


1. ãtvrtletí:
V Potoãinû úsek Komenského - Spojovací
Berounská úsek Komenského - Spojovací
Opletalova úsek nám. Jifiího z Podûbrad - nám. Palackého
Palackého nám. úsek kolem ã.p. 67, 66, 690

2. ãtvrtletí:
V Luhu úsek Wolkerova - PraÏská
PraÏská úsek závory âD - servis NISSAN
28. fiíjna úsek PraÏská - NádraÏní
NádraÏní úsek PraÏská - Pod Lipami

3. ãtvrtletí:
Pod Lipami úsek NádraÏní - Palackého nám.
Palackého nám. úsek Pod Lipami - Spojovací
V Potoãinû úsek Spojovací - Na Stránce
Na Stránce úsek V Potoãinû - ÎiÏkova

4. ãtvrtletí:
Herrmannova úsek Na Stránce - Komenského
Vraného úsek Herrmannova - ÎiÏkova
âechova úsek Vraného - Komenského
Malá od Herrmannovy
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Jako vánoãní dárek dostalo na‰e
mûsto novou ãistírnu odpadních
vod. Stavba není zatím zcela
dokonãena a je ve zku‰ebním
provozu. Práce by zde mûly zcela
skonãit v dubnu t.r. Cel˘ prostor
âOV získá zcela novou tváfi.
Proces ãi‰tûní se nyní odehrává
v zakrytém objektu, kter˘ vÛbec
nepfiipomíná klasické ãistírny.
Zvlá‰tû tu na‰i, která je charakte-
rizována tfiemi válcov˘mi nádo-
bami. Ty budou v leto‰ním roce
zdemontovány a odvezeny do
‰rotu.
Vlastní ãi‰tûní vod probíhá zatím
velice dobfie. Bakterie, které roz-
kládají pfiitékající odpadní vody,
Ïijí a mnoÏí se i v lednov˘ch
mrazech. Také ovzdu‰í uvnitfi
ãistírny je bez zápachu, jen se zde
tvofií pára. To bylo zvlá‰tû patrné
6. ledna, kdy venku byla teplota
–18°C a voda mûla 7°C. 

Máme hned pfiání do nového
roku. Aby zku‰ební provoz
dopadl dobfie a ãistírna odpad-
ních vod pracovala v projektova-
n˘ch parametrech. Dal‰í ãást
kanalizace byla úspû‰nû zkolau-
dována. Koncem loÀského roku
byly zkolaudovány první ãásti
kanalizace vybudované v r. 2003.
Kolaudátor Mûstsk˘ úfiad
âerno‰ice, odbor Ïivotního pro-
stfiedí udûlil povolení k trvalému
uÏívání vodního díla (kanaliza-
ce) v tûchto ulicích:
a) tlaková kanalizace – ulice
Rybná, Na Jamech, ¤íãní,
PraÏská (závory aÏ most),
Náplavní, Pod Drahou, Hálkova,
Tylova, Mánesova, Na Objezdu
(Al‰ova), Celková délka fiadÛ
ãiní 1918 m a na trasách je 9
revizních ‰achet. Pfiipojeno bylo
78 objektÛ.
b) gravitaãní kanalizace – ulice

Mírová, Sochorova (Vrchlického
aÏ Veselého), Sádecká,
Podbrdská. Celková délka fiadÛ
je 1235 m a na trasách je 25 reviz-
ních ‰achet. Provedeny a pfiipra-
veny ke kolaudaci jsou dal‰í

ulice a to Mafiákova, Na V˘‰inû,
Sportovní, K. Mündla, Veselého
a zbytek Sochorovy. Tím byl
naplnûn harmonogram prací pro
rok 2003.

Ing. Miroslav Vyleta

TRAM 54
Lazarská 1:15 3:15
Karlovo nám. 1:17 3:17
Andûl 1:22 3:22
Smíchov. nádr. 1:26 3:26
Chaplinovo nám. 1:37 3:37
BUS 601
Chaplinovo nám. 1:41 3:41
Nádr. Radotín 1:58 3:58
âerno‰ice, Ïel. st. 2:03 4:03
âerno‰ice,
VráÏ samo. 2:05 4:04
âerno‰ice,
VráÏ u transf. 2:06 4:06

BUS 601
âerno‰ice,
VráÏ u transf. 2:06
âerno‰ice,
VráÏ samo. 2:07
âerno‰ice, Ïel. st. 2:09
Nádr. Radotín 2:15
Chaplinovo nám. 2:32
TRAM 54
Chaplinovo nám. 2:36
Smíchov. nádr. 2:47
Andûl 2:51
Karlovo nám. 2:56
Lazarská 2:58

Tfieba by se vám nûkdy v noci mohlo hodit autobusové spojení
z Prahy, které konãí na VráÏi v âerno‰icích. Pfieci jen je ãlovûk blíÏ
k domovu. Ale pozor! Mûsto jedná o prodlouÏení trasy aÏ do ¤evnic.
DrÏme si palce!

V˘stavba spla‰kové kanalizace v r. 2004
Harmonogram upraven˘ ve
shodû s rekonstrukcí silnice
II/115 - úsek závory âD aÏ
k lékárnû.
Zmûna harmonogramu vychází
z koordinace prací mezi Správou
a údrÏbou silnic, která bude letos
rekonstruovat silnici II/115 od
závor k námûstí a zemními pra-
cemi v úseku v˘stavby kanaliza-
ce. Obû budou provádûny spo-
leãnû. Bûhem v˘stavby bude
v tûchto lokalitách tfieba poãítat
s v˘razn˘mi omezeními :
1. Omezení provozu na v‰ech
komunikacích, kter˘ch se
v˘stavba t˘ká, vzhledem k pohy-
bu strojÛ a nákladních automobi-

lÛ pfiepravujících materiál.
NemoÏnost parkování v místech
stavby.
2. Úplná uzávûra silnice II/115
(vyjma hasiãÛ a pravidelné auto-
busové linky) bude fie‰ena
objíÏìkou osobní dopravy po
místních komunikacích, náklad-
ní dopravy pak pfies Mní‰ek
p. B. smûrem na Prahu.
3. Omezení parkování v prostoru
pfied nádraÏím âD.
4. Provizorní chodník v ulici Pod
Lipami od nádraÏí âD k Palac-
kého námûstí.
5. DemontáÏ a následná montáÏ
mÛstku ve Spojovací ulici.

Nová ãistírna odpadních vod je v provozu
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DOPISY âTENÁ¤Ò

Rekonstrukce parku
K pozoruhodnostem Barcelony,
metropole ‰panûlského Katalánska,
patfií park Güell. Je to umûleck˘
park s mnoha surrealistick˘mi arte-
fakty, kter˘ na stráni vrchu la
Muntanya Pelada dal vlastním
nákladem zbudovat barcelonsk˘
finanãník Eusebi Güell podle návr-
hu svûtoznámého architekta
Antonia Gaudího, a pokud si zvyk-
nete na zvlá‰tní ráz tohoto podivu-
hodného mûsta, je krásn˘. Je tady
spousta vymy‰leností, které mají
pobyt v nûm zpfiíjemnit, ale místní
obyvatele ani jejich hrající si dûti
jsem tam nevidûla, aãkoli je vstup
voln˘, ãi aspoÀ byl v dobû, kdy jsem
ho nav‰tívila. 
Vzpomnûla jsem si na park Güell,
kdyÏ jsem si prohlíÏela návrhy na
rekonstrukci toho na‰eho podél
Nezabudického potoka. Na pohled se
mu nijak nepodobá, ale jedno mají
spoleãné. Jsou pfiíli‰ v˘luãné pro
kaÏdodenní Ïivot obyãejn˘ch lidí.
Taky jsou pfiíli‰ nákladné a my
nemáme toho ‰tûdrého finanãníka.
Laviãky z poraÏen˘ch stromÛ? To je
skvûl˘ nápad, jistû. Budou masivní
a hned tak je nûkdo nerozmlátí, jak
se bohuÏel v uplynul˘ch letech stá-
valo. Také dûtské hfii‰tû ano. Ov‰em
na jiném místû, neÏ míní návrh.
Pokud jsem správnû pochopila, mûlo
by b˘t umístûno na v˘chodu
k Nezabudické ulici, která vÛbec
není tak klidná, jak na první pohled
vypadá, protoÏe tam parkuje mnoÏ-
ství aut, která se co chvíli rozjíÏdûjí
a ‰ífií kolem sebe koncentrované
v˘fukové plyny. Pfiitom daleko
vhodnûj‰í a také hrajícími si dûtmi
ãastûji zabydlené místo je v prosto-
fiu na levém bfiehu potoka pod scho-
dy vedoucími k hasiãárnû. 
To by ov‰em chtûlo (i bez toho hfii‰-
tû) znemoÏnit trasu bezohledn˘m
cyklistÛm, ktefií si vyjezdili pû‰inku
podél schodÛ po obou stranách a fiítí
se po ní na mÛstek a po druhé stra-
nû nahoru, kam aÏ je to vynese. Po
nich to dûlají dûti na kolobûÏkách.
Kdy se nûkdo zmrzaãí, je jen otázka
ãasu.
Myslím, Ïe by zcela postaãilo
v parku vysadit náhradní stormy
(ne ov‰em hust˘ les) a prÛbûÏnû se
starat o jeho kulturní údrÏbu.
âerné igelitové pytle na odpadky
jsou sice ohavné, ale plní svÛj úãel
a kdyÏ je nûkdo roztrhá ãi spálí, coÏ
se dûje, nevznikne Ïádná velká
‰koda. Pfii choutkách na‰ich vanda-
lÛ a nedostateãnosti ostrahy vskut-
ku nevím, jak by to dopadalo s umû-
leck˘mi pfiedmûty. Krom toho se
musím pfiiznat, Ïe se mi docela pfiíãí
pfiedstava, Ïe by nûkdo fiezal sochu
z pah˘lu vysokého topolu (poblíÏ

