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NÁVRH INVESTIC MĚSTA
V ROCE 2005

- stavba kanalizace v oblasti Selec

- zlep‰ení obsluÏnosti podnikatelské

zóny Cihelna

- kanalizace Za Vodou

- obnova a zabezpeãení vodních

zdrojÛ

Celková hodnota investic by mûla

b˘t cca 92 milionÛ korun, dotace ve

v˘‰i cca 62 milionÛ korun a z rozpo-

ãtu mûsta by se proinvestovalo 30

milionÛ korun.

�

STROMOŘADÍ NA STRÁNCE
V souvislosti s v˘stavbou kanalizaã-

ních fiadÛ v ulici Na Stránce bylo

nutné vykácet alej star˘ch hlohÛ.

Rada mûsta povûfiila Hospodáfisk˘

odbor zaji‰tûním provedení zásypu

r˘hy pro kanalizaci tak, aby bylo

moÏné alej stromÛ obnovit.

�

KANALIZACE ZA VODOU
Dotace Ministerstva zemûdûlství na

kanalizaci v oblasti Za Vodou je

poskytnuta pouze pro fiady, na které

budou napojeny rodinné domy.

Neposkytuje se pro rekreaãní a

ostatní objekty. Rada mûsta bude

jednat se Státním fondem Ïivotního

prostfiedí o moÏnosti získání dotace

na roz‰ífiení kanalizace i pro rekre-

aãní a ostatní objekty.

�

ZPOMALOVACÍ PRAHY
Rada mûsta jedná s Policií âR a

SÚS Kladno v zájmu instalace zpo-

malovacích prahÛ v ulicích PraÏská,

Mní‰ecká, Komenského a âs. armá-

dy.

�

REKONSTRUKCE
CHODNÍKU PROBÍHÁ

- na PraÏské ulici: chodník po levé

stranû ulice ve smûru k námûstí 

v úseku od kfiiÏovatky PraÏská – 

V Souhradí ke kfiiÏovatce PraÏská –

Tyr‰ova za cenu 211.295,20 Kã

vãetnû DPH

- na Mní‰ecké ulici: ãást chodníku

po pravé stranû ulice ve smûru od

nákupního stfiediska v úseku od

domu ãp. 409 ke kfiiÏovatce

Mní‰ecká – Baarova za cenu

152.768,60 Kã vãetnû DPH.

�

PŘIDĚLENÍ FINANČNÍCH
PŘÍSPĚVKŮ

K rozdûlení bylo z rozpoãtu mûsta

na rok 2004 schváleno 400.000 Kã.

Kritériem pro rozdûlení byl poãet

dûtí v organizacích, které jsou hlá‰e-

ny k pobytu v ¤evnicích a vûk do 15

let.

Organizace Poãet dûtí V˘‰epfiíspûvku
TJ SOKOL ¤evnice 83 119 400,-  Kã 
SDH ¤evnice 7 10 100,-  Kã 
Skautsk˘ oddíl Bobfii 10 14 400,-  Kã 

LTC ¤evnice 31 44 600,-  Kã 

TJ Slavoj ¤evnice - kopaná 37 53 200,-  Kã 

Národní házená ¤evnice 23 33 100,-  Kã 

Dûtská lidová muzika NOTIâKY 12 17 300,-  Kã 

Stfiedisko pro voln˘ ãas

dûtí a mládeÏe 6 8 600,-  Kã 

·achov˘ klub ¤evnice 21 30 200,-  Kã 

Folklórní soubor Klíãek 24 34 500,-  Kã

Svaz vodákÛ âR

Neptun klub ¤evnice 24 34 500,-  Kã

RADA MĚSTA SCHVÁLILA FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZA-
CÍM PRACUJÍCÍCH S MLÁDEŽÍ PODLE TABULKY:

Zaãátkem mûsíce nûkdo v ¤evnicích

neoprávnûnû roznesl oznámení 

o svozu Ïelezného odpadu. Byla to

soukromá akce a nebyla na ni uza-

vfiena smlouva s mûstem, která je ze

zákona o odpadech nezbytná a nava-

zuje na smlouvu se ‰roti‰tûm. Proto

prosíme, aby lidi reagovali pouze na

v˘zvu takové organizace, která bude

mít souhlas mûsta. Budete-li mít

pochybnosti, kdykoliv se informujte

na Mûstské policii nebo na

Mûstském úfiadu.

�

Pfii pochÛzkách v chatové oblasti za

fiekou jsme na‰li otevfiená vrata od

garáÏe, která obsahovala mnoho

cenn˘ch vûcí. Ukázalo se, Ïe ne‰lo 

o pokus o vloupání, ale Ïe se vrata

otevfiela vinou ‰patného zaji‰tûní. 

O pÛlnoci byl vyrozumûn majitel

nemovitosti a garáÏ byla námi hlída-

ná aÏ do jeho pfiíjezdu.

�

Chceme upozornit obãany, Ïe se 

v ¤evnicích objevili tfii muÏi, ktefií

se snaÏí dostat do domÛ pod zámin-

kou nûjakého prodeje. Oznámila

nám to obyvatelka Na VráÏce, kte-

rou chtûli vylákat z domu a domáha-

li se otevfiení branky do zahrady.

Chovali se pfii tom hrubû, a tak paní

zavolala Mûstskou policii. Nám se

podafiilo zjistit SPZ jejich automobi-

lu a pfiedali jsme ji k ‰etfiení Státní

policii. 

�

Nedávno se na nás obrátila obyva-

telka ¤evnic, která si objednala

jakousi sluÏbu do domu a následnû

dostala strach, zda nejde o podvod.

ProtoÏe Ïije sama a firmu neznala,

bála se, Ïe ji mohou okrást. PoÏádala

nás o asistenci a cítila se bezpeãnû.

My se tváfiili, Ïe fie‰íme nûco jiného,

aby nevznikla trapná situace.

Nabízíme tedy obãanÛm, ktefií mají

pochybnosti takového rázu, aby

neriskovali a poÏádali nás o pomoc,

kterou rádi diskrétnû poskytneme.

V prodejnû U Noska byla nahlá‰ena

krádeÏ zboÏí bûhem provozní doby.

Byla vyfiízena na místû pokutou pro

pachatele.

�

Stále trvají problémy s volnû pobí-

hajícími psy bez známek. Tento

mûsíc byli dva psi, jejichÏ majitelé

nebyli známi, odvezeni do útulku na

Bouchalce v Bu‰tûhradû.

�

KaÏdé ráno, kdyÏ jdou dûti do ‰koly,

zaji‰Èujeme silniãní pfiechody.

Chceme upozornit rodiãe, Ïe mnoho

dûtí jezdí na kole bez pfiilby, která je

do patnácti let povinná. Îádáme

rodiãe, aby na to dohlédli, my mÛÏe-

me dûti pouze napomenout.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

UŽ NEPLATÍ PRAVIDLO
PRAVÉ RUKY?

I nûkolikrát za den odjíÏdím od

svého domu v ulici V Souhradí, pro-

jíÏdím Wolkerovou a narazím na

objíÏìku. Zvykla jsem si, Ïe mi tu

nikdo nedá pfiednost zprava, aãkoli

by mûl. Já tedy trpûlivû ãekám.

Jinak se chovají fiidiãi, ktefií tento

místní „zvyk“ neznají. A tak si

správnû najedou do kfiiÏovatky, aby

vidûli situaci po své pravé ruce a

spoléhají na znalost pravidel silniã-

ního provozu ostatních úãastníkÛ

dopravy. Nemají vÏdycky ‰tûstí. Ná‰

pfiítel pfii‰el o kus Rovera a fiidiãka,

která do nûho zleva najela, nechtûla

uznat svou vinu a zaplatit pokutu 

3 tisíce korun fievnické policii.

Domohla se odborníkÛ z dopravní

policie, ktefií jí po ‰esti hodinách

ãekání dali pokutu 3 tisíce korun.

¤ekla jsem si, Ïe budu v‰echny na‰e

náv‰tûvy na toto zaãarované místo

upozorÀovat. Pfied t˘dnem se v‰ak

situace zmûnila i pro mû. Na objíÏì-

ce, hned u Wolkerovy ulice, se obje-

vilo zábradlí pokryté nûjak˘m vlni-

t˘m plechem, kter˘ má zabránit zne-

ãi‰tûní fasády pfiilehlého domu.

V˘born˘ nápad! Majitele domu

chápu, ale z osobního vozu není

definitivnû vidût do prava. TakÏe si

ãlovûk MUSÍ víc najet … a pokfiiÏo-

vat se …

Helena Rytífiová

âást volební komise okrsku 1, která
po ãtyfii dny listopadov˘ch voleb do
Krajského zastupitelstva a do sená-
tu dohlíÏela na jejich správn˘ prÛ-
bûh a seãítala va‰e hlasy. Za ty
dlouhé hodiny na Zámeãku patfií
v‰em ãlenÛm podûkování (nejen
tûm na fotografii).

Místní sdruÏení ODS ¤evnice

dûkuje v‰em voliãÛm za jejich

úãast ve volbách do Krajského

zastupitelstva a do Senátu

Parlamentu âR a za podporu,

kterou dali na‰im kandidátÛm.

