ruch10b

19.10.2004

14:04

Stránka 3

Ruch 10/2004

2

STROM
PRO JULINKU
9. ﬁíjna se konalo v Havlíãkov˘ch
sadech slavnostní setkání v‰ech,
kteﬁí se na první etapû rekonstrukce
parku podíleli. Se‰li se autoﬁi, sponzoﬁi, realizátoﬁi i dobrovolníci, kteﬁí
pﬁiloÏili ruku k dílu. Soubor Ludus
Musicus pod vedením Franti‰ka
Bûhounka zahájil toto slavnostní
odpoledne v amfiteátru a po podûkování z úst pana starosty se pﬁemístil
na dûtské hﬁi‰tû, kde sv˘m vystoupením doprovázel slavnostní pﬁípitek.
Klouzaãky z dokonale opracovaného dﬁeva, které poskytl park, pﬁilákaly v‰echny dûti a s pokroãil˘m
odpolednem se o sklouznutí pokou‰eli i mnozí dospûlí. Také témûﬁ rok
stará vize „a kaÏd˘ si zasadí svÛj
strom“ se zaãala naplÀovat. Paní
Ivana Junková, spoluautorka projek
Soubor Ludus Musicus pod vedením Franti‰ka Bûhounka
tu Havlíãkov˘ch sadÛ, zasadila toto
odpoledne první strom a vûnovala
ho své ãerstvû narozené dcerce
Julince.
Chtûla jsem na tomto místû podûkovat jménem v‰ech obyvatel ¤evnic
tûm, kteﬁí mají na souãasné podobû
Havlíãkov˘ch sadÛ svÛj podíl. Ale
myslím, Ïe to za mû udûlal sám park.
Odmûnil v‰echny sv˘mi úÏasn˘mi
podzimními barvami.
Helena Rytíﬁová

Autoﬁi projektu Ivana Junková
a prof. Kurt Gebauer (vlevo)

Jeden z prvních náv‰tûvníkÛ hﬁi‰tû - mlad˘ pan Paukert

Realizátor projektu Jan Slovenãík a
ﬁeditel SSÎ v ¤evnicích Ing. Petr
Mika pﬁi slavnostním pﬁípitku (dole)
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Zmûna provozovatele veﬁejného
osvûtlení

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

(pokraãování ze str. 1)

na stoÏáru svítidla ve v˘‰i cca 1,5 m.
Dal‰ím krokem je zhotovení dokumentace rozmístûní svítidel ve
mûstû a jejich pﬁiﬁazení k zapínacím
bodÛm. Tato ãinnost je nutná pro
spolehlivou a jednoznaãnou orientaci provozovatele k odstranûní poruchy VO.
V této souvislosti je provozovatelem
zﬁízeno dispeãerské stﬁedisko, kterému je moÏné v prÛbûhu dne na tel.ã.
251 625 761 nahlásit poruchu VO,
popﬁ. získat dal‰í informace k VO.
V mimopracovní dobû lze ohlásit
havárii VO ohroÏující Ïivot na tel.ã.
605 385 645 (napﬁ. pﬁi dopravní
nehodû). K ohlá‰ení poruchy svítidla je potﬁebné uvést identifikaãní
kód svítidla, kter˘ je uveden˘ na
jeho stoÏárku a druh závady. Závady
VO by mûly b˘t opravovány v krátké dobû od nahlá‰ení poruchy.
Termíny oprav jsou urãené dle typu
a rozsahu poruchy.
Nov˘ provozovatel investuje do VO
ze sv˘ch investiãních prostﬁedkÛ
v prÛbûhu prvních dvou rokÛ 300
tis.Kã. V prvním roce to bude cca
150 -200 tis. Kã, které budou zejména pouÏity na rekonstrukci jiÏ technicky doÏil˘ch zapínacích bodÛ VO.
ZároveÀ bude probíhat i bûÏná údrÏba k dosaÏení standardního technického stavu VO. Poãítá se i s nov˘mi
investicemi do úpravy a roz‰íﬁení
sítû VO v katastru mûsta.
Vzhledem k tomu, Ïe firma
Elektro‰tika s.r.o. je dostateãnû
vybavena vlastní mechanizací a má
dlouhodobou praxi a zku‰enosti jak
v provozování VO, tak i v investiãní
v˘stavbû kabelov˘ch sítí NN a VN
pro Stﬁedoãeskou energetickou, a.s.
a PraÏskou energetiku, a.s., domníváme se, Ïe volba firmy Elektro‰tika, s.r.o., jako provozovatele VO
v na‰em mûstû, bude volbou ‰Èastnou a bude pro na‰e obãany a mûsto
pﬁínosem.
Vladimír Kﬁivánek

VáÏení obãané,
ve dnech 5. a 6. listopadu probûhnou
jiÏ druhé volby do zastupitelstev
krajÛ. Kandidáti Obãanské demokratické strany se po ãtyﬁech letech opût
ucházejí o va‰í podporu. V právû
konãícím období se totiÏ ukázalo, Ïe
jen takové zastupitelstvo, které pﬁijímá nejen své dlouhodobé programy,
ale i kaÏdodenní rozhodnutí v úzké
spolupráci se pﬁedstaviteli konkrétních mûst a obcí, mÛÏe opravdu
dosáhnout toho, aby se jím spravovan˘ kraj stal pﬁíjemn˘m místem pro
Ïivot jeho obyvatel. ODS je stranou,
jejíÏ zástupci vÏdy usilují a budou
usilovat o to, aby se pﬁi rozhodování
o na‰í spoleãné budoucnosti prosadilo pﬁedev‰ím to, co je pﬁirozené a

V˘znamná jubilea
92 - Anna Paleãková
86 - Herta Vinterová
84 - Franti‰ka Srbová
83 - Miroslava Klepáãová
Franti‰ek Ma‰talíﬁ
Josef Procházka
82 - MUDr. Jiﬁina Munzarová
81 - Ing. Václav Rohlíãek
80 - Marie Babková
Marie Bubníková
Vladimír Vachalovsk˘
79 - Franti‰ek BrzoÀ
Marie Fr˘bová
Ing. Karel Kunc
Alexandra Pi‰anová
78 - Vûra Hamtilová
ZdeÀka Jableãníková
Drahoslava Seinerová
77 - Zita Marková
Vûra Kﬁiváãková
75 - Milo‰ RáÏ
2. listopadu oslaví 90. narozeniny
Ludmila Severová, Ïena poetické
du‰e a pevné ruky, kterou si
mnozí pamatují jako ráznou pedagoÏku prvního stupnû ﬁevnické
Základní ‰koly.

V‰echno nejlep‰í jí pﬁejí nejen b˘valí Ïáci, kteﬁí nezapomnûli, ale i kolegové a sousedé, kteﬁí ji dennû potkávali. Pí‰u v minulém ãase, protoÏe
paní Severová Ïije od povodnû
v roce 2002 v Dobﬁichovicích.