mostu ve ·vabinského ulici), kter˘
byl nepochybnû poraÏen omylem a
svou Ïivotnost dokazuje spontán-
ním obrÛstáním zmrzaãeného
kmene a nepfiebern˘m bohatstvím
v˘honkÛ patrnû z ‰iroce rozloÏe-
n˘ch kofienÛ. A mnohé dal‰í pafiezy
se zmlazují. Jsem pro to ponechat
pfiírodû aspoÀ ãást jejího práva.
Co tedy je v na‰ich silách bez
nároãného shánûní sponzorÛ?
MoÏná ty laviãky a dûtské hfii‰tû,
zaji‰tûní bezpeãnosti pro chodce
v˘slovn˘m zákazem vjezdu v‰ech
soukrom˘ch vozidel, úprava v˘cho-
du z parku do Potoãní ulice, kde je
nad mokfiinou (letos ji není vidût)
pár rozvalen˘ch schÛdkÛ a také
pravidelná v˘mûna odpadkov˘ch
pytlÛ, pokud se nezmÛÏeme na
vzhlednûj‰í ko‰e. Také by jistû
ne‰kodilo nûjak zamaskovat potrubí,
které se táhne pfies potok podél pro-
stfiedního mÛstku a o kterém se
návrh vÛbec nezmínil, pfiestoÏe to je
jedna z nejvût‰ích ohavností parku.
A leccos by se je‰tû na‰lo, co nestojí
nic nebo jenom málo. Myslím, Ïe
bychom mûli b˘t skromnûj‰í, zvlá‰È
dokud nám potokem teãou vypou-
‰tûné Ïumpy a jiná nefiádstva.
Dlouho jsem o návrhu pfiem˘‰lela.
Jsem pfiíznivec kaÏdého u‰lechtilej-
‰ího fie‰ení, ale tady uÏ vidím
nákladné a zcela jistû co nevidût
poniãené sochy, které se moÏná do
toho pfiírodního prostfiedí ani neho-
dí. Procházím parkem dennû a vidû-
la jsem tam uÏ fiadu osekan˘ch
kmenÛ. Ti‰e doufám, Ïe jde jen o ty
laviãky.
Na v˘stavû byla kniha pfiipomínek.
Nevím, kdo naivnû oãekával, Ïe
náv‰tûvníci budou podrobnûj‰í
návrhy spisovat ruãnû tuÏkou na
klínû. TakÏe se tam pochopitelnû
soustfiedilo jenom nûkolik struãn˘ch
steskÛ. Vefiejná diskuse je urãitû
namístû. Bude co platná?

Ludmila VaÀková

LETOPISECKÁ KOMISE

Mûstské zastupitelstvo schválilo
návrh letopisecké komise
Mûstské zastupitelstvo na své
fiádné schÛzi dne 15. prosince
schválilo návrh Letopisecké
komise na udûlení titulu âestn˘
obãan mûsta ¤evnic JUDr. Anto-

nínu Hfiebíkovi. Dr. Hfiebík, fiev-
nick˘ rodák, byl dlouholet˘m
funkcionáfiem a nakonec staros-
tou âOS, v dobû nacistické oku-
pace pracoval v odboji, byl
zatãen a odsouzen do koncent-
raãního tábora, po válce odmítl
spolupracovat s komunisty a po
roce 1948 musel emigrovat, aby
se vyhnul dal‰ímu zatãení.
Zapojil se do III. odboje a do své
smrti stál v ãele zahraniãního
Sokola. Po "sametu" byly jeho
ostatky pfieneseny z USA a
pohfibeny do rodinné hrobky na
fievnickém hfibitovû. Rodn˘ dÛm
Dr. Hfiebíka v ulice âSA nese
pamûtní desku. Letopisecká
komise dûkuje Mûstskému zastu-
pitelstvu, které návrh pfiijalo
v‰emi hlasy.
Letopisecká komise hodnotila
svoji práci L K na svém slavnost-
ním zasedání 2. 1. hodnotila svoji
práci za cely rok 2003. Paní
Matyldû Rohlíãkové pfiedal pfied-
seda komise pamûtní list a podû-
koval jí za ve‰kerou práci, kterou
fiadu let vykonávala pro komisi a
pro mûsto. Pamûtní list s podûko-
váním dostala paní Rohlíãková
i od Správy mûsta ¤evnic.
Hlavním bodem programu schÛ-
ze byla pfiíprava na práci v roce
2004. Na Ïádost fiady obãanÛ by
komise chtûla uspopfiádat (patr-
nû v dubnu) tradiãní sezení nad
kronikami, kde bude bohuÏel
chybût ãlovûk, kter˘ toho
o ¤evnicích ví nejvíce, pan
Vladimír Hou‰ka. I pro nûho pfii-
pravuje komise pamûtní list.

Sk

Za Jaroslavem Svobodou
Jsou slova, která se pí‰í jen velmi
tûÏko, zejména kdyÏ odejde ãlo-

vûk, kterého jste cel˘ Ïivot znali a
obdivovali. Jaroslav Svoboda byl
jeden z nejlep‰ích sportovcÛ,
kter˘ kdy v ¤evnicích Ïil.
V˘born˘ fotbalista a dlouholet˘
kapitán muÏstva, v˘born˘ hoke-
jista a pozemní hokejista, kde to
dokonce dotáhl aÏ do nejlep‰ího
ãeskoslovenského muÏstva své
doby, Armádního tûlov˘chovné-
ho klubu. Pro mû osobnû byl od
dûtství nejprve velk˘m vzorem,
pozdûji star‰ím spoluhráãem,
kter˘ dovedl poradit, a spolehli-
v˘m kamarádem. Jarda dokázal
svoje charakterové vlastnosti,
kdyÏ se v roce 1945 okamÏitû
zapojil do StráÏního praporu.
Aãkoliv nováãek, byl povy‰ován
aÏ do hodnosti ãetafie. V poslední
dobû jsme spolu hovofiívali pfii
zápasech fievnického „áãka“.
Tû‰il jsem se, Ïe na jafie budeme
pokraãovat tam, kde jsme na
podzim skonãili. Nebudeme,
Jarda ode‰el za sv˘mi slavn˘mi
spoluhráãi, Slávou VanÏurou,
Pepou ·mejkalem, Pepou
Semansk˘m, Pepou Pomahaãem.
Byl skuteãnou legendou fievnic-
kého sportu!
Jarou‰ku, bude‰ nám moc a moc
chybût!
TvÛj kamarád Jifií Sklenáfi

P.S. Rodinû vyslovuji co nejhlub-
‰í soustrast!

SPOLEâENSKÁ
KRONIKA

V¯ZNAMNÁ JUBILEA
NA KONCI MINULÉHO ROKU
Josef Bure‰ (93), BoÏena ¤iho‰ová
(89), Andûla Jandová, Anna
Melicharová (84), Josef Vlá‰ek
(83), Rudolf Fencl, Franti‰ek
Ku‰ka (81), Miloslav Babka (80),
Ing. Josef Bene‰, Milu‰e
Pekárková (79), Marie Hrbková,
NadûÏda Matásková (78),
Ladislav Hájek, Jaroslav Hoda,
Jarmila Kubínová, Hana
Miffková, Jifiina Syrová, Jan ·varc
(77), Marie Chaloupková, Tomá‰
Kudrle (76), RÛÏena Jerlingová,
JUDr. Zdislav Klimt, Mgr. Josef
·ourek (75)

Opustili nás
Josef Materna

Milena Bedfiichová
Bohumil Soukup
Václav âefiovsk˘

Stanislava Ochtábcová
Jaroslav Svoboda

Ing. Miroslav Straka

Narodili se
Annika Garbe

Jan KrálK
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Dne 20. ledna bude zahájena
v˘stava fotografií ZdeÀka

Vale‰e, dokumentující "kamenn˘
svût" akademického sochafie Petra
Váni. Jeho dílo, my‰lenky, pfiíbûhy
i nûkteré projekty. Fotografie
zachycují práci na so‰e Panny
Marie pro mariánsk˘ sloup, ale
zobrazují také sympozium Cesta
mramoru, které probûhlo v Dobfii-
chovicích minul˘ rok. Fotografick˘
dokument vznikal pfiedev‰ím
na dvorku mistrova ateliéru
v Karlíku.
V˘stava bude zahrnovat také set-
kání s Petrem VáÀou, kter˘ bude
vzpomínat na svou cestu pro
kamenn˘ sloup do Indie. Tak zní
pozvánka. A protoÏe jsem k poz-
vánce dostala knihu, která mi
umoÏnila odhalit dÛvod a velikost
cesty Patra Váni, mohu na v˘stavu
pfiipravit i ãtenáfie. Ta kniha se jme-
nuje Cesta kamene mariánského
sloupu. Petr VáÀa v ní sv˘m úspor-
n˘m, ale velmi siln˘m textem

uvádí celou fiadu fotografií ZdeÀka
Vale‰e (rovnûÏ fievnického obãana)
a nûkolika dal‰ích kamarádÛ, ktefií
se zúãastnili cesty do Indie.
Mariánsk˘ sloup je kamenná stav-
ba, 15 metrÛ vysoká, sloup se
sochou Panny Marie na vrcholu je
její ãástí. Historie sloupu na
Staromûstském námûstí sahá do
roku 1650. Tenkrát ho vytvofiil

sochafi J. J. Bendl. V roce 1918 byl
sloup strÏen a v roce 1997 podepsal
Petr VáÀa se Spoleãností pro obno-
vu mariánského sloupu smlouvu
na znovuobnovení sloupu podle

z Indie. ZároveÀ na palubu nastou-
pí 15 ãlenÛ divadla a 5 kameníkÛ,
ktefií si zde udûlají na polovinû lodi
kamenosochafiskou dílnu. Loì má
v plánu bûhem mûsícÛ ãervence
a srpna plout pomalu zpût do âech
a v jednotliv˘ch mûstech pfiedsta-
vit svou pohádkovou feérii
Nachové plachty. Za tuto dobu je
moÏné kámen na lodi opracovat do
definitivního tvaru a pfii pfiíjezdu
do Prahy v záfií 2001 by byl vylo-
Ïen hotov˘ 586 centimetrÛ dlouh˘
pískovcov˘ sloup urãen˘ pro
Staromûstské námûstí.“
V˘stava ZdeÀka Vale‰e potrvá do
5. února, ale budete-li se chtít osob-
nû setkat s autorem fotografií a
sochafiem Petrem VáÀou, poslech-
nout si jejich vyprávûní o so‰e
Panny Marie nebo o putování
kamenného sloupu z Indie, pfiijìte 

24. ledna v 18.00 hodin
do galerie Salon No 1.