Gratulujeme panu starostovi

Miroslavu Cvancigerovi k jeho

zvolení do Krajského zastupitel-

stva a panu Jifiímu Oberfalzerovi

k jeho senátorskému postu.

placená inzerce
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S nepatrn˘m zpoÏdûním vyrazil 

v sobotu 16. fiíjna autobus s úãastní-

ky vlastivûdného zájezdu z ¤evnic

smûrem na LiteÀ. Poãasí bylo sice

nepfiíznivé, ale vût‰ina pfiihlá‰en˘ch

se nedala odradit. Otec a syn

Bene‰ovi byli vzornû pfiipraveni,

ãasov˘ program byl s men‰ími

odchylkami dodrÏován. Dozvûdûli

jsme se mnoho nového, podívali se

do objektÛ, které mnozí znali dosud

jenom zvenãí. Setkali jsme se 

s ochotn˘mi lidmi, ktefií nám vûno-

vali svÛj voln˘ ãas. Pfiíjemn˘m

zpestfiením byl mal˘ varhanní kon-

cert v kostele v Osovû v podání

Pavla Bene‰e. 

Bude-li o podobnou akci opût

zájem, uskuteãní se dal‰í zájezd na

jafie. Návrhy na jeho trasu mÛÏete

smûfiovat do kulturního stfiediska.

Vlastivědný zájezd

Jsou za námi krajské a senátní volby.

Jedni naoko zdrÏenlivû oslavují,

druzí, z tûch doposud vlivn˘ch, se

snaÏí rÛzn˘mi srovnáními zastfiít

neúspûch, ti, co doposud drÏí kor-

midlo moci, nemají odvahu fiíci

naplno - pro nás je to (uÏ tfietí) deba-

kl. Volební úãast je v pfiípadû kraj-

sk˘ch voleb velmi nízká, v pfiípadû

druhého kola senátních voleb alar-

mující. Z pohledu nás voliãÛ moÏná

aÏ ostudná. Traduje se, Ïe ãesk˘

národ se ve vypjat˘ch dobách umí

semknout a projevit jednoznaãnû

svÛj názor. Asi pofiád není tak zle,

aby lidem stálo za to vyuÏít témûfi

jedinou moÏnost, jak nûco ovlivnit.

Lze to v‰ak chápat i tak, Ïe moÏná

není je‰tû tak zle, aby to obãané uãi-

nili razantnûji neÏ vzkazem politické

scénû – neoslovili jste nás. Nestojíte

nám za to, abychom neodjeli na cha-

lupu, vypnuli televizor ãi opustili

hospÛdku a ‰li vás podpofiit ãi zatra-

tit. Je‰tû ãekáme. 

Nechci oslavovat vítûze a zatracovat

poraÏené.  Ani jako mnozí jiní pole-

mizovat o v˘znamu senátu ãi legiti-

mitû mandátu, která má hodnotu

kolem 11 procent z poãtu oprávnû-

n˘ch voliãÛ. Je objektivní pravdou,

Ïe tímto mandátem dostala zelenou

modrá ‰ance. Pravdûpodobnû to

nebude jen tím, Ïe je v opozici, ven-

tiluje eroskepticismus a trochu motá

anachronismy, ale tfieba tím, Ïe, dou-

ASI NENÍ TAK ZLE fejme, skuteãnû poctivû brojí proti

opûtovné centralizaci moci a zjevnû

nastolovan˘m praktikám policejního

státu.

Je zfiejmé, Ïe program levicovû ori-

entované ãásti na‰eho politického

spektra, ideovû blízk˘ ochranáfisko -

rovnostáfiskému, a tedy i vût‰inové-

mu postavení obãana, ne zcela

koresponduje se souãasn˘mi reáln˘-

mi v˘stupy politiky a práva, Ïe ani

líbivá vize sociálního státu pfiíli‰ lidi

nepfiesvûdãila. I proto se zdá b˘t

rozumné dát po letech vût‰í dÛvûru

pravicovûji zamûfien˘m politick˘m

stranám. Dostala ji regionální správa

a senát, zda pÛjde i o vládu, ukáÏí

parlamentní volby. 

Hlavním lídrem v moÏném ‰iku od

stfiedu doprava je z dne‰ního pohle-

du ODS. Nevládne uÏ témûfi devût

let, a co léta ãekání na druhou vel-

kou ‰anci udûlala s akceschopností

strany, jejím státotvorn˘m sm˘‰le-

ním, schopností vést pozitivní dialog

a s politickou odvahou, prokáÏe aÏ

realita. Politickou odvahu bude

opravdu potfiebovat, protoÏe bez ní

se nutná reforma vefiejn˘ch financí

udûlat nedá a na odklad nezb˘vá ãas.

Na parlamentní volby je‰tû ãas je a

na dÛkazy vyjadfiující vÛli a schop-

nost realizovat a ne jen proklamovat

cíle také. Tfieba se za rok a pÛl

ukáÏe, Ïe jít k volbám a zvolit právû

modrou cestu je lep‰í neÏ ãekat na

nového spasitele.

Ing. Alois Houdek
Autor je zakladatelem a pfiedsedou
správní rady Vysoké ‰koly meziná-
rodních a vefiejn˘ch vztahÛ Praha

PÁTÉ
SETKÁNÍ
V PARKU

V sobotu 6. listopadu se jiÏ po páté

se‰li v Havlíãkov˘ch sadech dobro-

volníci, tentokrát aby zasadili první

várku nov˘ch vzrostl˘ch stromÛ.

Zájem o sponzorování byl vût‰í neÏ

poãet stromÛ, ale dal‰í zájemci se

mohou uplatnit v jarní etapû sázení.

Oproti pfiedpovûdi bylo krásné poãa-

sí, práce ‰la od ruky a nálada byla

skvûlá. Doporuãujeme v‰em, aby si

pfii‰li krásné stromy prohlédnout a

zároveÀ prosíme, aby nikdo nezÛstá-

val lhostejn˘ k pfiípadn˘m vandal-

sk˘m kouskÛm. VS
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1. – 30. 12. Galerie No1 Vánoãní umûleck˘ trh

4. 12. Kostel sv. Mofiice 18,00 Koncert souboru Chorus Angelus

5. 12. Kino 17,00 Mikulá‰sk˘ koncert Notiãek

8. 12. Galerie No1 19,30 IV. koncert Jazzibabince Alice Bauer Blues

10. 12. Liìák 20,00 ORKUS slaví 30 let

12. 12. Sál Zámeãku 14,00 Pohádková nedûle. Dvû a moÏná tfii pohádky pro 

dûti od 3 do 11 let. O pfiestávkách moÏnost 

obãerstvení v cukrárnû. 

15. 12. Galerie No1 19,30 Le‰anské jesliãky Franti‰ka Hrubína v podání 

Otakara Brouska st.

18. 12. Námûstí od 10,00 Vánoãní ãas – tradiãní setkání 

od 13,00 Mal˘ kulturní program 

19. 12. Galerie No1 19,30 Létající koberec – etnické bubny

KULTURNÍ PŘEHLED - prosinec 2004

Americk˘ profesor St. Ships, kter˘

v letní ‰kole uãí housle, jezdí

kaÏd˘ rok do âeska a vybírá si.

Poprvé jsem mu hrála, kdyÏ mnû

bylo dvanáct let. Letos jsem tam

mûla pût krajanÛ. Jinak mu posíla-

jí dûtiz celého svûta své nahrávky.

Kde a v jakém prostfiedí ‰kola
probíhá?
Je v pfiírodní rezervaci ve státû

New York. Dfievûné chatky v lese,

zvífiata, která jsem nikdy nevidû-

la…

Jak˘ tam máte reÏim?
Hodnû tvrd˘. Na dvefiích máme

rozvrh, do kterého musíme psát

kde budeme a jak dlouho. Za nedo-

drÏení dostáváme ãern˘ puntík. Za

pût nás vyhodí z kurzu a jedeme

domÛ. Jinak od rána do veãera cvi-

ãíme, hrajeme v kvartetu a tfiikrát

t˘dnû chodíme na koncerty sv˘ch

kolegÛ nebo také sami koncertuje-

me. Jen málokdy se dostaneme do

mûsta.

Pojede‰ i pfií‰tí rok?
Leto‰ní pobyt byl zatím nejlep‰í a

myslím, Ïe mnû nejvíce pomohl.

Mûla jsem jiného profesora, pana

profesora Avshariana, a ten mi slí-

bil stipendium i na pfií‰tí rok.

TakÏe doufám, Ïe ano.

O jaké dráze pfiem˘‰lí‰?
Já se pfiipravuji na sólovou dráhu.

UÏ teì vystupuji jako sólistka 

a doprovází mû kromû jin˘ch

i PraÏská komorní filharmonie.

Jezdíme do Nûmecka, do Belgie,

do Irska, do Francie … Ale mám

se je‰tû pofiád co uãit. Také bych

chtûla mít hodnû dûtí, ale jak to

bude fungova, nevím …

Úãastní‰ se nûjak˘ch soutûÏí?
Jezdím jen na zahraniãní. Tady

nejsou podle mû soutûÏe spravedli-

vé. Nejsou o tom, jak ãlovûk hraje,

ale jakého má profesora, jak vypa-

dá … Já tady tomu moc nevûfiím,

rad‰i jedu nûkam, kde mû neznají a

vÏdy pfiivezu cenu nejvy‰‰í.

Zb˘vá ti ãas na Notiãky?
V sobotu dopoledne. To zkou‰íme

a já se bájeãnû odreaguji, protoÏe

nemusím na hraní myslet. A na

vystoupeních, kter˘ch je sice

mnoho, je zase velká legrace. Jsme

fajn parta.