rozumné.
Na‰e oblast Prahy - západ má proti
zbytku Stﬁedoãeského kraje své
zvlá‰tnosti. Silniãní síÈ je zde v daleko hor‰ím stavu neÏ jinde, na‰imi
obcemi projíÏdí kaÏd˘, kdo jede do
hlavního mûsta. Severní oblasti trpí
provozem leti‰tû. Také vybavenost
na‰ich obcí vodovody, kanalizacemi
nebo plynem je stále niÏ‰í neÏ jinde.
Hlavní devizou Prahy - západ je
krásná pﬁíroda, je to místo pro bydlení i pro rekreaci.
Je proto dÛleÏité, aby hlas Prahy západ byl v zastupitelstvu kraje
dobﬁe sly‰et. Proto nás na kandidátce
ODS pro volby do zastupitelstva
Stﬁedoãeského kraje zastupují pﬁedev‰ím zku‰ení starostové a dal‰í ãlenové místní samosprávy. Ty vám
chceme pﬁedstavit. Volit ODS je pﬁirozené, tak jako je pﬁirozené, Ïe
chcete, aby va‰e obec ãi mûsto, kde
jste doma, bylo tím nejkrásnûj‰ím
místem pro Ïivot.
Miroslav Cvanciger, 49 let, starosta
¤evnic, má dlouholeté zku‰enosti se
správou vûcí veﬁejn˘ch. V roce 1990
se stal starostou LetÛ, pak pracoval
na Okresním úﬁadu Praha-západ,
následovala funkce tajemníka na
Obecním úﬁadu Dobﬁichovice a od
roku 2002 je starostou ¤evnic.
V zastupitelstvu kraje chce prosazo-

vat zlep‰ení dopravní infrastruktury
v okolí Prahy a kulturní projekty.
Václav Ká‰ek, 61 let, je jiÏ desát˘m
rokem starostou Horomûﬁic. Jeho
mottem je: více penûz a pravomocí
samosprávám, ménû byrokracie a
pﬁerozdûlování. Chtûl by pﬁispût
k racionalizaci silniãní sítû, chránit
obãany pﬁed vlivy tûÏké dopravy
a v okolí leti‰tû pﬁed negativními
dopady leteckého provozu.
Ing. Ilona Chrtová, 45 let, je druh˘m volebním obdobím starostkou
Libãic nad Vltavou. Její prioritou je
lep‰í spolupráce obcí, regionální rozvoj a majetkové záleÏitosti mûst
a obcí. Chtûla by podporovat v‰estrann˘ rozvoj oblasti Prahy - západ
a trvale komunikovat s obãany tohoto území.
RNDr. Václav Kratochvíl, 65 let,
nyní v dÛchodu, v letech 1994 –
2002 byl starostou Dobﬁichovic.
Chce pomoci sv˘mi zku‰enostmi
a jako nejvût‰í problém Prahy západ vidí stav silniãní sítû.
Iva Koptová, 43 let, místostarostka
Hostivic, pÛvodním povoláním uãitelka mateﬁské ‰koly. Chtûla by se
vûnovat sociálním otázkám, a to
hlavnû mládeÏe.
Pavel Havránek, 29 let, zastupitel
v obci Ptice, obãansk˘m povoláním
podnikatel v oboru financí a v˘po-

Vlastislav Vacíﬁ

Opustila nás
Olga Satorieová

Narodila se
Karolína Hrubá

ãetní techniky. Chtûl by usilovat
o zlep‰ení vztahÛ kraje s mal˘mi
obcemi a pomoci jim pﬁi ﬁe‰ení právních otázek.
Îádn˘ z na‰ich kandidátÛ nebyl ãlenem jiné strany neÏ ODS. Mnohé
z nich znáte, nûkteré dokonce osobnû, protoÏe jsou z va‰ich nebo ze
sousedních obcí. Pokud budou zvoleni, mÛÏete se na nû kdykoliv obrátit se sv˘m problémem, urãitû vám
pomohou nebo poradí.
Pokud vhodíte do urny volební lístek
ODS, jistû nebudete zklamáni.
Pﬁijìte k volbám v pátek nebo
v sobotu dne 5. nebo 6. listopadu a
volte dobﬁe, volte ODS.
Oblastní sdruÏení ODS Praha - západ
placená inzerce

ŘEKA SEDMI JMEN
Tak se jmenuje kniha autora
Otomara Dvoﬁáka, která právû vy‰la
v nakladtelství MH Beroun.
Poeticky popsan˘ pﬁíbûh plynoucí
vody, od pramene MÏe po ústí
Berounky, chránûná území a
v˘znamné pﬁírodní památky v jejich
povodí. K tomu pÛvabné fotografie
Marie Holeãkové na kﬁídovém papíru. Publikace je nyní opût v prodeji
v galerii Salon No 1.
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KULTURNÍ VÝROČÍ
HEREČKA JARMILA HORÁKOVÁ – 100 LET OD NAROZENÍ
V prÛbûhu roku si
na stránkách Ruchu pﬁipomínáme v˘znamná v˘roãí v ¤evnicích. Jde buì o jednotlivé osoby, anebo
o kulatá v˘roãí nûkter˘ch ﬁevnick˘ch institucí.
Rád bych pﬁipomnûl,
Ïe v leto‰ním roce
uplynulo 100 let od
narození nadûjné ãeské hereãky Jarmily
Horákové, která pochází z ¤evnic (obr. ã.
1). Horáková se narodila 7. 3. 1904. Její
rodiãe vlastnili v ¤evnicích hotel s restaurací v NádraÏní ulici
ãp. 213 (obr. ã. 2).
Dnes je v budovû
sídlo ﬁevnické policie.
První herecké kroky
Jarmily
Horákové
jsou spojeny se scénou ﬁevnického Les-

ního divadla. SvÛj pronikav˘ hereck˘ talent projevila jiÏ v roce 1920,
kdy úspû‰nû zahrála Kordulu v Tylovû Strakonickém dudáku. V roce
1923 vystoupila velice osobitû v roli
Fanky v âapkovû LoupeÏníku a dosáhla mimoﬁádného úspûchu, kter˘
pﬁesáhl v˘znam ﬁevnické scény.
Roku 1926 se stala ãlenkou ãinohry
Národního divadla v Praze. Patﬁí
mezi ty v˘znamné umûlce, kteﬁí jsou
spojeni s ﬁevnick˘m divadlem.

Tuto pohlednici zapÛjãil pan J. ·tefánek.

1

VODA PONĚKUD ŽELEZITÁ…
Necháte ji stát v nádobû a ona
zeÏloutne, na stûnách se utvoﬁí
nahnûdl˘ povlak. I potrubí z plastu
se ãasem zarÛstá hnûdou usazeninou. Celé ¤evnice to znají. Kolik
„chemie“ se vyuÏívá na omezení té
Ïelezitosti v domácnostech, zahradních bazénech i jinde, kolika hospodyním jde na nervy! Kde je vlastnû
pﬁíãina?
KdyÏ pÛjdete lesem proti proudu
Babského potoka, rezavá barva jeho
koryta bude stále rezavûj‰í. Pﬁímo
pod Babkou na urãitém místû náhle
rez zmizí a voda nad tímto místem je
ãistá. Z levé strany uvidíte drobící se
skálu, ze které do ãisté vody vytéká
rez. Jako kdyÏ se star˘ Ïelezn˘ plech
rozpadne na ‰upinky rzi a jimi se
z podzemí prodírá voda, která ty
hnûdé ãástice odná‰í dál do potoka.
Tady je ten dÛvod trápení ¤evniãanÛ

s „rezavou vodou“ ve studních ãi
vodovodu: Bydlíme pod „Ïelezn˘m
kopcem“ a ten pramen ho prozrazuje stejnû jako hnûdé kameny, které
v lesích nad ¤evnicemi nacházíme.
Je to Ïelezná ruda zvaná krevel.
U nás ovlivÀuje kvalitu uÏívané
vody. Na druhé stranû Brdského hﬁebene, v Mní‰ku, zaÏili její vliv daleko více. Mnozí je‰tû pamatují „mní‰ecké hrudkovny“, které v letech
1951 aÏ 1965 zhodnocovaly tuto
málo kvalitní rudu a pﬁitom velmi
znehodnocovaly celé své okolí. DÛl,
leÏící pﬁímo pod známou Skalkou,
byl v té dobû druh˘m nejvût‰ím hlubinn˘m rudn˘m dolem v âSR, mûl
32 tûÏních pater a rudu vyváÏel dÛlní
vláãek dlouh˘m tunelem, kter˘ podchází dálnici a konãí v objektu dne‰ních „Kovohutí Mní‰ek“.
Kostelík a dal‰í budovy na Skalce