Helena Rytífiová

LEDNOVÉ V¯STAVY V GALERII SALON NO 1

Obãanské sdruÏení Barevná
dílna z ¤evnic a Klub JUNIOR

z Prahy Libu‰e se se‰ly na spoleãné
v˘stavû, která probíhala od 9. do
17. ledna v prostorách galerie Salon
No 1. Zahájení se ujali Ïáci ZU·
v ¤evnicích pod vedením Ivana
Tamchyny a neslo název „Ponûkud
zvlá‰tní recitaãní krouÏek“. Musím
prozradit, Ïe bylo vynikající. Na
tom se v‰ichni zúãastnûní shodli.
Barevnou dílnu asi nemusíme
pfiedstavovat. S Klubem JUNIOR

má hodnû spoleãného, coÏ uÏ
naznaãuje stejn˘ statut - Obãanské
sdruÏení. JUNIOR vznikl dfiíve,
roku 2000, a sdruÏuje 132 dûtí. Ty
mohou nav‰tûvovat krouÏky aero-
biku, angliãtiny, flétny, juda, kyta-
ry, sborového zpûvu, poãítaãÛ,
novinafiiny a krouÏek v˘tvarn˘.
Právû mladí v˘tvarníci nám
v ¤evnicích pfiedvedli svá díla.
Není dÛvod srovnávat, v‰echny
vystavené vûci mají své kouzlo.

HR

ZDENùK VALE· A CESTA KAMENE MARIÁNSKÉHO SLOUPU
dochovan˘ch fragmentÛ toho
pÛvodního. Socha Panny Marie
vznikala jako první, najít vhodn˘
materiál na samotn˘ sloup nebylo
snadné. 
Po mnoha peripetiích a hledání se
to podafiilo. Ale nechám mluvit
Petra VáÀu:
„Dne 24. února 2001 se vypraví pût
kameníkÛ do Indie, do oblasti
Jaipur. V lomu vylomí spolu s in-
dick˘mi kameníky pro budoucí
mariánsk˘ sloup blok pískovce 6
metrÛ dlouh˘ a 16 tun váÏící. Na
místû tento kámen nahrubo otesá a
pfiipraví pro transport do pfiístavu.
V prÛbûhu bfiezna 2001 se kámen
pfied zaãátkem monzunov˘ch
de‰ÈÛ dopraví do pfiístavu Nava
·eva v Indii. Zde se naloÏí na loì a
bûhem dubna popluje do Evropy.
Na poãátku léta se vydá na cestu
z Prahy fiíãní loì Tajemství, která je
divadelní lodí Divadla bratfií
FormanÛ. V Hamburku naloÏí na
svou palubu kámen pfiivezen˘

NÁRUâ
Obãanské sdruÏení Náruã

dûkuje v‰em, ktefií byli
v pfiedvánoãním ãase tak ‰tûdfií
a pomohli nám, aÈ uÏ finanãnû,
ãi podporou pfii organizaci rÛz-

n˘ch akcí. Získali jsme celkem
266 960 Kã. Je to pro nás velmi
dÛleÏité, protoÏe jiÏ dnes víme,
Ïe dotace z Ministerstva práce a
sociálních vûcí bude v leto‰ním
roce pouze 50%. Bûhem roku
Vás budeme informovat o tom,
co v‰echno jsme mohli pro dûti

díky Va‰im darÛm udûlat. Ale to
nejdÛleÏitûj‰í je, Ïe máme pení-
ze na provoz. O tomto povzbu-
divém v˘sledku pfiijela hned
první lednov˘ t˘den do stacio-
náfie natáãet televize Prima. 22.
1. 2004 bude tato reportáÏ vysí-
lána v pofiadu Prima jízda.

Na závûr chci je‰tû jednou
podûkovat a pozvat pfiátele

na‰eho sdruÏení na ma‰-
karní ples, kter˘ se bude

konat 28. 2. 2004 v prosto-
rách Zámeãku.
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Jsou mezi námi…
Jsou ãinnosti, jejichÏ v˘sledky jsou
okamÏitû nebo za krátk˘ ãas vidût.
Jsou-li v‰eobecnû prospû‰né, je
jejich autor obvykle znám a nûkdy
i ctûn a váÏen. Jsou ov‰em ãinnosti,
které jsou ménû nápadné, a jsou-li
déle trvající, pfiedpokládají neú-
navnost, trpûlivost a vytrvalost.
Stane-li se taková ãinnost koníã-
kem, je nejen v‰eobecnû prospû‰ná,
ale zanechává nesmazatelné stopy.
Mám na mysli ãinnost tûch, ktefií se
v ¤evnicích dobrovolnû starají
o mimo‰kolní ãinnost dûtí a mla-
d˘ch.
Vzpomínám na osobnosti, které se
v na‰em dûtství a mládí zapisovaly
do na‰ich – nestydím se to fiíci –
srdcí. Do na‰ich dychtiv˘ch dût-
sk˘ch a mlad˘ch hlav zasévaly
zrnka, která mnohdy zakofienila a
pfiiná‰ejí plody dodnes. Byli to cvi-
ãitelé a trenéfii v tûlocviãn˘ch a

sportovních organizacích, vedoucí
hudebních sborÛ a sboreãkÛ,
v˘tvarn˘ch, taneãních, turistick˘ch
a nauãn˘ch krouÏkÛ. Dodnes na nû
vzpomínáme a cítíme, Ïe cosi
z nich uvízlo v na‰ich mozkov˘ch
závitech a v jist˘ch chvílích pÛsobí
na nás dodnes.
Svût se od na‰eho mládí velice
zmûnil. Rub se stal mnohdy lícem a
líc rubem. Díkybohu lidé se vzác-
n˘m smyslem pro ãinnost, která se
obrací k dûtem a mlad˘m, jsou
mezi námi stále. Stále na sebe
berou tûÏké, ale ‰Èastné fiemeslo,
které na jedné stranû nese závaÏí
trpûlivosti, vytrvalosti, odpovûd-
nosti, na druhé stranû radost a
uspokojení ze sebemen‰ích v˘sled-
kÛ.
Ze zku‰enosti vím, Ïe se tu a tam
také na‰el vedoucí, kter˘ podchytil
zájem o nûjakou ãinnost, ale po
prvních sebemen‰ích potíÏích práci

opustil. Tím více si váÏíme tûch,
ktefií vytrvali a vytrvávají. Je v nich
síla a ospovûdnost k práci, která se
jim stala dobrovolnou povinností.
Pohodlnost – jak ãasto nás pfiepa-
dá, únava – jak ãasto na nás útoãí,
neodkladná práce – kterou nako-
nec stejnû odloÏíme, to jsou nepfiá-
telé nás v‰ech, pfiemáháme je
v‰ichni – my ov‰em tfieba jenom
nûkdy, vedoucí dûtsk˘ch a mla-
d˘ch kolektivÛ – stále. Pfiipojí-li se
ke v‰em potfiebn˘m vlastnostem
je‰tû dobré profesní zázemí, autori-
ta, pochopení a úcta k dûtem a mla-
d˘m – coÏ je jistû pfiedpokladem
k dlouhodobému pÛsobení – je
‰tûstí na obou stranách. Snad jim
i trochu závidíme, protoÏe se zapi-

sují do mladého povûdomí a
mnohdy pfietrvávají po cel˘ Ïivot.
BudiÏ jim toto malou neviditelnou
odmûnou.
Na prahu nového roku pfiejeme
na‰emu mûstu, aby takov˘ch lidí
pfiib˘valo, jim pak – kromû podû-
kování – i pfiání: ve zdravém tûle
zdravého ducha!

SOKOL DùTEM
V nedûli 8. února vypukne v tûlo-
cviãném sále fievnické sokolovny
Karneval pro malé a vût‰í. K tanci
zahraje tfiebaÀská kapela Tfiehusk,
jako kaÏdoroãnû bude taneãní
i tûlocviãn˘ program, tombola
i bufet. Zaãátek ve 14 hodin.

Marie Kfiivánková

Zajímavá pohlednice z roku
1903, na které je pohled na vily
v dne‰ní Sochorovû ulici, posta-
vené architektem Eduardem
Sochorem na pfielomu 19. a 20.
století. Pozoruhodn˘ je velk˘
prostor pod vilami, kde vidíme
jen pole a louky a není tam Ïádná
zástavba.
Zvlá‰tností pfiedkládané pohled-
nice je jednak originální
SochorÛv podpis pod obrázkem
a také osoba adresáta. Tím je
JUDr. Josef Scheiner, v˘znamn˘
sokolsk˘ pracovník (po roce 1900
starosta ãeského Sokola) a po
pfievratu 1918 první vrchní veli-
tel brann˘ch sil vzniklého
Národního v˘boru. Scheiner jez-
dil opakovanû na letní pobyt do
obce Svatá u Zdic, kam je tato
pohlednice adresována.