Je‰tû musím prozradit, Ïe na
jafie bude Barunka natáãet své
sólové CD s klavírním doprovo-
dem.
Jistû jí v‰ichni pfiejeme, aby jí
její talent a pracovitost pfiinesl
v‰echno, po ãem touÏí.
Dûkuji za rozhovor.

Helena Rytífiová

Pfiipustili nûkdy tví rodiãe, Ïe by
ses nevûnovala muzice?
Moje maminka si dokonce nepfiála,

aby její dûti hrály na nûjak˘ hudeb-

ní nástroj. Já jsem si ale ve ãtyfiech

letech napsala JeÏí‰kovi o housle.

Pfiání mi splnili a já jsem od sedmi

let chodila do hudebky, doma jsem 

s maminkou cviãila a jezdila jsem 

s ní na soutûÏe a koncerty. Pozdûji

jsem studovala v ZU· v Praze, ale

kdyÏ jsem tam chtûla zmûnit uãi-

telku na housle, nechtûli mnû to

pod pohrÛÏkou vyhazovu dovolit.

Tak jsem se nechala vyhodit a

zaãala jsem nav‰tûvovat soukromé

hodiny u profesora Pavla Prantla.

Chodímk nûmu dodnes. Pan profe-

sor zaãal uãit na konzervatofii

v Plzni a já ‰la za ním. Nyní tedy

studuji druh˘m rokem v Plzni a

bydlím na internátu.

Nikdy jsi nechtûla zmûnit
nástroj?
To ne. Jen jsem párkrát chtûla pfie-

stat úplnû.

Kolik hodin dennû cviãí‰?
V prÛmûru ‰est.

Jaké má‰ plány po maturitû?
Chci studovat jinde. Nejsou tu pro-

fesofii, ke kter˘m bych chtûla jít.

Mám nûjaké nabídky v zahraniãí, 

BARUNKA KOLÁŘOVÁ SE PŘIPRAVUJE NA SÓLOVOU DRÁHU
z nichÏ Amerika je pro mû nejláka-

vûj‰í. Tam se mi moc líbí, ale

nebudu si vybírat, kam pÛjdu, spí‰

ke komu.

V Americe jsi nebyla pouze 
s Notiãkami…
JiÏ tfiikrát jsem tam dostala stipen-

dium na prestiÏní hudební ‰kolu.

Je to letní ‰kola pro houslisty, kla-

víristy a ãelisty pod vedením

v˘born˘ch profesorÛ. Byla zaloÏe-

na nûkdy v roce 1940, pobyt tam

trvá sedm nedûl a sejde se tam asi

200 lidí, z nichÏ pouze dvacet

dostává stipendium. 

Jak jsi se mezi nû dostala?

foto H. Rytífiová
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Dûtská lidová muzika Notiãky tra-

diãnû pofiádá jiÏ IV MIKULÁ·-
SK¯ KONCERT a nadílkou dne 5.

12. 2004 v 17.00 v kinû v ¤evnicích.

Úãinkují: Malé Notiãky, Malá muzi-

ka, Notiãky, Velké Notiãky, MIKU-

LÁ·, ANDùL A âERT.

Pfiineste si svoji nadílku a Mikulá‰ ji

nadûlí Va‰im dûtem.

První mikulá‰skou pfiipravuje také

STUDIO RUBÍN na Malostran-

ském námûstí 9. Celou nedûli 5. pro-

since zde mohou oãekávat rodiãe 

s dûtmi pfiíchod Mikulá‰e.

âekání jim zpfiíjemní nûkolik

pohádkov˘ch pfiedstavení, v pfiestáv-

kách dûti zabaví herci v divadelní

kavárnû a v 17.00 hodin pfiijde
samotn˘ Mikulá‰.

V programu toho dne uvidíte:

od 10.00 hodin pohádkov˘ v˘let

Pohádky z ko‰íku
od 14.00 hodin lidová krkono‰ská

pohádka O dvou Maryãkách
od 16.00 hodin O Adamovi a
Eviãce, pfiíbûh o stvofiení svûta, zví-

fiátkách, Rajské zahradû a Adamovi

a Eviãce.

Více na www.astudiorubin.cz

DùTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA
NOTIâKY Vás zve na svÛj koncert

dne 19. 12. 2004 v 15.30 hodin 

v kostele Panny Marie SnûÏné 

v Praze, kde usly‰íte a uvidíte v‰ech-

ny notiãkové dûti od 3 - 18 let. Tento

koncert se v loÀském roce tû‰il

obrovskému zájmu.

Vstupenky si mÛÏete rezervovat na

tel.ã. 603 245 784

POZVÁNKA NA KONCERTY
Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Chorus Angelus pÛsobí v na‰em regionu jiÏ fiadu let a

kaÏd˘m rokem se prezentuje sv˘mi koncerty pfiedev‰ím v období Adventu 

a Vánoc.

V leto‰ím roce se dûti pfiedstaví se zcela nov˘mi programem, kter˘ s nimi

nastudoval nov˘ sbormistr, pan Luká‰ Prchal, student konzervatofie Jaroslava

JeÏka v Praze. Pan Prchal je i pfies své mládí zku‰en˘m sbormistrem a umû-

leck˘m vedoucím je‰tû dal‰ích sborÛ:  praÏsk˘ smí‰en˘ sbor Mikrochor,

Chrámov˘ sbor Sv. Ducha a komorní dívãí sbor Brécy de Chorus Angelus.

Pro leto‰ní adventní koncerty pfiipravil Chorus Angelus ve spolupráci s fiadou

hostÛ program, ve kterém usly‰íte skladby F. Schuberta, W. A. Mozarta,

M. Haydna, J. S. Bacha, ãerno‰sk˘ spirituál a nûkolik star˘ch písní nezná-

m˘ch autorÛ. Jeden z koncertÛ je téÏ vûnován nejmen‰ím dûtem z pfiíprav-

n˘ch oddûlení. Na nûm zazní i lidové písnû a koledy. Dva koncerty jsou vûno-

vány jiÏ tematice vánoãní a usly‰íte na nich âeskou m‰i vánoãní „Hej Mistfie“

od Jakuba Jana Ryby.

Milí spoluobãané, srdeãnû Vás zveme na na‰e koncerty a vûfiíme, Ïe si z

následuící nabídky vyberete. 

Sobota 4. 12. 2004 od 18.00 hod. - kostel Sv. Mauritia v ¤evnicích -

adventní koncert, Chorus Angelus a hosté

Stfieda  8. 12. 2004 od 19.30 hod. - kostel Panny Marie SnûÏné, Praha 1
Jungman. nám. - slavnostní pfiedvánoãní koncert, dûtsk˘ sbor Chorus

Angelus, dívãí komorní sbor Brécy de Chorus Angelus a hosté, dirigent a

sbormistr: Luká‰ Prchal

Stfieda 15. 12. 2004 od 18.00 hod. - aula Z· Dobfiichovice (budova I. stup-

nû) - pfiedvánoãní koncert s na‰imi nejmen‰ími

âtvrtek 16. 12. 2004 od 19.00 hod., - kostel Sv. Salvátora, Praha 1,
Salvátorská - J. J. Ryba: âeská m‰e vánoãní, Chrámov˘ sbor Sv. Ducha,

Mikrochor, dûtsk˘ sbor Chorus Angelus

âtvrtek 23. 12. 2004 od 13.00 hod. - Praha - Hlavní nádraÏí – hala nad
pokladnami - J. J. Ryba: âeská m‰e vánoãní, pro v‰echny milovníky zpûvu

a hudby a zpûvu

Pfiijìte si zazpívat, zahrát, ãi jen poslechnout „Hej Mistfie“. Nástroje s sebou,

noty pokud moÏno také.

Dal‰í informace na www.noise/chor

NÁRUČ ZVE NA PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
Obãanské sdruÏení Náruã roz‰ifiuje svoje sluÏby.

Kromû denního stacionáfie v Dobfiichovicích, kde pod

vedením speciálního pedagoga probíhá v˘uka dûtí,

nabízíme asistenãní sluÏbu pro spoluobãany se zvlá‰t-

ními potfiebami.

Dále bychom Vás rádi pozvali na pfiedvánoãní akce,

kter˘ch se zúãastníme a kde si mÛÏete koupit na‰e

v˘robky nebo v˘robky a umûlecká díla, která nám

byla darována.

1. - 30. prosince - Vánoãní umûleck˘ trh galerie Salon No 1

18. 12. od 10 hod. Vánoãní ãas na Námûstí Jifiího z Podûbrad

Kdo by nám chtûl pfiispût tfieba upeãen˘m cukrovím nebo koláãem - zavolej-

te do stacionáfie 257712312 a domluvíme se. Pfiedem v‰em dûkujeme a tû‰í-

me se na shledanou.

Paní uãitelka Chroustová nám poslala nûkolik ‰kolních prací 2. B Základní
‰koly v ¤evnicích, abychom v Ruchu mûli zastoupenou i nejmlad‰í genera-
ci autorÛ. 

Školní výlet
Byl nádhern˘ den. Ráno byla trochu

mlha, ale brzy se ztratila. Jeli jsme

vlakem do stanice Srbsko. Tam jsme

vystoupili a pro‰li vesniãkou. Paní

uãitelka nám chtûla ukázat vodopá-

dy, jenÏe k nim vedla dost tûÏká

cesta. Byla úzká a klouzalo to na ní.