v‰ak ohroÏovaly otﬁesy z tûÏby rudy
trhavinou jiÏ bûhem války. V r. 1941
mûl dÛl jiÏ na 50 zamûstnancÛ,
neboÈ o Ïelezo mûla zájem i „tﬁetí
ﬁí‰e“ – ruda se tehdy vozila aÏ na
ﬁevnické nádraÏí. Poãátky dolování
ale sahají aÏ k dobû Marie Terezie,
v muzeích je‰tû leckdy najdeme
v˘robky ze Staré Huti u Dobﬁí‰e,
kam tehdy skaleckou rudu vozili
koÀmi.
I nad ¤evnicemi kdysi „viselo“
nebezpeãí, Ïe budou touto rudou
dÛkladnûji ovlivnûny: v r. 1930 uvaÏovala „PraÏská Ïelezáﬁská“, tehdej‰í majitel dolu, Ïe tûÏbu roz‰íﬁí a
postaví lanovku na dopravu rudy aÏ
k Ïeleznici v ¤evnicích!
TakÏe buìme vlastnû rádi jen za
vodu Ïelezitou…
-ob

KULTURNÍ PŘEHLED - listopad 2004
od 6. 11. do 28. 11.
10. 11. 9.30 hodin
17. 11. 19,00 hodin

Galerie No1
Galerie No1
Námûstí

21. 11. 18,00

Sál Zámeãku

24. 11. 19,30
28. 11. 17,00

Galerie No1
Kostel

V Národním divadle se Horáková
zaﬁadila mezi mladé herce ãeské
divadelní avantgardy a vytvoﬁila typ
sportovní mladé Ïeny. Pﬁíkladem je
Hilda z Ibsenova Stavitele Solnesse
BohuÏel tato nadûjná hereãka ode‰la
ve velmi mladém vûku na poãátku
své kariéry. Zemﬁela 20. ledna 1928.
Nebylo jí je‰tû ani 24 let.
(zpracováno dle údajÛ Ing. J. Bene‰e
st.)
Kö

Dana Puchnarová: Práce z let 1964-2004
2. koncert Jazzibabince, Olga ·krancová a CZ SK Band
Mal˘ happening k 15. v˘roãí.Pﬁkvapení v podání
ORKUSu a Lucky Kukulové
Veãer písní se Zuzanou Talpovou
a prof. Milanem Jírou (pﬁeloÏeno z 31. 10.)
3. koncert Jazzibabince, Elena Suchánková a Jocose Jazz
Pilátova Ïena. Inscenace z projektu
Divadlo v chrámu v podání Divadla Miriam

2

SETKÁNÍ V KOSTELE
SV. MOŘICE
V sobotu 9. 10. se v kostele sv.
Moﬁice uskuteãnilo setkání knûzÛ,
kteﬁí bûhem své jáhenské praxe
pÛsobili a Ïili v ¤evnicích. protoÏe
po odchodu do pﬁidûlen˘ch farností
po nich zÛstalo mnoho osobních
pﬁátelství a mil˘ch vzpomínek, rozhodla se ﬁevnická farnost zvát je
kaÏdoroãnû k náv‰tûvû na‰eho
mûsta. ?ÛÏeme ﬁíci, Ïe leto‰ní setkání bylo jubilejní. Novû vysvûcen˘
jáhen Peter Kováã je totiÏ jiÏ desát˘m jáhnem, kter˘ se zde pﬁipravoval na knûÏské svûcení.
Setkání duchovních s vûﬁícími zaãalo dopoledne mimoﬁádnou spoleãnou m‰í svatou, kterou slouÏil páter
Josef Ptáãek z Kralup nad Vltavou.
Úãastnilo se jí i dal‰ích ‰est b˘val˘ch jáhnÛ, jáhen souãasn˘ a místní
faráﬁ páter Robert Hanaãík. Po m‰i
kaÏd˘ duchovní informoval vûﬁící
v zaplnûném kostele o sv˘ch osudech po odchodu z ¤evnic. V‰ichni
na ¤evnice vzpomínali jen v dobrém
a rádi se sem vracejí. Setkání pokraãovalo neformálním posezením na
faﬁe. KaÏd˘ se mohl dovûdût
podrobnosti o Ïivotû na‰ich b˘val˘ch jáhnÛ, popovídat si s nimi,
upevnit mnohaleté pﬁátelství nebo
navázat nové. Opravdu velká úãast
vûﬁících svûdãí o tom, Ïe spoleãenství na základû pﬁátelství a úcty
vytváﬁet lze.
Miroslav Sklenáﬁ
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VZPOMÍNKA
NA IGNÁTA HERRMANNA
V leto‰ním roce uplynulo 150 let od
narození ãeského spisovatele a Ïurnalisty Ignáta Herrmanna. Tento
v˘znamn˘ redaktor praÏsk˘ch
Národních listÛ strávil v ¤evnicích
velkou ãást svého Ïivota. Jezdil do
¤evnic pravidelnû od roku 1902 aÏ
do své smrti v roce 1935. Je pochován na ﬁevnickém hﬁbitovû v rodinné
hrobce. Herrmannovo jméno je spojeno s ¤evnicemi v mnoha smûrech.
Spisovatel bydlel a pracoval
v na‰em mûstû ve vlastním rodinném
domku ãp. 133 v ulici, která dnes
nese jeho jméno. Byl zakladatelem a
mecená‰em ﬁevnické mûstské knihovny, která je rovnûÏ po nûm
pojmenována. Nûkterá jeho díla byla
opakovanû uvádûna na na‰í divadelní scénû. U pﬁíleÏitosti sv˘ch 70.

1
narozenin v roce 1924 byl jmenován
ãestn˘m obãanem mûsta. Herrmann
se ﬁadí v ﬁevnickém Almanachu
z roku 2003 mezi v˘znamné osobnosti ﬁevnické minulosti.
V této souvislosti zde uvádím dvû
pohlednice jeho rodinného domku
a vlastnoruãnû napsanou dopisní
obálku, kterou Herrmann odeslal ze
¤evnic. První pohlednice z roku
1909 je adresována dr. Jaromíru
Boreckému v Praze (obr. ã. 1). Na
druhé pohlednici z roku 1914 (obr. ã.
2) je Ignát Herrmann pﬁed sv˘m
rodinn˘m domkem (dne‰ní pamûtní
deska na domû je z roku 1954).
Dopisní obálka z roku 1929 (obr. ã.
3) je zajímavá ze dvou dÛvodÛ.
Nati‰tûné jméno a adresa dokazují,
Ïe Herrmann v ¤evnicích ãasto
pob˘val, a zároveÀ je ukázkou spisovatelova krásného rukopisu.
Kö

VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
„DRÁTOVÁNÍ VE TŘEBANI“
6.11. v sobotu od 12 do 14 hodin se
v Základní ‰kole v Zadní Tﬁebani
otevﬁe pro veﬁejnost v˘stava jarního
a letního kurzu 2004. Diváci shlédnou odrátované kraslice, ‰perky,
keramiku, "staré hrnce", moderní
drátûné misky, vû‰áky rÛzn˘ch
tvarÛ, historické repliky drátem zdoben˘ch talíﬁÛ a obtíÏné spirálové
misky. To v‰e je náplní základního
kurzu, urãeného pro dospûlé. Poãet
absolventÛ od roku 2001 jiÏ pﬁesáhl
200. Nyní bude vystavovat a pﬁedvádût asi 25 nováãkÛ v ﬁemesle, kteﬁí
diváky rádi informují o své práci a
novém koníãku. V kurzech nikdo
"nepropadne" a pﬁi kaÏdé pololetní
v˘stavû se objeví nûjaké drátûné
pﬁekvapení. Souãástí pﬁehlídky bude
krátká videoprojekce a (moÏná)
ukázka mistrovské techniky pletení
z drátu. Je moÏné se zde pﬁihlásit na
zimní a jarní lekce 2005. Více infor-

mací na www.dratenik.cz. ZadnotﬁebaÀská drátenická ‰kola chystá od
ledna 2005 novinku, kurz pro dospûlé pracující s dûtmi, podle nové
metodiky: „Drátování s dÏarkem
Markem“ (5 lekcí).
Pﬁihlá‰ky mailem:
dratenik@volny.cz,
nebo po‰tou: Petr Musil,
252 29 Dobﬁichovice 629,
zázn. 257712292,
nebo mobil 608835764.
P. M.