Kö

¤EVNICE NA STAR¯CH POHLEDNICÍCH 3
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KAZÍN – první fievnické novi-
ny (pokraãování ze strany 1)
prostfiedí „vzdu‰n˘ch lázní“,
znaãnou ãást roku ve sv˘ch let-
ních sídlech. Byli mezi nimi ãetné
osobnosti, pro které byly místní
zprávy zajímavé, a podobnû
tomu bylo i v dal‰ích obcích na
trati do Prahy. PfiipomeÀme si, Ïe
v té dobû rozhlas teprve zaãínal,
po televizi nebylo ani potuchy a
ti‰tûné slovo bylo hlavním zdro-
jem informací.
Ignát Herrmann, uznávan˘ spi-
sovatel a novináfi (bydlel poblíÏ
dne‰ního zdravotního stfiediska),
dal podnût svému nedalekému
sousedovi, kter˘ byl majitelem
novû zfiízené tiskárny a navíc
mûl jiÏ zku‰enost s vydáváním
listu „Povltavsk˘ obzor“ v Sedl-
ãanech. Jmenoval se Jan ·Èastn˘.
Ten poskytl prostfiedky a zorga-
nizoval síÈ pfiispûvatelÛ, hlavnû
z fiad fiídících uãitelÛ ‰kol v okolí.
Redakãní rada pod jeho vedením
mûla spojení nejen na Ïivot obcí a
spolkÛ, ale i na politické centrum
oblasti (tehdy okres Zbraslav)

a na mnohé vlivné instituce
v Praze – právû díky „letním hos-
tÛm“. List kaÏdé dva t˘dny pfii-
ná‰el zprávy i z LetÛ, Dobfiicho-
vic, V‰enor, Mokropes, âerno‰ic,
Tfiebaní a dal‰ích míst. Byl prodá-
ván v trafikách i zasílán mnoha
pfiedplatitelÛm na jejich praÏské
adresy.
A proã název „Kazín“? V tûch
létech rozmachu národního
povûdomí byl Kazín jedním
z bájn˘ch symbolÛ znám˘ch
z poãátkÛ rozvoje ãeského náro-
da. Jméno skalního ostrohu nad
Berounkou u âerno‰ic, nedaleko
okresního mûsta, se tedy stalo
pro vût‰inu obyvatel oblasti
dobr˘m signálem…
Je‰tû mezi námi Ïijí pamûtníci
doby, kdy ãtrnáctideník Kazín
fungoval – první ãíslo vy‰lo 26.
kvûtna 1928. Pro vût‰inu dne‰-
ních obãanÛ ¤evnic je to jiÏ
dávná minulost, ale pro mûsto to
byla doba velkého rozmachu, a
proto nás leckteré zprávy Kazína
mohou i dnes zaujmout a inspi-
rovat. ob

VÍTùZOVÉ VÁNOâNÍ SOUTùÎE
Od 1. listopadu loÀského roku probíhala soutûÏ o velmi hodnotné
ceny v potravinách Nosek. Podmínkou úãasti byl nákup zboÏí v mini-
mální hodnotû 600 Kã a zodpovûzení jednoduché anketní otázky.
Zákazníci vyplnili na úãtenku své jméno a adresu a tento daÀov˘
doklad vhodili do urny. To mohli udûlat pfii kaÏdém nákupu, kter˘
splÀoval uvedené podmínky. Den pfied ·tûdr˘m veãerem, 23. prosin-
ce, probûhlo losování náhodnû vybran˘mi zákazníky prodejny a ‰est
krásn˘ch dárkÛ putovalo pod stromeãek ‰Èastn˘m vylosovan˘m.
O tom, Ïe byl pan Nosek ‰tûdr˘, není pochyb. Musím je‰tû prozradit,
Ïe mimo soutûÏ obdrÏel kaÏd˘ dobr˘ zákazník od majitele prodejny
krásn˘ dárek k VánocÛm.

V˘herci a ceny:
1. místo Miroslav Jiránek z Dobfiichovic, Fügnerova 210 získal zájezd
v hodnotû 30 000 Kã
2. místo Josef Neuman, Lety, V Luzích 31 vyhrál televizor Philips
3. místo Jana Val‰ubová z ¤evnic, Wolkerova 646 získala DVD pfie-
hravaã Philips
4. místo Vlasta Hájková, Bûleã 239 vyhrála mikrovlnnou troubu
5. místo Vladimír Kusbach z ¤evnic, Nerudova 190 vyhrál kuchyÀsk˘
robot
6. místo Ivana Melicharová z ¤evnic, PraÏská 1032 vyhrála fritézu
Philips
V‰em v˘hercÛm srdeãnû gratulujeme.

HR

MALÍ¤ NEBYL DOMA, TUÎKY âMÁRALY
SEM TAM PO PAPÍ¤E A TEë SE NEMOHOU
DOHODNOUT, CO KTERÁ Z NICH NAKRES-
LILA. ROZSUëTE JE ...

M. Barták

V˘roãní volební zasedání Obce
baráãníkÛ v ¤evnicích se konalo
v sobotu 10. 1. 2004 od 14 hodin
v hotelu Grand. 
Volební proto, neboÈ jednou za
2 roky volíme nové ãinovníky
neboli kon‰elstvo. âlenové toho
dosavadního, v ãele s rychtáfiem
sousedem Pe‰kem, v prÛbûhu
schÛze sloÏili své funkce a pfieda-
li vykonání voleb do rukou
zástupce XVIII. Ïupy T. G.
Masaryka - souseda ·edivého.
ProtoÏe v‰ak ãlenská základna
BaráãníkÛ ub˘vá a ãlenÛ ochot-
n˘ch pracovat v kon‰elstvu také
není mnoho, v kandidátce se
vlastnû objevují stále tatáÏ
jména, jen nûkdy s malou obmû-
nou funkcí. Volby byly zavr‰eny
slibem (staro-)nov˘ch ãinovníkÛ.
Pozdravit na‰e zasedání a popfiát
nám hodnû zdaru do dal‰í ãin-
nosti zejména letos, kdy oslaví-
me 75. v˘roãí zaloÏení na‰í Obce,
pfii‰el starosta mûsta p. Miroslav
Cvanciger, zástupci Dûlnické
besedy Havlíãek, Sboru dobro-

voln˘ch hasiãÛ ¤evnice a Lety,
MO âeského svazu zahrádkáfiÛ,
jakoÏ i delegáti spfiátelen˘ch
Obcí baráãníkÛ z Plznû, Zdic,
Prahy, Hofiovic, Hostomic,
Bfiezov˘ch Hor a Dobfiichovic.
JiÏ po fiadu let program na‰eho
zasedání zpestfiuje sv˘m vystou-
pením soubor Notiãky pod vede-
ním p. Lenky Koláfiové – sv˘m
v˘konem na profesionální úrov-
ni nezklamal ani tentokrát a
potû‰il srdce v‰ech pfiítomn˘ch.
(O tom, Ïe nám je ostatní Obce
závidí, se zmiÀuji jen na okraj).
Jejich vystoupení korunovala
pfiednesem Paganiniho Capriccia
primá‰ka souboru Barbora
Koláfiová – po zásluze byla
odmûnûna velk˘m potleskem.
Po skonãení oficiální ãásti zase-
dání jsme si zazpívali pfii harmo-
nice souseda ·edivého a saxofo-
nu p. Pinty.
Pfiítomno bylo celkem 65 ãlenÛ a
hostÛ.
Marta KrÀanská, syndiãka OB
¤evnice

V˘roãní volební zasedání
Obce baráãníkÛ v ¤evnicích
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POSEZENÍ S JANEM
BURIANEM

V pátek 6. února se v 19 hodin
v sále Zámeãku mÛÏete posadit a
stát se úãastníkem veãera ve spo-
leãnosti pana Jana Buriana, kter˘
má co fiíci, má co hrát a zpívat a
spoléhá aÏ na drobné v˘jimky na
svoji tvorbu. Vy, ktefií ho moÏná
znáte jenom z televize, zkuste to
jednou na Ïivo. Urãitû se pfie-
svûdãíte, Ïe je to tak lep‰í.

MI·PACHA
V ¤EVNICÍCH

Tento velmi smí‰en˘ pûveck˘
sbor interpretuje chasidsk˘
a Ïidovsk˘ folklór, stfiídá veselé
i smutné polohy a pfiená‰í na
publikum svoji radost ze zpûvu.
Mi‰pacha znamená rodina,
v souboru je zastoupeno nûkolik
generací. SloÏení je promûnlivé –
podle toho, jak zpûváci mÛÏou
a muzikanti nemÛÏou. ¤evnic-
k˘m veãerem (nedûle 22. 2. 2004,
sál Zámeãku, 18 hodin) bude
provázet pan Petr Vacek. Dalo by
se napsat „Znáte z TV!“, ale dou-
fejme, Ïe snad také tfieba
z Ypsilonky.