U vodopádÛ jsme na‰li dvû jeskynû.

Já se skupinou dûtí jsme si prohlédli

tu druhou jeskyni, já jsem zakopl a

spadl po hlavû dolÛ na cestu. Chvíli

mû bolela ruka, tak jsem si na ni dal

stfiedovûkou náplast – to byl list,

kter˘ jsem utrhl ze stromu.

Potom jsme do‰li aÏ k Dubu sedmi

bratfií a tam jsme si v‰ichni zahráli

na slepou bábu a pofiádnû se probûh-

li. Vydali jsme se zase na cestu

lesem a nakonec narazili na domeã-

ky a na bagry, které kopaly kanaliza-

ci. Cesta pak vedla k hradu

Karl‰tejn, kde jsme si dali malou

pfiestávku. Já jsem celou pfiestávku

kreslil hrad. Pro‰li jsme pak okolo

hradu, kde táta s mámou mûli kdysi

svatbu. Na‰li jsme hezké obchÛdky,

v nich byly vûci, které bychom chtû-

li koupit maminkám, tfieba kytiãky

ze skla nebo malé so‰ky. Jedna 

z nich byla lebka na knize.

Nakonec jsme do‰li k bílému mostu,

odkud jsme se vydali k nádraÏí.

Vlak jel tak rychle, Ïe jsem se bál,

aby nevykolejil. Ale dojeli jsme 

v pofiádku do ¤evnic.

KAM PŘIJDE MIKULÁŠ

pÛvodnû vznikaly – do chrámu.

V rámci tohoto projektu budeme mít

v nedûli 28. 11. od 17 hodin moÏnost

shlédnout v fievnickém kostele

sv. Mofiice pfiedstavení hry Gertrudy

von le Fort Pilátova Ïena v podání

divadla Miriam. Úãinkují Lucie

Trmíková, Elena Strupková a Kamil

DoleÏal.

NA POHÁDKU
DO ČERNOŠIC

Pohádku O lín˘ch stra‰idlech

mohou dûti nav‰tívit

6. prosince v 10 hodin 
v sálu ãerno‰ického ClubKina.

VÁNOČNÍ ČAS
K tomuto jiÏ témûfi tradiãnímu set-

kání na na‰em pfiívûtivém námûstí

dojde letos v sobotu 18. prosince od

10 hodin. Opût budete moci na

poslední chvíli pofiídit drobné dárky

a zároveÀ pfiispût na dobré vûci.

Mal˘ kulturní program zaãne ve 13

hodin, kdo bude chtít, mÛÏe si zazpí-

vat pár koled. Obãerstvení, vãetnû

toho pro zahfiátí, bude zaji‰tûno.

DIVADLO V CHRÁMU
Tak se jmenuje mezinárodní projekt,

kter˘ chce navracet základní diva-

delní principy do prostfiedí, v nûmÏ
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A nahlédnûte obãas do v˘kopu kana-

lizace, zda tam neuvidíte nûjak˘

stfiep ãi kost. Taková stavba mÛÏe

odhalit leccos, co ¤evnicím dodá na

vûhlasu!

ProtoÏe je uÏ skoro ãas na pfiání

„pod stromeãek“, zapfieji si: KéÏ by

tak i fievnická radnice na‰la místo

pro tu „pamûtní síÀ“, nebo jak se to

mÛÏe jmenovat! Kolik je mezi zdej-

‰ím lidem pozoruhodností a pamûti-

hodností, které zmizí v kontejne-

rech, protoÏe dnes uÏ „nemají Ïád-

nou cenu“... Ano, nevíme, po ãem

vlastnû ‰lapeme!

-ob-

Ahoj pfiátelé,
sochafika Marie ·eborová, zrealizo-
vala fajn nápad - sochafiskou
kavárnu v Praze. 

Jmenuje se galerie BùLIDLO. Je
to zároveÀ internetová kavárna 
a nachází se na Smíchovû, v ulici
Na Bûlidle 1 (nedaleko od stanice
metra Andûl). Byla oficiálnû otevfie-
na vernisáÏí v˘stavy OPUKA 12.
fiíjna tohoto roku. Galerijnû kavá-

rensk˘ prostor pfiímo vybízí k pfií-
mému kontaktu náv‰tûvníka s umû-
leck˘mi díly. Jedním z hlavních cílÛ
galerie je nabídnout pfiíjemné, klid-
né místo k zastavení se v souãas-
ném uspûchaném svûtû, dát si nûco
malého k jídlu a pití a nechat se
vtáhnout do obrazu, kresby ãi foto-
grafie nebo si vychutnat záÏitek 
z pohledu ãi dotyku kamenné
skulptury. Galerie zastupuje urãit˘
okruh umûlcÛ - sochafiÛ a medailé-
rÛ a bude prezentovat pfiedev‰ím
jejich souãasnou tvorbu. V kavár-
nû, která je zcela nekufiácká, je 20
míst k sezení, dále zde najdete
denní tisk, odborné a umûlecké
ãasopisy, publikace, katalogy atd. 
K dispozici je rovnûÏ internet. 
V tûchto prostorách se budou
konat rÛzné kulturní a spoleãen-
ské akce (program najdete na
http://www.sebor.net/) a je moÏné si
je rezervovat i pro firemní a sou-
kromé úãely (uzavfiená pracovní
jednání, party, oslavy atd.)
Nezajdem nûkdy na kafe?
Zdraví Petr VáÀa

Řevnice na starých pohlednicích 13
BUDOVA ŘEVNICKÉ FARY

Na námûstí Jifiího z Podûbrad je

budova fievnické fary ãp. 20. Stavba

má neobarokní charakter a postavil ji

na základû svého projektu v letech

1904-1904 architekt Eduard Sochor

pro Konvent Rytífiského fiádu

KfiíÏovníkÛ s âervenou hvûzdou.

Stavba fary byla schválena tehdej‰ím

velmistrem fiádu Franti‰kem

Maratem, kter˘ na fafie téÏ pfiechod-

nou dobu bydlel. Pfied zapoãetím sta-

vebních prací se ke stavebnímu pro-

jektu na Ïádost fievnické radnice

vyjadfioval i stavební znalec Ing.

Jindfiich Gabler z Prahy. Ten sám sta-

vûl dne‰ní budovy fievnického a dob-

fiichovického nádraÏí a vilu ãp. 152 

v ulici Na Stránce (známou pod jmé-

nem „vila Dr. PraÏského“).

Fara byla postavena na místû star‰í-

ho domu asi ze sedmdesát˘ch let 19.

století, jak dokládá obr. ã. 1 –

pohlednice z roku 1903 (zapÛjãena 

J. ·tefánkem). Na obrázku ã. 2 je na

pohlednici z roku 1909 jiÏ dne‰ní

budova fary. Obû pohlednice  jsou si

podobné, oba snímky byly fotografo-

vány z vûÏe fievnického kostela (pro-

vedla firma O. ZÛna, Královské

Vinohrady). Na obrázku ã. 3 je ãelní

pohled na faru rovnûÏ z roku 1909.

¤evnická kfiíÏovnická fara patfií mezi

hodnotné stavby v na‰em mûstû, 

o ãemÏ svûdãí ãetná vyjádfiení reno-

movan˘ch architektÛ souãasnosti 

(Z. Luke‰, R. ·vácha, P. Zatloukal).

Kö

1

2 3

„Tady, v Dvofiákovû ulici, na‰li pfied

lety pfii stavbû spoustu nástrojÛ 

z pazourku - noÏíky,‰krabadla,

hroty“ - zaznûlo v autokaru s úãast-

níky poznávacího zájezdu, kdyÏ

vyjíÏdûl z ¤evnic smûrem ke

Tfiebani.

Tak jsem zavolal do Archeologic-

kého ústavu âSAV a zjistil, Ïe v jeho

Archívu v˘zkumn˘ch zpráv je zdo-

kumentován nejen tento nález, ale 

i celá fiada dal‰ích na území fievnic-

kého katastru. Nálezy byly v okolí

Tyr‰ovy, PraÏské a ÎiÏkovy ulice,

ale i „za vodou“. V záznamech se

vyskytují pojmy jako doba

Laténská, kultura Únûtická, mlad‰í

paleolit, eneolit, Aurignacién,

Gravettién, keramika vypichovaná 

i lineární, sídli‰tní, hradi‰tní a

pohfiební areál, atp... Co ãlovûku

zvyklému na ohromnou promûnli-

vost a mnohost vûcí v dne‰ní pfiekot-

né dobû fiekne nûjak˘ kamínek nebo

za‰lá bronzová ozdoba ? A pfiece je

to kousek na‰eho JÁ. Je to dÛkaz, Ïe

tu kdysi dávno Ïili nûjací praprapra-

pfiedkové, je to stopa na‰í historie.

Která mÛÏe vést k zamy‰lení: Kdo 

z nás si kdy vzpomene na své praro-

diãe, natoÏ nûkoho vzdálenûj‰ího?

Teì, dnes! - takov˘ je rytmus doby.

Tak mne pfii onom zájezdu velmi

oslovilo malé muzeum v budovû

radnice obce Bû‰tín, kde si místní

obãané uchovávají pozoruhodné

svûdectví o dobách, které obec utvá-

fiely. Od tûch pralidí sídlících na

blízkém kopci, aÏ po éru „svazákÛ“,

ktefií byli jejich rodiãi...

