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Horní hranice
pofi. ãíslo Název - úãel DÛm / byt LhÛta splatnosti Úrok p.a. pÛjãky

1 Obnova stfiechy /krytina i konstrukce/ star‰í dÛm 10 let 3 roky 3%. do 150 tis. Kã

2 Zfiízení plynového, dfievoplynového,
elektr. nebo solárního topení ve stávajícím domû na 1 byt 4 roky 3% do 75 tis. Kã

3 Zfiízení malé ãistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu na 1 byt 4 roky 3% do 60 tis. Kã

4 Dodateãná izolace domu proti vodû
- dÛm star‰í 10 let na 1 dÛm 3 roky 3% do 150 tis Kã

5 Obnova fasády vãetnû oplechování domu na 1 byt 4 roky 3% do 45 tis Kã

6 Zateplení obvodového plá‰tû domu na 1 byt 4 roky 3% do 60 tis. Kã

7 Vybudování WC, koupelny nebo
sprchového koutu v bytû, kde dosud není na 1 byt 3 roky 3% do 60 tis. Kã

8 Pfii pÛdní nástavbû bytÛ ru‰ící ploché stfiechy na 1 dÛm 8 let 3% do 210 tis. Kã

9 Pfii vestavbû bytu do pÛdního prostoru na 1 dÛm 8 let 3% do 225 tis. Kã

10 Zfiízení pfiípojky spla‰kové kanalizace na 1 dÛm 3 roky 3% do 15 tis. Kã

11 V˘mûna oken a dvefií u domu star‰ího neÏ 10 let na 1 byt 4 roky 3% do 75 tis. Kã

Bicrossová dráha
Obãanské sdruÏení BMX ¤evnice
– Freeride.cz poÏádalo o proná-
jem pozemku na místû b˘valé
skládky za úãelem v˘stavby bi-
crossové dráhy. Jednatel sdruÏe-
ní Martin Bouzek pfiedloÏí Radû
mûsta návrh, jak bude dráha
vypadat, její rozmûry, zda bude
nutn˘ pfiívod elektrické energie
(startovací zafiízení apod.), zpÛ-
sob údrÏby prostoru a v nepo-
slední fiadû rozvahu, jak dlouho
se bude bicrossová dráha vyuÏí-
vat. MûÚ ¤evnice zji‰Èuje, zda
pozemek, na kterém je stará
rekultivovaná skládka, není
zahrnut do pozemkÛ Honebního
spoleãenství ¤evnice.

Prameniště – nový vrt
pro obec Dobřichovice

ProtoÏe obec Dobfiichovice ode-
bírá vodu z prameni‰tû mûsta
¤evnice u letovského mostu ze
zvlá‰tního vrtu, kter˘ je v sou-
ãasné dobû v havarijním stavu,
navrhuje zhotovit nov˘ vrt, kter˘
by slouÏil jako náhradní. Odbûr
vody z prameni‰tû by se tak

nezv˘‰il. Rada mûsta ¤evnice
navrhuje, aby obec Dobfiichovice
oficiálnû poÏádala o fie‰ení hava-
rijního stavu zhotovením záloÏ-
ního vrtu s doloÏením pfiíslu‰-
n˘ch expertních zpráv a s návr-
hem na majetkoprávní fie‰ení.
Tento podklad bude v˘chozím
materiálem pro jednání o kon-
cepãním fie‰ení vzájemné spolu-
práce obcí pfii fie‰ení zásobování
obyvatel pitnou vodou.

Město a organizace pra-
cující s mládeží

V roce 2001 bylo vyãlenûno z
rozpoãtu mûsta 60.000 Kã na pfií-
spûvky pro organizace, které
pracují s dûtmi. Z osmi pfiihlá‰e-
n˘ch organizací bylo vyfiazeno

sdruÏení âas dûtem, protoÏe
nepracovalo pfiímo s mládeÏí na
poli kulturním ani sportovním.
Pení-ze byly rozdûleny mezi zb˘-
vajících sedm organizací podle
poãtu jejich dûtsk˘ch ãlenÛ.
V roce 2002 byla celková ãástka
pro rozdûlení nav˘‰ena na
100.000 Kã. Podle stejn˘ch pravi-
del, tzn. podle poãtu dûtsk˘ch
ãlenÛ v organizaci, ktefií mají
bydli‰tû v ¤evnicích, byla tato
ãástka rozdûlena mezi devût
organizací. V loÀském roce se
rozdûlilo mezi stejn˘ poãet orga-
nizací 153.500 Kã. V bfieznu 2004
schválilo Zastupitelstvo mûsta
rozpoãet, ve kterém je pro orga-
nizace pracující s mládeÏí pama-
továno ãástkou 300.000 Kã.

SBùR NEBEZPEâNÉHO ODPADU
V sobotu 15. kvûtna 2004
v dobû 9,00 aÏ 12,00 hod.

probûhne na námûstí Krále Jifiího z Podûbrad (pfied drogerií p. Klápy)
sbûr nebezpeãného odpadu. Obãané mohou bezplatnû odkládat do pfii-
staven˘ch kontejnerÛ staré televize, ledniãky, záfiivkové trubice, pneu-
matiky, zbytky barev a olejÛ, baterie a dal‰í nebezpeãné produkty
z domácností, které nepatfií do bûÏného domovního odpadu. Úhrada za
odvoz a likvidaci je zahrnuta v poplatku za domovní odpad, kter˘
mûsto od obãanÛ kaÏdoroãnû vybírá.

Finanční příspěvek
Dělnické besedě

Havlíček
Dûlnické besedû Havlíãek, která
slaví v leto‰ním roce 100 let
svého trvání, schválila Rada
mûsta finanãní pfiíspûvek na
úhradu nákladÛ na oslavu toho-
to v˘roãí. 

Finanční podpora
na opravu kostela

¤ímskokatolická farnost ¤evnice
zaslala Radû mûsta dopis, ve kte-
rém navrhuje zahrnout pravidel-
nou údrÏbu stfiechy a obvodové-
ho plá‰tû kostela Sv. Mauritia do
rozpoãtu mûsta, protoÏe budova
kostela je neoddûlitelnou souãás-
tí mûsta. Dal‰í navrhovanou
variantou financování je mûstem
zfiízen˘ úãet, na kter˘ by kromû
mûsta pfiispívali obãané a z které-
ho by byly opravy kostela finan-
covány.

Finanční příspěvek
Notičkám

Rada mûsta schválila pfiidûlení
pfiíspûvku souboru Dûtská lido-
vá muzika Notiãky na úhradu
nákladÛ spojen˘ch s jejich úãastí
na festivalu ve Spojen˘ch státech
ve v˘‰i 35.000 Kã.

ZE ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA

RRAADDAA MMĚĚSSTTAA ŘŘEEVVNNIICCEE VVYYHHLLAAŠŠUUJJEE VVÝÝBBĚĚRROOVVÉÉ ŘŘÍÍZZEENNÍÍ NNAA ZZÍÍSSKKÁÁNNÍÍ PPŮŮJJČČKKYY ZZ FFOONNDDUU
RROOZZVVOOJJEE BBYYDDLLEENNÍÍ MMĚĚSSTTAA ŘŘEEVVNNIICCEE

Îadatelé o pÛjãku pfiedloÏí svou Ïádost vãetnû pfiíloh v termínu od 1. dubna 2004 do 15. kvûtna 2004 na fiádnû vyplnûném tiskopise, kter˘ obdr-
Ïí na Mûstském úfiadû v ¤evnicích (ing. Novotná, ing. Zíma).
PÛjãky jsou poskytovány na zvelebení bytov˘ch a rodinn˘ch domÛ na území mûsta, ve kter˘ch je více neÏ 50 % podlahové plochy urãeno k
bydlení. Druhy pÛjãek jsou uvedeny v tabulce úãelÛ fondu. Jednotlivé pÛjãky lze kumulovat, vyjma úãelu pod pofiadov˘m ãíslem 05 a 06.
Prostfiedky poskytnuté pÛjãkou lze ãerpat do jednoho roku od uzavfiení pÛjãky. V pfiípadû velkého zájmu si zastupitelstvo mûsta vyhrazuje moÏ-
nost sníÏit horní hranici pÛjãky.
Pfiíloha ã. 1 k vyhlá‰ce FRB ã. 7/98 - O vytvofiení a pouÏití úãelov˘ch prostfiedkÛ "Fondu rozvoje bydlení mûsta ¤evnice"

TABULKA ÚâELÒ FONDU
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CYKLOBUS DO BRD A ZPĚT V PROVOZU
OD 3.4. DO 3.10.2004