·ANSON

23. 1. v 19,30 hodin se doãkáme
nûkolikrát anoncovaného veãera
ve spoleãnosti milovníkÛ a exce-
lentních interpretÛ ‰ansonÛ -
Volné sdruÏení ‰anson, vûc vefiej-
ná zavítá do sálu fievnického
Zámeãku.
Rezervace platné do 23. 1. 19,15
hodin, jsou moÏné na
kultura@revnice.cz nebo na 724
216 455. Pfiedprodej probíhá
v MûKS a MK, vstupné ãiní 120,-
/80,- Kã.
Úãinkují: Milan Jíra - klavír, zpûv
Tereza Duchková - zpûv
Rudolf Pellar - zpûv
Jan Petránek - zpûv a milé
a zasvûcené slovo

Veronika Stará

Ruch 1/2004 7

V galerii Salon No 1 jiÏ skonãila
v˘stava Antonína Málka, ale já
dluÏím ãtenáfiÛm RUCHu vyprávû-
ní o jeho Ïivotní epizodû, které
dokreslí tûm, co se pfii‰li podívat,
pocit z této expozice. Ale je kaÏdo-
pádnû zajímavé i pro ty, ktefií
v˘stavu nestihli. Asi kaÏdého zají-
mají dorodruÏství, která proÏili
„na‰inci“ ve velkém svûtû a o která
se pfiijeli podûlit aÏ do na‰eho
údolí. 
Struãn˘ Ïivotopis Antonína Málka
jsem uvefiejnila v minulém ãísle.
Velká ãást jeho vystavovan˘ch
obrazÛ vznikla v oblasti Ladakhu
a o tom chci mluvit. Dnes je toto
území obklopeno Pákistánem,
âínou a Tibetem, na mapû ho
najdete jako souãást severoindické-
ho státu DÏamu a Ka‰míru.
V poslední dobû je Ladakh ãasto
naz˘ván Mal˘m Tibetem - posled-
ní ba‰tou tibetské kultury a nábo-
Ïenství. V‰ude kolem jsou jen holé
skály, prach a písek. Nadmofiská
v˘‰ka pfiesahující 3 000 metrÛ nad
mofiem i v nejniÏ‰ích údolích,
nedostatek sráÏek, zima. Na první
pohled mûsíãní krajina. Ale jen na
první pohled. V údolích, kde proté-
ká drahocenná voda z ledovcÛ,
jsou zelené oázy Ïivota. Doãetla
jsem se, Ïe v této zemi se uÏ dlouhá
staletí praktikuje polyandrie -
mnohomuÏství. Veãer bojují muÏi
mezi sebou o to, s k˘m Ïena stráví
noc. Není to boj na Ïivot a na smrt,
spí‰e se handrkují. A pr˘ velice
nahlas. Jejich v˘stiÏn˘ pozdrav zní:
"DÏuléj, dÏuléj,". Dal by se pfieloÏit
asi jako:"Ahoj, jak se má‰, kam
jde‰?" To jenom na okraj.
Antonín Málek se vypravil poprvé
do této zemû v roce 1993 z Kolína
nad R˘nem, kde od roku 1979 Ïije.
Pfiidal se k v˘pravû vedené
v˘znaãn˘m fotografem, znám˘m
hlavnû sv˘mi panoramatick˘mi
fotografiemi - Prof. Dr. Jaroslavem
Poncarem. Cestu si hradil sám a
cílem byl pfiímo areál klá‰tera
v Likiru, kde sídlí mni‰ská ‰kola.
Hned druh˘ den reagoval na pfií-
zraãnou krajinu a zaãal kreslit.
Také sledoval vyuãování mal˘ch
klukÛ, tfiiceti dûtí v ãerven˘ch
mni‰sk˘ch kutnách, ktefií byli do
‰koly vysláni jiÏ v pûti letech
(tehdy je‰tû nebyla povinná ‰kolní
docházka). Dostal nápad, Ïe by

s nimi mohl zaãít kreslit. „Tam totiÏ
malování v na‰em slova smyslu
neexistuje, je to záleÏitost spojená
ãistû s náboÏenstvím, v‰echno je
pfiedem pfiedepsané, o fantazii se
neuvaÏuje. A tak jsem se chtûl
pokusit do tohoto tibetského systé-
mu vyuãování vnést malinké okén-
ko tvÛrãí svobody. Promluvil jsem
o tom s lámou a ten byl nápadem
nad‰en˘“.
Antonín Málek tedy odjel do mûsta
pro prá‰kové barvy, ‰tûtce, papíry,
tuÏky (v‰echno koupil za své pení-
ze), z barev a r˘Ïového ‰krobu
vyrobil r˘Ïovou temperu a rozdûlil
v‰echno mezi dûti. Ty sedûly na
zemi (tam se sedí na zemi) a ãeka-
ly, co bude. Nevûdûly, co mají dûlat
bez pfiíkazu. „Tak jsem udûlal nûja-
k˘ obrázek a neÏ jsem se rozhlédl,
uÏ mûly v‰ichni stejn˘ jako já. Oni
totiÏ mají úÏasnou schopnost

obkreslovat a pamatovat si pfiedlo-
hu. To je nejspí‰ nutné k uãení jejich
sloÏitého znakového písma. A pak
na mû zase koukaly, uplynulo 20
minut a nic. Jeden kluk pochopil a
nûco namaloval. V‰ichni to podle
nûj obkreslili. Nakonec to zkusili
sami a zaãaly vznikat individuální
vûci. Malovali mnichy, vznikla
atmosféra neuvûfiitelné radosti,
svobody a pfiekvapení, Ïe je nikdo
nenapomíná. Zajímavé bylo, Ïe
cítili horizont nahofie, u nás ho

kreslí dûti dole. To je nejspí‰ tou
v˘‰kou, ve které Ïijí“.
Antonín Málek se vracel do
Ladakhu kaÏd˘ rok po dobu deseti
let. „UÏ tam nepojedu. Láma mi
sice psal do Kolína, Ïe na mû dûti
myslí kaÏd˘ den v roce, ale pfii mé
poslední náv‰tûvû si pfiinesly nûja-
ké Disneyovy podklady a zaãaly je
obkreslovat. Chybí ta bezprostfied-
nost. NeÏ pfiijdou do klá‰tera, mají
kreslení na zádkladní ‰kole, která
je nyní povinná, a jsou tím zkaÏe-
né. Doba se zmûnila. Ladakh má
asi 180 tisíc obyvatel, kdyÏ jsem
tam byl naposledy, oãekávali 70
tisíc turistÛ. Poslouchají, co
Evropani, Ameriãani a Japonci oãe-
kávají od jejich kultury a podle
toho ji modifikují. Vznikají ubytov-
ny, hot˘lky, asfaltové silnice, nová
infrastruktura, cel˘ aparát na turis-
mus, agentury s poboãkami

v Mnichovû … Ïil jsem tam kdysi
pfii svíãkách, dnes je tam vût‰í
nával neÏ v New Yorku“.
Smutn˘ konec dal‰ího pohádkové-
ho koutu zemû. Doma fiíkáme: Co
to lidstvu pfiinese, Ïe „paní
Vonásková“ uvidí Tibet? Ale
Antonín Málek urãitû nûco pfiinesl.
Tibetsk˘m mnichÛm i nám.
Dûkujeme mu za krásnou v˘stavu
a za vyprávûní, které jsem ráda
pfiedala.

Helena Rytífiová

"DÎULÉJ, DÎULÉJ"

PùTI KONTINENTY VÁÎNù I NEVÁÎNù
Autor stejnojmenné knihy, Zdenûk Novák, bude vyprávût pfiíhody, se kter˘mi se
setkal na sv˘ch cestách po celém svûtû a doprovodí besedu promítáním barev-

n˘ch ilustrací. Veãery se budou konat vÏdy v pátek od 18 hodin v sále Zámeãku.
Program první série besed:

5. bfiezna âína, 12. bfiezna Austrálie, 19. bfiezna Peru, Chile, Bolívie
Jednotné vstupné ve prospûch MûKS 30 Kã/os.
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BASKETBALOV¯ NOVOROâNÍ P¤ÍPITEK
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BASKETBALOV¯
VSTUP DO SEZÓNY

Do krajského pfieboru vstoupila
v fiíjnu druÏstva Ïen, dorostenek
a Ïaãky hrající soutûÏ mlad‰ích a
star‰ích ÏákyÀ. Vût‰ina zápasÛ
konãí poráÏkami a já cítím velkou
potfiebu nejprve vysvûtlit, proã
poráÏky budou pfievaÏovat nad
vítûzn˘mi duely.
TJ Sokol Dobfiichovice patfií mezi
úplnû nejmen‰í obce, kde se ko‰í-
ková dûlá v takovém rozsahu.
BohuÏel poãet obyvatel je neúpro-
sn˘ ke v‰em na‰im snahám vybu-
dovat velk˘ oddíl z místních
hráãÛ. TûÏko se kdy budeme moci
srovnávat s tûmi v‰emi Kolíny,
Podûbrady, Kladny, Berouny

apod., kde je mnohem vût‰í poãet
dûtí. I kdyÏ dûti „stahujeme“ od
¤evnic aÏ po Radotín, dopravní
spojení umoÏÀuje úãast jen dûtem
od cca 10 let a to uÏ mají soupefii
2 roky tréninku za sebou. Pfiesto
jsme takov˘m mal˘m basketbalo-
v˘m zázrakem. Vybudovali jsme
4 vûkové kategorie v dívãích sloÏ-
kách – pfiípravka, Ïaãky, doro-
stenky a Ïeny.
Je to sice super, ale… za prvé se
ko‰íkovou v Dobfiichovicích sna-
Ïíme nauãit kaÏdého, kdo projeví
zájem, a nehledíme na v˘‰ku
rodiãÛ, ani talent a za druhé sklá-
dáme svá druÏstva vÏdy ze tfií
roãníkÛ (jinak bychom nedali
dohromady Ïádné druÏstvo,
neboÈ v ko‰íkové co roãník, to jiná
kategorie, u mládeÏe pak co dva

roãníky). A tak se nám pravidelnû
stává, Ïe napfi. star‰í Ïaãky
(vypsáno pro roã. 89) hrají s hráã-
kami roãníkÛ 89, 90 a 91.
Samozfiejmû, Ïe na‰e nadûje, kdyÏ
napfi. pfiijedeme do Kralup, kde
proti nám nastoupí deset hráãek
vy‰‰ích neÏ 175cm, v‰echny roã.
89, jsou více neÏ mizivé.
A tak je to vÏdy a ve v‰ech kate-
goriích. Co s tím? Nic, obrnit se
trpûlivostí a pfii utkání hodnotit
herní projev, snahu a vlastní
v˘sledek pak odsouvat na ty nej-
zastrãenûj‰í koleje. V˘sledky se
jednou mohou ukázat v kategorii
dospûl˘ch, kam postupnû budou
v‰echny hráãky dorÛstat a „A“
t˘m bude sloÏen jen z tûch nejlep-
‰ích.
V‰echny ãtenáfie tedy upozorÀuji,