Je dobré si nûkdy osvûÏit pamûÈ - aÈ

pro zlep‰ení upadající hrdosti nebo

pro obnovu svûdomí. KaÏdopádnû

pro povzbuzení vÛle zanechat po

sobû také svûdectví, které bude mlu-

vit je‰tû po mnoha generacích.

Mûsíce bez olistûn˘ch stromÛ nám

ukazují okolní krajinu tak, Ïe si více

v‰ímáme utváfiení terénu. AÏ nûkdy

pÛjdete na procházku, pfiedstavujte

si v duchu ta osídlení v dfiívûj‰ích

dobách, od kolov˘ch ch˘‰í nûkde pfii

Hrnãífiském potoku aÏ po do‰kové

stfiechy statkÛ na dne‰ním námûstí.

PO ČEM ŠLAPEME ?
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JUDr. Antonín Hfiebík se narodil 

24. února 1902 v ¤evnicích a zemfiel

20. listopadu 1984 v Chicagu. 

Na jeho rodném domû v ulici âsl.

armády o tom svûdãí pamûtní deska

odhalená po sametové revoluci.

Vystudoval právnickou fakultu 

v Praze a od mládí se zapojil do

práce v Sokole. JiÏ poãátkem ãtyfii-

cát˘ch let 20. století se stal námûst-

kem starosty âOS. Funkci vykoná-

val aÏ do zákazu Sokola nacisty 

v dubnu 1941. OkamÏitû pfie‰el do

ilegální Sokolské revoluãní rady a

stal se jejím pfiedsedou, zároveÀ se

stal ãlenem odbojové skupiny

Jindra. V dobû pfied atentátem na

protektora Heydricha zaji‰Èoval spo-

jení domácího odboje s Lond˘nem.

Byl zatãen gestapem a vûznûn v rÛz-

n˘ch koncetraãních táborech, zejmé-

na v Terezínû a Osvûtimi. Válku pfie-

Ïil a po návratu domÛ se stal staros-

tou âOS a poslancem Ústavodárné-

ho národního shromáÏdûní za

âeskoslovenskou stranu národnû

socialistickou. Jako ãlen bezpeã-

nostního v˘boru bojoval proti zneu-

Ïívání retribuãních a znárodÀova-

cích dekretÛ a proti zkomunizování

tûlesné v˘chovy. Inicioval pfies

odpor KSâ vytvofiení demokratické-

ho âeskoslovenského tûlov˘chovné-

ho svazu (1946). Pracoval na pfiípra-

vách XI. v‰esokolského sletu

(1948). Ve dnech únorové krize vedl

delegaci SokolÛ na Hrad k preziden-

tu Bene‰ovi (23. 2. 48), prezident ji

ale nepfiijal. Na popud dr. Hfiebíka

âOS odmítla vytváfiet akãní v˘bory

na v‰ech úrovních a svolala v˘bor

Sokolské obce. Jeho jednání KSâ

zakázala. Antonín Hfiebík v zápûtí

odmítá vydat prohlá‰ení k Sokolstvu

nadirigované KSâ. Ihned poté byl

zbaven funkce starosty. Slet se ale

mimofiádnû vydafiil, zejména velk˘

ohlas mûl prÛvod Prahou, kdy

Sokolové nezdravili Klementa

Gottwalda, kter˘ se mezitím stal

prezidentem, a pfied tribunou otoãili

hlavy na druhou stranu. Ministr

informací Kopeck˘ to komento-

val:“...reakãní Ïivly...drzá provoka-

ce...volání AÈ Ïije prezident Bene‰,

aãkoliv je prezidentem soudruh

Gottwald...“ Antonín Hfiebík musel

uprchnout do zahraniãí a spolu 

s náãelnicí Marií Provazníkovou

vytvofiil ústfiedí ãeskoslovenského

Sokolstva v zahraniãí. Stal se ãle-

nem Rady svobodného âeskoslo-

venska s dr. Petrem Zenklem.

Zamûfiil se na sokolskou osvûtovou

a propagaãní ãinnost mezi krajany

zejména v USA a Kanadû, publiko-

val v krajanském tisku. Otiskl fiadu

ãlánkÛ v exilovém âeském slovû,

které vycházelo v Mnichovû.

Poslední pfiání Antonína Hfiebíka

bylo splnûno u pfiíleÏitosti XII. v‰e-

sokolského sletu v Praze roku 1994.

Ameriãtí Sokolové pfiivezli urnu 

s jeho popelem. Byla slavnostnû ulo-

Ïena do rodinného hrobu na fievnic-

kém hfibitovû.

VzpomeÀme s úctou slavného fiev-

nického rodáka, kter˘ cel˘ svÛj Ïivot

zasvûtil práci pro rozvoj tûlesného 

i du‰evního zdraví na‰eho národa.

Jifií Sklenáfi

Zastupitelstvo mûsta uznalo záslu-
hy fievnického rodáka i jeho pfií-
kladné vlastenecké postoje a roz-
hodlo se mu udûlit in memoriam
titul âestn˘ obãan mûsta. Stalo se
tak dne 19. listopadu v sále
Zámeãku za úãasti hostÛ z fiad
Sokola i zástupcÛ mûsta. Více 
o prÛbûhu slavnosti se dozvíte 
v pfií‰tím ãísle.

110 let řevnického Sokola
V návaznosti na sdûlení o Antonínu

Hfiebíkovi bych rád pfiipomnûl, Ïe 

v leto‰ním roce téÏ vzpomínáme

v˘roãí 110 let od zaloÏení fievnické-

ho Sokola. Toto v˘znamné datum je

úzce spojeno právû s Hfiebíkovou

rodinou. Mezi zakládajícími ãleny

fievnického Sokola v roce 1894 byli

Josef Hfiebík, dûdeãek, a Franti‰ek

Hfiebík, otec v˘‰e citovaného jubi-

lanta. Otec Franti‰ek pozdûji staro-

stoval fievnickému Sokolu aÏ do své

smrti v roce 1931. JUDr. Antonín

Hfiebík tedy pfievzal „sokolskou

‰tafetu“ po dûdovi a po otci a roz‰í-

fiil vûhlas na‰eho Sokola daleko

za hranice ¤evnic a dfiívûj‰ího

âeskoslovenska.

J. König

DVACET LET OD ÚMRTÍ ANTONÍNA HŘEBÍKA

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V˘znamná jubilea
93 - Oldfiich Krtek

92 - JUDr. Karel Hejma

90 - Ludmila Severová

AlÏbûta Knapová

Stanislava BártÛ

83 - Marie Poláãková

Karel Val‰uba

82 - Václav Matásek

Antonín Ma‰ata

Anna Procházková

79 - Miroslav Sandtner

78 - Bohuslav Homola

77 - Vûra Kebrlová

Leopold Kubenka

76 - Zdenûk Bartunûk

Jarmila Vlachová

75 - Václav Dudák

Jifiina Marhoulová

Jaroslava Poláková

Kvûtoslava Vachalovská

Opustila nás
Lubo‰ Kubásek

Emilie Klápová

Anna Hamplová

Jindfiich Schnelzer

Narodila se
Jana Kotûrová

Tehdej‰í starosta Jan Kadlec a Dr. Milan Janota pfii odhalování pamûtní desky Dr. Antonínu

Hfiebíkovi na jeho rodném domû v ulici âs. armády 90 dne 20. ãervna 1998.
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BRAMBORÁK
S PAPOUŠKEM

Dnes uÏ dostanete k jídlu „v‰echno

na svûtû“… Ale takovou obyãejnost

jako je bramboráãek, kfiupav˘, ães-

nekovat˘ – to umûjí v ¤evnicích jen

na jednom místû. Zabloudil jsem

tam vlastnû nechtûnû, u otevfien˘ch

vrat do zahrady bylo pár spadan˘ch

ofiechÛ a tak jsem jako kluk neodo-

lal… A dál vidím, velké parkovi‰tû,

letní posezení s grilovacím krbem, a

kdyÏ jdu zvûdavû dál – narazím na

papou‰ka: „ RRRRAâTE DÁÁÁL

“ ! – povídá, a tak jsem to provûfiil:

Pivo skvûle o‰etfiené, v˘bûr jídel

velk˘ a ceny nevelké, nové prostory

útulné, obsluha usmûvavá a hlavnû

– ty bramboráãky! 

Jak tam zabloudit? Od nádraÏí

kolem „policajtÛ“ a na vratech ãtete

„STEAKHOUSE“. Otevfieno od 17

hodin, sobota a nedûle i pfies obûd.

Tak „DOBRRROU CHUË“!!!

-ob-

HISTORIE
DOLOVÁNÍ

V MNÍŠKU POD
BRDY

MONTÁNNÍ SPOLEâNOST, spo-

leãnost pro studium, dokumentaci 

a ochranu technick˘ch památek báÀ-

ské historie, chystá ve spolupráci 

s MKS Mní‰ek pod Brdy na jaro

2005 v˘stavu s tématem  dÛlní ãin-

nosti v Mní‰ku pod Brdy. Expozice

se uskuteãní jako první v˘stava nové

sezóny v sále klá‰tera na Skalce 

a mûla by potrvat od poloviny dubna

do konce kvûtna 2005.

