 Kã. Platba se provádí na Mûstském úfiadû
v úfiedních hodinách. Poplatek je splatn˘ do 31. bfiezna 2004.

ruch 2c  16.2.2004  14:49  Stránka 3



¤evnické judo
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âesk˘ zlodûj je hlavnû velice
chytr˘ a drz˘. A pokud ho
nechytnete za ruku, tak na nûj
nikdo nemá. Autorádia uÏ se
nekradou, nebo minimálnû. Je
jich moc a jsou neprodejná.

Kolik vloupání jste v poslední
dobû evidovali? Stoupá jejich
poãet?
V roce 2002 bylo nahlá‰eno 20
vloupání a v roce 2003 byla situ-
ace zhruba stejná.

Tipují si zlodûji lidi pfied ban-
kou?
Tady ne, spí‰ se drÏí vytipova-
n˘ch míst pfied ‰kolkou a na par-
kovi‰tích nákupních center.
Hlavnû ráno a odpoledne. Také je
zajímají místa, kde se staví.
Poãítají s tím, Ïe lidi pfiijedou,
jdou na stavbu a v‰echno nechají
v autû.

Jsou to pachatelé „domácí“?
âást ano, ãást pfiijíÏdí. Dûlají
takové loupeÏné koleãko -
âerno‰ice, Dobfiichovice,
¤evnice, Mní‰ek, dolÛ na Slapy a
vrátí se na Prahu 4. Ráno ve
svodce událostí vidíme jejich
trasu. Vût‰inou se jedná o lidi,
ktefií jsou závislí na drogách a
potfiebují na nû sehnat peníze,
nebo se tím prostû Ïiví. A velmi
dobfie!

Co by kromû opatrnosti pomoh-
lo?
Policie v‰echno neuhlídá a lidi
jsou tu nev‰ímaví. Co je za jejich
plotem, je nezajímá a tím napo-
máhají pachatelÛm. Jsou obce,
kde je spolupráce normální, kde
obãané volají, uÏ kdyÏ tam
nûkdo cizí obchází. To se
v ¤evnicích stává jen v˘jimeãnû.
Vím, Ïe lidi nemají rádi policii,
ale pokud se nedáme v‰ichni
dohromady, nebudeme mít ve
mûstû klid. 

Dûkuji za rozhovor.
Helena Rytífiová

Na redakci Ruchu se obrátila
Petra Kronusová, obyvatelka
¤evnic, vlastnící ideální polovi-
nu domu v Máchovû ulici
(moÏná si mnozí pamatují jejího
dûdeãka MUDr. Kronuse,
vûhlasného fievnického zubafie).
Popisem sv˘ch potíÏí s majitelem
druhé poloviny domu by chtûla
stejnû postiÏen˘m spoluobãa-
nÛm dát návod, jak postupovat
v podobn˘ch situacích.
Uprostfied ledna, v dobû nejvût-
‰ích mrazÛ, se zaãal valit d˘m
s pfiíslu‰n˘m zápachem chodbou
jejich domu. Paní Kronusová,
která vytápí první patro elektric-
k˘m topením, a tedy nepouÏívá
komín, snaÏila se domluvit se
spolumajitelem, panem Lacinou,
na odstranûní závady. Nepocho-
dila. Zkusila to i písemnû,
dokonce poslala doporuãen˘
dopis. Spolumajitel reagoval tím,
Ïe odstûhoval rodinu svého syna
a sám si v podkroví topil nejspí‰
elektfiinou. Rodina Petry
Kronusové Ïila pfii otevfien˘ch
oknech a situace se dále zhor‰o-
vala. 
Pfiístup ke komínu z kotelny pan
Lacina odmítal umoÏnit. Pfiitom
byl komín vyvloÏkován naposle-
dy v dubnu roku 1994, a pfiestoÏe
byl spolumajitel nûkolikrát upo-
zornûn na nutnost vyãi‰tûní
komína oprávnûnou firmou
(nejen z dÛvodu bezpeãnosti, ale
také pro pfiípad pojistné událos-
ti), nikdy tak neuãinil.
Paní Kronusová se obrátila na
Mûstsk˘ úfiad a ten jí doporuãil
revizního technika, kter˘ pro-
hlédl komín v horní ãásti domu a
vypracoval posudek koufiové
cesty. Ten znûl: Komín nevyho-
vuje pfiedpisÛm a ustanovením
âSN a není moÏné jeho pouÏití
pro odvod spalin ze stávajícího
spotfiebiãe na tuhá paliva umístû-

ného v suterénu budovy. Pfii
pouÏívání komína hrozí nebez-
peãí otravy splodinami vznikají-
cími nedokonal˘m hofiením.
To uÏ koufiil komín ‰est dní. Pan
Lacina totiÏ vesele topil dál.
Kytky svûsily listy a umfiely.
Petra Kronusová a její rodina
vydrÏela a obrátila se s revizní
správou na Stavební úfiad
¤evnice, kter˘ okamÏitû situaci
fie‰il. Nafiídil závadn˘ komínov˘
prÛduch okamÏitû vyfiadit z pro-
vozu do doby, neÏ budou odstra-
nûny zji‰tûné závady.
Upozornûní: (citace)
Stavební úfiad upozorÀuje, Ïe je
povinností vlastníka stavby
udrÏovat stavbu v dobrém sta-
vebním stavu tak, aby nevznik-
lo nebezpeãí poÏárních a hygie-
nick˘ch závad, aby nedocházelo
k jejímu znehodnocení nebo
ohroÏení jejího vzhledu a aby
se co nejvíce prodlouÏila její
uÏivatelnost.
Petra Kronusová jako spolumaji-
telka domu by se ráda podílela
na opravû komína, ale ví, Ïe se
Ïádná firma nedostane pfies
zámek pana Laciny. Nikomu
nepfieje takové souÏití v domû a
svÛj pfiíbûh chtûla uvefiejnit jako
varování pro v‰echny slu‰né lidi.
Také chce touto cestou podûko-
vat Stavebnímu úfiadu za rych-
lou pomoc.

JAZYKOVÉ KURZY
v Mûstském kulturním stfiedisku
vstupují do II. pololetí. ·kolné je
nutno uhradit do konce února, to
platí i u frekventantÛ kurzÛ ital-
‰tiny, kde se kurzovné hradí jed-
norázovû. Znovu pfiipomínáme
úfiední hodiny:
po: 13 – 18,
st: 10 – 12, 13 – 16,
ãt: 13 – 18.

Jistû mnozí z nás zaÏili ten pocit
bezmoci, kdy pfiijdete ke svému
autu a zjistíte, Ïe tam jiÏ nûkdo
byl. Nûkdo cizí. To mnû osobnû
vadí víc, neÏ ‰koda jím zpÛso-
bená. AlespoÀ v první chvíli.
Stalo se mi to uprostfied dne,
uprostfied námûstí. Pfii‰la jsem
o kufr faktur. Pro zlodûje lup
bezcenn˘, pro mû ztráta
katastrofální.
ProtoÏe sly‰ím v ¤evnicích kaÏ-
dou chvíli podobn˘ pfiíbûh
(s rÛzn˘mi následky), poÏádala
jsem poruãíka Michala Kozáka,
zástupce vedoucího oddûlení
Policie o rozhovor na toto téma
– tedy: vloupání do zaji‰tûn˘ch
osobních vozidel v katastru
¤evnice.
Je‰tû jste zapomnûla uvést kráde-
Ïe vûcí z nezaji‰tûn˘ch vozidel.
Není úplnû neobvyklé, Ïe
maminka nechá tfiíleté dítû
v sedaãce v odemãeném autû a
odejde si na ãtvrt hodiny do ‰kol-
ky, ta‰ku nechá na pfiední sedaã-
ce a diví se, Ïe si nûkdo tu ta‰ku
vzal.

To je‰tû dopadlo dobfie, ne?
Lidi si myslí, Ïe vozidlo funguje
jako banka nebo trezor, necháva-
jí na sedadle tfieba i poãítaãe.
Neuvûdomují si, Ïe auto je jako
v˘kladní skfiíÀ a vûci v nûm jsou
tedy snadnou kofiistí. Chci upo-
zornit obãany, aby si dávali
v‰echny vûci do kufru, zlodûjÛm
staãí vidût desky a zkusí, jestli
v nich nûco nenajdou. Ty pak
samozfiejmû vyhodí, ale vozidlo
je jiÏ po‰kozené.

Jak˘m zpÛsobem se dostávají
dovnitfi?
Buì vypáãí zámek, nebo rozbijí
okno. U star‰ích aut si otvírají
strunou s oãkem. Mûli jsme
kamerou natoãené vloupání.
Pachatel píchnul kolo, rozbil
pravé okno, vzal ta‰ku a ode‰el.
Trvalo mu to osm vtefiin.

âesk˘ zlodûj je ‰ikovn˘. A co
autorádia?