V sobotu 3.4.2004 zahájí opût provoz linka cyklobusu PraÏské inte-
grované dopravy. Linka bude v provozu v‰echny soboty, nedûle a
svátky do 3.10.2004 v trase "Dobfiichovice, nádraÏí - âernolice - ¤itka
- Mní‰ek pod Brdy, námûstí - Mní‰ek pod Brdy, Kaple - Kytín". Spoje
cyklobusu navazují v Dobfiichovicích na vlaky trati âD ã. 171 (Praha -
Beroun). Hlavním cílem je zlep‰it pfiístupnost v˘‰e poloÏen˘ch cyklis-
ticky atraktivních oblastí Brd vefiejnou dopravou.
Provoz linky je zaji‰tûn upraven˘m autobusem pro pfiepravu 25 jízd-
ních kol pfiipevnûn˘ch v úchytech (konstrukce vozidla je úspû‰nû
pouÏívána jiÏ sedmou sezonu v Jablonci nad Nisou).
Na lince platí tarif PID. Za pfiepravu jízdního kola se platí 12 Kã bez
ohledu na vzdálenost, ale pfii pfiedloÏení platného dokladu âD o pfie-
pravû jízdního kola ve vlaku do Dobfiichovic je pfieprava jízdního kola
v cyklobusu zdarma. Ve vlacích âD je nutné odbavit jízdní kolo dle
Tarifu âD (jako spoluzavazadlo za 20 Kã).

V˘tah z jízdního fiádu pro cestu z Prahy (platí v sobotu, nedûli a svá-
tek od 3.4. do 3.10.2004)

TP - tarifní pásmo
Dal‰í informace na internetové adrese www.ropid.cz nebo informaã-
ních letácích.
Pfiíklad ceny: drÏitel pfiedplatní jízdenky pro území hl. m. Prahy (tarif-
ní pásma P a 0) uÏije pro cestu do Kytína jízdenku PID za 24 Kã
(pokr˘vá tarifní pásma 1-4), za pfiepravu jízdního kola zaplatí 20 Kã
(v pokladnû âD nebo pfiímo ve vlaku).

Pozvala mû rybáfiská stráÏ, dva
statní muÏi, abych s nimi pro‰el
místa, kde bfieh Berounky je
strm˘. Ten úsek není dlouh˘ –
zhruba od b˘valé „Strejãkovy
plovárny“ asi pÛl kilometru smû-
rem do ¤evnic, ¤eka ten bfieh jiÏ
po staletí „ukusuje“, jak se její
proud kus v˘‰e odráÏí od âerné
skály a vrhá se na protûj‰í stranu. 
Kolik voda uhlodala v minulém
století, nejlépe ukazují staré ol‰e,
které dnes rostou jakoby pfiímo
z fieky, a urãitû je kdysi sázeli
je‰tû do hlíny bfiehu. KdyÏ se
díváte na fotografii z konce 19.
století, bfieh byl je‰tû skoro hol˘,
neboÈ stromy byly malé.Jejich
v˘sadba byla tehdy souãástí
regulaãních plánÛ fiek v âechách.
„ChraÀte ty stromy! KdyÏ tam
nebudou dÛkladné kofieny, tak
vám louka postupnû uplave!“,
byla slova dûdeãka ·Èastného,
kterému ãást pozemku u fieky
dfiíve patfiila. Pfiipomnûl jsem si
je, kdyÏ jsme pfii obchÛzce napo-
ãetli 7 statn˘ch ol‰í v rÛzném
stavu zániku, ãtyfii z nich u zemû
zãernalé od ohnû.
„Podívejte, jak ‰ikovnû si tady
udûlali jarní úklid na zahradû“,
ukazují moji prÛvodci. Skuteãnû,
jablonû pûknû ofiezané, listí
vyhrabané a v‰echny pozÛstatky
peãlivû naskládané pár metrÛ od
plotu na bfiehu fieky. Na „území
nikoho“...
„Pr˘ zpevÀují bfieh, na první
pohled to tak  také vypadá. Na tu
vrstvu listí, co zakr˘vá ofiezané
vûtve, dávají potom posekanou
trávu. To v‰echno vyschne,
nûkdo pak ‰krtne zápalkou – a je
po ol‰i !“ Jeden z porybn˘ch uká-

JAK ZPEVNIT BŘEH ŘEKY?

zal zasmu‰ile na ohofiel˘ kmen.
„Staãí, kdyÏ plameny strom
jenom oÏehnou. KÛru to ale
po‰kodí tak, Ïe za pár let je strom
pryã.“
Nejsou ale v‰ichni chatafii takoví,
Ïe „na zahradû huj a za plotem
fuj“! Hned na vedlej‰í parcele
stromy také upravené, ale ofieza-
né zbytky pfiipravené tak, Ïe po
vyschnutí z nich bude ohníãek
na opékání vufitÛ. „A trávu dáva-
jí do kompostu, to je Karla
Kramaty, je vidût dobrého hospo-
dáfie. Nejhor‰í je to tamhle, pfied
tím ãíslem 0180, kdo ví, kdo to
teì má, uÏ to vlastnû patfií do
Tfiebanû. Ale pro fieku je to svin-
stvo, aÈ to dûlá kdokoli !“ Zase je
vidût „peãlivû uklizen˘“ odpad
ze zahrady, kter˘ pfií‰tí velká
voda odnese „k nûkomu jiné-
mu“.
Jen kousek dál je ale znát naopak
ruka prozíravého ãlovûka, na
bfiehu jsou vysázené mladé vrby.
„To by mûl dûlat kaÏd˘, kdo se
fiekou sousedí. Líska je také
dobrá, ale nejlep‰í kofieny udûlá
ol‰e“, dodává pan porybn˘.
A kdyÏ jsem potom pokraãoval
po bfiehu dál, tam, kde se tûleso
Ïeleznice blíÏí k fiece, vzpomnûl
jsem si na chystanou pfiestavbu
tratû na „rychlostní koridor“ :
Co kdyby tak „lidé od dráhy“ a
„lidé od povodí“ na‰li spoleãn˘
zájem a zpevnili ten sledovan˘
kus bfiehu materiálem ze stavby?
Takové staré betonové praÏce by
urãitû udûlaly svoje dílo. Nu,
snad se o tomto ãlánku dozví
i lidé, kter˘ch by se to mohlo
t˘kat.

-ob

V areálu stavebnin:
Ve‰ker˘ stavební materiál od základÛ aÏ po komín,
vãetnû sádrokartonového a zateplovacího systému.
Závoz na stavbu.
Tankovací stanice LPG!

Provádíme stavební práce
Sádrokartony, obklady, dlaÏby, zámkové dlaÏby, terénní
úpravy a dal‰í.

Internet: www.volny.cz/staveb-ritka
E-mail: staveb-ritka@volny.cz

Tel/fax +420 318 592 198
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svoji laboratofi.
Lubomír Masner shromáÏdil
v Kanadû obrovskou sbírku
hmyzu ãítající 400.000 exemplá-
fiÛ. Byl fiadu let externím profeso-
rem na Carletonské univerzitû
v Ottawû, kde se u nûho postup-
nû ‰kolilo kolem 600 kanadsk˘ch
a americk˘ch entomologÛ.
Kromû toho je dosud v˘zkum-
n˘m spolupracovníkem vûdec-
k˘ch pracovi‰È v Gainesvillu na
Floridû, v New Yorku a v Santo
Domingo. Masner zaloÏil i mezi-
národní odborn˘ ãasopis
„Proctos“, kter˘ fiídil po dobu
11 rokÛ. Publikoval témûfi 100
vûdeck˘ch prací.
Za zásluhy o v˘zkum hmyzu a
za v˘chovu celé generace odbor-
níkÛ v entomologii udûlila v roce
1999 Kanadská entomologická
spoleãnost dr. L. Masnerovi zla-
tou medaili, coÏ je nejvy‰‰í vû-
decké vyznamenání v Kanadû.
Na závûr je moÏno vyslovit do-
mnûnku, Ïe studium hmyzu
v pfiírodû kolem ¤evnic celoÏi-
votnû ovlivnilo zamûfiení odbor-
né ãinnosti dr. Lubomíra Masne-
ra. Kö

(pouÏito informací z Kanadsk˘ch
listÛ Milo‰e Kalába v Ottawû,
vycházejících jako pfiíloha Nevi-
ditelného psa O. Neffa )