Spoleãnost poãíná jiÏ teì shromaÏ-

ìovat dÛlní zafiízení, nástroje, foto-

grafie, písemné materiály a dal‰í

podklady pro tuto - na pfiípravu

nároãnou - expozici.

Rádi bychom poÏádali touto cestou

v‰echny, ktefií mají doma nûco se

vztahem k hornické ãinnosti, nebo

jsou pamûtníky této ãinnosti 

v Mní‰ku, aby se nám ozvali. To, co

nûkomu mÛÏe pfiipadat jako zbyteã-

né harampádí, mÛÏe b˘t pro nás cen-

nou v˘povûdí o minulosti. 

Za Montánní spoleãnost

Igor Gajdu‰ek, jednatel,
monspol@centrum.cz,

tel.: 244 465 356, 603 780 409,
www.montannispolecnost.wz.cz

Za MKS Mní‰ek pod Brdy
Mgr. Jarmila Balková,

mks@mnisek.cz, tel. 318 592 280

Řevnická rocková kapela, která
v prosinci oslaví 30 let výročí
své existence. Za tuto dobu se
v kapele vystřídalo mnoho velm
i dobrých hudebníků a zpěvá-
ků, kteří zde buď začínali, nebo
kapelou pouze prošli. Někteří
se tohoto výročí bohužel již
nedožili, vzpomeňme např. na
vynikajícího zpěváka a show-
mana Jaromíra „Džejdu“ Borče,
který je, nejen pro Orkus, vel-
kou ztrátou. V Lidovém domě
v Řevnicích se 10. 12. 2004 od
20 hodin uskuteční rocková
zábava, na které vystoupí větši-
na dnes jistě známých hudební-
ků a zpěváků, kteří v této kape-
le hráli nebo v ní hostovali.

Účast přislíbili:
Ondřej Helma - Žlutý pes,
Milan Peroutka - Olympic,
Klaudius Kryšpín - Výběr,
Petr Pokorný - Vl. Mišík
ETC, Zdeněk Šulc - Queen
Revival
Petr Slabý - a jiní.

Srdečně zveme všechny fanouš-
ky této kapely, ale nejen je, na
ojedinělou prosincovou show
do Lidového domu, kde zazní
plno známých, ale i neznámých

Pfied devûtadvaceti lety byl 

v ¤evnicích zaloÏen lyÏafisk˘ oddíl

TJ Slavoj ¤evnice. Oba zakladatelé,

Petr Hol˘ a Josef Bene‰, pfii-

‰li tehdy s nápadem uspofiá-

dat v rámci podzimní pfied-

sezónní pfiípravy Lesní sla-

lom. V lese u fievnické

vodárny postavili v lesním

porostu slalomovou traÈ, ve

které závodníci bûhali bez

lyÏí dvoukolov˘ závod.

Lesní slalom získal záhy

velkou popularitu a i kdyÏ 

v 80. letech minulého století

vût‰ina závodníkÛ vãetnû

hlavního organizátora Petra

Holého ode‰la do jin˘ch

oddílÛ v rámci kraje, tradice

Lesního slalomu nebyla

nikdy pfieru‰ena. ¤evnick˘

oddíl se od té doby vûnoval

pfieváÏnû cviãitelské ãinnos-

ti, ov‰em k pofiádání Les-

ního slalomu se kaÏdoroãnû

se‰li zase v‰ichni dohroma-

dy.

I letos SKI KLUB ¤evnice uspofiá-

dal tento tradiãní závod a fieditelem

závodu byl opût Petr Hol˘, kter˘

zatím nevynechal Ïádn˘ roãník.

BûÏelo se na klasické trati na modré

turistické cestû mezi vodárnou a

Lesním divadlem. V 11

vûkov˘ch kategoriích od

nejmen‰ích po dospûlé star-

tovalo pfiesnû 40 závodníkÛ,

na které ãekaly hodnotné

ceny od sponzorÛ akce.

V absolutním pofiadí zvítûzil

Pavel Kubásek ãasem 39,7 

s pfied vûãnû druh˘m Janem

Hartmannem a Davidem

Nûmeãkem. V Ïenáchv abso-

lutním pofiadí zvítûzila Petra

Kubásková ãasem 45,2 s

pfied Luckou Zdráhalovou a

Janou „Kaãkou“ Pávkovou.

âest rodiny Hol˘ch tentokrát

obhájil Petr Hol˘ junior,

kter˘ zvítûzil v kategorii do 

8 let.

Jâ

Vítûz závodu Pavel Kubásek

OHLÉDNUTÍ ZA 29. ROČNÍKEM LESNÍHO SLALOMU

songů, se kterými Orkus kdysi
začínal.
Dnešní složení kapely:
Marek Veselý - kytara,

ORKUS 10. 12. v Liďáku!
zpěv. zakl. člen, Honza
Drašnar – baskytara zakl.
člen, Zdeněk Pospíšil -
bubny foto H. Rytífiová
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MÓDA Z HRADU A PODHRADÍ
Blanka Hovorková – Mafiíková

se pfied pûti lety pfiistûhovala do

“na‰eho údolí”. Je absolvent-

kou ·koly umûlecké v˘roby,

obor textil, Lidové konzervato-

fie a ·kolského ústavu, má tedy

sebrané vzdûlání textilních

technik - tkaní, paliãkování,

techniku ‰ité krajky a vy‰ívání.

Ve sv˘ch návrzích hodnû pouÏí-

vá paliãkovanou krajku, sama ji

umí, ale dnes uÏ ji pro její

modely dûlají krajkáfiky. SnaÏí

se, aby tato stará fiemesla neza-

nikla, aby Ïila v podobû moder-

ního, nositelného odívání a jeho

doplÀcích. Její odûvy z pfiírod-

ních materiálÛ a krajek nejsou

vyslovenû podle diktátu posled-

ní módy, ale jejich siluety jsou

jím samozfiejmû ovlivnûny. Má

za sebou mnoho pfiehlídek 

v rÛzn˘ch prostorách, v ãerven-

ci se zúãastnila Mezinárodního

krajkáfiského kongresu, kde se

konfrontovaly v˘robky z celého

svûta a uspofiádala pfied svou

galerií dny fiemesel, kde se

kolemjdoucí seznamovali 

s technikami fiemesla krajkáfiek,

tkalcÛ nebo dráteníkÛ. 

V roce 1995 vyhrála se svou

dala prostor i dal‰ím v˘tvarníkÛm a

fiemeslníkÛm, ktefií vhodnû doplÀují

její kolekce. âesk˘ch zákaznic tu

samozfiejmû moc neprojde, ale

zamûstnankynû Hradu si zvykly neu-

stále se obnovující modely sledovat.

Ze Salonku královny Îofie mÛÏeme

vidût vycházet také napfiíklad paní

Viktorii ·pidlovou. A právû zájem

ãesk˘ch zákaznic byl Blance

Hovorkové inspirací k uspofiádání

módní pfiehlídky v âerno‰icích. Tato

prodejní pfiehlídka se bude vûnovat

hlavnû zimnímu období a s ním sou-

visející plesové sezónû. Pfiedvede 

i stfiíbrné a koÏené ‰perky, kabelky,

‰átky a kravaty. Bude atypická v tom,

Ïe neuvidíme profesionální mane-

k˘nky s velikostí 36 – 38, ale Ïeny,

fieknûme, normálních proporcí

A navíc si autorka vybrala krásné

prostfiedí ãerno‰ického klubu, které

velmi elegantnû simuluje mûstu chy-

bûjící námûstí.

Zveme Vás tedy na pfiedvánoãní
pfiehlídku autorsk˘ch odûvÛ
Blanky Hovorkové – Mafiíkové
„‰aty a … prodejní v˘stava odûv-
ních doplÀkÛ a ‰perkÛ“, ve stfiedu
1. prosince 20:30 v Klubu kino
âerno‰ice, Fügnerova 263
pfiehlídku doprovodí a k tanci
bude hrát Jazz Bluffers
vstupné 80 Kã,
rezervace míst 25164 0397

První komplexní centrum sluÏeb
nejen pro Ïeny

¤íká Vám nûco Andromeda? Nûjaká

hvûzda nebo snad galaxie? âi snad

nûco jinak hvûzdného? Od pravdy

nejste daleko …

Pod tímto jménem bylo dne 30. fiíjna

tohoto roku otevfieno nové relaxaãní

studio, které najdete v 1. poschodí

Supermarketu ESO v Letech.

Provozovatelka Andromedy, paní

Zuzana Koláfiová uspofiádala v tento

sobotní veãer slavnostní zahájení

celého komplexu. Zlat˘m hfiebem

veãera byla módní pfiehlídka.

Modely Lidky Knorové pfiedvádûla

místní dûvãata, na kter˘ch od samé-

ho rána pracovaly profesionálky 

z Andromedy - kadefinice Lucie

Vávrová, kosmetiãky Martina Ja-

nou‰ová a Zuzana Koláfiová. Veãer

pak dívky zazáfiily na pfiedvádûcím

molu jak hvûzdiãky z galaxie An-

dromeda. Mezi pfiehlídkou pfiedved-

la Veronika ·plíchalová bfii‰ní tanec,

sestry Kvasnicovy, ãtyfinásobné

mistrynû svûta v hiphopu, zase ten

svÛj a skupina Forbes se postarala 

o dobrou muziku. Cel˘ veãer prová-

zela od mikrofonu moderátorka tele-

vize Prima Petra Voláková.