Ïe na‰e v˘sledky budou spí‰e
smutné, neÏ veselé, leã na rozdíl
od úspû‰n˘ch volejbalistÛ a volej-
balistek hrajeme pouze se sv˘mi
odchovanci.
Tak nám drÏte palce a pfiijìte se
podívat, Ïe ten basket alespoÀ
nevypadá tak stra‰nû…

Hana Geisslerová Brejlová

Dobfiichovick˘ oddíl ko‰íkové
dívek zahájil jiÏ potfietí nov˘ rok
turnajem rodin. V hale BIOS se
od 10 hod. zaãaly scházet rodin-
né t˘my sloÏené vÏdy ze dvou
dospûl˘ch hráãÛ a dvou dûtí –
mlad‰í 8 – 12let a star‰í 13 – 17
let. Základním pravidlem je
minimální poãet 2 hráãÛ z jedné
rodiny, chybûjící kategorie je
moÏné „dodraftovat“ – buì
z okruhu sv˘ch znám˘ch, nebo
z hráãÛ oddílu, jejichÏ rodina
nehraje. 
V nûkter˘ch t˘mech panovalo
napûtí – dcery – hráãky se obáva-
ly, zda rodiãe pfiedvedou oãeká-
vané v˘kony, hráãky-Ïeny pak
doufaly, Ïe jejich ratolesti se
v bojích uplatní a zejména nûkte-
ré pohledy k Ïivotním partne-
rÛm po nepfiesné pfiihrávce byly
prosebné aÏ zoufalé !!! Nicménû
v‰ichni si pfii‰li uÏít radosti ze
sportu a protáhnout ztuhlá tûla
po vánoãních svátcích.
Letos se koneãnû na stolku obje-
vil putovní pohár – na velkém
postavci „zlat˘“ basketbalov˘
míã v „Ïivotní“ velikosti. Na
podstavci jiÏ byli uvedeni vítûzo-
vé roãníku prvního a druhého,
v obou pfiípadech se jednalo o ro-
dinu Pajgrtov˘ch, a tak v‰ichni
s napûtím oãekávali, zda dosa-

vadní suverén turnaje titul obhá-
jí a „zlat˘m“ míãem vyzdobí na
cel˘ jeden rok svÛj ob˘vák.
U zapisovacího stolku pfiib˘valo
pfiihlá‰en˘ch druÏstev a kdyÏ
i poslední políãko tabulky pod
pofiadov˘m ãíslem 20 dostalo
svoji rodinu, bylo jasné, Ïe
rekord v úãasti je pfiekroãen.
V 10,30 byl prvním rozskokem
zahájen vlastní turnaj – hra na
1 ko‰, v prvním poloãase hrají
s dospûláky malé dûti, v druhém
pak ty star‰í. JiÏ od prvních utká-
ní bylo zfiejmé, Ïe nûkteré t˘my
jsou hernû vyspûlej‰í, ale ze
v‰ech ãi‰ela bojovnost, úsilí
vyhrát a radost z pfiedvedeného
v˘konu. Po tfiech odehran˘ch
kolech – hraje se ‰achov˘m ‰v˘-
carsk˘m systémem se zaãala tvo-
fiit skupina favoritÛ – Pajgrtovi,
Korandovi, Geisslerovi,
Melí‰kovi, Tremlovi, Bouzkovi,
Trdlicovi, po dal‰ím kole se do
lep‰í pÛlky dostali i Kubátovi,
Piãmanovi a Vlachovi. Po
posledním – pátém kole byl
jasn˘ jen vítûz, tfietí triumf slavi-
la rodina Pajgrtov˘ch, která tur-
najem pro‰la bez jediné prohry,
i kdyÏ oproti loÀsk˘m létÛm
nûkterá utkání byla vyrovnanûj-
‰í. O místo druhé svedly rozstfiel
z ãáry trestn˘ch hodÛ rodiny

TremlÛ a GeisslerÛ – pevnûj‰í
nervy a pfiesnûj‰í ruku nakonec
mûli Geisslerovi. Bramborová
medaile putuje do Prahy, rodinû
na‰í nejlep‰í hráãky Ïenského
„Áãka“ - Vlachov˘m, ktefií aã
nefavorizovaní se nenápadnû
dostali aÏ k tomuto umístûní.
O 5. místo stfielbou ‰estek pak
bojovaly v˘‰e uvedené rodiny a
zvítûzila rodina Korandov˘ch.
Pfii slavnostním ukonãení pak
byl pfied zraky 80 úãastníkÛ a
fiadou divákÛ pfiedán putovní
pohár zaslouÏenû (i za roky
minulé) Pajgrtov˘m, Geisslerovi-
Brejlovi a Tremlovi-Nûmcovi si
pak odnesli ceny za druhé a tfietí
místo, diplom za pofiadí 4.
Vlachovi a 5. Korandovi. V‰ichni
ostatní pak dostali diplom za
místo ‰esté a ‰ampus – dûtsk˘ a
dospûláck˘. 
Do celého roku 2004 stovka dob-
fiichovick˘ch basketbalistek pfieje
v‰em hodnû zdraví, ‰tûstí, úspû-
chÛ a spokojenosti a hodnû tak
bájeãn˘ch sportovních záÏitkÛ,
jako jsme zaÏili my na novoroã-
ním turnaji. Podrobnûj‰í infor-
mace - sloÏení jednotliv˘ch t˘mÛ
a stfiípky z turnaje najdete na
na‰í adrese: www.basket.pc.cz
Za rok AHOJ

Hana Geisslerová Brejlová

VOLEJBAL

Vánoãní turnaj v Sokolovnû
Oddíl volejbalu TJ Sokol ¤evnice
rozhodnû nezahálí ani v zimû.
Pravidelné tréninky smí‰eného
druÏstva muÏÛ a Ïen vyústily v jiÏ
tradiãní pfiedvánoãní turnaj. Byli
zváni v‰ichni ãlenové oddílu a
pfiíznivci odbíjené v ¤evnicích.
V sobotu 20. 12. 03 se v tûlocviãnû
se‰lo 30 hrajících borcÛ a ty pfii‰li
povzbudit dal‰í pfiíznivci ãi
momentálnû nehrající sportovci.
Volejbalisté vytvofiili pût ‰estiãlen-
n˘ch druÏstev a cel˘ den podávali
vynikající v˘kony. Odehrálo se 10
dvou aÏ tfiísetov˘ch zápasÛ, pfii
kter˘ch byly vidût neuvûfiitelné
zákroky, nûkdy aÏ na hranici lid-
sk˘ch moÏností a ‰tûstí. Diváci oce-
nili pfiedev‰ím poctivé v˘kony,
bojovnost a spolupráci na hfii‰ti.
Dobrou náladu podporovalo tra-
diãní obãerstvení - vánoãní cukro-
ví, oblíbené pochutiny a v˘borné
pití.
Vítûzem se stali v‰ichni úãastníci
turnaje, ktefií vymûnili pfiedvánoã-
ní shon za pohodu pfii dobré hfie. Je
dobré, Ïe duch pfiátelství v tomto
sportovním oddíle stále pfieb˘vá a
umoÏÀuje strávit pfiíjemné chvíle
v partû kamarádÛ.
Pro Ïáky a Ïákynû se uskuteãnil
podobn˘ turnaj o t˘den pozdûji.
Jsme rádi, Ïe i zaãínající volejba-
listé svádûli své boje pod sítí
v duchu fair play a s oãividnou
radostí ze hry.

B. Drvotová

!!! KU¤ÁCI !!!
CHCETE ZANECHAT KOU¤ENÍ?
ANTINIKOTINOV¯M PROGRA-

MEM ODVYKNETE!
85 - 90 % ÚSPù·NOSTI, POâÍTAâO-

VOU 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

V prosincovém ãísle Ruchu jsme
uvefiejnili materiál o Václavu
Kounovském, nepfiehlédnutelné
osobnosti fievnického tenisu.
V ãlánku do‰lo k tiskové chybû -
pan Kounovsk˘ skonãil s hraním
tenisu v 88 letech (my uvefiejnili
v 68 letech), coÏ je obdivuhodné a
také jedním z dÛvodÛ, proã o nûm
bylo psáno.

redakce Ruch

ruch1a  15.1.2004  1:08  Stránka 5



NÁRODNÍ HÁZENÁ

30. 11. startovalo fievnické muÏ-
stvo ve ãtvrtfinále âeského
poháru v Plzni a vybojovalo
v silné konkurenci druhé místo
a tím i postup do lednového
republikového semifinale. V˘-
sledky: ¤evnice - PlzeÀ-Újezd
12:17 a pak jiÏ samá vítûzství:
Nad Starou Hutí 13:12, Modfiany
19:16, Tymákovem 19:15. ¤ev-
nice hrály pod vedením Ing.
J. Hrubého v sestavû (v závorce
uveden poãet vstfielen˘ch gólÛ):
Benda, Zeleny - Leinweber,
Koke‰, Knajfl, P. Hartmann -
Zavadil (22), Jan Hartmann (18),
Kn˘bel (15), M. Sviták (8).
Tabulka soutûÏe: 1. PlzeÀ - Újezd
6b. 2. ¤evnice 63:60 6b. 3.Stará
HuÈ 4b. 4. Modfiany 2b. 5.
Tymákov 2b. Úspûch na‰ich
hráãÛ je o to vût‰í, Ïe Tymákov,
Stará HuÈ a PlzeÀ - Újezd hrají
I. ligu. Semifinale soutûÏe se
hraje 17. ledna 2004 opût v Plzni
a soupefii na‰ich hráãÛ budou
N˘fiany, V‰enice a PlzeÀ - Újezd. 