‰kolu nav‰tûvoval za války
v Praze ale také v ¤evnicích. Po
válce byl mimo jiné ãlenem fiev-
nického oddílu pozemních skau-
tÛ. Po maturitû v roce 1952
vystudoval biologii na pfiírodo-
vûdecké fakultû Karlovy univer-
zity v Praze. Po promoci v roce
1957 pracoval na Parazitologic-
kém ústavu âSAV v Praze.
Masner se jiÏ od dûtství zajímal
o „brouãky“ a tento jeho zájem
s postupujícím vûkem pfierostl
v systematické studium hmyzu.
¤evnické okolí je pokládáno za
zajímavou pfiírodní lokalitu
z hlediska v˘skytu hmyzu –
nachází se zde hranice mezi vlh-
k˘mi brdsk˘mi lesy a krasovou
oblastí Karl‰tejnska, která zasa-
huje do ¤evnic na levém bfiehu
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Berounky. To zfiejmû pfiispívá
k velké variabilitû v˘skytu
zvlá‰tních druhÛ hmyzu v této
oblasti. Uvedenou skuteãnost
objevil Jan Obenberger, profesor
entomologie na praÏské UK.
Právû na doporuãení profesora
Obenbergera se zaãal Masner
specializovat na studium parazi-
tick˘ch vosiãek. Parazitické
vosiãky kladou svá vajíãka do
vajíãek, larev i kukel jin˘ch
druhÛ hmyzu a pavoukÛ a tím
napaden˘ hmyz niãí. Jsou proto
vynikajícím prostfiedkem biolo-
gické kontroly ‰kodlivého hmy-
zu a vyuÏití tohoto efektu
v zemûdûlství je velmi cenné!
V roce 1968 odletûl Masner s ro-
dinou do Kanady na dvouletou
stáÏ na univerzitû ve mûstû
Burnaby v Britské Kolumbii. Zde
se mohl vûnovat v˘hradnû své
specializaci – studiu proctotru-
poidních vosiãek. Jako fiada
jin˘ch v té dobû se Masner zpût
do âeskoslovenska nevrátil a
pfiijal nabídnuté místo pfii Ka-
nadské národní sbírce hmyzu
na federálním ministerstvu
zemûdûlství v Ottawû. Masner
pracuje na uvedeném místû
dosud, i kdyÏ v roce 1997 ode‰el
oficiálnû do penze. Za své
zásluhy o kanadské zemû- dûl-
ství má nadále k dispozici

PŘES ŘEVNICKÉ VOSIČKY K SVĚTOVÉMU ÚSPĚCHU VE VĚDĚ
RNDr. Lubomír Masner sedmdesátníkem

Málokdy se podafií, aby ãlovûk
spojil své hobby se sv˘m zamûst-
náním a je‰tû pfiitom dosáhl svû-
tového uznání. Toto se podafiilo
ãeskému pfiírodovûdci RNDr.
Lubomíru Masnerovi, kter˘ Ïije
jiÏ pfies 30 let v Kanadû, ale své
dûtství a mládí trávil v Praze a
v ¤evnicích. ¤evnická pfiíroda
dala základ jeho celoÏivotnímu
zájmu – studiu hmyzu se zamû-
fiením na parazitické vosiãky.
Masner dodnes ¤evnice nav‰tû-
vuje, protoÏe zde Ïijí nûktefií jeho
pfiíbuzní, a má zde i své vrstevní-
ky z obecné ‰koly. Pfii sv˘ch
náv‰tûvách ¤evnic a okolí i dnes
hledá nové exempláfie do sv˘ch
sbírek.
Lubomír Masner se narodil 18.
dubna 1934 v Praze. Obecnou

Pod snímkem dr. Masnera jsou ukázky dvou vosiãek z vajíãek pavoukÛ. Jejich rozmûry jsou
patrné z úseãek, které vyznaãují 1mm.

Na dvorci ã. 2 LTC ¤evnice je na obrázku z roku 1947 Lubomír Masner mezi fievnick˘mi teni-
sov˘mi Ïáky zcela vlevo.

DOBRÁ ZPRÁVA
PRO ZÁMEČEK

V rozpoãtu na rok 2004 byly nale-
zeny prostfiedky na 1. etapu v boji
s vlhkostí sklepních prostor a
obvodov˘ch zdí Zámeãku. Bude
spoãívat v odhalení zdiva aÏ pod
úroveÀ základÛ a trpûlivém
vyãkávání, co to do budoucnosti
udûlá. Budeme doufat, Ïe se situ-
ace v˘znamnû zmûní k lep‰ímu.

MAJÁLES
Jako kaÏdoroãnû pfiipravují fiev-
niãtí hasiãi ve spolupráci s letov-
sk˘mi na 1. kvûten tradiãní
Majáles. Tentokrát zaãne na
Námûstí Krále Jifiího uÏ v 9,00
hodin, bude zaji‰tûno pestré
obãerstvení, zahraje oblíbené
SdruÏení voln˘ch tónÛ a nepfii-
jdeme ani o pfiehlídku historické
i souãasné techniky. VS
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O TŘECH KŘÍŽÍCH
Z ŘEVNICKÝCH POVĚSTÍ

Letopisecká komise v ¤evnicích
dostala text povûsti O tfiech
kfiíÏích s návrhem na její uvefiej-
nûní. Povûst pochází z druhé
poloviny devatenáctého století
a její úvodní citát, uveden˘
níÏe jako motto povûsti, je pub-
likován v knize „Smíchovsko
a Zbraslavsko“ od F. Hansla,
vydané v Praze – Smíchovû v ro-
ce 1899 (na str. 340). Domníváme
se, Ïe uvefiejnûní povûsti mÛÏe
b˘t zajímav˘m obohacením kul-
turní historie ¤evnic.
Nejdfiíve tento úvodní citát:
„Na kopci ·iberném postavil tfii
kfiíÏe „Zpûvák“ J. Straka z dobro-
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Na staré zdobné pohlednici
¤evnic, odeslané 2. 3. 1908
z ¤evnic do Prahy, jsou zobra-
zeny tfii fievnické vily. Byly posta-
veny po roce 1900. Jejich v˘stav-
bu lze ãasovû zafiadit do druhého
období stavebního rozmachu a
rozvoje ¤evnic (první období
bylo po dokonãení stavby Ïelez-
nice Praha – PlzeÀ v roce 1862).
Na obrázku jsou tyto tfii vily:
1. vila stavitele Ant. Kubra, ãp. 30
v ulici Legií, postavena v roce
1902 (ãást starého plotu je dosud
zachována). 2. vila „Elinka“ Jos.
Novotného, ãp. 70 v Sádecké
ulici, postavená v roce 1903 (na
obrázku je pohled shora ze
Sádecké ulice severním smûrem).
3. vila Dr. V. Vostrãila, ãp. 78 ve
·kolní ulici naproti Barevné
dílnû, je také z roku 1903 (dnes
v˘raznû stavebnû zmûnûná). 
V‰echny tfii vily jsou z dne‰ního
pohledu dokladem sto let staré
stavební ãinnosti v na‰em mûstû.

Kö

ŘEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH 6

voln˘ch pfiíspûvkÛ, jeÏ po okol-
ních obcích sebral, odvolávaje se
na sen, v nûmÏ mu zfiízení kfiíÏÛ
vnuknuto.“
Vzpomínky nûkter˘ch pamûtní-
kÛ vysvûtlují v˘‰e uveden˘ citát
takto:
Za fievnick˘m faráfiem pfii‰el
chud˘ Straka a povídá: „DÛstoj-
nosti, potfiebuji, abyste mi pora-
dil. UÏ tfiikrát se mi ve snu zjevi-
la Panna Maria a fiekla mi, Ïe
kdyÏ nad ¤evnicemi postavím
tfii kfiíÏe na památku na‰eho
Spasitele, zbavím se své vûãné
bídy. Udûlal bych to rád, ale co si
mám poãít, kdyÏ mám tak veli-
kou rodinu a místo penûz jen
samé dluhy?“ 
Faráfi se zamyslil. Strakovi se
musí pomoci, rozhodl se. Na

nedûli si pfiipravil krásné kázání
o pomoci bliÏním a uspofiádal
v celém okolí velikou sbírku na
postavení kfiíÏÛ. Zajel na lesní
správu a vymohl, Ïe si Straka
mÛÏe zadarmo porazit a odvézt
potfiebné dfievo. Pak se vydal
do Prahy a u firmy, která vyrábí
plechové obrazy Krista, obstaral
tfii kusy. Vzal kazové, tak mu je
dali se slevou.
Se dfievem i se stavbou po-
mohli sousedé a za krátk˘
ãas kfiíÏe stály. Brzo na to
Straka zaplatil dluhy, s celou
rodinou se ze ¤evnic odstûhoval
a dlouho se o nûm nevûdûlo.
AÏ po nûkolika letech se pan
faráfi od známého doslechl,
Ïe teì Strakovi bydlí ve vzdá-
lené vesnici, mají chalupu, kou-

sek pole a docela slu‰nû se jim

dafií. Jak je to moÏné? Pak se

ale pan faráfi pfiestal divit, vzal

si tuÏku a poãítal, kolik dostal

Straka ze sbírek. A k tomu dfievo

dala zadarmo lesní správa,

odvoz a práci zadarmo obstarali

sousedé, plechové obrazy se sle-

vou… a uÏ mu bylo v‰echno

jasné.