MAL¯ HAPPENING
Vy v‰ichni, kteﬁí jste rádi, Ïe jsme se
nakonec i my pﬁed patnácti lety
doãkali, pﬁijìte 17. listopadu na
Námûstí Jiﬁího z Podûbrad, postavte
se pod balkón domu ãp. 1 a radujte
se. Nebojte se, nebudou projevy ani
hesla, jen si pﬁijdeme uvûdomit, Ïe

2

3
pﬁes v‰echny na‰e v˘hrady a stíÏnosti se vlastnû máme skvûle!
Zahraje nám k tomu ORKUS, zazpívá Lucka Kukulová, posvítí mal˘
ohÀostroj. Chcete-li vzpomínat se
svíãkou v ruce, mÛÏete si na místû
zakoupit v˘robek ze stacionáﬁe
Rolniãka – opravdové voskovice!

ZMùNA TERMÍNU
Program Zuzany Talpové a Milana
Jíry, avízovan˘ na 31. 10., byl pﬁeloÏen na 21. 11. Místo a ãas zÛstávají
stejné – sál Zámeãku a 18 hodin.
Zuzanu Talpovou mÛÏete znát z jejího vystoupení na vernisáÏi v galerii
Salon No1, mnozí ji jistû pamatují
z dlouhé éry jejího úãinkování
v Národním divadle, vût‰ina jistû
z filmové a televizní tvorby – napﬁ.
seriál Vlak dûtství a nadûje, Hanele,
Golet v údolí.
Pan profesor Jíra uãil a uãí konzervatoristy, spoluzaloÏil nádhern˘ spolek ·anson – vûc veﬁejná, napsal
a otextoval krásné písnû, které skvûle interpretuje.
VS

JAZZIBABINEC
S podtitulem podzim, Ïeny a jazz
Galerie Salon No 1 se rozhodla
zasvûtit nûkolik podzimních veãerÛ
jazzu v jeho nejrÛznûj‰ích podobách, od blues aÏ ke swingu. Jedno
budou mít v‰echna vystoupení spoleãné – hlavními protagonistkami
budou v˘hradnû Ïeny. První koncert
jazzového podzimu sice zkusili
zastat muÏi, ale jasnû se prokázalo,
Ïe se v‰ichni tû‰í na dámské obsazení.
Následuje:
10. listopadu Olga ·krancová zvaná
Ola Fitz ·krancová a CZ SK Band,
24. listopadu Elena Suchánková a
Jocose Jazz
8. prosince Alice Bauer Blues.
zaãátky vÏdy v 19.30 hodin
Galerie vám k tomu poskytne pﬁíjemné klubové posezení, které spolu
s hudbou umocní nostalgii nastávajících mûsícÛ.
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Nevíte si jako spotﬁebitel rady?
Potﬁebujete poradit, zda prodejce
postupuje správnû?
Jakou cestu mÛÏete zvolit pﬁi
domáhání se sv˘ch nárokÛ?
·patnû Vám zhotovili kuchyÀ,
stﬁechu, dÛm?
Problémy s reklamací?
Prodejce s Vámi nechce dále jednat?

PORADNA
SPOTŘEBITELE

224 811 111
www.spotrebitel.cz
Pro informace potﬁebné pﬁi ﬁe‰ení
reklamací zboÏí a sluÏeb nebo
konzultace neetického chování
prodejcÛ mÛÏete volat kaÏd˘ pracovní den od 08:00 do 20:00 na
telefon 224 811 111 (praÏské
ãíslo) za cenu bûÏného tarifu,
nebo vyuÏít na‰í internetové
poradny na www.spotrebitel.cz,
která je Vám k dispozici 24 hodin
dennû po 7 dní v t˘dnu.
V pﬁípadû sloÏitûj‰ího dotazu Vám
poskytneme odpovûì po dohodû.
Budete si moci vybrat, zda chcete
informaci telefonicky ãi e-mailem.
Na tyto a mnoho dal‰ích dotazÛ
odpovídá dennû na‰e spotﬁebitelská poradna. Od roku 1998 poradila jiÏ nûkolika tisícÛm spotﬁebitelÛ. Poradna je k dispozici v‰em
spotﬁebitelÛm, kteﬁí se nacházejí
na území âR.
Spotﬁebitelskou poradnu provozuje za podpory Ministerstva prÛmyslu a obchodu nezisková organizace:
Spotﬁebitelsk˘ poradensk˘ a
informaãní servis Praha (SPIS)
IâO: 68403470
Pracovi‰tû:
Sokolovská 95, Praha 8
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NEPODSTUPUJTE
RIZIKO HYPOTÉKY!!!
Nabízím moÏnost umoﬁení a garanci v˘‰e
splátky 4,8% po celou dobu splácení
Umoﬁím jakoukoliv pÛjãku na bydlení
u bankovního ústavu
tel.: 723 778 570, dana.vavrova@volny.cz

SNARK, s.r.o.
správa nemovitostí a realitní kanceláﬁ
specialista na trhu s nemovitostmi
v regionech:
Praha – mûsto
Praha – západ
Pﬁíbramsko
Nabídnûte nám svou nemovitost
k prodeji ãi pronájmu.

608 61 81 61
e-mail: info@snark.cz

www.snark.cz

realitní a draÏební spoleãnost
více informací na www infocredit-reality.cz
a tel. 736 673 909 pí. Geisslerová

Prosíme paní, která
25. srpna 2004 naloÏila
malého bíleho psa
Bi‰onka, tetovaného
v uchu, do ãerveného
auta v ulici TﬁebáÀská
a odjela smûrem na
Zadní TﬁebaÀ o navrácení! psa. Odmûnu 2000
kã. A pokud má kdokoli
nûjaké dal‰í informace
o tomto psovi volejte
prosím na tel.:
602508198. Dûkujieme!
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OHLÉDNUTÍ ZA DIVADELNÍ SEZÓNOU 2004
Divadelní sezóna zaãíná pro ná‰
soubor vÏdy podstatnû dﬁíve, neÏ
poprvé vyjdou herci na jevi‰tû a
v zákulisí se rozdávají kopance,
doprovázené trojnásobn˘m „pfuj“
pro ‰tûstí. Z tohoto pohledu zaãala
pﬁíprava na sezónu vskutku impozantnû – namísto v poslední dobû
obvykl˘ch dvou pﬁedstavení jsme
plánovali tﬁi a posléze dokonce ãtyﬁi
nové tituly. To je opravdu hodnû, mít
ãtyﬁi nové premiéry, to je velk˘ úkol
i pro daleko vût‰í soubory, neÏ je
ná‰. A to je‰tû není v‰e – tﬁi z uveden˘ch titulÛ byla divadla autorská,
coÏ znamená Ïe se jedná o kusy,
které napsali na‰i ãlenové. Miloslav
Fr˘dl napsal na motivy Bohumila

sér Martin Kirov se pustil do nastudování klasického divadla (klasického dvakrát podtrÏeno), hry Edmunda
Rostanda Cyrano z Bergeracu.
TakÏe plány jsme si stanovili opravdu smûlé. Dramaturgick˘ plán byl
schválen na valné hromadû v únoru
leto‰ního roku a mohli jsme zaãít.
Nic v‰ak není tak jednoduché, jak
zpoãátku vypadá. První rána pﬁi‰la
opravdu neãekanû – Prvního máje
brzy ráno, v den vstupu âR do
Evropské unie nám vyhoﬁel sklad
kulis, a to opravdu do základÛ. KdyÏ
jsme se na místo dostavili s nestorem na‰eho souboru panem Kﬁivánkem a se starostou Miroslavem
Cvancigerem, bylo nám v‰em tﬁem