Jsme nev‰ímaví POST SCRIPTUM
V minulém ãísle vy‰el mÛj pfií-
spûvek k úpravám v parku. Se‰el
se mûsíc s mûsícem a uÏ ztratil
ãást ze své aktuálnosti. KdyÏ
jsem po del‰ím ãase procházela
znovu kolem potoka, setkala
jsem se hned s dvojím pfiekvape-
ním. To první bylo pfiíjemné.
Cesta do podchodu k Potoãní
ulici je upravená a schÛdná,
místo dfiívûj‰í mokfiiny se kráãí
suchou nohou po svahu vydláÏ-
dûném kameny.
BohuÏel na druhém konci parku

mû ãekal ‰ok. Topolu, nad jehoÏ
oÏitím jsem se tak radovala, zase
kdosi ofiezal v‰echny v˘honky aÏ
u kmene. Musím se pfiiznat, Ïe
mi nad ním bylo do pláãe. BlíÏí
se jaro a já prosím v‰echny, kdo
mají moc niãit, uvaÏte, Ïe stromy
jsou pfiipoutány k zemi a nemo-
hou se pfied sv˘mi vrahy zachrá-
nit útûkem. Najde-li stateãn˘
topol v sobû je‰tû jednou dost
síly k tomu, aby z jeho zmrzaãe-
ného tûla znovu vypuãely nové
ratolesti, moc prosím, nechte je
Ïít!

lva
Kazín 1929
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Básník Goethe a Ulrika von
Levetzow – láska, pfiátelství ãi
otcovsk˘ vztah ?
V leto‰ním roce si pfiipomeneme
fiadu zajímav˘ch kulturních
v˘roãí. Nûkterá z nich mají své
místo v evropské kulturní histo-
rii a t˘kají se i historie na‰í.
O jednom takovém se zde chci
zmínit.
Jde o dodnes ne zcela vyjasnûn˘
vztah mezi básníkem Johannem
Wolfgangem von Goethe a mla-
dou baronkou Ulrikou von
Levetzow, kter˘ se cel˘ odehrál
na ãeském území. Oba aktéfii
vztahu letos „slaví“ kulatá v˘ro-
ãí: Goethe se narodil v roce 1749
a od jeho narození uplyne 255 let
a Ulrika von Levetzow se narodi-
la 2. února 1804, tudíÏ má 200leté
v˘roãí svého narození.
Ulrika proÏila v âechách praktic-
ky cel˘ svÛj dlouh˘ Ïivot, doÏila
se 95 let. Zemfiela v roce 1899.
Pob˘vala na zámku v Tfiebívli-
cích u Litomûfiic. Tam Ïila se
svou matkou a dvûma mlad‰ími
sestrami Amálií a Bertou na pan-
ství hrabûte Klebelsberga, svého
pozdûj‰ího nevlastního otce. Její
matka Amálie porodila Ulriku ve
vûku necel˘ch 16 let! Ulriãina
mlad‰í sestra Amálie se narodila
o 2 roky pozdûji. Otcem obou
dívek byl hrabû Joachim von
Levetzow, se kter˘m se matka
Amálie jiÏ v roce 1807 rozvedla a
vzala si bratrance svého pÛvod-
ního manÏela hrabûte Friedricha
von Levetzow. S druh˘m manÏe-
lem mûla hned v roce 1808 dceru
Bertu, takÏe jako dvacetiletá jiÏ
mûla tfii dcery. Druh˘ manÏel
paní Amálie ale padl v bitvû
proti Napoleonovi u Waterloo,
takÏe maminka Ulriky byla jiÏ ve
27 letech vdovou se 3 dcerami.
Mladá vdova dokázala brzy spo-
jit svÛj  osud s tfietím muÏem ve
svém Ïivotû – hrabûtem
Franti‰kem Klebelsbergem, na
jehoÏ panství i s dcerami Ïila.
Katolík Klebelsberg miloval
Amálii, která byla evangeliãkou,
a do pozdních let svého Ïivota
usiloval o sÀatek s ní, coÏ odmí-

tali povolit jak rakousk˘ císafi,
tak fiímsk˘ papeÏ. K jejich sÀatku
do‰lo aÏ po smrti prvního man-
Ïela paní Amálie v roce 1843, a to
jiÏ jí bylo 55 let a Klebelsbergovi
69!!
Johann Wolfgang von Goethe
(1749 – 1832), nûmeck˘ básník,
spisovatel, filozof, politik a pfiíro-
dovûdec evropského v˘znamu,
byl ministrem vlády saského
vévody Karla Augusta. Goethe
jezdil do âech ãasto a rád – dle
historick˘ch pramenÛ nav‰tívil
âechy sedmnáctkrát. Jezdil pfie-
dev‰ím do lázní na léãebné poby-
ty, ale také se zajímal o pfiírodu –
sbíral minerály. S paní Amálií
Levetzowovou se seznámil
v roce 1806 v Karlov˘ch Varech,
tehdy jí bylo 18 let. Básník se jí
dvofiil natolik, Ïe ji pfiirovnával
k Pandofie, dle star˘ch ¤ekÛ Ïenû
svÛdné boÏské krásy. V létû ro-
ku 1821 pfiijel Goethe do Ma-
riánsk˘ch Lázní, kde se setkal
s paní Amálií a poprvé také s její
dcerou Ulrikou. Matka Amálie
mûla pfiítele, bohatého hrabûte
Franti‰ka Klebelsberga. Ten
právû otevíral v novû vznikají-
cích lázních luxusní lázeÀsk˘
palác. Goethe se v paláci ubyto-
val. Básníkovu pozornost v láz-
ních zaujala jiÏ ne 33letá matka,
ale její 17letá dcera Ulrika –
pÛvabná dívka krásné ‰tíhlé
postavy, blond˘na s modr˘ma
oãima. Kolem Goetha se v láz-
ních shromaÏìovala vybraná
spoleãnost, ale básník dával
v‰em nepokrytû najevo, Ïe ho
poutá mladiãká Ulrika. 72let˘
básník, zachoval˘ pfiíjemn˘ star-
‰í pán (jiÏ 5 let vdovec), nemohl
mladou dívku pfiíli‰ zajímat. Asi
jí ov‰em imponovalo, Ïe Goethe
je stfiedem lázeÀské spoleãnosti.
Proto Ulrika pfiijímá Goethovo
pozvání na ranní vycházky.
Básníkovo vysoké v‰eobecné
vzdûlání, nesporné vypravûãské
umûní i pochopení pro problémy
mladistv˘ch zfiejmû mladou
Ulriku zaujaly. Oslovoval ji „dce-
ru‰ko“, aã mohl b˘t i jejím dûdeã-
kem. O rok pozdûji – v létû 1822
– pfiijedou opût oba do
Mariánsk˘ch Lázní. Ulrika je tu
jiÏ se sv˘mi dvûma mlad‰ími
sestrami. Goethe opût projevuje
Ulrice v˘raznou pozornost,
pfiedvádí jí svou sbírku dra
hokamÛ a aby povzbudil dívãin
zájem, klade mezi nerosty kra-
biãku ãokolády. SvÛj vztah
k Ulrice pojmenuje „velkou
otcovskou láskou“ a skládá
pro ni oslavnou báseÀ
„Aeolsharfen“. Ulrika i po
mnoha letech opakovanû zdÛ-
razÀovala, Ïe mezi nimi nebyl
nikdy Ïádn˘ milostn˘ vztah.

V roce 1823 se Goethe v Marián-
sk˘ch Lázních opût setkává s jiÏ
19letou Ulrikou, ke které je stále
více pfiitahován. Básník údajnû
nikdy nepoÏádal o ruku Ulriky
ani ji samotnou, ani její matku.
Ví se ale o setkání velkovévody
Karla Augusta s paní Amálií
v této dobû, pfii kterém mûl snad
sask˘ panovník a GoethÛv nadfií-
zen˘ matce navrhnout moÏnost
sÀatku Ulriky s Goethem. Je jisté,
Ïe krátce po tomto setkání
odjely v‰echny Levetzowovy
z Mariánsk˘ch Lázní. Jestli také
sám Goethe hovofiil s rodinou
Ulriky o moÏném sÀatku, není
známo. Ulrika sama tuto moÏ-
nost opakovanû popírala, i kdyÏ
pfiiznala, Ïe ji básník nûkdy
naz˘val „Liebling“ (miláãku
ãi nejmilej‰í). Po odjezdu
Levetzowov˘ch pí‰e Goethe zná-
mou báseÀ MariánskolázeÀskou
elegii, ve které velmi v˘raznû
Ulriku oslavuje. Jsou to ver‰e,
které kulturní svût pfiijal s nad‰e-
ním, ale Ulrika sama reagovala
chladnû. Po letech svÛj postoj
vysvûtlovala studem mladé
dívky pfied pfiíli‰nou pozorností
vefiejnosti.
Baronka Ulrika von Levetzow
zÛstala neprovdána. Pr˘ odmítla
12 nápadníkÛ, ktefií ji pfii‰li poÏá-
dat o ruku. Vût‰inu svého Ïivota
strávila na zámku v Tfiebívlicích.
Zajímala se o zahradnictví a chov
domácích zvífiat. Proslula svou
dobroãinností v ‰irokém okolí,
vyuãovala tfiebívlické dívky ruã-
ním pracím a spolu se sestrou
Bertou zaloÏily pfiádelní ‰kolu.
Znám˘ ãesk˘ psychiatr profesor
Vladimír Vondráãek pí‰e ve
sv˘ch pamûtech, Ïe prababiãka
jeho Ïeny s Ulrikou diskutovaly
o chovu drÛbeÏe a vymûÀovaly
si slepiãí vejce.
Vztah Goetha, starého pána,
k mladiãké Ulrice se stal zajíma-
vou a dodnes tajemstvím opfie-
denou kulturnû historickou udá-
lostí.