Veãeru pfiedcházel „den otevfien˘ch

dvefií“, kde se mohli hosté seznámit

se v‰emi provozovnami a s nabíd-

kou sluÏeb tohoto relaxaãního stu-

dia. Její obdivuhodná komplexnost,

profesionalita i architektonické fie‰e-

ní Ilony Kvûtenské v‰echny nad-

chlo. Najdete zde kosmetiku, lasero-

vé o‰etfiení pleti, kadefinictví, pro-

dluÏování vlasÛ, medicinální a este-

tickou pedikúru, manikÛru a mode-

láÏ nehtÛ, masáÏe rekondiãní, spor-

tovní, reflexní a nechybí ani

TURBO solárium Ergoline. K tomu

stálá sluÏba na telefonu, provoz od

9.00 aÏ do veãerních hodin a na zá-

kladû objednávek i v sobotu a nedû-

li. TakÏe dámy, mil˘ a profesionální

personál se na Vás tû‰í a doufá, Ïe

nûkteré sluÏby vyuÏijí i pánové.

HR

ANDROMEDA se skupinou Blues, která vystoupí 

8. 12. od 19.30 hodin. Mezi tûmito

koncerty probûhne v galerii Vánoãní

umûleck˘ trh, jehoÏ nabídka ‰perkÛ,

grafik, skla a keramiky bude inspira-

cí na vánoãní dárky. Od 4. do 11.

prosince se trh roz‰ífií i pfied galerii a

budou zde v prodeji vánoãní ozdoby,

pohlednice a dekorativní textil. Pfii

pfiem˘‰lení co koupit se budete moci

obãerstvovat svafien˘m vínem.

Kdo si bude chtít odpoãinout od

pfiedvánoãního shonu, pfiijìte si

navodit atmosféru klidu a zaposlou-

chat se do ver‰Û Franti‰ka Hrubína

Le‰anské jesliãky. Veãer vánoãní

poezie v podání Otakara Brouska st.

se uskuteãní 15. prosince v 19.30

hodin.

A kdo bude mít zapotfiebí nechat se

nabít pozitivní energií, ten si jistû

nenechá ujít extatické rytmy etnic-

k˘ch bubnÛ Létajícího koberce,

kter˘ vystoupí v galerii dne 19. pro-

since také od 19.00 hodin. A vûfite

mi, Ïe to funguje! HR

Z jarní pfiehlídky, která se konala pfied stájí. To proto, Ïe modely

navozovaly lehkou, pfiírodní atmosféru. „A na m˘ch kamarád-

kách vypadají nejlépe ...“ fiíká Blanka Hovorková.

produkcí konkurz na proná-

jem domeãku ve Zlaté uliã-

ce. Tenkrát mûli „hradní

páni“ krásn˘ úmysl. Za-

bydlet krámky ukázkami

ãeského umu na vysoké

úrovni a chránit své nájem-

ce v podobû snesiteln˘ch

nájmÛ. A také se jim to

povedlo. JenÏe ãasy se

mûní. KaÏdé tfii roky se

nadále obnovují konkurzy,

ale nájmy stoupají a mezi

reprezentativní ãeské v˘-

robky se jiÏ vkrádají vûci, za

které se mÛÏeme tak leda

stydût. Îe by to bylo „kdo

dá víc?“ Ale to jsem odboãi-

la. Blanka Hovorková po-

kraãuje ve staré tradici, nad

svou galerií ve Zlaté uliãce

má návûstí Salonek králov-

ny Îofie. Dvû prodejní míst-

nosti navozují atmosféru

hradu a podhradí. V „hradu“

najdete spí‰e spoleãenské

vûci, ‰aty z hedvábí a same-

tu, ‰perky a ve druhé míst-

nosti s prost˘m dfievûn˘m

mobiliáfiem odûvy z bavlny,

lnu a krajek rÛzn˘ch tech-

nik. Blanka Hovorková tu

Jazzibabinec v galerii Salon No 1 se

tû‰í stále vût‰í oblibû. Pfii posledním

koncertu Olgy ·krancové a CZ SK

Bandu, pod vynikající expozicí

uznávané souãasné malífiky Dany

Puchnarové, bylo plno a v‰ichni

posluchaãi si pfiáli, aby se tu

Jazzibabince staly tradicí.

Pofiadatelka paní Tereza Bartáková

pfiislíbila, Ïe v pfií‰tím roce opût

uspofiádá taková klubová posezení,

ale s jinou hudební tematikou,

moÏná folkovou. Po Elenû

Suchánkové s Jocose Jazzem 24. 11.

se mÛÏeme tû‰it na Alici Bauerovou

SALON No 1
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První listopadovou nedûli nastoupi-

la ke sv˘m prvním soutûÏním zápa-

sÛm obû druÏstva ÏákyÀ. A vstup do

sezóny se jím velmi vydafiil. Bûhem

jediného dne zaznamenal dobfiicho-

vick˘ basketbal celkem 4 vítûzství.

Star‰í Ïákynû sehrály dvû stfietnutí

se siln˘mi soupefikami z Nymbur-

ka, mlad‰í Ïákynû dvakrát nastoupi-

ly proti stále se lep‰ícímu druÏstvu 

z Rudné. 

Krajsk˘ pfiebor mlad‰ích ÏákyÀ
(roãník 1991)
Sokol Dobfiichovice - Sokol Rudná

45:26 (8:4; 20:16; 33:18; 45:26 )

Z oboustrannû nevyrovnané hry na

zaãátku utkání bylo jasnû poznat, Ïe

jde o první zápas sezóny. Domácí

dûvãata v‰ak prokázala vût‰í pfie-

hled pfii zakonãování útokÛ a

vyhrála první ãtvrtinu 8:4 .

V prÛbûhu následující ãtvrtky si

dobfiicovická druhá pûtka vybrala

slab‰í chvilku, kdy rozehrávky 

z autu smûfiovaly pfiímo do rukou

soupefiek. Získané míãe v‰ak sou-

pefiky nedokázaly vyuÏít k v˘raz-

nûj‰ímu bodovému trháku. 

O v˘sledku rozhodla agresivní

osobní obrana domácích ve tfietí

ãtvrtinû, ve které povolily soupefi-

kám vstfielit jedin˘ ko‰. V této fázi

zápasu zúroãily domácí hráãky

dobrou fyzickou kondici, kterou

nabyly bûhem letní pfiípravy. Pod

dohledem trenérky Geisslerové

dotáhly sokolské derby do vítûzné-

ho konce.

Body: Brejlová 11, Bumbová 11,

Rusá 7, Jablonská 5, Fla‰ková 3,

Janou‰ková 3, Ponáhlá 2,

·mídková 2, âtvrtiny: 8:4; 12:12;

13:2; 12:8

Sokol Dobfiichovice - Sokol Rudná

65:37 (11:16; 35:24; 53:35; 65:37)

Do druhého zápasu nastoupily lépe

baskebalistky z Rudné. Koncentro-

van˘m v˘konem si vybudovaly aÏ

8 bodov˘ náskok.

Postupnû se v‰ak projevovala vût‰í

stfielecká jistota a lep‰í fyzická kon-

dice domácích. Ve druhé ãtvrtinû se

jim podafiilo odpor soupefiek zlomit

a závûr jiÏ promûnily v malou exhi-

bici. Diváky potû‰il zejména v˘kon

Brejlové, autorky 19 bodÛ.

Nejvíce bodÛ: Brejlová 19;

Bumbová 10.

âtvrtiny: 11:16; 24: 8; 18:11; 12:2.

Chci zde nûkolika fiádky vzpome-

nout na tenistu Jaroslava Drobného,

kterého star‰í generace hráãÛ poklá-

dala a dosud pokládá za svûtové

tenisové eso své doby. Pro tuto

vzpomínku mám dva dÛvody: 

I. V leto‰ním roce je to 50 let, co

Jaroslav Drobn˘ zvítûzil v Lond˘nû

ve dvouhfie na turnaji ve

Wimbledonu, kter˘ se pokládá za

neoficielní tenisové mistrovství

svûta. 

II. Jaroslav Drobn˘ hrál v létû roku

1939 jako 18tilet˘ dorostenec na

dvorcích LTC ¤evnice exibiãní

utkání (blíÏe Ruch 2/2002).

Îivotní i tenisová pouÈ Jaroslava

Drobného je velmi bohatá, a proto se

zde omezím jen na nûkolik zajíma-

v roce 1960. V roce 1983 bylo jeho

jméno uvedeno do Mezinárodní

tenisové sínû slávy v Lond˘nû.

8. Ve slavné Barrettovû publikaci 

o historii Wimbledonu je v charakte-

ristice hráãe Drobného uvedeno, Ïe

jeho smeãe byly „impeccable“, coÏ

volnû pfieloÏeno znamená „bez hfií-

chu neboli bezvadné“.

9. Drobn˘ byl i v˘born˘m hokejis-

tou. S ãeskoslovensk˘m muÏstvem

vyhrál v roce 1947 v Praze mistrov-

ství svûta a v roce 1948 na olympiá-

dû ve ‰v˘carském Sv. Mofiici získal

stfiíbrnou medaili.

Je jen ‰koda, Ïe Jaroslav Drobn˘

proÏil svá nejúspû‰nûj‰í léta v rozdû-

leném svûtû a nemohl více propago-

vat ãesk˘ tenis. Kö

v˘ch údajÛ:

1. Tenisov˘ v˘voj Drobného pfieru-

‰ila II. svûtová válka, kdy se u nás

tenis více neÏ 5 let nehrál.