Hrabala hru „PostﬁiÏiny“ (navíc
je‰tû s písnûmi), Alena ¤íhová
napsala hru ze skotského venkova
„Vãera, dnes a zítra aneb Venu‰e je
kus“ a Michaela ·merglová napsala
pohádku s názvem „Pohádka naruby
aneb Prozlobit se do pohádky a zpátky“. ReÏie se u dvou her chopili
sami autoﬁi - PostﬁiÏin se ujal Miloslav Fr˘dl a pohádky Michaela
·merglová, reÏii hry Vãera, dnes a
zítra zrealizoval Petr ¤íha. A tak
jsme na sezónu vlastnû pﬁipravovali
pouze jeden standardní kus, ale i ten
se vymykal na‰í bûÏné ãinnosti
v nûkolika uplynul˘ch letech – reÏi-

dopláãe. Z plechového hangáru
zbylo pokroucené torzo a z kulis
doslova hromada popela. Kdo hangár zapálil, se asi jiÏ nedozvíme, ale
shoﬁel za chvíli a opravdu dÛkladnû.
Díky patﬁí ﬁevnick˘m hasiãÛm za to,
Ïe poÏár zvládli a Ïe nevyhoﬁelo celé
divadlo. OkamÏitû se vynoﬁily otázky. Co teì? Budeme vÛbec hrát?
První premiéra ani ne za dva mûsíce
a my nemáme Ïádné kulisy. Na‰tûstí
v âechách stále platí pravidlo, Ïe pﬁi
poÏáru divadla se vÏdy najde nûkdo
ochotn˘ pomoci. A tak jsme na‰li
velmi rychle ﬁadu sponzorÛ, jak
z vlastních ﬁad, tak i z ﬁad pﬁíznivcÛ

Je‰tû k PostﬁiÏinám ...
Divadelní hra PostﬁiÏiny uvedená
v ﬁevnickém Lesním divadle v srpnu
leto‰ního roku, není pﬁepis filmu
reÏiséra Jiﬁího Menzela (jak uvedla
v záﬁijovém ãísle RUCHu Jindra
Radechovská), ale divadelní hra
s muzikou a zpûvy sepsaná Miloslavem Fr˘dlem, ãlenem Divadelního
souboru ¤evnice, na motivy textÛ
Bohumila Hrabala. Îe se obû vyjádﬁení – jak filmové, tak divadelní –
shodovala v místû konání dûje (nymbursk˘ pivovar), v charakteristikách
a dialozích jednotliv˘ch postav je
samozﬁejmé, protoÏe obé je tak charakteristické a jedineãné pro

Bohumila Hrabala, Ïe není moÏné je
prodluÏovat, krátit ani jakkoliv
mûnit. Úspûch obou vyjádﬁení – jak
filmového tak divadelního – tkví
v kvalitní práci obou autorÛ.
P. S. Byli bychom rádi, kdyby autoﬁi
ãlánkÛ o na‰ich hrách, které byly
shodou okolností uÏ vyjádﬁeny filmovû, kritizovali na‰e autorské,
reÏijní a herecké zpracování jako
takové a nesrovnávali je s filmov˘mi. Obû vyjádﬁení jsou svébytná,
nelze je tedy mezi sebou porovnávat.
(z poslední doby Noc na Karl‰tejnû a
teì PostﬁiÏiny)
Za Divadelní soubor ¤evnice
Marie Kﬁivánková

na‰eho divadla, kteﬁí pﬁispûli finanãními ãástkami. Hlavní dík v‰ak patﬁí
ochotnému
staviteli
Martinu
TÛmovi, kter˘ brysknû udûlal rámy
pro kulisy a dal‰í práce. Rámy jsme
pak svépomocí potáhli plátnem a za
mûsíc po poÏáru jsme mûli kulisy
nové. Situace vypadala lépe.
Druh˘ problém pﬁi‰el, narozdíl od
poÏáru, plíÏivû. Zjistili jsme, Ïe není
jednoduché nazkou‰et ãtyﬁi tituly
souãasnû. ¤ada hercÛ úãinkovala ve
více pﬁedstaveních. Navíc Cyrano je
hra opravdu tûÏká, protoÏe je ver‰ovaná a na herce klade extrémní nároky. PostﬁiÏiny jsou hra velmi
v˘pravná a úãinkovalo v ní velké
mnoÏství osob, konû, historická
vozidla motorová i nemotorová,
poÏární stﬁíkaãka, byla tudíÏ velmi
nároãná na organizaci. A tak tu
najednou byl problém, kdy a kde to
v‰echno nazkou‰íme. V divadle bylo
vlastnû celé léto poﬁád obsazeno,
zkou‰elo se také v zámeãku, ale to
není ono – pokud se herec pﬁi zkou‰ce nepohybuje v prostﬁedí, kde
potom úãinkuje, tak je to takové
„odﬁíkávání“ a zkou‰ení je poloviãaté. Nervy tekly na v‰ech stranách a
nûkteﬁí z hercÛ i z organizátorÛ si
doslova sáhli na dno sv˘ch fyzick˘ch i du‰evních sil. V‰e se nakonec
podaﬁilo zvládnout a zaÏili jsme
úspû‰nou sezónu.

nakonec neuskuteãnilo, ale ohroÏení
PostﬁiÏin bylo tak velké, Ïe se
málem nehrály v Lesním divadle
vÛbec. A nakonec nás nemile pﬁekvapil ponûkud dezolátní stav
Lesního divadla a kulis po ukonãení
akce ¤ev ¤evnic, po kterém se je‰tû
hrály dva záﬁijové bloky pﬁedstavení
– Cyrano a pohádka.
Divadlo hrajeme pﬁedev‰ím pro
diváky. Spokojen˘ divák je na‰ím
hlavním motorem (i kdyÏ také divadlo dûláme tak trochu sami pro sebe,
protoÏe nás to prostû baví). Z tohoto
pohledu v leto‰ním roce pﬁi‰lo diváku opravdu hodnû, a to pﬁedev‰ím
díky PostﬁiÏinám. Z dlouhodobého
hlediska jsou PostﬁiÏiny opravdu
kusem rekordním, takovou náv‰tûvnost Lesní divadlo (vyjma akcí typu
¤ev ¤evnic nebo Blues v lese)
v novodobé historii snad je‰tû nezaÏilo. PostﬁiÏiny se dále hrály také ve
Svinaﬁích, kde pﬁi‰lo divákÛ snad
je‰tû více, a v Nymburce. Ale také
na ostatní tituly pﬁi‰lo divákÛ celkem solidnû, a to i pﬁesto, Ïe se
Cyrano hrál pro diváky devûtkrát
(veﬁejná generálka + osm pﬁedstavení) a Vãera, dnes a zítra osmkrát
(generálka nebyla veﬁejná).
Leto‰ní sezóna skuteãnû znamenala
pro soubor mnoho. Jednak provûﬁila
na‰i akceschopnost, moÏná aÏ za
únosné hranice. Dále jsme, díky
paní reÏisérce ·merglové, opût po
del‰í dobû zinscenovali pohádku pro
‰irokou veﬁejnost. Dokázali jsme