MUDr. J. König

NEZAPOMÍNEJME.
Ve státu Michigan v USA zemfiel
21. ledna v˘znamn˘ svûtov˘
vûdec v oboru mikrobiologie,
RNDr. Oldfiich ·ebek. Narodil se
3. 7. 1919 a mladá léta proÏil
v na‰em mûstû. Byl na poãátku
studií, kdyÏ Nûmci za války
zavfieli na‰e vysoké ‰koly, a
dostudovat mohl jako mnozí jiní
aÏ po válce. Doktorát na Kar-
lovû universitû sloÏil v r. 1947
a jako vynikající absolvent
obdrÏel stipendium do Spo-
jen˘ch státÛ, kam odjel je‰tû
v témÏe roce. UÏ tam zÛstal.
Osudn˘ rok 1948 ho zastihl dale-
ko od vlasti.  
Uplatnûní sv˘ch znalostí nalezl
v americk˘ch v˘zkumn˘ch ústa-
vech a domÛ se vracel jen pfiíleÏi-
tostnû a aÏ po letech, kdyÏ uÏ
v USA získal státní obãanství.
V roce 1953 nastoupil jako
vûdeck˘ pracovník u farmaceu-
tické firmy Upjohn v Kalamazoo
ve státû Michigan, kde se pfies
tfiicet let vûnoval vûdeckému
v˘zkumu. Ve stáfií ho potkal zl˘
osud v podobû kruté Alzheimero-
vy choroby a nûkolik posledních
let Ïivota strávil v léãebném
ústavu, ale v aktivním vûku pat-
fiil k elitû svého oboru. Zúãastnil
se nepfieberného mnoÏství mezi-
národních sympozií a kongresÛ,
jimÏ ãasto pfiedsedal, a jeho
jméno je uvádûno v desítkách
odborn˘ch publikací i farmako-
logick˘ch patentÛ. Ve svém
oboru zanechal nesmazatelnou
stopu.
Osobnû ho pamatujeme uÏ jen
my nejstar‰í. ·edesát let je dost
dlouhá doba na to, aby se zapo-
mnûlo. Olda byl pravideln˘
náv‰tûvník tehdej‰í slavné fiev-
nické plovárny, kde na‰e genera-
ce proÏívala mládí. Bydlel neda-
leko. Vlastnû hned vedle ve
Smetanovû ulici. Je to ulice, kte-
rou se neprochází. Konãí
v polích. Nebyla jsem tam snad
pÛl století. KdyÏ jsem se za‰la
podívat, jak jeho tehdej‰í domov
vypadá dnes, kupodivu jsem
shledala, Ïe aspoÀ zepfiedu je
pofiád stejn˘. Za celá ta léta se
nezmûnil snad ani plot. Je to
zvlá‰tní, jak jiné je v‰echno
ostatní.
Pfiipomínám pfii této smutné pfií-
leÏitosti na‰im mlad‰ím spolu-
obãanÛm tohoto vzácného ãlovû-
ka, kter˘ v fiádce osobností, které
pfiesáhly rámec na‰eho mûsta,
v tomto pfiípadû i svûtadílu,
patfií urãitû k tûm nejv˘znamnûj-
‰ím. MÛÏeme b˘t hrdí na to, Ïe
jeho prav˘ domov byl právû tady
u nás.

Ludmila VaÀková

ZAJÍMAVÁ KULTURNÍ
V¯ROâÍ
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Po úspû‰ném sloÏení maturity na
vás ãeká rozhodování, co dál.
Objevuje se fiada otázek t˘kají-
cích se jednak typu ‰koly, oboru
a také délky studia.
Takovou zlatou stfiední cestou je
pro fiadu lidí vy‰‰í odborná
‰kola. Nûktefií se nedostali na
vysokou ‰kolu, jiní ani o to neu-
silovali - volí tak z nouze, nûkte-
fií jdou na VO· cílenû - chtûjí si
zv˘‰it vzdûlanostní úroveÀ a zís-
kat více praktické zamûfiení. VO·
se u nás, podobnû jako v zahrani-
ãí, dûlí na soukromé a státní.
Celkov˘ poãet VO· v âR je nûco
pfies 160.
Hlavním odli‰ením VO· od V· je
zejména délka studia (2 - 3,5 let
oproti 5 – 6 letÛm) a tûsnûj‰í pro-
pojení v˘uky s praktickou ãin-
ností, pfiiãemÏ na vût‰inû vy‰‰ích
odborn˘ch ‰kol trvá praxe mini-
málnû jeden semestr. Tímto by
mûlo b˘t dosaÏeno rychlej‰ího
zorientování se pfii nástupu do
zamûstnání, schopností v co nej-
krat‰í dobû se adaptovat na nové
pracovní prostfiedí a úkoly s tím
spojené. Toto je nespornou pfied-
ností oproti V·, které kladou
(bohuÏel) dÛraz zejména na teo-
retickou stránku studia a praktic-
ká ãást na fiadû V· chybí. 
Jednou z nev˘hod tûchto ‰kol je,
Ïe se zde platí ‰kolné. Na stát-
ních VO· se pohybuje v rozmezí
od 2500 do 5000 korun roãnû. Na
soukrom˘ch VO· je tato ãástka
podstatnû vy‰‰í (od 15000 do

50000). Urãit˘m handicapem
také mÛÏe b˘t to, Ïe VO· nemají
prozatím takové jméno jako
nûkteré vysoké ‰koly. Po úspû‰-
ném ukonãení ‰koly v podobû
absolutoria získá student titul
diplomovan˘ specialista - DiS.
Pro pfiíklad uvádím VO· zamû-
fienou na mediální sféru.
Vy‰‰í odborná ‰kola publicistiky
v Praze
Tato soukromá ‰kola nabízí alter-
nativní studium publicistiky.
Jejím cílem je vzdûlan˘ a odpo-
vûdn˘ novináfi ãi publicista pfii-
spívající ke kultivaci mezilid-
sk˘ch a spoleãensk˘ch vztahÛ.
âlovûk schopn˘ objektivnû a
zasvûcenû informovat druhé
o událostech a promûnách svûta.
Profesionál, kter˘ vidí pod
povrch vûcí a dovede to srozumi-
telnû a jasnû vysvûtlit druh˘m. 
Koncepce ‰koly vnímá publicisti-
ku v nej‰ir‰ím slova smyslu jako
"vefiejné pÛsobení ve vûcech
obecného zájmu". K tomu slouÏí
vedle pfiedná‰ek a semináfiÛ také
celá fiada specializovan˘ch dílen
- praktick˘ch workshopÛ, kde si
studenti v t˘mech nebo indivi-
duálnû zkou‰í praktické doved-
nosti v oblasti psan˘ch médií,
televizní a rozhlasové publicisti-
ky (vãetnû moderátorství, reÏie,
stfiihu a kreativních dovedností
v oblasti reklamy a public relati-
ons). 
Obor je rozdûlen na dvû hlavní
oblasti: spoleãensko - kulturní a
politicko - sociální publicistiku.
V jejím rámci se studenti zamû-
fiují na nûkteré ze tfií hlavních
médií: na tisk a internetová
media, televizi, nebo rozhlas.
Student se napfiíklad nauãí

samostatnû pracovat s rÛzn˘mi
zdroji a prameny informací, na
profesionální úrovni vyuÏívat
informaãní technologie, databá-
zové a komunikaãní systémy
(poãítaãe, internet, MiniDisc, DV
kamera, stfiihov˘ stÛl, mixáÏní
zafiízení...), je schopen kultivova-
nû komunikovat, vést rozhovor,
fiídit debatu a diskusi.
Absolventi této ‰koly se mohou
uplatnit v tisku, rozhlasu, televi-
zi, fotografii a alternativních
médiích (napfi. on-line novináfi-
ství). Pro toto pÛsobení jsou
vybaveni rozsáhlou praxí se zafií-
zeními a postupy uÏívan˘mi
v tûchto médiích (snímací a zá-
znamové technologie, osvûtlova-
cí park, stfiiÏna, zvuková reÏie,
bodov˘ scénáfi, synopse, pro-
dukãní plán, scanování, fotogra-
fické retu‰e, hypertext...), takÏe
jim pfiechod ze ‰kolních lavic do
zamûstnání neãiní velké problé-
my.
Na ‰kole se pofiádají pravidelné
besedy s celou fiadou v˘znam-
n˘ch osobností vefiejného a poli-
tického Ïivota. ·kola je vybavena
vlastními speciálními pracovi‰ti:
má televizní a rozhlasové studio,
fotokomoru, grafické studio pro
tvorbu ãasopiseckého designu,
internetovou uãebnu, reklamní
ateliér a velkou odbornou kniho-
vnu. 
Kontakt: www.vosp.cz
Druh˘m pfiíkladem je snad nej-
mlad‰í V· v na‰í republice.
Academia Rerum Civilium -
Vysoká ‰kola politick˘ch a spole-
ãensk˘ch vûd, s.r.o. 
ARC sídlí v Kolínû. Jedná se
o první ãeskou vysokou ‰kolu se
specializací na politické vûdy.

MATURITA
A CO DÁL?

Od listopadu 2003 nabízí studi-
um akreditovaného bakaláfi-
ského studijního programu
„Politologie“ v prezenãní i kom-
binované formû. V pfiípravû je
rovnûÏ magisterské studium,
navazující na studium bakaláfi-
ské.
Na této V· se student setká
i s praxí, kterou tvofií úãast ve
vefiejné správû ãi politické stranû.
Absolvent se mÛÏe zamûfiit na
vefiejnou správu, politické strany
a Ïurnalistiku. ·kola je vybavena
knihovnou se tfiemi tisíci v˘tisky
knih a poãítaãi. StudentÛm je
k dispozici i ‰kolní bufet.
A teì k samotnému v˘znamu
slova politologie. Mnohé jistû
zajímá, co se za tímto pojmem
skr˘vá. Politika je umûní fiídit
stát, v ‰ir‰ím v˘znamu slova jde
o vztahy mezi státy, národy, spo-
leãensk˘mi skupinami (ale také
o vztahy uvnitfi tûchto skupin) a
mezi politick˘mi institucemi.
V na‰ich podmínkách se pod
názvem politologie studuje vûda
o politice, a proto aÈ uÏ chcete
studovat politickou vûdu, polito-
logii ãi vûdu o politice, budete
v âeské republice studovat jeden
a stále ten sam˘ obor. S proble-
matikou názvu souvisí i otázka
definice této vûdy. Spokojme se
s tím, Ïe politologie (politická
vûda) je spoleãenskou vûdou
o politice, pfiiãemÏ základem této
vûdy je otázka moci a jejího zne-
uÏívání.
Kontakt: www.vspsv.cz
Pfieji maturantÛm ‰Èastnou ruku
pfii hledání nejlépe vyhovující
‰koly a zejména pak úspû‰né slo-
Ïení pfiijímacích zkou‰ek.