Dne‰ní kfiíÏ na ·iberném byl

postaven na místû tfií pÛvodních

kfiíÏÛ dodateãnû, protoÏe tyto do

dne‰ních dob nevydrÏely. Stojí

tam na památku ukfiiÏovaného

Krista, ale i jako dÛkaz toho, Ïe

v ¤evnicích to lidem odjakÏiva

dobfie myslelo. Kö

Po tfii bfieznové veãery jsme mûli
moÏnost procestovat s panem
ZdeÀkem Novákem kus svûta.
Jednalo se o takové destinace
jako âína, Austrálie a JiÏní
Amerika, prostû místa, kam se
zfiejmû vût‰ina posluchaãÛ dosta-
ne buì prstem po mapû nebo
právû prostfiednictvím takov˘ch
besed. Sympatick˘m znakem
besed byl poÏadavek pfiedná‰ejí-
cího, aby dotazy a pfiipomínky

byly vzneseny ihned bûhem
v˘kladu, takÏe se nestalo, Ïe by
nûjak˘ dotaz byl zapomenut.
Panu Novákovi patfií dík i obdiv,
Ïe ve svém vûku ( 84 let ) dokáÏe
vyráÏet do svûta, psát o tom
knihy a je‰tû se o své záÏitky
nezi‰tnû podûlit.
Jeho knihu Pûti kontinenty váÏnû
i neváÏnû si stále je‰tû mÛÏete
zakoupit v prodejnû Quelle na
Námûstí Krále Jifiího.

CESTOVÁNÍ
S PANEM NOVÁKEM

MĚSÍČNÍ
PŘEHLED AKCÍ

Na popud kulturní a ‰kolské
komise pfiipravuje redakce
RUCHu jako pfiílohu Mûsíãní
pfiehled kulturních, sportovních
a spoleãensk˘ch akcí. Îádáme
pofiadatele, aby vÏdy do uzávûr-
ky listu dodali informace
o akcích pfií‰tího mûsíce do kul-
turního stfiediska.
Tel.: 257 720 923
e-mail: kultura@revnice.cz,
adresa: Mûstské kulturní stfiedis-
ko, Mní‰ecká 29, 252 30 ¤evnice

POUŤ
NA SVATOU HORU

UÏ 3. roãník arcidiecézní pouti za
knûÏská a fieholní povolání pofiá-
dá arcibiskupství praÏské a kon-
gregace redemptoristÛ.
Ranní bohosluÏby zaãnou 8. 5.
v 6,00 v bazilice, v 9,30 bude
podán v˘klad o historii Svaté
Hory a v 11,00 hodin bude slou-
Ïena m‰e svatá.
Zájemci o pû‰í putování, které
zahajuje jiÏ 7. 5. od chrámu
Matky BoÏí pfied T˘nem ve 12,00,
se mohou pfiipojit v Mní‰ku pod
Brdy nebo v Dobfií‰i. BliÏ‰í infor-
mace na telefonu 602306186.
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Jak se to r˘muje? 
Káju Mafiíka snad není tfieba
pfiedstavovat: Pro mnohé z mojí
generace to byl hrdina dûtsk˘ch
pfiíbûhÛ podobnû jako kluci
z Rychl˘ch ‰ípÛ nebo postavy
z knih K. Maye a dal‰ích autorÛ.
Zkrátka nûkdo, jako je pro dne‰-
ní malé ãtenáfie Harry Potter,
Hobit a jiní.
Co má ale zrovna Kája Mafiík
spoleãného s ¤evnicemi? VÏdyÈ
se vÏdy spojuje s Mní‰kem?
KdyÏ jsem se probíral tím, co by
mohlo b˘t zajímavé pro vefiej-
nost na v˘stavû k v˘roãí mého
pfiedka, Jana ·Èastného, narazil
jsem na jeden zvlá‰tní dopis.
Myslím, Ïe stojí za to, aby násle-
dující ãásti ãetli mnozí (zkrácená
a podtrÏená slova zachovávám
podle originálu) :

Velectûn˘ pane a mil˘ pfiíteli, nej-
dfiív, dík vfiel˘ za v‰ecku Va‰i
obûtavost...... NaplÀuje mne
opravdu podivem, Ïe tolik a tak
vlivn˘ch známostí máte, mil˘
pfiíteli, a co víc, Ïe neváháte ani
vtefiinu pomoci jim i tenkrát, kdy
máte svoje starosti a práci......
S Va‰í pomocí se uchytnu sem
tam, ale bez v‰eho pochlebování,
mil˘ pfiíteli, bez Vás bych byla
pofiád na jednom místû. Nevím,
jak se Vám kdy odmûním.
Obûtavost Va‰e mezí nezná!
Tolik Vám vdûãím.
Co se t˘ká kritik, ohromnû mne
pfiekvapilo, jak vlastnû se to dûlá.
A to uÏ mne snad znáte, mil˘ pfií-
teli, Ïe fiíkám: „Chlubné plíce
lezou z hrnce“, i kdyÏ o tom
nikdo neví. ProtoÏe ale pfiece jen
o Kájovi a Márince vstfiebali mi
docela cizí moji ãtenáfii pfiesvûd-
ãení, Ïe se to velice líbí a ãte bez
oddechu, a protoÏe pfied v‰emi
ostatními aut. knih pro dûti jsem
moc a moc zastrãená a protoÏe
moji nepfiátelé chtí popfiít popu-
laritu tûch knih stál˘m tvrzením,
„Ïe nikde v na‰ich listech o tûch
knihách je‰tû psáno nebylo.“,
po‰lu zítra krátkého nûco dle

povûfien dÛl. poselst. pozd. pana
prezidenta – nûkam do Francie –
no, zkrátka, kdyÏ jsem mu
poslala I. vydání Káji, to byl
odborn˘m radou v minist. zahra-
niãí a u p. pres. velmi oblíben.
Napsal mi ohromné, nad‰ené
psaní plné obdivu. Byl nad‰en!
ZdÛrazÀoval téÏ, Ïe „Kája“ je
psán bezvadnou ãe‰tinou! Îe ani
stafií ãe‰tí nejpfiednûj‰í spisov.
neobe‰li se ãasem bez germanis-
mu, ale „Kája“ Ïe je bezvadn˘ –
a.t.d. No, a toÏ kdyÏ jsem ho
potom za dlouho prosila, nemo-
hl-li by sv˘m vlivem zmoci, aby
pan presid. byl upozornûn na
„Káju“, Ïe Ïiji v uboh˘ch finanã-
ních pomûrech, vÛbec neodepsal!
A teì uÏ zase v Curychu! A Vy?
JakÏiv jste nás nepotfieboval a
potfieb. nebudete, a pfiece tolik
dûláte! BÛh Vám to zaplaÈ!
V‰echny u vás my v‰ichni
upfiímnû zdravíme, zvlá‰tû 
Manka Wagnerová – âerná.