Abychom toho mûli je‰tû více, do‰lo
k organizaãním zmatkÛm a kolizím.
V rÛzn˘ch propagaãních tiskovinách
¤evnic a webov˘ch stránkách okolních obcí se objevily chybné informace o termínech a ãasech na‰ich
pﬁedstavení, a to i pﬁesto, Ïe jsme
pﬁedali Mûstskému kulturnímu stﬁedisku kompletní termínov˘ list
s dostateãn˘m pﬁedstihem. Pﬁidûlalo
nám to ﬁadu starostí s napravováním
a dementováním tûchto informací.
Zaskoãila nás kolize s pﬁedstavením
F. R. âecha, o kterém jsme se dozvûdûli náhodou uprostﬁed bûÏících pﬁíprav na PostﬁiÏiny a které se mûlo
konat v Lesním divadle dva dny
pﬁed generálkou! Pﬁedstavení se

zaujmout diváky klasikou, veselohrou, veselohrou-muzikálem a
pohádkou. A pﬁedev‰ím díky
PostﬁiÏinám pﬁekroãilo na‰e divadlo
po del‰í dobû ﬁevnick˘ rámec. Díky
tomuto kusu jsme nyní dobﬁe vnímáni v celém Stﬁedoãeském kraji –
nakonec zá‰titu nad PostﬁiÏinami
mûl sám krajsk˘ hejtman.
Na závûr chci podûkovat v‰em
na‰im autorÛm a reÏisérÛm za pûkná
pﬁedstavení, hercÛm a realizaãním
skupinám za to, Ïe zvládli to, co si ti
pﬁedchozí vymysleli, nastudovat,
pﬁipravit a pﬁedvést, a pﬁedev‰ím
divákÛm za velkou pﬁízeÀ, kterou
na‰e divadlo v leto‰ním roce zahrnuli.
M. ·mejkal, principál
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tajemná rokle v tenisov˘ch keckách
(‰tvanice)
rve‰ na dvorci ver‰ antiky
honem honem a sbalme ho –
tady je jin˘ svût, jin˘ azyl
nemilosrdnû proti své vÛli
také z masa, z masa a kostí:
jí padne? jak kÛÏe –
‰mik kÛÏe z tûla na Ïivot
lobem vydûlaná
nemÛÏe ãekat do zítﬁka
ta bolest v ústech bolestnûj‰í
bolesti. pﬁed nahou uÏ jen
obnaÏené. – k úÏasu ãumilÛ
v naráÏkách, Ïiletkou v zákonnosti
cvak
aÈ znovu zabolí
vinou naposled nedotãená
kdy bﬁicho rakety puká
jak dûloha plodová voda
inkvizice odpaluje jeden return
tr˘znû za druh˘m –
a to chtûla k veãeﬁi
míchaná vejce
nûco teplého do
tmy Ïaludku
moÏná kvasnice strachu
zvrtnout v Ïert
jak daleko je b˘t sama?
jak daleko je b˘t sama sebou?
zﬁetelnû tepna na
zápûstí. signalizuje ná‰ ãas:
otevﬁena
mÛÏe b˘t i dálkou

uÏasle, jak z ruky katovi
halfvolejem pﬁehrát neznámo
mezi námi, a pﬁi kaÏdém zatmûní
pÛdy. potom se pﬁijdou dotazovat
co zkou‰ek a vajec podobenství
co radostn˘ch ãenichÛ neÏ na monitoru
naskoãila tajemná rokle
v tenisov˘ch keckách
náhle a bez varování. tma
om˘vá v‰echny kameny jak
odloÏené dívãí prádlo. uÏ s
monogramem slep˘‰e janka z
lucemburku nad prázdnotou
jisté Ïenské krásy. a uÏ jsi
mezi tím a co hrozí: trofej, která
zabila vítûze, je bez domova?
dítû u sítû, jak brok v divoké
omáãce, uÏ odpu‰tûné. kdy máry, tﬁeba obouruã, jsou mírou samotnosti
a souhra snûhu se závûjí pravdou
bez nestálosti. b˘t hravá je‰tû
pﬁed dravostí, zamilovaná pﬁed liftem lásky: vypálen˘m ale takovou
smrtelností –
pﬁizpÛsobena lidem, antuka pomíjí
jak roste tráva a bílé ‰tulpny osudov˘ch lajn soupeﬁí s Ïivly. znovu
beckend, teì hran˘ kﬁíÏem abys
pﬁestala chrlit krev. do vymodlení
není kaÏd˘ den velk˘m pátkem
abys dotrpûla a
nevzala si Ïivot

nespoutanost hoﬁãice na tvém
hamburgeru – se líhne uÏ v tûle
matky? a v‰ichni ti opatrní s metal˘zou v du‰i? vpravdû rozhoﬁãeni –
nepochopí tvou velikost
tvé zoufalství, pley!
i pro nás je mramor
nejlépe obleãen˘ kámen?

obdivují ruce, v prav˘ ãas
udeﬁí míã nad na‰í my‰lenkou
byl - li to slabiduch, aspoÀ nebyl
poloviãat˘. jeho kﬁehké prokletí
svrchovanosti podmiÀuje pﬁírodu
pod na‰imi zadky –
v‰emocné maso, jako by ro‰tûná
byla jen draÏ‰í srdce

‰patné postavení nohou
hlásí na empajru zármutek
první podání – jeho Ïivot stejnû
jako tvÛj je ohroÏen. my nejsme nic
co hledáme je v‰ecko: ãárov˘ hölderlin. a na praÏské ‰tvanici znovu
vyhledán je ãlovûk – kdyÏ jsi odpálila zbylé patrony jeho anonymity

a pravdiv˘ ãas
zostudí míã polostín prstÛ
co bylo vlastní vinou, opût navázalo na cizí principy – pﬁijeli
s ovcemi zapﬁáhat do strun. surové
hedvábí ovãích strun! ale jen
co je ãisté je krvesmilné –
se otvírá drajvem spoluviny

nûkdo je prostû slajs
nízk˘ odskok masivní pamûti
se spodní rotací pﬁedstírá smrt
úplná zamûstnanost: zemû loupí
ná‰ nepouÏiteln˘ prach
a zámlka, která kdysi do
propasti, dnes rovnou do
podzemky soudce

kﬁídové brázdy, patálie
chud˘ch dvorcÛ, vás prodluÏuje
síla paÏí zbûsile ﬁídne za
dﬁevûn˘m pluhem. je‰itné jaro
kaÏd˘ den odkvétá. hltá zachránûná
oka na venkovské síti. b˘t pﬁi tom
zralé obilí je bez outûÏku
a mouka medituje

pohyblivé schody jak pohyblivá
srdce, otáãecí tûla s automatick˘m
otvíráním zavíráním s dobrotou –
bukem je svûdomí spﬁeÏenkynû
druhé podání: pleÈ / spleÈ
trpí‰ a je ti
dûlitelné oko do kurtu ryje
svá tajemství i rov

mÛÏe‰ je napálit, krásou ohebnou
jak duÏnat˘ plod. zÛstane naÏivu
v nebesích není dost místa pro
její ÏluÈ. míã má panovaãné oko
kdyÏ ze sna vyvolá tvé jméno rmut
se kter˘m ãasem bude spjat
ten smrteln˘ obliãej pod
plachetkou magdaleny?