Malvína Nûmeãková

K
az
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Na pohlednici z roku 1903 (dole) je fievnick˘ Zámeãek vyfotografovan˘ ze
dvou stran. Na obrázku v obdélníkovém rámeãku vpravo je pfiední
(v˘chodní) strana budovy smûrem do Mní‰ecké ulice, v kulatém rámeãku
je zadní (západní) strana budovy smûrem ke ka‰nû. Je pozoruhodné, Ïe na
obou stranách jsou pfied Zámeãkem balkóny, na pfiední stranû budovy je
nahofie dominikánsk˘ znak.
Budovu Zámeãku postavil podnikatel Leopold Havlík, povoláním sládek,
na pfielomu tfietí a ãtvrté ãtvrtiny 19. století a v roce 1881 ji prodal fiádu
dominikánÛ u svatého Jiljí v Praze. Souãasn˘ stav Zámeãku pochází
z poslední rekonstrukce v letech 1997 - 8. Dnes je budova sídlem
Mûstského kulturního stfiediska, Mûstské knihovny Ignáta Herrmanna a
Základní umûlecké ‰koly.
Historick˘ v˘voj okolí budovy dokumentuje men‰í reprodukce pohledni-
ce z období II. svûtové války. Na ostrÛvku pfied lékárnou je zleva stojan
benzínové pumpy, kfiíÏek (je zde dodnes), kulatá reklama firmy BaÈa a
vysok˘ sloup elektrického vedení (trafostanice).

Kö

¤EVNICE NA STAR¯CH POHLEDNICÍCH 4

Barevná dílna
připravuje od 1. 2. 2004 – termíny zahájení

dle zájmu upřesníme

Keramický kroužek:

Pro děti i dospělé
Cena na pololetí 1.200,- /vč. materiálu i užití keramické  pece/

Výuka cizích jazyků:

španělština
francouzština

ruština
němčina

angličtina
Cena na pololetí 1.500,-Kč

Aerobic

Kombinované cvičení

- kalanetika + jóga + stretching
Cena na pololetí 1.000,- Kč

Najdete ji na adrese: Mařákova 1080 v Řevnicích
/nyní pod záštitou Střediska volného času  - Všenory/    

Kontakt: Izáková Jitka, tel. 724 040 504

Výtvarný kroužek:  Čtvrtek 14.30 – 16.30 hod
pro děti od 4 – 9 let 16.30 – 18.00 hod
Studio mladých animátorů:

od 10 let Středa 16.30 –
18.00 hod.
Studio kresby: mládež i dospělí
Individ.zájem a příprava na výtvarnou školu 18.30 - 20.00 hod.
cena na pololetí 1.500 Kč
Studio mladých autorů:

tvorba rozmanitých literárních žánrů 
od 12 let 1x týdně dle dohody
cena na pololetí 1200,- Kč
Dance studio:

moderní - výrazový tanec pro děti o
d 4 – 10 let úterý 14.30 – 15.30 hod.

16.00 – 17.30 hod.
od 12 let 17.30 –
19.00 hod.
cena na pololetí 1.500,- Kč
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Jede, jede ma‰inka ...
MoÏná jste si poãátkem roku
v‰imli oznámení na v˘vûsce
Mûstského úfiadu, Ïe v brzké
dobû zaãnou práce na zásadní
obnovû Ïelezniãní trati Praha –
PlzeÀ. DÛkladné vylep‰ení je
nutné v souvislosti s pfiípravou
„koridoru“, kter˘ umoÏní zv˘-
‰ení rychlosti a zajistí bezpeã-
nost mezinárodního vlakového
spojení se státy EU. K jednotli-
vostem projektu, pokud pÛjde
o území ¤evnic, se nepochybnû
bude Ruch vracet.
Mlad‰í ãtenáfie bude moÏná
zajímat, co vlastnû pfiedcházelo:
Umíte si pfiedstavit ¤evnice bez
nádraÏí? Kolik obyvatel odtud
dennû jezdí do ‰koly, do práce,
na nákupy a podobnû! A pfiece
je to necel˘ch 150 let, kdy ‰umû-
ní Berounky Ïádn˘ hfimot vlakÛ
neru‰il.
První vlak projel ¤evnicemi 14.
ãervence 1862 a dráha - jedno-
kolejka s nádraÏím proti dne‰ní
restauraci „Lucerna“ vydrÏela
aÏ do r. 1907 (na dobovém
pohledu je vidût i tehdej‰í pfií-
voz v místech souãasné
„lávky“).
Berounka ovlivÀovala provoz
dráhy nejen v pfiedloÀském
srpnu. Na pfiíklad po prÛjezdu
rychlíku Praha – PafiíÏ se 18.
srpna 1930 sesula traÈ podmáãe-
ná povodní v místech vedle
podchodu v zatáãce silnice
k Z. Tfiebáni (srv. Veãerník Práva
lidu 19. 8. 1930) Dodnes tam
roste mohutná vrba zasazená
tehdy pro zpevnûní bfiehu...
A jak tenkrát spojení do Prahy
fungovalo? Na jízdním fiádu
z r. 1924 , ti‰tûném v ¤evnicích
p. ·Èastn˘m, velké rozdíly proti
souãasnosti nejsou. Pouze
nûkteré stanice jsou pro nás
nezvyklé, jako Vy‰ehrad nebo
Vinohrady, naopak chybûjí
Mokropsy. Proti souãasn˘m 30
spojÛm v kaÏdém smûru jich
bylo jen 21.
Vûfime, Ïe chystaná obnova trati
nám pfiinese je‰tû ãastûj‰í spoje-
ní a dal‰í zlep‰ení.

-ob-

PfiíleÏitost pro vás... vezmûte bu-
doucnost do vlastních rukou!
StaÀte se obchodním zástupcem.
Nabízím moÏnost spolupráce na
VPP i HPP. Motivující pfiíjmy odpoví-
dající pracovnímu nasazení
a v˘konu.
Volejte: 723/778470
Pi‰te :dana.vavrova@volny.cz

CHYSTÁTE SE FINANCOVAT TYTO BYTOVÉ POT¤EBY? 

Úhrada pÛjãek, úvûrÛ a hypoték na bytovou potfiebu
Projektové náklady
PÛdní vestavba
Sanitární zafiízení
PoÏární zabezpeãení
Bezpeãnostní zafiízení
Notáfiské poplatky
Úhrada danû z pfievodu bytu nebo domu
V˘plata podílu na nemovitosti
Vypofiádání spoludûdicÛ
Náklady na pfiípojky
V˘stavba, koupû, bytu
Modernizace, údrÏba
V˘stavba, koupû domu
Koupû stavebního pozemku
Pfiístavba a pfiestavba domu

V pfiípadû zájmu kontaktujte finanãní a úvûrovou poradkyni
DANA VÁVROVÁ 723/778 570

e-mail:dana.vavrova@volny.cz
PENÍZE SI U NÁS MÒÎETE PÒJâIT, I KDYÎ

U NÁS NEMÁTE SMLOUVU SE ST. PODPOROU!
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tû ohánût.
V ¤evnicích kdysi bydlel Mirek
Kamaryt, soutûÏní jezdec, kter˘
byl m˘m velk˘m vzorem.
Zaãínal jsem u nûho mytím
motocyklÛ, jezdil jsem s ním na
závody jako mechanik a za

odmûnu jsem
se mohl povo-
zit na továrních
„ãezetkách“. Po
vyuãení zámeã-
níkem jsem se
vûnoval závo-
dÛm motokár.
Se sv˘m stra-
‰ím bratrem
jsem jednu po-
stavil a v ‰e-
desát˘ch letech
jsem zvítûzil
v prvním mist-
rovství âSR.
ProtoÏe jsem
jako patnáctile-
t˘ nevlastnil
fiidiãsk˘ prÛ-
kaz, jezdil jsem
na bratrÛv.
Zfiejmû to va-
dilo nûjak˘m
„kamarádÛm“
a postarali se
o to, Ïe jsem
dostal roãní

zákaz sportovní
ãinnosti. Ne-

zahálel jsem a stal jsem se
mechanikem u Franti‰ka Ze-
lenky, kter˘ zaãínal jezdit motok-
ros na pion˘ru. PÛjãoval mi ho a
já jsem si vyjezdil III. v˘konnost-
ní tfiídu. Pro sezónu 1964 jsme
s bratrem postavili motokrosov˘
stroj pro tfiídu 250 cm3 a zvítûzili
s ním na krajském pfieboru.
Vojenská sluÏba mi zaãala
v Dukle Bene‰ov, tam si mû
vybrali do praÏské Dukly. Tím se
zmûnil mÛj Ïivot
od základu. Byly
tam vynikající
podmínky, dá se
fiíct, Ïe pro ten
sport maximální.
Jako ãlen Dukly
a státní reprezen-
tant jsem se
umisÈoval na
pfiedních mís-
tech v mistrov-
ství republiky
i svûta. V letech
1967 - 1970 jsem
byl nominován
na mistrovství
svûta ve tfiídû 500
cm3 spolu s re-

ské firmy REPSOL a kaskadér-
skou motoshow pfii rÛzn˘ch
akcích na v˘stavách, závodech a
prezentacích. Je nejlep‰ím trials-
howmanem Evropy. Jeho parád-
ní ãíslo je tzv. „motoblázen“.
To hraje úplného zaãáteãníka,
padá z motorky, nechá se vláãet
strojem po zemi, najíÏdí do divá-
kÛ, v‰em stydne krev a pak vyje-
de extrémnû pfiíkré plo‰iny,
skoãí z v˘‰ky tfií metrÛ, jezdí po
pfiedním i zadním kole, dûlá
otoãky na jednom kole, pfieskoky
pfies zafiízení expozic, pálí
zadní pneumatiky, pfieskakuje
diváky …
Tady v Klubu vidíte sotva deseti-
nu pohárÛ, které Mirek získal za
svou závodnickou dráhu. Má
jich 280.