Sk

KOPANÁ

Na v˘borové schÛzi oddílu
kopané, které se zúãastnili také
ãlenové v˘boru TJ Slavoje, byly
projednány nûkteré otázky, t˘ka-
jící se sloÏení muÏstva pro jarní
polovinu sezóny. V˘bor jedno-
znaãnû podporuje snahu
o postup do 1. A tfiídy, a proto
povaÏuje za nutné vyfie‰it even-
tuální pfiíchody a odchody
hráãÛ. Dobrou zprávou je, Ïe se
lep‰í zdravotní stav stfielce
Vacka, kter˘ by mohl b˘t scho-
pen nastoupit jiÏ v posledních
zápasech jara. Jak známo Vacek
postoupil operaci, ze které se jiÏ
zotavil. Jména posil zatím nezve-
fiejÀujeme, ale jedná se o jednoho
aÏ dva kvalitní hráãe. V˘bor také
rozhodl, Ïe je tfieba obsadit místo
správce hfii‰tû, coÏ je v˘hodná
moÏnost pfiivydûlat si, zejména
pro dÛchodce. Zájemci se mohou
spojit s p. Karlem Zuskou (606
558 490).

Jifií Sklenáfi

·ACHY

VÁNOâNÍ TURNAJ V ¤EVNICÍCH

V sobotu 20.12.2003 jsme ve ‰kol-
ní jídelnû v ¤evnicích uspofiádali
dûtsk˘ vánoãní turnaj, v jehoÏ
rámci se hrál také pfiebor Z·
¤evnice. Jako zpestfiení jsme
vyhlásili také turnaj rodiãÛ, kter˘
byl urãen jen pro neregistrované
hráãe. Hlavním mottem turnaje
bylo zahrát si v klidu a pohodû a
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odpoãinout si tak od hektiky vût-
‰iny dûtsk˘ch turnajÛ. KvÛli
nemocem ãi rÛzn˘m jin˘m akti-
vitám se zúãastnilo pomûrnû
málo dûtí ze fievnického krouÏku
(13), dále pfiijeli ‰achisté ze Zdic,
Berouna a Litnû a turnaj svou
úãastí ozdobila malá, ale silná
v˘prava z Kladna. Celkem hrálo
35 dûtí a do turnaje rodiãÛ se pfii-
hlásilo pût hráãÛ, na sud˘ poãet
je oproti propozicím doplnil
registrovan˘ Rudolf Bohdaneck˘
ze Zdic.  Roli spolufavorita unesl
Luká‰ Tfie‰Àák (·K Kladno),
kter˘ po soustfiedûném v˘konu
uhrál v‰ech 7 bodÛ a zvítûzil jak
celkovû, tak v nejstar‰í kategorii.
Nejv˘‰e nasazen˘ Vít Novák
(také Kladno) zachraÀoval se
‰tûstím remízou s fievnick˘m
Patrikem Krejãím v posledním
kole aspoÀ tfietí místo. V˘bornû si
vedli dva na‰i ‰achisté, Petr
TuroÀ skonãil celkovû druh˘,
kdyÏ prohrál jen s vítûzem a
porazil i favorizovaného Víta
Nováka, Jindfiich Paukert pro-
hrál jen s obûma nejv˘‰e nasaze-
n˘mi hráãi a skonãil celkovû
ãtvrt˘. Oba navíc vyhráli své
kategorie. V první desítce je‰tû ze
fievnick˘ch skonãili Jan ·vach na
‰estém a Patrik Krejãí na osmém
místû, v˘bornû si vedl také
Tomá‰ ·Èastn˘, kter˘ obsadil cel-
kovû dvanácté místo, ale v kate-
gorii mlad‰ích ÏákÛ byl druh˘.
Mezi dívkami zvítûzila Anna
Rosenbaumová ze Zdic. Pfiebor-
níkem Z· ¤evnice se stal Jindfiich
Paukert pfied Tomá‰em ·Èastn˘m
a Luká‰em Slavíkem, pfiebornicí
Z· Lucie Zdráhalová. V˘borné
v˘kony byly k vidûní v pûtikolo-
vém turnaji rodiãÛ, ve kterém
suverénnû zvítûzil Jan Vomlel ze
Zdic, kter˘ ztratil jen pÛl bodu,
druh˘ skonãil Pavel TuroÀ
z âerno‰ic a tfietí Eva Rosenbau-
mová ze Zdic. Rodiãe hráli velmi
kvalitnû a mohli b˘t sv˘m dûtem
pfiíkladem zejména ve vyuÏívání
ãasu.

Pfiebor ·K ¤evnice v bleskovém
‰achu
Oddílov˘ pfiebor v bleskovkách
jsme uspofiádali 27. 12. spí‰ jako
doplÀkovou akci pro ty, ktefií si
chtûli trochu zpestfiit Vánoce.
I kdyÏ úãast byla o nûco niÏ‰í,
neÏ jsme oãekávali (jen 6 hráãÛ) ,
dobfie jsme si v rekreaãní atmo-
sféfie zahráli. Oddílov˘m pfiebor-
níkem se stal Jan Paukert st. pfied
Jifiím Ledvinkou a Jaroslavem
Kocourkem, pfiebornicí Andrea
Strnadová a pfieborníkem mláde-
Ïe Michal Strnad.

Pfiebor mûsta ¤evnic v praktic-

kém ‰achu mládeÏe
V sobotu 14.2. se ve ‰kolní jídelnû
v ¤evnicích uskuteãní Pfiebor
mûsta ¤evnic, kter˘ se bude stej-
nû jako vloni zapoãítávat také do
krajského pfieboru jednotlivcÛ.
Bude to celodenní turnaj hran˘
‰v˘carsk˘m systémem na 7 kol.
Vypsány budou ãtyfii vûkové
kategorie pro chlapce a jedna pro
dívky. Turnaje se mohou zúãast-
nit i neregistrované dûti naroze-
né 1988 a mlad‰í, pfiípadní
zájemci se mohou pfiihlásit pro-
stfiednictvím e-mailu na adresu
sachy.revnice@volny.cz. Ve hfie
budou trofeje pro nejlep‰í a drob-
né vûcné ceny pro v‰echny úãast-
níky. Minul˘ roãník hrálo celkem
60 dûtí z na‰eho regionu, letos
oãekáváme podobnou úãast.

PARTIE
Ve tfietím kole regionálního pfie-
boru druÏstev dospûl˘ch jsme
sice proti druÏstvu SOU Pfiíbram
A hráli se tfiemi dûtmi v sestavû,
dûti se ale vytáhly a uhrály více
bodÛ neÏ zb˘vajících pût dospû-
l˘ch ãlenÛ druÏstva. V˘bornû si
poãínal desetilet˘ Partik Krejãí,
kter˘ svého dospûlého a favori-
zovaného soupefie pûknû roze-
bral. 
Patrik Krejãí (nar.1993, ·K
¤evnice, III.VT) – Karel Bene‰
(SOU Pfiíbram A, ELO 1551),
23.11.2003
(Pircova obrana)
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Sc4 Sg7 4.Jf3 Jf6
5.Jc3 a6 6.0–0 (S Pircovou obra-
nou se Patrik setkal asi poprvé
v Ïivotû, ale principy zahájení uÏ
zná natolik, Ïe proti pasivnímu
zahájení ãerného postavil ideální
v˘chozí pozici) 6. … 0–0 7.Jg5 b5
8.Sb3 h6 9.e5! (dÛrazné a asi nej-
lep‰í pokraãování) dxe5?! (teì
bylo jistû lep‰í brát jezdce na g5)
10.dxe5 (moÏná je‰tû silnûj‰í bylo
okamÏité Jxf7) 10. … Dxd1
(nutné, po hxg5 by pfii‰lo 11. Df3)
11.Vxd1 Jh7? (ãern˘ si podepsal
ortel, jedinou moÏnou obranu
teì poskytovalo 11. … hxg5)
12.Jxf7! 

12. … Vxf7 13.Vd8+ Sf8 14.Sxf7+
Kxf7 15.Vxc8 (to ‰lo uÏ dfiíve,
v kaÏdém pfiípadû má bíl˘ vûÏ

proti jezdci, coÏ je v dané pozici
rozhodující v˘hoda, ale to je‰tû
není konec) 15. … c6 16.Sf4! Ke6
17.Je2 Kd7 18.Vxb8 Vxb8! (bíl˘
hraje opravdu velmi dÛraznû)
19. e6+! Kxe6 ? (nutné bylo Kc8)
20.Sxb8 c5 21.Jf4+ Kf5 22.g4+!
(Patrik byl opravdu ve formû)
Kxg4 23.Jxg6 Sg7 24.Se5! (bíl˘
nutí ãerného k v˘mûnám) Kf5
25.Sxg7 Kxg6 26.Se5 Jg5 27.a4 ??
(docela hezk˘ tah, neb˘t vidlí na
f3, bíl˘ je na tom ale tak dobfie, Ïe
je partie vyhraná i pfies ztrátu
stfielce) Jf3+ 28.Kh1 Jxe5 29.axb5
axb5 30.Va6+ Kg5 31.Va5 c4
32.Vxb5 Kf4 33.Vb4 Kf3 34.Vb5
Ke4 35.Vb6 Jg4 36.Kg2 Kf5 37.b3
cxb3 38.cxb3 Jf6 39.Vb8 Ke5
40.Vc8 

(po trochu zmateãn˘ch manév-
rech na‰el koneãnû bíl˘ správn˘
plán: nástup b pû‰ce s dfiíznutím
ãerného krále) Kd6 41.b4 Jd5
42.b5 Jb6 ?? (po Vc6+ pfiijde
ãern˘ o poslední figuru, je na
ãase vzdát, ani jin˘m tahem se
ale partie stejnû nedala pro ãer-
ného zachránit) 1–0

ÚLOHA
¤e‰ení úlohy z minulého ãísla –
pozice: Bíl˘: Kf1, Vd1, Sc1, Jc6,
b3, c2, f5, f4, g3, h2, âern˘: Kf8,
Da2, Vg8, Vh3, Ja4, a2, a7, b6, c7,
f7, h7, h6. ¤e‰ení: 1.f6 ! a ãern˘
nezabrání matu vûÏí z pole d8.