Co k tomu dodat? Snad jen to, Ïe
Manka Wagnerová – âerná byla
onen Felix Háj, kter˘ Káju
Mafiíka napsal. A pozorn˘ ãtenáfi
jistû domyslí, Ïe naznaãen˘ pfiá-
telsk˘ vztah mohl mít v té dobû
hospodáfiské krize pro autora
Káji pfiímo existenãní v˘znam.
Literární badatelé by jistû odhali-
li více. Zde pouze doplním, Ïe
v dal‰í korespondenci pisatelka
uÏívala oslovení „mil˘ str˘ãku“
a Ïe fievnick˘ „Kazín“, kter˘ Jan
·Èastn˘ vydával, otiskl v letech
1930 - 31 na 30 fejetonÛ a úvah
psan˘ch autorkou Káji Mafiíka.
Nejen originál citovaného dopi-
su, ale i mnoho jin˘ch zajímavos-
tí bude k vidûní na zmínûné
v˘stavû, která zaãne v fievnické
galerii Salon No1, 8. kvûtna v 17
hodin. Na pfiipomínku 120. v˘ro-
ãí narození Jana ·Èastného, mní-
‰eckého rodáka a fievnického
obãana, jsou v‰ichni zájemci
zváni aÏ do 6. ãervna. -ob

Va‰eho pfiání a snaÏnû prosím
o dal‰í. Panu red. TÛmovi po‰lu,
zítra, spoléhám knihy dostanu.
Zpráva o moÏném zaniknutí
„Pfiástek“ mne hroznû zarazila.
Kus Ïivobytí zas by bylo pryã.

tam jsem vedena pouze jako Háj,
kdybyste náhodou s nûk˘m mlu-
vil a pfii‰la fieã, tedy prosím o
Háji a ne „Ïencké“!
Pfiekvapuje mne, Ïe tolik dobré-
ho pro mû ãiníte, víte, mil˘
a vzácn˘ pfiíteli, mne Ïivot moc a
moc o‰lehal a otloukl, nejsem
zvyklá (mimo doma) sly‰et jedno

KÁJA MAŘÍK A ŘEVNICE

UÏ pát˘ roãník poberounského
folklórního festivalu Staroãeské
máje vyvrcholí 30. 5. v Lesním
divadle. Zahájen bude 22. 5.
v 13,30 hodin na letovské návsi
prÛvodem a vedle v‰em známé-
ho Tfiehusku zahrají i dal‰í kape-
ly, napfi. ·afrán a ·afránek

z Jablonce nad Nisou. ¤evnice
bude reprezentovat soubor
Klíãek. O t˘den pozdûji pokraãu-
je festival v Zadní Tfiebani, kde
bude ráno v pût postavena máj a
od 8,00 zaãne staroãesk˘ jarmark
s ko‰tem vín. Tentokrát se vedle
Klíãku pfiedstaví i Malé Notiãky.
PrÛvod vyjde ve 12,45 od hasiã-
ské zbrojnice. Bohat˘ odpolední
program zahrnující i âeskou
besedu pfiejde volnû aÏ k taneãní

zábavû ve Spoleãenském domû.
SoubûÏnû bude od 13,30 probíhat
program také ve Lhotce, kde
budou mít náv‰tûvníci moÏnost
shlédnout loutkové pfiedstavení,
orientální taneãnice, keramické
trhy, nechat si pomalovat obliãej
nebo vyzkou‰et lezení na horole-
zecké stûnû. K tomu v‰emu bude
hrát kapela Stra‰livá podívaná.
Závûreãnou ãást festivalu zahájí
30. 5. v Lesním divadle od 13,00

hodin Tfiehusk, zároveÀ zaãne
ko‰t vín. Do 17 hodin se na jevi‰-
ti vystfiídají Malé Notiãky, Pra-
mínek z âerno‰ic, Osminka
z Prahy, Klíãek, Hájíãek z Prahy,
Cimbálová muzika Rosénky
z Prahy a jako zlat˘ hfieb Notiãky.
Po slavnostním zakonãení festi-
valu zahraje k posezení pfii vínû
skupina Marcipán, která uÏ na
svém koncertû v Zámeãku uká-
zala, Ïe umí. VS

STAROČESKÉ
MÁJE

Snad pfiece to hned nebude.
Z Va‰eho dodatku o Kazínu
nevyrozumívám, kdy raãte nûco
potfiebovat. Snad do pfií‰tího
ãísla raãte mít to poslední?.....
ProtoÏe se pan doktor Linhart
zmínil o syndikátu, psala jsem
tam téÏ a podotkla, Ïe teprve mÛj
krajan a vzácn˘ pfiítel, u‰lechtil˘
ãlovûk Jan ·Èastn˘, maj. knihtisk.
v ¤evnicích, mi oãi otevfiel, jak
jsem ‰izená! ToÏ prosím pûknû,

dobré slovo, nefiku-li, aby kdo
obûtavû a nezi‰tnû pracoval
v mÛj prospûch. V‰ak Vám toho
nikdy nezapomenu! Podívejte se
– pfiíklad. Se mnou vlastnû od
4 let rostl víc u nás ve ‰kole neÏ
naproti u tety své Tonda Hol˘.
Byl u nás stále. Tatínek a dp.
faráfi ho dostali na studie (byl
v Johaneu), o prázdninách oba
ho uãili. Pfied válkou byl profes.
ãe‰tiny na Mûlníku. Za války byl

ruch 4b  18.4.2004  17:54  Stránka 12



Ruch 4/20038

Jedním z prvních programÛ
Lesního divadla v loÀské sezónû
byl festival „Ozvûny stfiedovû-
ku“, kter˘ pofiádal dûtsk˘ pûvec-
k˘ sbor Chorus Angelus. Tento
jednodenní festiválek byl zamû-
fien na dobovou kulturu a
pfiedstavil divákÛm nûkolik
zajímav˘ch souborÛ. Na jevi‰ti
se postupnû vystfiídaly dûti –
Chorus Angelus s programem
stfiedovûk˘ch písní, komorní
dívãí sbor Brécy de Chorus
Angelus, dívãí taneãní skupina
Hortus Gratiae, skupina historic-
kého ‰ermu Alotrium a populár-
ní stfiedovûká kapela Krless.
Program vyvrcholil spoleãn˘m
vystoupením v‰ech hudebníkÛ a
zpûvákÛ. Tento bezmála ãtyfiho-
dinov˘ program byl velmi pfií-
jemn˘ jak pro diváky tak pro
úãinkující a proto jsme se roz-
hodli podobnou akci zopakovat.
Od loÀského roku se v‰ak mnohé
zmûnilo. Chorus Angelus má
nového sbormistra, pana Karla
Loulu, a pod jeho vedením se jiÏ
nevûnuje interpretaci stfiedovûké
hudby. SvÛj repertoár ãerpá pfie-
dev‰ím z období baroka, klasicis-
mu a romantismu. Leto‰ní festi-
válek, kter˘ se bude konat v ne-
dûli 23. kvûtna od 14.00 hodin
opût v Lesním divadle, tedy nese
název „Ozvûny“.
Tento roãník nebude vymezen
Ïádn˘m hudebním Ïánrem.
Naopak. Vystoupí zde soubory
naprosto odli‰ného zamûfiení. Je

v‰ak mezi nimi pfiece jen urãitá
spojitost a tou je M‰e D dur –
LuÏanská od Antonína Dvofiáka.
Na její interpretaci se budou
podílet témûfi v‰ichni úãinkující.
Nûktefií z nich pak vystoupí se
sv˘mi soubory v dal‰ím progra-
mu. Posluchaãi tak budou mít
moÏnost bûhem jednoho odpo-
ledne sly‰et nejstar‰í zpûvy na‰í
kulturní oblasti v podání soubo-
ru Musica Poetica, jiÏ zmínûnou
Dvofiákovu M‰i D dur –
LuÏanskou v podání Chrámo-
vého sboru Sv. Ducha, dívãího
komorního sboru Brécy de
Chorus Angelus, dûtského pû-
veckého sboru Chorus Anglus,
komorního smí‰eného sboru
Mikrochor a orchestru Castulia-
na. Dále vystoupí mladá rocková
kapela Preweet a skupina âinna,
coÏ je mezinárodní ‰estiãlenn˘
soubor muzikantÛ rozdílného
zaloÏení, orientovan˘ch od kla-
sické hudby pfies rock, jazz
aÏ po folklórní tradicionály.
Z jejich spoleãné tvorby vychází
hudba velmi rozmanitá v akus-
tickém nástrojovém obsazení –
piano, violoncello, saxofon, klari-
net, trubka, bicí, akordeon a
zpûv.
Vûfiíme, Ïe po loÀském úspûchu
leto‰ní „Ozvûny“ na‰e poslucha-
ãe nezklamou a budou pfiíjem-
n˘m zahájením letní sezóny
Lesního divadla.
Milí pfiátelé, srdeãnû Vás zveme!

Chorus Angelus 

CO SE BUDE Z LESA OZÝVAT

ČESKÝ KRAS
Mûstské kulturní stfiedisko
v Mní‰ku pod Brdy pofiádá ve
spolupráci s CHKO âesk˘ kras
v˘stavu fotografií Klenoty
âeského krasu ve Velkém sále
klá‰tera na Skalce. V˘stava potr-
vá do 30. kvûtna a je pfiístupná
o víkendech od 10,00 do 17,00
hodin.