Co byste vzkázal fievnick˘m
klukÛm, ktefií se v závodûní na
dvou kolech zhlédli? Je jich tu
dost a talentovan˘ch. Teì jim
drÏíme palce, aby jim vy‰la bi-
krosová dráha.
Talent sám o sobû nestaãí.
DÛleÏitá je vÛle nûãeho dosáh-
nout. SnaÏit se následovat mistry
v tom, jak absolutnû se svému
sportu vûnují, jak intenzívnû tré-
nují (to asi pfiedev‰ím), jak srdna-
tû bojují, jakou mají obrovskou
vÛli. Trénovat tfiikrát tolik, neÏ
ostatní …

Helena Rytífiová

Jedno nedûlní únorové odpo-
ledne, podbarvené snûhovou
boufikou a hromobitím, jsem
sedûla v útulném fievnickém
Klubu ChampionÛ (nyní Becher
….) s Mirkem Lis˘m a mûla
jsem v úmyslu s ním udûlat roz-

hovor pro Ruch. Ale Mirek
vyprávûl o svém Ïivotû tak
hezky, Ïe jsem nechtûla vyru‰o-
vat otázkami a jen jsem ti‰e
poslouchala. Myslím, Ïe tak
jako Martina Navrátilová zane-
chala v ¤evnicích kus tenisové-
ho ducha, i Mirek Lis˘ se stal
vzorem mnoha klukÛ jiÏ po
nûkolik desetiletí. V jeho jez-
deckém umûní totiÏ pokraãoval
i syn, také Mirek, kter˘ za jede-
náct let závodûní dosáhl jede-
nácti titulÛ mistra republiky.
Asi kaÏd˘ ví, Ïe oba jsou mistry
fiídítek. A do tajÛ motosportu uÏ
spoleãnû zasvûcují i vnuka
(syna) Marka.

Pocházím z ¤evnic. UÏ mÛj dûda
byl majitelem autodílny nahofie
nad hasiãárnou a mÛj táta pfied
válkou postavil novou ve dvofie
vedle lékárny. Táta umfiel
v padesátém roce, tehdy mi bylo
5 let. VyrÛstal jsem s matkou a
s bráchou, v‰echno nám sebrali,
kolikrát jsme nemûli ani na chle-
ba. Mûli jsme veliké problémy, to
si pamatuji dodnes. Ale zas mû to
vy‰kolilo. Nauãil jsem se v Ïivo-

TÁTA A SYN
prezentanty J. Schmaltzem,
V. Válkem, P. Dobr˘m. Za nejvût-
‰í úspûch povaÏuji závody
v Rakousku a Itálii, dvakrát tfietí
místo. Po sedmi letech v Dukle
jsem nastoupil do komunálu
v ¤evnicích a jezdil za nû.
V roce 1968 jsem se oÏenil, moje
Ïena Kvûta mi byla velkou opo-
rou, ale nejvût‰í fanynkou byla
moje maminka. Díky ní mám
v‰echny novinové v˘stfiiÏky a
jak˘si deník své sportovní dráhy.
V té dobû jsem byl továrním
jezdcem âZM. Mirek se nám
narodil v roce 1969 a je‰tû mu
nebylo ani pût let, kdyÏ jsem
zaãal s jeho trénováním. Postavil
jsem mu malou motorku, na
které jezdil po zahradû. Pak ho to
pfiestalo bavit. Technika mu byla
natolik cizí, Ïe kdyÏ mu z kola
spadl fietûz, hodil ho do pfiíkopu
a ‰el domÛ pû‰ky. Moje nad‰ení
pro sport nesdílel. A pro moto-
cykly uÏ vÛbec ne. Po úrazu pfii
tûlocviku ve ‰kole mu doktor
nafiídil intenzivní rehabilitaci,
nejlépe na kole. Zvolil jsem tria-
lové a od roku 1982 zaãal Mirek
jezdit cyklotrial. Od nûj uÏ byl
jen krÛãek k prvnímu trialovému
motocyklu. Poprvé stoupl do
stupaãek na krajském pfieboru
v roce 1984 a vyhrál. Bylo roz-
hodnuto. Do roku 1996, kdy se
závodûním pfiestal, se stal jede-
náctkrát mistrem republiky, na
mistrovství Evropy byl tfietí. Tak
jsme více neÏ deset let cestovali
po soutûÏích. Pfiipravoval jsem
mu stroje, pfiedával vlastní zku-
‰enosti a byl jsem hrd˘, Ïe stojím
v pozadí jeho úspûchÛ. Po skon-
ãení jeho aktivního závodûní se
mi zastesklo po motorkách.
Pofiídil jsem si motokrosov˘
Husaberg 400 a zaãal jezdit závo-
dy veteránÛ.
V roce 1993 jsme otevfieli tuto
rodinnou restauraci a vydrÏeli
jsme v ní aÏ do potopy.
Mirek teì dûlá zastoupení olejáfi-

KLUB CHAMPIONÒ

Klub ChampionÛ si pronajala
koncem prosince paní Eva
Braunerová a nazvala ho
Becherovka klub. KaÏdou sobotu
a nedûli se zde pofiádá diskotéka,
na které se hraje hudba 80. a 90.
let. K mání je kuleãník, karam-
bol, ‰ipky, 2 automaty a sranda-
bowling. Zdálo by se, Ïe je to
klub hlavnû pro mladé, ale i my
nehraví si zde nûco najdeme.
Pfiedev‰ím dobrou kuchyni.
·éfkuchafi je odborník na steaky,
ale jeho tataráky a plnûné bram-
boráãky … a zvûfiina … vlastnû si
dopfiedu mÛÏete objednat, co
chcete. Klub není vázan˘ stál˘m
jídelním lístkem. Vystrojí vám tu
svatební hostinu nebo oslavu
jakékoliv jiné události. Îidlí je 60
a v létû je‰tû 30 na zahrádce. Tam
se bude opût grilovat. Klub bude
pofiádat turnaje v kuleãníku a
‰ipkách, ale mÛÏete si match zor-
ganizovat sami. A jste-li muzikál-
ní, je zde zdarma prostor pro
hudební skupiny. TakÏe kdo si
chce zahrát, je vítán. Otevfieno je
v zimních mûsících od 16 hodin,
od jara i v poledne. Kazín 1929

Mirek Lis˘ ve sv˘ch 53 letech na Evropském poháru veteránÛ
v roce 1998.
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Narozeniny
oslavili a oslaví:

Franti‰ek Král (95), Dagmar
Pavlanská (95), Emilie
Hanyk˘fiová (95), Zdenûk
Nechanick˘ (94), RÛÏa
Pospí‰ilová (92), Vûra ÎiÏkovská
(92), Ladislav Svoboda (90),
BoÏena Povolná (87), Jifiina
Jirkovská (86), Marie Tlá‰ková
(86), Marie Jandová (85), Josef
âapek (83), Kvûtoslava
Moravcová (83), Jaroslav Pecka
(83), RÛÏena Strejãková (83),
Dagmar Brymová (82), Josef
Lebeda (82), Rudolf Nûmec (82),
Václav Peãen˘ (82), MUDr. Vûra
Bene‰ová (81), Ing. Ladislav Lébl
(81), Milena Tonová (81), Vûra
Maleãková (80), Vûra
Cvancigerová (79), Miroslav
Jerling (78), Ing. Jifií ·ediv˘ (78)
Helena âermáková (77), Tomá‰
Markus (77), Libu‰e Plasová (76),
Roman Toman (76), Josef Dvofiák
(75), Jifiina Klyttová (75),
Jindfii‰ka Lhotská (75), RÛÏena
Nováková (75), Ing. Prokop
Sedláãek (75), Jaroslava
·mejkalová (75)

Opustili nás:
Vladimír Hou‰ka, Václav
Kuchafi, Ladislav Tuãek, RÛÏena
âernu‰áková

Narodili se:
Krist˘na Klementová, Luká‰
Zdráhal
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P¤IPOMÍNKA
MI·PACHY

Jistû jste si témûfi v‰ichni za‰krtli
v ¤evnickém kulturním progra-
mu na mûsíce leden – bfiezen
nedûli 22. 2., kdy v sále Zámeãku
poprvé vystoupí soubor Mi‰-
pacha interpretující Ïidovsk˘
folklór. Tak nezapomeÀte pfiijít,
urãitû nebudete odcházet zkla-
máni. Zaãátek je v 18,00 hodin.

JAZZ V ZÁMEâKU
V souladu s my‰lenkou roz‰ifio-
vat nabídku kulturních pofiadÛ
tûmi smûry, které jsou v regionu
vzácné, pfiipravuje Mûstské kul-
turní stfiedisko koncert Tria
Vojtûcha Eckerta. 
MUDr. Vojtûch Eckert (1956) je
absolventem hradecké lékafiské
fakulty. Pût let po promoci v‰ak
svlékl bíl˘ plá‰È. K tomuto roz-
hodnutí dospûl po letech hosto-
vání napfi. v SHQ Karla
Velebného. Následovala spolu-
práce s takov˘mi osobnostmi,
jako byli Václav Kozel, Antonín
Viktora, Karel Vlach, Gustav
Brom, Felix Slováãek nebo
Ferdinand Havlík.
Za jeho klavírního doprovodu si
zazpívaly Jana Koubková, Eva
Olmerová, Jitka Vrbová, Eva
Pilarová, Vlasta PrÛchová a v ob-
dobí 1991 - 94 Sandy Lomax.
Pravidelnû úãinkuje v rÛzn˘ch
seskupeních na mezinárodních
jazzov˘ch festivalech.
Na programu vedle nûkolika
skladeb Vojtûcha Eckerta zazní
kreace Milese Davise, Chicka
Chorey a dal‰ího ãlena tria
Michala Filka (kontrabas).