volej, kter˘ peãeme jako
chleba, pﬁichází o dvou kÛrkách
‰elmu ochoãila po‰etilost
hrdliãku oková povûrãivostí
neÏ trpûlivá koﬁist revolty
je rozdivoãí. její diktát zadní
ãáry se vyznaãuje osudovostí
musí‰ na síÈ? prohodit

ror˘s, a s kaÏd˘m míãem
na obûÏnou dráhu! na síti
mezi star˘m co odchází a nov˘m
co minulo – jako bys vázala
sestupn˘ stoh, kdyÏ jsi vyjedla
talíﬁ blesku aÏ k pﬁítomnosti
ale mûsto pod tv˘mi okny
nebylo poraÏeno

zázraãn˘m míãkem stolet˘ orloj
svrhnout kaÏdou oãividnost
ten hormon smrti v lidské podobû
uÏírá‰ se, a topspin panny jak
srdeãní arytmie! upl˘vá pod rodn˘mi
mosty, znovu roznûcován fragmenty
dobrodruÏství, tvého tak
hlubokého svûta

vûrnosti v tenisov˘ch keckách –
neabdikuj! ãerné ﬁemeslo bible
okujemi kolíkuje prostor:
pﬁijì ke krvi, domácí antuko
pohyblivé písky vyvrhnou oheÀ
a zvíﬁe, nevyhnutelné zvíﬁe
stane na poãátku, kde cudnost
uÏ krveprolitím, cvak

les zaãíná pí‰Èalkou, hra
destrukcí odpadu.pﬁi‰la jsi z
beznadûje, a proti milosrdenství s
liftem tvÛj spoluhráã: protihrob, kde
dobroãinnost je uÏ jen siluetou
slivonû, které nespasen˘ hmyz
pﬁe‰ívá komentáﬁ od rubá‰e –
nesnese ovoce
pracují hroty ráje pomaten˘m
a nezbytn˘m. beckendov˘ smeã
ultimativní jak tribuny Ïen bez
sváru – Ïil dlouho mezi námi
stÛl krahujec, srp nevinnosti –
na‰emu kraji fandí víno trpké aÏ
tesknota, a bez zatrpklosti prsy
plané rÛÏe, miláãku finále

Jan Novák

ruch10b

19.10.2004

14:04

Stránka 4

11

Ruch 10/2004

TENIS
Ve sváteãní úter˘ dne 28. záﬁí t.r. se
na dvorcích LTC ¤evnice hrál turnaj rodiãÛ a dûtí. Akce se zúãastnilo 10 dvojic. V turnaji zvítûzili
Mirek ·ebík s dcerou Lindou, kteﬁí
ve finále porazili Václava Ecka
s dcerou Danielou pomûrem 6/3.
V‰echna utkání se totiÏ hrála na
jednu vítûznou sadu.

1

Ve dnech 2. a 3. ﬁíjna t.r. se na závûr
leto‰ní letní tenisové sezóny hrál na
dvorcích LTC domácí turnaj mládeÏe. Celá akce probûhla ve dvou
vûkov˘ch kategoriích.
V kategorii star‰ích dûtí, která mûla
13 úãastníkÛ, hráli spoleãnû chlapci
i dûvãata ve vûku od 10 do 16 let.
Ve finále dvouhry zvítûzil Tadeá‰
Waldmann, kter˘ porazil Adama
Laláka 0/6, 7/5, 6/4. Ve finále
ãtyﬁhry zvítûzila dvojice dûvãat
Linda ·ebíková a Daniela Ecková,
která porazila Honzu Kavalírka
s Adamem Lalákem 6/4, 6/2. Na
obr. ã. 1 jsou finalisté dvouhry:
vlevo T. Waldmann a vpravo
A. Lalák.
V kategorii mal˘ch dûtí do 9 let,
v tzv. pﬁípravce, vyhrála Eva
Laláková, která ve finále porazila
Jakuba Velfla. Na obr. ã. 2 jsou
organizátoﬁi turnaje Michal Mottl

2

a Ing. Pavlína FroÀková a odleva
hráãi Martin Velfl, Eva Laláková
a Jakub Velfl.
OrganizátorÛm turnaje lze za celou
akci jen podûkovat, v neposlední
ﬁadû i za hezké ceny.
Kö

ŠACHY
Mistrovství âR
v rapid ‰achu mládeÏe 2004
Mistrovství se konalo o posledním
záﬁijovém víkendu ve Fr˘dkuMístku a poﬁádala jej Beskydská
‰achová ‰kola, která se v posledních letech stala vÛbec nejúspû‰nûj‰ím dûtsk˘m ‰achov˘m centrem
u nás. Rapid ‰ach je ‰achová disciplína, ve které se hraje tempem nejv˘‰e hodinu na partii a hráãe a partie se nezapisují. Kromû drobn˘ch
odchylek v technick˘ch pravidlech
se od normálního (tzv. praktického)
‰achu nijak neli‰í. Ve Fr˘dkuMístku se hrálo tempem 30 minut
na partii a se‰lo se zde ve tﬁech
chlapeck˘ch a tﬁech dívãích kategorií 140 dûtí. Pro ná‰ klub uÏ byl
úspûchem samotn˘ postup tﬁí hráãÛ,
turnaje se totiÏ zúãastnila opravdu
kompletní ‰piãka z celé âR.
Do soutûÏe chlapcÛ do deseti let
(H10) za ·K ¤evnice postoupil
Jindﬁich Paukert (nar. 1994), kter˘
mûl pﬁím˘ postup a navíc 2. místo
z krajského pﬁeboru, Ondﬁej Franc
(1995) ze 4. místa v krajském pﬁeboru v téÏe kategorii a Jan ·vach
(1992) jako první náhradník ze
ãtvrtého místa KP v kategorii do
dvanácti let. Vytvoﬁili jsme spoleãnou v˘pravu s Lokomotivou Zdice,
kterou na turnaji zastupovali Vít
Rosenbaum (1991) v kategorii H14,
Anna Rosenbaumová (1993)
v kategorii dívek do dvanácti let
(D12) a Jana Koma‰ková (1995)
v kategorii D10. V˘pravu pak je‰tû
doplnil Tomá‰ Sladovník (1991)
z TJ Jince, kter˘ jako pát˘ nasazen˘
hráã patﬁil k favoritÛm kategorie
H14. Jako vedoucí do Fr˘dku
cestovali Pavel Rosenbaum (Loko
Zdice) a Jan Paukert (·K ¤evnice).
Panovaly urãité obavy, Ïe se na‰i
svûﬁenci v absolutní ‰piãce neprosadí a pojedou domÛ s nulou. VÏdyÈ
napﬁíklad v kategorii H10 byl první
nasazen˘ hráã drÏitelem 1. v˘konnostní tﬁídy a dal‰ích sedm tﬁídy
druhé a ve vy‰‰ích kategoriích to
rozhodnû nevypadalo lépe. Tyto
obavy se na‰tûstí nevyplnily.
Nejvíce zazáﬁil Tomá‰ Sladovník
z JincÛ, kter˘ dokonce kategorii

H14 vyhrál a stal se tak mistrem
republiky, Vít Rosenbaum v téÏe
kategorii skonãil na skvûlém
osmém místû. Z na‰ich dûtí si nejlépe poãínal Ondﬁej Franc, kter˘
dokázal porazit hned nûkolik hráãÛ
s druhou v˘konnostní tﬁídou, dlouho se prÛbûÏnû drÏel v první desítce
a dokázal porazit hned nûkolik
hráãÛ s druhou v˘konnostní tﬁídou,
slab‰í závûr ho v‰ak odsunul na 15.
místo. Opaãnû postupoval Jindﬁich
Paukert, kterému se ze zaãátku moc
nevedlo, ale v závûru pﬁece jen
zabodoval, coÏ staãilo na celkové
21. místo. Podobnû si poãínal i Jan
·vach, kter˘ se v tûÏké kategorii
H12 dlouho pohyboval na samém
konci v˘sledkové listiny, ale tﬁi
vítûzství v posledních tﬁech partiích
jej posunula na koneãné 24. místo.
Mistrovství ukázalo potû‰ující skuteãnost, Ïe k absolutní ‰piãce schází na‰im pﬁedním hráãÛm opravdu
jen mal˘ kousek a v˘kon na‰ich
zástupcÛ lze povaÏovat za pﬁíslib
vzhledem k republikov˘m mistrovstvím v praktickém ‰achu, která nás
ãekají v ﬁíjnu a v listopadu.