FOTOREPORTÁŽ Z HAVLÍČKOVÝCH SADŮ

V Havlíãkov˘ch sadech se jiÏ druhou sobotu pracovalo. VÏdy se se‰lo
asi tfiicet dobrovolníkÛ a práce ‰la rychle od ruky. Likvidovaly se nále-
ty a shrabovalo suché listí. Pfii zaslouÏeném odpoãinku se pekly bufity
a dokonce nám jedna ¤evniãanka pfiinesla borÛvkov˘ koláã. V‰em
patfií velké podûkování.

K pfiíleÏitosti 120. v˘roãí naroze-
ní Jana ·Èastného, mní‰eckého
rodáka a autora knihy Mûsteãko
pod skalkou, bude odhalen
pamûtní kámen na Skalecké
vyhlídce, kde pan ·Èastn˘ vyprá-
vûl náv‰tûvníkÛm historii
Mní‰eckého kraje, kter˘ nadev‰e
miloval. Zveme Vás srdeãnû
k tomuto vzpomínkovému aktu
v nedûli dne 16. kvûtna 2004 ve
14 hodin.

Vnouãata a milovníci Skalky

Odhalení pamětního
kamene
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(pokraãování ze str. 1) Za tfii t˘dny
na‰eho pobytu budeme vystupo-
vat ‰esta‰edesátkrát. 
Organizace pfiípravy celé cesty je
v‰ak mnohem nároãnûj‰í. Pfiipra-
vit do bezvadného stavu kroje,
obstarat jejich nové souãásti a
pfievleky. V‰em se ‰ijí nové boty,
abychom ve svûte obstáli i s jed-
notnou image. V plném proudu
je téÏ tisk nov˘ch prospektÛ,
pohledÛ a plakátÛ, atd. atd. No,
finanãní nároãnost takovéto
cesty je ohromná a bez na‰ich
pfiátel, sponzorÛ a podpory stát-
ních institucí, zejména obecních
úfiadÛ Zadní Tfiebanû, Dobfiicho-
vic, ¤evnic, Karl‰tejna, Dolní
Berounky a Stfiedoãeského kraje,
bychom si mohli o úãasti na
tomto festivale nechat zdát.
Snad nejvíc nás v‰ak zaskoãily
nové pfiedpisy k vydání víza do
Spojen˘ch státÛ, které zaãaly pla-
tit od 5. dubna. V‰ichni musíme
na americkou ambasádu k ústní-
mu pohovoru a k sejmutí otiskÛ
prstÛ. Termín pohovoru v‰ak
stále nemáme, a tak trneme, jest-
li nás úfiední ma‰inérie za oceán
vÛbec pustí. 
Doufáme, Ïe ano, protoÏe je to
poprvé, co nad na‰í akcí pfievzal
nûkdo zá‰titu, a my jsme za tuto
morální podporu moc vdûãní.
Tím, kdo se hrdû pfiihlásil k na‰í
reprezentaci ve Spojen˘ch stá-
tech, je hejtman Petr Bendl.
Vûfiíme, Ïe se nám podafií na
kfiídlech Alitalie nakonec odletût,
Ïe budeme ná‰ kraj dobfie pre-
zentovat a Ïe se opût rádi vrátí-
me domÛ.

Pavla Petrová

DANCE STUDIO Z BAREVNÉ DÍLNY
ZAHÁJILO VÝSTAVU

V˘stavu „Nesmrteln˘ch 12 HP“
v galerii Salon No 1 zahájily
malé taneãnice z Dance Studia
Barevné dílny. Po dotanãení
vybûhly bosé ven, naskákaly do
pfiipravené Tatry a pfied zraky
zdû‰en˘ch rodiãÛ (nebylo zrov-
na nejtepleji) objely se sv˘m
galantním fiidiãem Zámeãek.

foto Helena Rytífiová
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OHLEDNUTÍ 
ZA PRÁVù UKONâENOU

SEZÓNOU

Hodnocení je provedeno pouze
z pohledu v˘sledkÛ jednotliv˘ch
druÏstev, hodnoceních jednotli-
v˘ch hráãek bude provedeno
pozdûji.
Îeny
Pfied zahájením soutûÏe ode‰la
dÛleÏitá pivotmanka, zaãaly pra-
videlnû nastupovat dorostenky a
v prÛbûhu sezóny ode‰ly nûkteré
star‰í zku‰ené hráãky. BohuÏel
v‰echny soupefiky, ktefií v loÀské
sezónû obsadily místa pod námi,
buì posílily, nebo t˘m zru‰ily.
Na‰e situace nebyla jednoduchá,
ale v koneãném souãtu Ïeny
nakonec neobsadily poslední
místo díky v˘hfie o 2 body v po-
sledním utkání s Kolínem, kter˘
tabulku letos uzavírá. 
Odehrály jsme 16 utkání, a jen
dvakrát jsme se mohly radovat
z vítûzství, naopak dvakrát jsme
sedûly se slzami v oãích z prohry
o jeden bod. âtyfiikrát jsme byly
poraÏeny vysoko, jak se fiíká
„dostaly jsme kilo“, bohuÏel ‰est-
krát soupefi zvítûzil o více neÏ 50
bodÛ. PrÛmûrnû jsme stfiílely 46
bodÛ za zápas, coÏ je málo.
Cíl leto‰ní soutûÏe nebyl splnûn a
herní v˘sledky byly vût‰inou
zklamáním.
Dorostenky
Pfied sezónou jsme jen doufaly,
aby 14 hráãek celou dobu vydr-
Ïelo. Ode‰ly jen 2, ve své podsta-
tû nás bylo dost, pfiesto jsme ke
2 utkáním nenastoupily pro
nedostatek hráãÛ (jednou zavi-
nûno organizací). âekaly jsme,
jak se do utkání zapojí novû pfií-
chozí hráãky pfied sezónou, a
v prÛbûhu se ukázalo, Ïe jejich
v˘konnostní rozdíl je v˘razn˘, a
se soupefii jsme tak dokázaly vést
vyrovnanou hru do prvního stfií-
dání.
Dorostenky bûhem sezóny
odehrály 12 utkání, ani jednou
se nemohly radovat z v˘hry.
Nejlep‰í v˘sledek (prohra
o 8 bodÛ) byl na Kladnû. „Kilo“
jsme dostaly 6x a 8x prohrály
o více neÏ 50 bodÛ. Tragédie.
PrÛmûr vstfielen˘ch bodÛ na
utkání je Ïalostn˘ch 33 bodÛ –

zhruba 15 ko‰Û !!!
Dorostenky zcela logicky skonãi-
ly poslední.
Îákynû
Parta Ïaãek sloÏená z hráãek roã.
89, 90 a 91 odehrála 2 soutûÏe, a
to soutûÏ star‰ích ÏákyÀ (roã. 89 a
ml.) a mlad‰ích ÏákyÀ (90 a ml.).
Prakticky ve stejném sloÏení, jen
za 89 nastupovaly 4 hráãky
navíc. Holky udûlaly bûhem
sezóny velk˘ pokrok, je to bezva
parta a jediné, ãeho se bojíme do
budoucnosti, je odchod nûkte-
r˘ch hráãek.
Ve st.Ïákyních jsme nepfiedpo-
kládaly v˘razné úspûch, tato
soutûÏ byla spí‰ doplÀková.
Holky odehrály celkem 20 utká-
ní, 2x doma mohly „v˘skat“ nad
v˘hrou, jinak ostatní utkání pro-
hrály, ve vût‰inû pfiípadÛ o více
neÏ 30 bodÛ, bohuÏel i v této
kategorii je stra‰nû malé mnoÏ-
ství dan˘ch ko‰Û – v prÛmûru je
to  23 bodÛ na zápas.
BohuÏel i pfies 2 v˘hry jsou holky
poslední.
V kategorii ml. ÏákyÀ jsme se
koneãnû doãkaly úspûchu.
Odehrály jsme 20 utkání a je‰tû
nás 4 ãekají, z nich jsme 11x pro-
hrály, z toho 2x o 1 bod a 9x
vyhrály. Nejvíce jsme prohrály
o 20 bodÛ. V prÛmûru jsme
v zápase dávaly 32 bodÛ, coÏ
není ‰patné, ale není to moc.
V závûru zfiejmû je‰tû 2x prohra-
jeme s lep‰ím Nymburkem a
s Brand˘sem budeme doma
bojovat o 6. místo z 8 úãastníkÛ.
MiniÏaãky
Roãník 92 a 93 - cel˘ rok trénují
spoleãnû s pfiípravkou (94 a 95),
je to spí‰ seznamování s baske-
tem, pohodové, bez velké dfiiny.
O Velikonocích se tyto hráãky
doplnûné o dvû hráãky 91 zú-
ãastnily Velikonoãního turnaje
v Rudné a po bojovném v˘konu
porazily jedno druÏstvo po dru-
hém a domÛ jsme si vezly druhé
vítûzství v turnaji v celé 9ti leté
historii dobfiichovick˘ch ko‰íká-
fiek!!!
Sice Ïádná velká sláva, Ïeny
zklamaly, ale po velk˘ch zmû-
nách v personálním sloÏení t˘mu
a tréninkov˘ch metod jedno-
znaãnû doufáme ve zlep‰ení
v˘sledkÛ v následující sezónû.
Pfiijìte nás podpofiit, budeme
rádi.
Neúspû‰n˘ dorost byl rozdûlen
do t˘mu Ïen A a B.
Îaãky ukonãily sezónu s 50%
úspû‰ností a jejich vrchol teprve
pfiijde, zejména po zlep‰eném
v˘konu miniÏaãek, které tento
t˘m doplní. TakÏe zítfiky vidíme
jen úspû‰né. 