POSEZENÍ
S JANEM

BURIANEM
Umûlec se dostavil vãas, zvuko-
vá zkou‰ka probûhla také díky
odpovûdnému pfiístupu pana
Jindáãka skvûle. Obãerstven
krátkou pfiedpremiérovou náv-
‰tûvou v˘stavy v Galerii No1
(Ivana Kot˘nková – Obrazy)
zahájil pan Jan Burian pfied
nepoãetn˘m publikem nûkolika
skladbami z pfiipravovaného CD
o Ïenách, ve svém vyprávûní se
vrátil do 70. a 80. let minulého
století, vysvûtlil nûkteré pro mla-
dou generaci uÏ zapomenuté
pojmy a ilustrativnû o nûkter˘ch
zazpíval ve star‰ích kusech.

Atmosféra byla pfiíjemná, nepfií-
jemn˘ je v‰ak fakt, Ïe nabízené
programy se nesetkávají s dosta-
teãn˘m zájmem fievnického kul-
turního publika.

·ANSON
Mûjte na pamûti, Ïe „z nebesk˘ch
síní je síÀ hudby ta nejmen‰í a
nejniÏ‰í. Ale tomu, kdo se chce
pfiiblíÏit Bohu, staãí, kdyÏ vstou-
pí jen do ní.“
JiÏ nûkolik let, pokud mi v‰echny
okolnosti dovolí, spûchám kaÏ-
dou tfietí stfiedu v mûsíci na
Maltézské námûstí v Praze,
abych byla svûdkem vystoupení
skupiny lidí, ktefií se dali dohro-
mady pfied 35 lety na protest

proti vstupu „spfiátelen˘ch
vojsk“ na na‰e území. Jednu
dobu byla moje úãast na tûchto
veãerech dokonce jednou
z nejmilej‰ích pracovních povin-
ností. Jako produkãní v âeském
rozhlase jsem mûla totiÏ za úkol,
aby se sestfiih z tûchto pofiadÛ
dostal do vysílání âeského roz-
hlasu 2.
V zimû v létû je v malém sálku
v Deylovû konzervatofii neuvûfii-
telnû “nabito“. Stál˘ základ
náv‰tûvníkÛ doplÀují dal‰í a
dal‰í pfiíznivci tohoto Ïánru, tedy
‰ansonÛ. Mûla jsem proto velkou
radost, Ïe ãást téhle prima party
zavítá také do ¤evnic. Se tfiemi
„veterány“ (profesorem Mila-
nem Jírou, profesorem Rudolfem
Pellarem a publicistou Janem
Petránkem) nav‰tívila 23. 1. 2004

na‰e mûsteãko také mladá hereã-
ka a zpûvaãka Tereza Duchková.
Rudolf Pellar by svÛj neutuchají-
cí elán (vÏdyÈ uÏ vloni oslavil
neuvûfiitelnou osmdesátku)
mohl ordinovat. Jan Petránek,
kter˘ mívá v pofiadech vÏdy
nûjakého zajímavého hosta
(z oblasti kultury, vûdy, politiky,
sportu...), tentokrát hovofiil sám
za sebe. V prvním mluveném
vstupu se zmínil o situacích na
Blízkém v˘chodû a v Rusku,
podal informace, které se v ães-
k˘ch sdûlovacích prostfiedcích
neobjevily. V druhé polovinû
programu se vyznal ke své lásce
k údolí Berounky, kde trávil
znaãnou ãást svého prázdnino-
vého dûtství.
Myslím, Ïe nejenom mû chytil
tenhle veãer za srdíãko a Ïe
nikdo z pfiítomn˘ch nezalitoval,
Ïe se vydal do „krutého“ mrazu.   

M.·.

V¯STAVA V GALERII
SALON NO 1

V galerii Salon No 1 vystavuje
do 4. bfiezna Ivana Kot˘nková.

Pochází z âesk˘ch Budûjovic,
Ïije a pracuje v Praze a ve Veselí
nad LuÏnicí. Její vzdûlání je
úctyhodné. Vystudovala
Obchodní akademii v Praze,
právnickou fakultu Univerzity
Karlovy, kurzy kreslení na
Vysoké ‰kole umûleckoprÛmy-

slové v Praze (prof. Boris JirkÛ)
a v letech 1999 – 2001 nav‰tûvo-
vala keram. a sochafi. ateliér
prof. Jifiího Beránka tamtéÏ.
Má za sebou více neÏ dvacet
v˘stav tuzemsk˘ch a dvû v˘sta-
vy v New Yorku. Její oleje na
plátnû jsou plné kvûtin a roman-
tick˘ch zákoutí. Jsou krásné a
nûÏné, tak jako jejich autorka.
Posuìte sami.

Foto Helena Rytífiová
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·ACHY

Základní kolo krajského pfiebo-
ru mládeÏe
10. 1. 2004 se ve Zdicích hrál ãtvr-
t˘ turnaj základního kola KP
mládeÏe do 16 let, kterého se
zúãastnilo celkem 56 dûtí, z nich
bylo 12 ze fievnického ‰achového
krouÏku. Vítûzem turnaje se stal
Jan Slanec (nar. 1991) z Rakovní-
ka. Ze fievnick˘ch si nejlépe vedl
Jindfiich Paukert (1994), kter˘
skonãil celkovû ãtvrt˘, standard-
nû dobfie hráli i dal‰í fievniãtí
drÏitelé tfietí v˘konnostní tfiídy:
Jan ·vach (1992) byl osm˘, Patrik
Krejãí (1993) dvanáct˘ a Ondfiej
Franc (1995) ‰estnáct˘. Jindfiich
Paukert také po ãtyfiech turna-
jích, kter˘ch se zúãastnilo celkem
99 dûtí, vede celkové pofiadí
základního kola KP bez rozdílu
kategorií, Patrik Krejãí je na 4.
místû, Jan ·vach na 7. a Petr
TuroÀ na 9. místû. DÛleÏitûj‰í je
v‰ak pofiadí ve vûkov˘ch katego-
riích. I to je pro nás potû‰ující
zejména v mlad‰ích kategoriích,
tu do deseti let vede Ondfiej
Franc pfied Danielem ·Èastn˘m
(1995, ·K ¤evnice), kategorii do
dvanácti let pak Jindfiich Paukert
pfied Patrikem Krejãím, v katego-
rii do ãtrnácti let je Jan ·vach tfietí
a Petr TuroÀ pát˘, ale nepochyb-
nû si je‰tû polep‰í, protoÏe nemá
odehrané v‰echny turnaje.
Základní kolo pokraãuje 14. 2.
pát˘m turnajem, kter˘ se hraje v
¤evnicích. 

Regionální pfiebor druÏstev
DruÏstvo dospûl˘ch ·K ¤evnice
odehrálo v lednu a únoru dal‰í
dvû kola stfiedoãeského regionál-
ního pfieboru. S velmi siln˘m
druÏstvem CAISSA Úholiãky
jsme s dvûma dûtmi v sestavû
prohráli v pomûru 2,5 : 5,5 (hraje
se na osmi ‰achovnicích), kdy
vyhrál Pavel Synek na ‰esté a
Patrik Krejãí (nar. 1993) na osmé
a remizoval Jaroslav Kocourek
na páté ‰achovnici. V˘prask jsme
dostali v zápase proti rovnûÏ
velmi silnému druÏstvu ·K
Rakovník, se kter˘m jsme pfies
nadûjné pozice v nûkolika parti-
ích prohráli 0:8. Za ·K ¤evnice
hrály i v tomto zápase dvû dûti.
Po ‰esti kolech jsme v regionál-
ním pfieboru na pfiedposledním,
devátém místû.

Úloha
¤e‰ení úlohy z minulého ãísla –
pozice: Bíl˘: Kf2, Df8, Vb1, Vb3,
d3 âern˘: Kc2, Je2. ¤e‰ení: 1.Df3
Bíl˘ sice snadno vyhraje i po
jiném tahu, jedinû uveden˘ tah
v‰ak zajistí mat ve druhém tahu.

Dne‰ní úloha je lehká, ale pouã-
ná. 

Bíl˘ na tahu dá druh˘m tahem
mat.

Úloha
V pátém kole skupiny A regio-
nálního pfieboru jsme prohráli se
siln˘m druÏstvem CAISSA
Úholiãky, kdy svornû prohráli
v‰ichni hráãi na prvních ãtyfiech
‰achovnicích. Na druhé ‰achov-
nici v‰ak mûl Martin Válek jen
krÛãek k vítûzství nad kandidá-
tem mistra Jifiím Vanûãkem.
Vzhledem k rozdílu jejich osob-
ních koeficientÛ by to byla malá
senzace, ná‰ hráã v‰ak rozhodují-
cí úder ve 23. tahu ve vypjaté
situaci bohuÏel pfiehlédl.

Martin Válek, ·K ¤evnice, LOK
1651 – Jifií Vanûãek, CAISSA
Úholiãky, LOK 2012
Úholiãky, 18.1.2004
(Zahájení, ve kterém hrál Martin
agresivnû a soupefie jasnû pfie-
hrál, necháme bez komentáfie)
1.f4 d5 2.d4 Jf6 3.e3 e6 4.Jf3 c5
5.c4 Jc6 6.cxd5 exd5 7.Sb5 Sd7
8.Jc3 c4 9.a3 Sd6 10.Je5 O-O
11.Df3 a6 12.Sa4 Sxe5 13.fxe5 Je4
14.O-O Jxc3 15.bxc3 Da5 16.Sxc6
Sxc6 17.Sd2 Vae8 18.Dg4 Dc7
19.e4 Ve6 20.Vf6 Vfe8 21.Sh6 g6
22.Vaf1 dxe4 

(Pozice, která by docele dobfie
poslouÏila jako úloha. Jejím fie‰e-
ním by byl tah 23.Vxe6! . âern˘
by si sice fiíkal: „No co, vymûní-
me vûÏe“, ale jen do té chvíle, neÏ
by zjistil, Ïe jak po 23. … Vxe6,
tak po 23. .. fxe6 pfiijde 24.Dxe6 a
pokud ãern˘ nechce dostat oka-
mÏitû mat na f8, pfiijde pfiinej-
men‰ím o vûÏ. Martin v‰ak tuto
kombinaci pfiehlédl a protoÏe

i nadále usiloval o útok na krá-
lovském kfiídle pfiesto, Ïe uÏ to
nemohlo pfiinést v˘hodu, nako-
nec prohrál)
23.Df4 V8e7 24.Sg5 Sd5 25.Vxe6
Vxe6 26.Sf6 Dc8 27.h4 Df8 28. h5
Dxa3 29.hxg6 fxg6 30.Sd8 Ve8
31.Sf6 Df8 32.Kf2 b5 33.Vh1 Df7
34.Dg5 Va8 35.Vh4 a5 36.Vf4 Vf8
37.g3 Dd7 38.Se7 Vxf4+ 39.gxf4
Dh3 40.Sc5 e3+ 41.Ke2 0-1

TENIS
Ve dnech 10. a 11. ledna t.r. byly
na dvorcích v Milovicích u Prahy
uspofiádány halové tenisové pfie-
bory Ïactva Stfiedoãeského kraje.
V kategorii mlad‰ích ÏákyÀ zís-
kala fievnická hráãka Linda
·ebíková spolu s D. Eckovou
z Rakovníka druhé místo ve ãtyfi-
hfie.