ÚLOHA
¤e‰ení z pﬁedminulého ãísla
(Bíl˘: Ka8, Da6, Je8, a7, b7 âern˘:
Kf8, e7, bíl˘ dá 2. tahem mat).
Na první pohled to vypadá docela
jednodu‰e, ale ﬁe‰ení tak triviální
není. Jedinou cestou ke splnûní
úkolu je promûnit na b-sloupci
pû‰ce v jezdce, tedy: 1. b8J Kxe8
(nic jiného nelze) 2. Dg8 mat.
Dne‰ní úloha je ponûkud netypická.
Na diagramu vidíme velice zvlá‰tní
pozici, která ale mohla vzniknout
ze hry (za pﬁedpokladu spolupráce
obou stran). Najdûte postup, jak˘m
se partie mohla do této pozice
dostat.

Bíl˘:
Ke1,Dd1,Va1,Vh1,Sc1,Sf1,Jb1,Jg1
,a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2,âern˘:
Ke8,Dd8,Va8,Vh8,Sc8,Sf8,Jb8,Jg8
,a7,b7,c7,d7,e7,f7,g7,g6
Jan Paukert

RADY
MOTORISTŮM

vám bude poskytovat automobilov˘ závodník a zároveÀ ﬁevnick˘ a praÏsk˘ prodejce automobilÛ Oldﬁich Novotn˘
Má první rada pro období podzimu a blíÏící se zimy: pozornost
by se mûla vûnovat pﬁedev‰ím
povrchu karoserie. Právû teì je
doba, kdy bychom mûli o‰etﬁit
její povrch. Pokud nemáme vytápûnou garáÏ, je nejvy‰‰í ãas, protoÏe pﬁi niÏ‰ích teplotách není jiÏ
prakticky moÏné toto udûlat.
Proto doporuãuji karoserii peãlivû um˘t a pouÏít kvalitní odma‰Èovací ‰ampón. | Pro nakonzervování zakoupíme zimní le‰tûnku –
vosk! Ne lehké pasty, které sice
rychle zvednou lesk va‰eho
vozidla, ale vydrÏí pouze 2 – 3
umytí. Ty jsou vhodné pro léto.
Tedy zimní vosk naneseme na
povrch celé karoserie vãetnû hran
blatníkÛ u kol a sloupkÛ dveﬁí.
Doba vyle‰tûní je dle návodu po
zaschnutí pasty zhruba pÛl hodiny. Le‰tûní vosku je pracnûj‰í, ale
po umytí vozidla v‰e zvládneme
bûhem jedné aÏ jedné a pÛl hodiny. A budeme mít karoserii vozidla na zimu o‰etﬁenou. Tuto údrÏbu
byste mûli udûlat pﬁi nejbliÏ‰ím
víkendu, pokud moÏno v dobû,
kdy je pﬁes den hezké poãasí.
Rozhodnû ne brzy ráno, ani veãer,
kdy je vzduch vlhk˘. V ¤evnicích
je firma AUTO KUâERA, kde
vám rádi poradí, a zakoupíte si
zde i ten správn˘ vosk pro vá‰
vÛz.
V pﬁí‰tím ãísle se jiÏ zamûﬁíme na
prohlídku pﬁed zimním provozem.
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STÁLE ŽIVÁ VZPOMÍNKA NA MIROSLAVA STRAKU
plno v AMK, závodil
a závody organizoval.
Zbytek ãasu vûnoval manÏelce a dceﬁi,
která po tátovi zdûdila sklony a nadání
ke kontrolovanému
riziku pﬁi jízdû autem.
AÏ do sv˘ch 50 let
byl pan Ing. Miroslav
Straka aktivním ãlenem ve v˘bûru autok-

nedûli jsme se vrátili z Brna,
z posledního závodu leto‰ní
sezóny v Octavia capu a tentokrát
pan Straka nepﬁi‰el. Pan Ing.
Miroslav Straka, ãlovûk, kter˘ byl
u m˘ch závodnick˘ch zaãátkÛ, ãlovûk, kter˘ mi zpoãátku dodával
odvahu a energii, ãlovûk, kter˘ sledoval mou i sy-novu závodnickou
kariéru a nikdy se nezapomnûl
zeptat na podrobnosti ze závodÛ, jiÏ
nikdy nepﬁijde. Ne-pﬁijde proto, Ïe
se jeho Ïivot náhle a navÏdy zastavil dne 17. prosince roku 2003.
¤evniãtí si jej pamatují pﬁedev‰ím
jako aktivního vedoucího a neúnavného pracovníka místního AMK,
kter˘ od roku 1969 vytvoﬁil skvûlé
zázemí administrativní a profesní
pro mnoho zaãínajících závodníkÛ
v motoristickém sportu. Dokázal se
organizaãnû vûnovat stejnou vitalitou motorkám, motokárám i automobilistÛm. Nezi‰tnû rozdával rady
a poznatky ze sv˘ch motoristick˘ch
zku‰eností, které získal pﬁi vlastní
závodnické kariéﬁe, nejdﬁíve jako
závodník na motorce Jawa, od roku
1970 pak jako jezdec Rallye R - 8
a R - 12. Se sv˘mi spolujezdci
·imrem,
·imkem,
Havrdou,
Novákem a Prodanem pﬁipravovali
auta, studovali tratû dal‰ích a dal‰ích
závodÛ cel˘ch 11 let s jedin˘m
cílem dosáhnout co nejlep‰ích

chod z motorek na auta, on byl ten,
kter˘ v poãátcích mé motoristické
kariéry pomáhal se sponzory, aby
vÛbec nûjak˘ skuteãn˘ t˘m vznikl,
on byl ten, kdo provázel ná‰ t˘m od
samého poãátku aÏ do 17. prosince
2003. Pan Ing. Miroslav Straka
neoddûlitelnû patﬁí k historii vzniku
na‰eho t˘mu a je nám líto, Ïe se
nemÛÏe s námi dále tû‰it z dosaÏen˘ch úspûchÛ.
Oldﬁich Novotn˘
AutoNovo team, ¤evnice

V

v˘sledkÛ a pﬁiblíÏit se svému závodnickému vzoru Vladimíru Hubáãkovi, v té dobû na‰emu nejlep‰ímu
soutûÏnímu jezdci rallye.
K automobilÛm a motorkám mûl
blízko po cel˘ Ïivot, proto si po
absolvování stﬁední prÛmyslové
‰koly zvolil pro studium Vysokou
‰kolu dopravní v Îilinû. V roce 1963
se oÏenil s paní Irenou a ve 30
letech, to uÏ byl aktivním závodníkem, se mu narodila dcera Irena. AÏ
do sv˘ch 40 let pracoval na-
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lubu âSR.
Posledních 10 let Ïivota, kdy se jiÏ
nevûnoval aktivnû motoristickému
sportu a pracoval ve státní správû, se
v‰ak nepﬁestal zajímat o automobilismus a sledoval úspûchy sv˘ch
b˘val˘ch svûﬁencÛ. Z nás bûhem
doby vyrostl skuteãn˘ závodnick˘
t˘m, AutoNovo team, a i díky panu
Strakovi dosáhl mistrovsk˘ch titulÛ
v âR a zahraniãních startÛ ve formulích. On byl totiÏ ten, kdo odhadl
mé moÏnosti a inicioval mÛj pﬁe-
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POPLATEK ZA
ODPAD ZA 2. POLOLETÍ SE PLATÍ DO
KONCE ŘÍJNA A JE
MOŽNÉ HO ZAPLATIT ZASLANOU SLOŽENKOU NEBO V
PODATELNĚ MĚÚ.