H. Geisslerová

Oddíl kopané Slavoj SK
¤evnice

Jarní polovinu soutûÏe zahájili
fievniãtí fotbalisté na svém hfii‰ti
velmi dobfie. Deklasovali muÏ-
stvo Hradi‰tka 4:1 po suveren-
ním  v˘konu. Branky dali Lerch
a MojÏí‰ z penalt, Klimt a
Pukrábek. ProtoÏe i Hofiovice
vyhrály, zÛstal rozdíl na prvních
dvou místech l. B tfiídy tfii body.
Ve druhém utkání ve Vonokla-
sech nastoupilo fievnické muÏ-
stvo jako favorit, ov‰em oslabené
o nûkteré hráãe základní sestavy.
Hráli: Zuska (dostal Ïlutou
kartu), O. Strejãek, P. Strejãek,
Ma‰talifi, Purkrábek, Rak,
J. TÛma, Klimt, ·ejnoha (66. min.
Krtek), Rek (32. min. Tlá‰ek),
Lerch. Chybûli MojÏí‰ a Petfiina a
pro karty nehrající Urban.
Musíme konstatovat, Ïe velmi

slab˘ rozhodãí Chmelík byl
12. hráãem domácích. Na‰i hráãi
si pravdûpodobnû budou muset
na podobné rozhodování zvykat.
Stfielecká tabulka: Urban 14,
Lerch 8, MojÏí‰ 4, Klimt 3, Paães,
·ejnoha, J. TÛma 2, Petfiina,
Purkrábek, Zuska 1.
ProtoÏe Hostomice ve druhém
jarním kole zvítûzily, sníÏil se
náskok ¤evnic v ãele tabulky na
pouh˘ 1 bod.

BASKETBAL

Hledáme sportovnû zaloÏená
dûvãata roãníkÛ 91, 92 a 93 pro
doplnûní na‰eho druÏstva
ÏákyÀ a pfiípravky. Pfiijìte,
s bezva partou zaÏijete spousty
sportovních i jin˘ch záÏitkÛ.

Ve‰keré informace na tel.:
736 673 909 H. Geisslerová

FOTBAL

FLORBAL

DOBŘICHOVICKÁ MÍLE
8. ročník

Ubûhlo pÛl roku a tento jiÏ tradiãní závod pofiádan˘ Z· Dobfiichovice
se opût hlásí ke slovu a bude odstartován ve svém  pravidelném jar-
ním termínu. Leto‰ní 8.roãník je naplánován na 8. 5. 2004 od 14 hodin.
Závod bude odstartován jako tradiãnû u budovy ‰koly (u mostu).
Touto cestou bychom chtûli oslovit co nej‰ir‰í vefiejnost a vyzvat je
k úãasti na tomto závodu. Zasportovat si mohou opravdu v‰ichni,
protoÏe pfiipravujeme 18 bûhÛ v‰ech kategorií a k tomu je‰tû 2 ‰tafety.
Pro první tfii z kaÏdé kategorie jsou pfiipraveny hodnotné ceny, které
budou finanãnû pokryty jako vÏdy zejména díky na‰im sponzorÛm.
Stát na bednû urãitû potû‰í, ale dÛleÏitûj‰í je dokázat si, Ïe jsme schop-
ni ubûhnout celou traÈ, coÏ není vÛbec jednoduché, protoÏe hlavní traÈ
má délku pfiesnû 1620 metrÛ. KaÏd˘m rokem se zvy‰uje úroveÀ toho-
to závodu, neboÈ vÏdy zaznamenáváme nûkolik rekordÛ, coÏ je zapfií-
ãinûno zvy‰ující se popularitou Dobfiichovické míle v blízkém i ‰ir‰ím
okolí, tento závod je dokonce uvádûn v termínové roãence Atletického
svazu. DrÏíme v‰em palce, jak v pfiípravû, tak samotném závodû.
Ve‰keré v˘sledky v‰ech roãníkÛ mÛÏete nalézt na internetové adrese
www.zsdobrichovice.cz. 

B. Stejskal

¤evniãtí Ïáci hrající ve florbalové
divizi porazili Orly Dejvice 10:6 a
FZ· Vybíralova 7:2. MuÏstvo 
vede Ing. Dacey.

Prosím zástupce FbC Raptors a
FbC Sokol ¤evnice, aby ohlásili
redakci jakékoli spojení, které
jsme pfii poru‰e poãítaãe ztratili.

Jifií Sklenáfi
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V dne‰ní úloze nejde ani tak
o vítûzství bílého, to je jasné, ale
jak to udûlat, aby dal bíl˘ mat
druh˘m tahem, to uÏ tak jasné
není. 

Bíl˘: Kc4, De4, Sd7, Jb8  âern˘:
Kd8, c7, e7
Bíl˘ dá mat druh˘m tahem.

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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Druhé místo v krajském pfiebo-
ru mládeÏe v rapid ‰achu
Rapid ‰ach je zrychlená forma
‰achu, která se obvykle hraje
tempem 30 min. na partii a hráãe,
takÏe pro dûti to od tzv. praktic-
kého ‰achu neznamená Ïádn˘
velk˘ rozdíl. Na krajsk˘ pfiebor,
kter˘ se hrál 3. 4. v Neratovicích,
pfiijelo ke stovce hráãÛ a aÏ na
v˘jimky zde byla celá krajská
‰piãka. Pfiebor se hrál v kategori-
ích do deseti, dvanácti a ãtrnácti
let. Ambice, které mûla osmiãlen-
ná fievnická v˘prava hlavnû
v mlad‰ích kategoriích, se napl-
nily, kdyÏ Jindfiich Paukert obsa-
dil skvûlé druhé místo v katego-
rii do deseti let, Ondfiej Franc byl
v téÏe kategorii ãtvrt˘ a vynikají-
cí ãtvrté místo obsadil v tûÏké
konkurenci také Jan ·vach
v kategorii do dvanácti let.
Jindfiich Paukert a Ondfiej Franc
také postoupili na Mistrovství
âR v této disciplínû, které se
hraje na podzim.

Regionální pfiebor druÏstev
Posledními dvûma zápasy
zakonãilo v bfieznu druÏstvo
dospûl˘ch ·K ¤evnice skupinu
A regionálního pfiebor. V prvním
zápase jsme doma remizovali
s Litní 4:4 v zápase, do kterého
jsme nasadili dokonce 4 dûti.
V posledním kole jsme hráli
v nekompletní sestavû, chybûli 2
hráãi, a prohráli jsme s druÏ-
stvem Alva Pfiíbram C pomûrem
1,5:6,5. Celkovû jsme obsadili
pfiedposlední deváté místo pfied
poslední Litní, vítûzem skupiny
se stalo druÏstvo ·K Rakovník B
pfied Úholiãkami B a Îebrákem
B. Pfiesto jsme s leto‰ním roãní-
kem spokojeni, protoÏe hlavním
cílem na‰í úãasti v soutûÏi bylo
poskytnout hráãÛm, vãetnû dûtí,
moÏnost zahrát si s kvalitními
soupefii.