Kö

FLORBAL
Florbalová divize
11. 1. 2004 na‰e florbalová repre-
zentace v 6. kole divize ve dvou
utkáních opût v˘raznû zvítûzila.
Na vítûzství se podíleli: Karel
Najman, Jifií Pitauer, Jan HÛrka,
Jan ·karda, Václav Zdráhal,
Tadeá‰ a Matiá‰ Waldmannovi,
Michal Vincenc, Roman Wrobel,
Adam Langr.

V˘sledky:
¤evnice - FB· Bag – Leares Praha
11:2
¤evnice - Orel Praha 8:0
Na‰i Ïáci opût prokázali velmi
dobrou sportovní úroveÀ.
V dosavadních deseti utkáních
mají skóre 76 : 29. V utkání pro-
hráli jedinû se Spartou 4:3. Pfii
souãasné úrovni a dal‰ím spor-
tovním rÛstu, tj. úãasti na trénin-
ku a utkáních, je reálná moÏnost
postoupit do florbalové ligy.
Co je k tomu tfieba? Pravidelná
docházka na tréninky. Podobnû
jako J. Pitauer. J. ·karda a
V. Zdráhal, ktefií mají stoprocent-
ní docházku.
21. 2. hrajeme se Spartou odvetu
a je tfieba vyhrát.
Ve stejn˘ den hrajeme druhé
utkání s FB· Dewy Dilis Praha,
se kter˘m jsme pro pozdní pfií-
chod prohráli kontumaãnû.

HÁZENÁ
Oddíl národní házené NH
¤evnice
Úspû‰né taÏení Áãka fievnick˘ch
házenkáfiÛ âesk˘m halov˘m
pohárem skonãilo v semifinalové

skupinû. V Plzni podlehli fievniã-
tí hráãi prvoligov˘m klubÛm
Plzni - Újezdu 13:26 (8:15),
V‰enicím 14:22 (5:9) a N˘fianÛm
21:32 (9:16).
Na‰i hráli v sestavû: Benda-
Knajfl, P. Hartmann, Petr Kn˘bel,
J. Hartmann (15), Zavadil (12),
Pavel Kn˘bel (10), Smetana(10),
T. Sviták (1). V závorkách vstfie-
lené góly. 
Koneãné tabulky obou semifi-
nálov˘ch skupin do finále vÏdy
první dvû muÏstva:
1. N˘fiany 6b. 1. Krãín 6b.
2. PlzeÀ - Újezd 4b. 2. âakovice
3b.
3. V‰enice 2b, 3. Stará Ves 2b.
4. ¤EVNICE 0b. 4. Svinov 1b.

KOPANÁ
Oddíl kopané SK Slavoj ¤evnice
V prvním zápase turnaje TJ Háje
Praha porazili fievniãtí hráãi B -
muÏstvo Horních Mûcholup po
dobrém v˘konu 3:0 (2:0). Mladí
hráãi soupefie nestaãili na zku‰e-
nost ¤evnic, a tak se Zuska
v brance pfiíli‰ nezahfiál. Vynikl
ale dvûma perfektními zákroky.
Nastoupily jiÏ dvû posily pro
jarní soutûÏ a rozdûlily se o góly.
Pokud v na‰em muÏstvu zÛsta-
nou, budou skuteãn˘mi posila-
mi. Sestava: Zuska, O. Strejãek,
P. Strejãek, MojÏí‰, Krtek -
·ejnoha, Klimt, REK (Tlá‰ek),
J. TÛma, Lerch, NOV .̄ Branky
dali Nov˘ 2, Rek. PfiihlíÏeli i zra-
nûní hráãi Ma‰talifi, Paães,
Petfiina, Purkrábek. Zdá se, Ïe se
jiÏ brzy zapojí do pfiípravy.
Vedení i hráãi chtûjí udûlat v‰e
pro postup do 1. A tfiídy.
Ve druhém turnajovém utkání
porazil Slavoj SK ¤evnice TJ
Jílové 4:2 (2:1), kdyÏ podal velmi
dobr˘ v˘kon. Sestava: Zuska-
Lerch, MojÏí‰, Ma‰talífi, P.
Strejãek (Swider), ·ejnoha, Klimt,
Paães, Tlá‰ek, Nov˘, Rek.
Branky: Paães 2, Rek, Nov˘.
Ve tfietím pohárovém utkání
narazil SK Slavoj ¤evnice na
vedoucí muÏstvo jedné ze sku-
pin 1. A tfiídy Dolní Mûcholupy.
Hrálo se na témûfi neregulérním
terénu za silného vûtru. ¤evniãtí
hráãi podali (zejména v prvním
poloãase) v˘born˘ v˘kon a bran-
kami Nového ve 24. a 39. minutû
vedli 2:0. Branka Mûcholup
padla v 90. minutû a pfiedcházela
jí neodpískaná penalta po faulu
na asi nejlep‰ího hráãe ¤evnic
Reka. Sestava: Krtek, O. Strejãek,
MojÏí‰, Lerch, Purkrábek -
·ejnoha, Klimt, J. TÛma, Tlá‰ek,
Rek, Nov˘. ¤evnice nemûly
nikoho na stfiídání, protoÏe ‰est
hráãÛ je na dovolené na horách a
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Josef Urban v zamûstnání.
Dne‰ní vítûzství je o to cennûj‰í.
I po ãtvrtém zápase zÛstává SK
Slavoj ¤evnice jedin˘m nepora-
Ïen˘m muÏstvem turnaje TJ
Háje. Na dobrém terénu, ale za
velkého vûtru fievniãtí porazili
úãastníka praÏské 1. A tfiídy
âAFC Praha 1:0 (1:0). V nervoz-
ním zápase, kdy byli vylouãení,
dle rozhodnãího, za vzájemné
napadení Lerch a Balcárek, dal
jedinou branku Urban hlavou
v 39. minutû. Sestava: Zuska-
Lerch, Pavel Strejãek (46. min.
Swider), MojÏí‰, Ma‰talífi (76.
min. O.Strejãek), ·ejnoha (63.
min. Purkrábek), Klimt, J. TÛma,
Urban (54. min. Tlá‰ek), Rek,
Nov˘. Spolehlivû zachytal
Zuska, v poli se líbily obû posily,
tradiãnû Klimt a MojÏí‰. Své
odvedli v‰ichni hráãi. Hráãi
âAFC se nechtûli smífiit s poráÏ-
kou, hráli zbyteãné ostfie a ãasto
provokovali (Balcárek).
PoráÏka pfii‰la aÏ v pátém zápase
s Kunraticemi a dodejme, Ïe
zcela zbyteãná.
PraÏsk˘ úãastník 1. B tfiídy zaãal
ustra‰enû a nepfiesnû. V první
pÛlhodinû mûli hráãi Slavoje
místy aÏ drtivou pfievahu. Zdálo
se, Ïe zvítûzí rozdílem tfiídy. JiÏ
v 9. min. dal vedoucí branku
Rek. JenÏe pak zaãalo muÏstvo
hrát profesorsky, stfielci si dávali
pfiednost a Kunratice, kdyÏ vidû-
ly, Ïe dal‰í góly nepadaji, se
osmûlily.
V˘sledkem bylo vyrovnání ve 45.
min., kdyÏ si P. Strejãek srazil
stfielu do vlastní branky. Druh˘
poloãas uÏ byl jedno velké trápe-
ní a nepomohlo ani stfiídání. Po
chybách v obranû soupefi zcela
obrátil v˘sledek brankami v 66. a
78.min. V zoufalém náporu sníÏil
v 85.min. Rek z trestného kopu
(exportní gól). Ukázalo se, jak
mnoho pro muÏstvo znamená
dnes chybûjící Ma‰talífi a jak
potfiebn˘ by byl kanon˘r Nov˘.
Sestava: Zuska, Lerch, P. Strejãek,
MojÏí‰, O. Strejãek - ·ejnoha,
Klimt, J. TÛma, Tlá‰ek (46. min.
Purkrábek), Urban, Rek.
Tabulka turnaje po nedûli 8. 2.:
1. ¤EVNICE 5 4 0 1 12 - 6 12b.
2. D.Mûcholupy 4 3 0 1 11 - 4 9b.
3. Kunratice 4 3 0 1 13 - 8 9b.
4. âAFC Praha 5 2 1 2 19 - 6 7b.
5. Olymp Praha 4 2 0 2 4 - 10 6b.
6. Jílové 5 1 2 2 7 - 9 5b.
7. Háje Praha 4 1 1 2 7 - 18 4b.
8. H. Mûcholupy B 3 1 0 2 6 - 9
3b.
9. Chodov 4 0 0 4 5 - 14 0b.