Dne‰ní úloha je trochu obtíÏnûj‰í,
protoÏe bílé figury mají mnoho
moÏností pohybu, ale fie‰ení se
pfii tro‰e snahy najít samozfiejmû
dá.

Bíl˘ na tahu dá druh˘m tahem
mat.

Jan Paukert
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Zpûvák, skladatel, textafi, novi-
náfi, pfiekladatel, absolvent
Filosofické fakulty UK, obor
angliãtina a ãín‰tina. S muzikou
zaãínal aÏ bûhem studia na
vysoké ‰kole, kde hrál na fouka-
cí harmoniku v bluesové skupinû
ÎízeÀ, pozdûji vytvofiil folkroc-
kové duo s Ivanem Hlasem a stal
se ãlenem prapÛvodního Yo Yo
Bandu.
V roce 1978 nav‰tívil USA a po
svém návratu zakládá první
verzi Îlutého psa. V osmdesá-
t˘ch letech se stala skupina jed-
ním z nejvyhledávanûj‰ích roc-
kov˘ch souborÛ a dostavily se
problémy, i s názvem. Kapela se
zmûnila na Tomahawk, v roce
1982 na Hudebnû zábavnou sku-
pinu Ondfieje Hejmy. O rok
pozdûji se Ondfiejova hudební
aktivita omezila jen na anglické
textování rockov˘ch desek.
V roce 1987 natoãil pro Artii
desku Rockin‘ The Blues, na jejíÏ
úspûch navázala o rok pozdûji
první regulérní deska kapely
s názvem Îlut˘ pes. O ãtyfii roky
pozdûji se objevuje druhé album
Îlutého psa nazvané Ho‰i
z v˘chodního bloku, v roce 1994
album Yellow Dog, z kterého
vze‰el obrovsk˘ hit Sametová a
vyslouÏilo si i zlatou desku.
Roku 1996 následovalo album
Trsátko s hity Tráva a Indiánská
d˘mka míru, 1998 Poslední lÏíce
– Modrá (Je dobrá) a v roce 1999
Himálaje, potom âínská otázka
a fiadu zatím uzavírá v˘bûr hitÛ
Psí kusy.

V loÀském roce jsi ukázal své
schopnosti v IQ testu národa.
Byli a jsme na tebe hrdí, protoÏe
jsi vlastnû tak trochu zv˘‰il prÛ-
mûr inteligenãního potenciálu
¤evnic. Jak˘ jsi mûl z vítûzství
pocit?
Nevím, co to udûlalo s ¤evnice-
mi, ale mû samotného to docela
pfiekvapilo. Ne Ïe bych si myslel
Ïe jsem nûjak˘ blbec, ale pfiece
jen jsem si pfied samotn˘m vysí-
láním zkusil pilotní verzi toho
testu, kter˘ byl k mání na inter-

netu. A vy‰lo mi ãíslo o hodnû
men‰í, neÏ kterého jsem nakonec
dosáhl. A vzhledem k tomu, Ïe
Sazka na mû vypsala nejlep‰í
kurz a udûlala ze mû favorita,
mûl jsem docela nahnáno. Pár
lidí mi totiÏ volalo, Ïe na mû vsa-
dili peníze. Ale jak se ukazuje,
trénink dûlá ‰ampióna a ta trocha
píle se vyplatila. To jsem fiíkal
i Mirkovi Topolánkovi,
kter˘ tam pfii‰el jen tak.
Málokdo ví, Ïe dlouho
vedl Leo‰ Mare‰, na které-
ho byl vypsán pro zmûnu
ten nejhor‰í kurz.
Odpoledne pfied vysílá-
ním testu v televizi jsem
se setkala s tvou Ïenou a
ta komentovala tvoji úãast
slovy: „To bude ostuda.“
Vylep‰ila se potom doma
tvoje situace?
Doma mû znají pfiíli‰ dobfie
a na mojí pozici se nic
nezmûnilo. To spí‰ reakce
vefiejnosti byla pfiekvapi-
vá. Nejenom haldy eseme-
sek, ale kamkoliv jsem
v následujících dnech ‰el, dívali
se na mû nûjak jinak, skoro aÏ
trochu divnû. Myslím, Ïe to
spousta lidí brala víc váÏnû neÏ
bylo tfieba. Ale brzy to pfiestalo
a dneska je v‰echno v normálu.
Nikdy ses netajil záporn˘m
postojem ke vstupu na‰í zemû
do EU. âeho se nejvíc obává‰?
Myslí‰, Ïe do ní budeme inveto-
vat víc, neÏ dostaneme?
Já nemám záporn˘ postoj k na‰e-
mu vstupu do EU, já k nûmu
nemám vÛbec Ïádn˘ postoj, ani
k referendu jsem pro jistotu
ne‰el. Jestli mû nûco ‰tve, tak je to
tahle vláda a v‰ichni ti eurofana-
tici, ktefií nám neustále slibují
záfiné zítfiky. Poctivé by bylo fiíci:
„milí obãané, nikdo z nás neví,
jak to nakonec dopadne, ale dou-
fáme, Ïe to bude lep‰í neÏ dfiív“.
Takové fieãi bych rozumûl, ale
kdyÏ na mû nûkdo tahá argu-
menty vycucané z prstu, zaãne
Ïonglovat ãísly a hovofiit vzne‰e-
nû o míru na vûãné ãasy, mám
hned pocit, Ïe ze mû dûlá blbce.

Ten pocit dÛvûrnû znám z minu-
losti. Jestli do Evropy budeme
investovat víc neÏ ona do nás,
nevím a myslím, Ïe s jistotou to
neví nikdo. A moÏná to ani není
to nejdÛleÏitûj‰í.
Nevûfií‰ ani v „lep‰í zítfií“ pro
své dûti?
O to nejde. DÛleÏité je, jestli v tu
budoucnost vûfií ty dûti samy.
Ná‰ Honza napfiíklad hlasoval
v referendu pro, i v kapele jsme
byli rozpolcení. TakÏe je jasné, Ïe

je to spí‰ o pocitu. Já jako star˘
skeptik, kter˘ tûch slibÛ sly‰el uÏ
hodnû, jsem prostû opatrnûj‰í.
Na Frekvenci 1 moderuje‰ Press
klub v pfiímém pfienosu. Tv˘mi
hosty byly témûfi v‰echny poli-
tické osobnosti. Musí to b˘t
nesmírnû nároãné a znaãí to tvÛj
velk˘ rozhled po na‰í (nejen
politické) scénû. Jak se pfiipra-
vuje‰ na takové vysílání?
Na to se ãlovûk pfiipravuje prÛ-
bûÏnû tím, Ïe sleduje dûní skrze
média, studuje rÛzné materiály
a s tûmi lidmi se nakonec setkává
tfieba i spoleãensky. VÏdycky
v pondûlí si tûsnû pfied vysíláním
vyãlením asi dvû hodiny na pfií-
pravu scénáfie, aby byl co nejak-
tuálnûj‰í.
Napfiíklad nedávno jsem sly‰ela
v Press klubu tvÛj témûfi hodi-
nov˘ telefonick˘ rozhovor
s Viktorem KoÏen˘m. Vybírá‰ si
sám hosty pofiadu?
Ano, ale konzultuji je s vedením,
protoÏe oni jsou zodpovûdní za
chod a rádia a jeho komerãní

v˘sledky. S Viktorem to bylo
opravdu jako v 21. století: on na
Bahamách, já v zasnûÏené Praze
a vlastnû to bylo úplnû jedno…
A pak si vezme‰ klobouk a jde‰
hrát se Îlut˘m psem?
Pfiesnû tak. Nádhernû si u toho
odpoãinu, vyfiádím se a, kdyÏ je
po v‰em, uÏ se zase tû‰ím mezi ty
relativnû normální a stfiízlivé lidi. 
Pfiipravuje‰ nûjakou novou
desku?
Momentálnû se snaÏím dát
dohormady materiál na sólovou
desku, zasedám v porotû pofiadu
„âesko hledá superstar“, ale
prÛbûÏnû koncertujeme a Îlut˘
Pes jede dál. Do roku 2007 bude-
me toãit je‰tû dvû cédéãka.
Má‰ rád ãeské muzikály? Bude‰
pokraãovat v Hamletovi?
âeské muzikály jsou stejné jako
v‰ude jinde, nûkdy lep‰í, nûkdy
hor‰í. Je to ale nároãná disciplína
a nedá se dûlat jen tak levou
zadní. Momentálnû nemám na
nûco takového ãas, pokud chci
stihnout je‰tû nûco sportu a obãas
pob˘t s rodinou.
Vrátím se k na‰emu mûstu. Ty
ses do ¤evnic pfiiÏenil, takÏe je
jasné, co tû sem zaválo.
Nicménû pak jsi tu postavil
dÛm. Proã tady?
ProtoÏe je Vlaìka ze ¤evnic a
bylo to praktické. Já jsem sem ale
jezdil je‰tû dávno pfied svatbou,
takÏe jsem to tu poznal i jako
svobodn˘ ãlovûk, v‰echny ty
hospody od dobfiichovického
nádraÏí aÏ po tfiebáÀsk˘ Port
Said, zábavy s Orkusem, tenis
a spoustu jin˘ch vûcí. ¤evnice
jsou vlastnû nûco jako rekreaãní
stfiedisko, kam lidé jezdí na
dovolenou, a my tu bydlíme
pofiád. To je docela pohoda, ne?
Ale na Prahu nezapomínám, je to
pfiece jen matiãka stovûÏatá a
není tak daleko…
Kdybys mûl volit mezi v‰emi
sv˘mi ãinnostmi pouze jedinou,
která by to byla?
Doufám, Ïe nûco takového nebu-
du muset nikdy fie‰it.

Dûkuji za rohovor.
Helena Rytífiová
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