Základní kolo krajského pfiebo-
ru mládeÏe
Základní kolo, které se hraje na
osm turnajÛ, z nichÏ se kaÏdému
poãítá pût nejlep‰ích v˘sledkÛ,
pokraãovalo v bfieznu 6. turna-
jem v Rakovníku. Na turnaji se
se‰lo 60 dûtí, které hrály spoleã-
n˘ turnaj, z jehoÏ v˘sledkÛ se
pak vyhodnotily jednotlivé
vûkové kategorie. Tentokrát
dominovali kladen‰tí ‰achisté,
ktefií obsadili v celkovém pofiadí
3 z prvních ãtyfi míst, vítûzem se
stal Petr âermák (nar. 1989, ·K
Kladno). Ze ãtrnácti úãastníkÛ
z ·K ¤evnice si nejlépe vedli
Ondfiej Franc (nar. 1995), kter˘

obsadil celkovû 6. místo, a Patrik
Krejãí (1993) na celkovû osmém
místû. DÛleÏitûj‰í je ale pofiadí
v kategoriích a fievniãtí reprezen-
tanti opût dominovali ve dvou
nejmlad‰ích chlapeck˘ch katego-
riích: V té do deseti let vyhrál
Ondfiej Franc pfied Danielem
·Èastn˘m (1995), ãtvrté a páté
místo obsadili Martin Derco
(1996) a Michal Mach (1996).
Kategorii do dvanácti let vyhrál
Patrik Krejãí (1993) pfied
Jindfiichem Paukertem (1994).
V prÛbûÏném pofiadí základního
kola se toho po ‰estém turnaji
mnoho nezmûnilo, jen v pofiadí
bez rozdílu kategorií se do ãela
mezi více neÏ 110 dûtmi dostala
Michaela Mi‰iãková (1989, ·K
Kladno) a ná‰ zatím nejlep‰í
zástupce Jindfiich Paukert (1994)
klesl na tfietí místo, zato v kate-
goriích do deseti i dvanácti let
nadále drÏíme první dvû místa.
Úloha
¤e‰ení z pfiedminulého ãísla:
pozice: bíl˘  Ke2, Vh1, Jf4, Jf5
ãern˘ Kg8, Vf8, Jg7, Jf7, g6, h7,
bíl˘ dá mat druh˘m tahem.
¤e‰ení: 1. Je7+ Kh8 2. Jxg6 mat.

ŠACHY

Pronájem v ¤evnicích
2+kk cca 50m2, zahrada, sklep,
prádelna. MoÏné jako kanceláfie.
Nájem 8.000 Kã mûsíãnû
Telefo, záznamník: 25772 1303

�
Firma Foto ·plíchal v ¤evnicích
pfiijme na brigádu prodavaãku
(prodavaãe) do 40 let - nekufiáka.
Jedná se o 4 hodiny dennû (dopo-
lední smûna 8.30 - 12.00 hod.,
odpolední 13.00 - 17.00 hod.
Stfiídání po t˘dnu. Soboty, nedûle
a svátky volné.
Bezúhonnost, slu‰né vystupová-
ní.
Marek ·plíchal, Lesní 247,
¤evnice

INZERCE
CENÍK INZERCE

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

Z aprílového čísla Kazín 1931
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Pfied fievnick˘m kostelem stojí
nenápadn˘ domeãek z poloviny
‰estnáctého století. V nûm se jiÏ
po ‰est generací skr˘vá sklenáfi-
ství a rámafiská dílna a v duchu
tradice se zde pûstuje dobré a
poctivé fiemeslo. My fievniãtí
víme, Ïe se jedná o sklenáfiství
Franti‰ka Val‰uby a jeho Ïeny,
víme, Ïe pan Val‰uba zde praco-
val od roku 1969 a pfied nedáv-
nem ode‰el do penze, a také
víme, Ïe jeho Ïena tam je‰tû stále
s ohromn˘m citem rámuje
v‰echno, co si rám zaslouÏí a
nûkdy ani nezaslouÏí. Pamatuji
doby, kdy sem jezdila se zakáz-
kami fiada malífiÛ z cel˘ch âech.
To vedl Franti‰ek Val‰uba dvojí
Ïivot. Ze sklenáfiství spûchal
rovnou do své garáÏe, velké pat-
rové budovy se tfiemi samostat-
n˘mi vjezdy, dvûma dobov˘mi
benzinov˘mi stojany na ruãní
ãerpání, ke své unikátní sbírce
star˘ch tatrovek. âekalo tady na
nûj jedenáct vozÛ. Jedin˘ na
svûtû dvoumístn˘ roadster, vzác-
ná ãtyfidvefiová limuzína, tatra

kabriolet s koÏenou stfiechou,
po‰tovní vÛz z jindfiichohradec-
ké po‰ty a také dva vozy ve spor-
tovní úpravû – jediné dochované
z dvanácti vyroben˘ch tatrovek
v letech 1923 aÏ 1931. KaÏdé auto
má svou historii. První tatfiiãka
typ 12 z roku 1930 patfiila rodinû,
druhá, typ 11, pocházela z LetÛ,
jeden ze sporÈákÛ slouÏil jako
„lovecké“ auto pfii honech na
baÏanty, v po‰tovním voze kdesi
vozili trávu králíkÛm. Ale nej-
slavnûj‰í ze v‰ech je roadster
Ëapina. Jestli jste ji náhodou
nevidûli jet po ¤evnicích, zajdûte
se na ni podívat do galerie Salon
No 1, kde vám nabl˘skan˘ motor
pod otevfienou kapotou vyrazí
dech. A kdyÏ se seznámíte s ces-
tou, kterou vykonala, jen smek-
nete. Smeknete pfied lidsk˘m
umem, vÛlí, houÏevnatostí, lás-
kou a moÏná i posedlostí. Tisíce
hodin práce, které se zúroãily pfii
ãtyfiiadvaceti tisících kilometrech
putování Evropou, Spojen˘mi
státy americk˘mi a Kanadou.
Ano, právû takovou cestu podni-

kl Franti‰ek
Val‰uba na
své Ëapinû.
Nebyl sám.
Spolujezdcem
mu byl Jifií
Janovsk˘ a
druhou po-
sádku tvofiil
Míla Urban
s Du‰anem
Neumannem
na âochtû,
která byla
o jednoho ko-
nû silnûj‰í.
Psal se rok
1978. Projeli
dva evropské
a dvacet ãtyfii
a m e r i c k ˘ c h
státÛ, ãtyfii ka-
nadská terito-
ria, jeli po nej-
Ïivûj‰ích dál-
nicích i pusti-

nách, kde modrobílá cedule na
kraji rovného pruhu zemû upo-
zorÀuje, Ïe bûhem pfií‰tích sta
mil nemÛÏete poãítat s koupí
jídla ãi ubytováním. 9 166 kilo-
metrÛ od Staromûstského
námûstí na konec
osady Manley Hot
Spring na Alja‰ce.
Obû tatfiiãky ale
ãekala je‰tû více neÏ
12 000 kilometrÛ
dlouhá cesta zpátky
pfies Kanadu dolÛ
do Kalifornie, aby
se ze San Franciska
vrátily napfiíã Spo-
jen˘mi státy zpût do
New Yorku a do
Evropy. Z této cesty
existuje filmov˘ do-
kument, kter˘ jsme
vidûli pfii zahájení
v˘stavy a kter˘ od-
startoval nûkolika-
hodinovou debatu
v pfieplnûné galerii.
Pan Val‰uba a Míla
Urban jsou v˘borní

a vtipní vypravûãi, takÏe nechy-
bûly v˘buchy smíchu nad peri-
petiemi, které provázely jejich
v˘jezd do StátÛ, a nad pfiístupem
továtny Tatra Kopfiivnice, která
se pfies poskytnutou reklamu od
tohoto podniku taktnû distanco-
vala a je‰tû se pokou‰ela celou
záleÏitost úãastníkÛm znepfiíjem-
nit. Ale abychom jí nekfiivdili.
V roce 1990 pfiedala kopfiivnická
Tatra Franti‰ku Val‰ubovi a panu
Urbanovi diplom a medaile
s vyznamenáním III. stupnû za
vzornou reprezentaci na domá-
cích soutûÏích a propagaãních
cestách do zahraniãí. Obé byly ze
star˘ch zásob, neboÈ je zdobily
komunistické atributy. Tak to
chodí.
Na v˘stavû v Salonu No 1 najde-
te vedle fotodokumentace je‰tû-
pozoruhodné ukázky ze sbírky
Franti‰ka Val‰uby. I kdyÏ je ocení
spí‰e pánové. Franti‰ek Val‰uba
vlastní sbírku 480 zapalovacích
magnetek a magnetocívek od 38
v˘robcÛ, napfiíklad od firmy
Bosch z roku 1912. Právû na nich
je vidût, Ïe kaÏd˘ motor byl ten-
krát vlastnû sochafisk˘m dílem.
Jinak vypadala magnetka do
vozÛ o obsahu jeden litr a
naprosto jinak do sedmilitrového
„bouráku“. TakÏe pánové, nene-
chte si takovou podívanou ujít!
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