Dorostenci a Ïáci pojedou na
zimní soustfiedûní
Pod vedením svého trenéra, fiedi-
tele Z· PhDr. Z. Ko‰Èála pojedou

Ïáci a dorostenci na zimní sou-
stfiedûní do Bernartic u Trutnova.
Zdej‰í vybavení umoÏÀuje per-
fektní zimní pfiípravu, coÏ by se
mûlo projevit v jarní sezónû.
Hráãi mohou poãítat m. j. s bazé-
nem, tûlocviãnou, blízkou halou.
Souãástí je i pÛjãovna bûÏek.
Znamená to, Ïe si chlapci uÏijí
i "zimních radovánek."
Tábor probûhne od 23. do 27.
února.
Jarní polovina 1. B tfiídy skupiny
E
27. 3. sobota
¤evnice- Hradi‰tko, zaã. 15,00
3. 4. sobota
Vonoklasy - ¤evnice, zaã. 16,30
10. 4. sobota
¤evnice - Komárov, zaã. 16,30
17. 4. sobota
¤evnice - Milín, zaã. 17,00
24. 4. sobota
Hostomice - ¤evnice 10,30
1. 5. sobota
¤evnice - Nová Ves 17,00
9. 5. nedûle
Îebrák - ¤evnice 17,00
15. 5. sobota
¤evnice - RoÏmitál 17,00
22. 5. sobota
Jílové - ¤evnice 17,00
29. 5. sobota
¤evnice - Zvole  17,00
6. 6. nedûle
LibeÀ - ¤evnice 17,00
12. 6. sobota
¤evnice - Hvozdnice 17,00
20. 6. nedûle
Petrovice - ¤evnice 17,00

âMFS oznamuje, Ïe vzhledem
k ME v Portugalsku budou sou-
tûÏe v závûru pfiedehrány.

Florbal FbC Sokol ¤evnice

V dal‰ích zápasech III. praÏské
ligy dosáhli fievniãtí hráãi tûchto
v˘sledkÛ:
Remizovali s FbC Sportcentrum
2000 1:1 a porazili Medik Ovocná
báze C 9:2. DrÏí si tak stále pûkné
druhé místo s bilancí 6 4 2 0 32 -
13 10b. Vedoucí Warriors z Prahy
je‰tû neztratili bod a mají tedy
12b.
Îáci sehráli zatím jen ãtyfii kola a
jsou osmí z deseti úãastníkÛ.
Jejich bilance je 4 1 0 3 11 - 17 2b.
V kanadském bodování je fiev-
nick˘ Pitánek zatím na 9. místû
(6+l=7b.)

Tradiãní fievnick˘ Bandy-Cup

V leto‰ním roce hraje turnaj
v hokejbale 6 muÏstvev. Ani se
nechce vûfiit, Ïe se jedná jiÏ
o 7. roãník turnaje! Pfiihlá‰ená
muÏstva: IQ Ouvey, Top
Adrenalin, Boston, Marná snaha,
Coyots a Nové Dvory (dfiíve
Samotáfii). Nad zápasy bdí orga-
nizaãní v˘bor ve sloÏení
Vladimír Strejãek a Jan Kubát. 

Jifií Sklenáfi

INZERCE
TvÛrãí dílna pro mládeÏ a dospû-
lé TETA v Lí‰nici Vás zve na
bfieznov˘ kurz keramiky a dub-
nov˘ kurz malby.Více informací
na www.krovi.vellum.cz nebo
http://www.webpark.cz/teta
nebo tel.: 777 997 696 Dana
Radová

��

Pronajmu byt 2 + 1 (80m2)
na námûstí v ¤evnicích
tel.: 608 372 744
25772 1550

��

Pronajmu kanceláfie (85 m2)
na námûstí v ¤evnicích
tel.: 608 372 744
25772 1550

��

Hledáme podnájem 2+1 (nebo
velk˘ 1+1) v ¤evnicích od 1.4.
tel.: 603 473 338

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

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

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

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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Vladimír Hou‰ka, rodák z ¤ev-
nic, byl po cel˘ Ïivot vûren
svému mûstu. Od mládí se vûno-
val ãinnostem, které mûstu pfii-
ná‰ely kulturu. UÏ bûhem války,
jako mal˘ chlapec, byl ãlenem
chrámového sboru fievnického
kostela, z kterého ãasem vznikl
velk˘ obãansk˘ pûveck˘ a hu-
dební sbor.
ZároveÀ byl ãlenem Jednoty
divadelních ochotníkÛ, v jejíÏ
divadelních pfiedstaveních bû-

hem padesáti let vytvofiil mnoho
hereck˘ch postav. Diváci jej na
jevi‰ti rádi vidûli a jeho v˘kony
vÏdy oceÀovali. PÛsobil ov‰em
v fievnickém divadle nejen jako
herec, mnoho a mnoho v˘prav
ke hrám vzniklo v jeho fantazii a
bylo podle jeho návrhu postave-
no. Z regionálních divadelních
pfiehlídek odná‰el si ceny za
herecké v˘kony i za v˘tvarné
fie‰ení zcény. Ani pfii velké rekon-
strukci Lesního divadla v sedm-

desát˘ch letech jeho ruce nezahá-
lely. Pro spoluhrající byl vÏdycky
mil˘m a tolerantním kolegou.
S kreslífisk˘m umem a vkusem
vytváfiel v˘tvarnû vtipné a
humorné gratulace ke kulat˘m
v˘roãím sv˘ch divadelních pfiá-
tel. Vystudovan˘ grafik uplatÀo-
val svoji profesi v tiskafisk˘ch
závodech POLYGRAFIA v Praze,
v kolektivu retu‰e a hlubotisku.
Velk˘m Vladimírov˘m koníã-
kem byla klasická hudba. Jeho
znalosti a mnoÏství gramofono-
v˘ch desek nám pomáhaly
uplatÀovat muziku pfii divadle.
Kromû toho v‰eho se jeho zájem
obracel k historii mûsta i kraje.
Mezi námi byl znám jako ten,
kdo o na‰em mûstu i kraji v‰ech-
no ví.
Jako malí Ïáãci jsme mûli na spo-
luÏáka Hou‰ku „náramn˘ho
vzteka“, protoÏe nám ho dávaly
paní uãitelky neustále za vzor.
Mûl vÏdycky pfiíkladn˘ pofiádek
ve ‰kolní ta‰ce i na lavici, coÏ my
jsme nemûli. Tato vlastnost ho
provázela cel˘ Ïivot – doma,
v zamûstnání i v divadle.
Moudr˘ a dobr˘ ãlovûk, rozváÏ-
n˘, nikdy ukvapen˘, ale zato
spolehliv˘ spolupracovník, diva-
delní pfiítel, spoluÏák a kamarád.
NemÛÏeme ov‰em pominout
je‰tû jednu dÛleÏitou skuteãnost.
Pûvecká a divadelní práce spojila
v padesát˘ch letech Vladimíra
s ¤evniãankou Jaru‰kou Gruse-
lovou v manÏelství. ManÏelé
Hou‰kovi nemûli dûti, a tak ve‰-
ker˘ ãas a Ïivotní energii vloÏili
do práce pro divadlo. Vladimír
jako herec a v˘tvarník, Jaru‰ka
jako hereãka a v˘borná organizá-
torka divadelního spolkového
Ïivota.

Ing. Josef Bene‰
Marie Kfiivánková

Vzpomínka mi zÛstane
Pfied mnoha lety jsem stála spolu
s panem Hou‰kou v zákulisí
divadla v Jílovém u Prahy a
ãekala na svÛj v˘stup. Na ruce
jsem mûla stfiíbrn˘ fietízek
s malou kotviãkou, která se, ani
nevím jak, zachytila o kost˘m
mého hereckého kolegy. Nic jsem
netu‰ila aÏ do chvíle, kdy on mûl

radostnû a rychle vstoupit na
scénu. Krok a stop, otoãil se a
dost nerudnû ‰eptem fiekl: "PusÈ
mû!". Vydûsila jsem se, ruku
nataÏenou, jenÏe prázdnou a kot-
viãka drÏela. V zákulisí tma, ner-
vozita, ale pan Hou‰ka nezavá-
hal, ‰kubl, urval rukáv a radost-
nû vstoupil do záfie reflektorÛ.
Takov˘ byl. Mockrát jsem si
s úsmûvem na tuhle scénu vzpo-
mnûla. Jak jednoduché. Staãí
hodnû chtít, zabrat nebo ‰kub-
nout a jít dál. 
Ale pfiijde chvíle, kdy ãlovûk uÏ
nechce jít dál. Zemfie mu blízk˘
ãlovûk a on zÛstane sám. Îije dál
tak nûjak ze setrvaãnosti a
s vírou, Ïe brzy pfiijde i jeho ãas
odchodu a bude zase s tím sv˘m
milovan˘m ãlovûkem. A takové
byly poslední roky Ïivota pana
Hou‰ky. Nesmutnil ani nezahá-
lel, jen ti‰e ãekal. Snad jsem mu
jeho ãekání trochu rozjasnila. Ani
já nesmutním. Vím, Ïe teì je uÏ
po boku své milované Ïeny
Jaru‰ky a urãitû spolu zakládají
"Andûlsk˘ spolek divadelníkÛ".

Jifiina Cvancigerová

Vladimír Hou‰ka byl dlouhole-
t˘ pfiedseda letopisecké komi-
se, spolupracovník zpravodaje
Ruch i Na‰ich novin. Umûl odpo-
vûdût na jakoukoli otázku z his-
torie. Byl hluboce náboÏensky
zaloÏen˘, skvûl˘, rovn˘ ãlovûk a
mÛj nejlep‰í pfiítel. Mûl jsem ho
moc rád.

Jifií Sklenáfi
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Vladimír Hou‰ka
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Shakespeare: Veãer tfiíkrálov˘
Malvolio - Vl. Hou‰ka
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