2. Pfii wimbledonském vítûzství 

v roce 1954 byl rodil˘ âech Drobn˘

jiÏ 5 let emigrantem a tehdy nosite-

lem egyptského pasu, kter˘ mu pro-

pÛjãil sám egyptsk˘ král. Pozdûji Ïil

v Anglii a v roce 1960 se stal brit-

sk˘m obãanem. V Anglii byl pozdû-

ji naz˘ván pfiátelsky „Old Drob“.

3. Pfii svém vítûzství v roce 1954

porazil 33let˘ Drobn˘ ve finále

dvouhry 19tiletého Australana Kena

Rosewalla 13/11, 4/6, 6/2, 9/7.

Tehdy byl Drobn˘ jiÏ potfietí ve finá-

le wimbledonské dvouhry, poprvé 

v roce 1949 prohrál s Ameriãanem

T. Schroedrem v 5 setech a v roce

1952 s Australanem Sedgmanem ve

4 setech.

4. Jaroslav Drobn˘ byl v roce 1954

prvním levoruk˘m vítûzem dvouhry

po 40 letech. Pfied ním to byl v roce

1914 Norman Brookes.

5. V roce 1953 porazil Drobn˘

Ameriãana J. Pattyho ve 3. kole

Wimbledonu v 5 setech v zápase,

kter˘ je druh˘m nejdel‰ím v historii

co do poãtu sehran˘ch her (93): 8/6,

16/18, 3/6, 8/6, 12/10. Zkrácené hry

se hrály aÏ mnohem pozdûji.

6. Drobn˘ byl Ïenat˘ s britskou

tenistkou Ritou Andersonovou-

Jarvisovou, která mu v roce 1954

porodila dceru Helenu.

7. S aktivním hraním tenisu skonãil

JAROSLAV DROBNÝ – PRVNÍ RODILÝ ČECH VÍTĚZEM WIMBLEDONU V ROCE 1954

BASKET Krajsk˘ pfiebor star‰ích ÏákyÀ
(roãník 1990)
Sokol Dobfiichovice - Basketball

Nymburk 71:58 (V˘voj skóre:

20:11; 36:22; 51:37; 71:58 )

âtvrtiny: 20:11; 16:11; 15:15;

20:21 

Body: Pfiíhodová 23, Tináková 18,

Jake‰ová 7, Tremlová 7, Házová 6,,

Soprová 4, Patková 4, Daníãková 2

Sokol Dobfiichovice - Basketball

Nymburk 78:76 (16:19; 43:32;

60:58; 78:76 )

âtvrtiny: 16:19, 27:13; 17:26;

18:18 

Body: Tináková 25, Pfiíhodová 17,

Házová 13, Jake‰ová 7, Soprová 7,

Daníãková 4, Tremlová 3, Patková

2.

Dal‰í informace najdete na interne-

tové adrese:

http://www.dobi.unas.cz.
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Mistrovství âech mládeÏe 2004
bez v˘razného úspûchu
Na pfielomu fiíjna a listopadu se pût

dûtí ze fievnického ‰achového krouÏ-

ku zúãastnilo Mistrovství âech mlá-

deÏe v ‰achu ve sv˘ch vûkov˘ch

kategoriích. V‰echny mistrovské

turnaje mûly kolem padesáti úãastní-

kÛ. Nejprve se hrálo t˘denní mist-

rovství âech v kategoriích do dva-

nácti, ãtrnácti a ‰estnácti let v Îihli

(PlzeÀ-sever), kterého se zúãastnili

Petr TuroÀ (nar. 1991) a Jan ·vach

(1992) v kategorii do ãtrnácti let a

Patrik Krejãí (1993), Jindfiich

Paukert (1994) a Ondfiej Franc

(1995) v kategorii dvanáctilet˘ch.

Nejvíc se dafiilo Jindfiichovi

Paukertovi, kter˘ v turnaji H12 sice

obsadil aÏ 24. místo, ale jako ‰est˘ 

v pofiadí roãníku 1994 si vybojoval

pfiím˘ postup na pfií‰tí roãník tohoto

turnaje. Petr TuroÀ skonãil v H14 na

38. a Jan ·vach na 43. místû, konku-

rence v jejich kategorii je v‰ak

opravdu velmi silná. Za oãekáváním

skonãili Ondfiej Franc (41. v H12) a

Patrik Krejãí (48. v H12), kter˘m se

turnaj nevydafiil. Dobrou pfiíleÏitost

k nápravû mûl devítilet˘ Ondfiej

Franc o t˘den pozdûji, kdy se jako

krajsk˘ pfieborník a první nasazen˘

hráã zúãastnil tfiídenního Mistrov-

ství âech do deseti let, které se hrálo

v Liberci, ale tady se mu nevedlo uÏ

vÛbec a aã byl jedním z hork˘ch

favoritÛ, kvÛli nezvyklému mnoÏ-

ství hrub˘ch chyb v partiích obsadil

aÏ 20. místo. Na v˘raznûj‰í úspûch 

v celostátním mûfiítku si tedy bude-

me muset je‰tû nejménû rok poãkat,

ostatním stfiedoãechÛm se ale cel-

kem dafiilo, nejvíce desetiletému

Václavu RÛÏiãkovi z Kladna, kter˘

vybojoval tfietí místo v kategorii

H12. Pfieborníky âech se stali Jan

Rube‰ (nar. 1995, Bonex Teplice) 

v kategorii H10, Joel Janãafiík

(1993, Sokol Kobylisy) v H12,

Dominik Steinhauser (1992,

¤emdich Strmilov) v H14 a Filip

·imÛnek (1989, TJ Union PlzeÀ) 

v H16.

Jeden z mnoha zpÛsobÛ, jak pro-
hrát partii
Ani dospûlí ‰achisté se nijak nevy-

táhli, fievnické druÏstvo prohrálo

podle oãekávání v prvním kole regi-

onálního pfieboru s druÏstvem

Spartak Îebrák A, které je favoritem

soutûÏe. V̆ sledek 8:0 pro soupefie

sice vypadá smutnû, na ‰achovnicích

to ale tak hrozné nebylo, na vût‰inû

z nich dokonce stály ¤evnice ve

stfiední hfie lépe, vy‰‰í v˘konnost a

vût‰í zku‰enost soupefiÛ se v‰ak pro-

jevila v závûrech partií. Za ¤evnice

ŠACHY

bude poskytovat automobilov˘
závodník a zároveÀ fievnick˘ a
praÏsk˘ prodejce automobilÛ

Oldfiich Novotn˘

Motoristé, protoÏe RUCH vychá-

zí jednou za mûsíc, je na mé upo-

zornûní provést pfiípravu va‰eho

vozidla na zimu nejvy‰‰í ãas. 

V první fiadû je nutné pfiezout

letní pneumatiky na zimní, pokud

jste jiÏ tak neuãinili. Neãekejte aÏ

Vás pfiekvapí první sníh. V dobû

psaní tohoto ãlánku se tak jiÏ

stalo. Pokud jezdíte ãasto sluÏeb-

nû, i kdyÏ jen po na‰í republice,

nepodceÀujte v˘znam snûhov˘ch

fietûzÛ. Na cesty do hor jak 

u nás, tak v zahraniãí je urãitû

úplnou samozfiejmostí bez nich

nevyjíÏdût. Druhou vûcí je pro-

hlídka vozu. Pokud Vás je‰tû vá‰

znaãkov˘ servis nevyzval, objed-

nejte se sami. Pfii prohlídce si

vyÏádejte hlavnû kontrolu stavu

nemrznoucí smûsi do urãené

normy, stejnû tak brzdové kapali-

ny, stavu brzdového obloÏení,

sefiízení svûtlometÛ a po pfiezutí

pneumatik nechte zkontrolovat

geometrii pfiední nápravy. Dal‰í

závady, které Vám pfii prohlídce

mechanici zjistí si urãitû nechte 

v co nejkrat‰ím termínu odstranit.

U majitelÛ vozÛ znaãky NISSAN

jiÏ tato akce probûhla v celé

republice za cenu 99 Kã. Pokud

Vám vá‰ znaãkov˘ servis nevyjde

vstfiíc, nebo nechcete cestovat

daleko, nabízíme fievnick˘m

obãanÛm tuto prohlídku pro vozy

v‰ech znaãek v servisu NISSAN

AUTO-NOVO-TEAM v t˘dnu

od 22. 11. 2004 do 26. 11. 2004
po objednání na telefonu:

602 670 670
.

RADY MOTORISTŮM
nastoupily tfii dûti, které sv˘m v˘ko-

nem pfies prohry potû‰ily, v‰em se

podafiilo dotáhnout partie s dospûl˘-

mi a papírovû o mnoho silnûj‰ími

soupefii aÏ do koncovek. Z dospû-

l˘ch mûl nejblíÏe k v˘hfie Pavel

Boháã na tfietí ‰achovnici (hrál ãer-

n˘mi), kdyÏ dokázal vyuÏít chybu

soupefie v zahájení a materiální

v˘hodu udrÏel aÏ do koncovky,

poziãnû v‰ak partie smûfiovala 

k remíze. Ve snaze o prosazení drob-

né v˘hody se Pavel dopustil velmi

hrubé, ale pouãné chyby, po které

prohrál. Po v˘mûnû pû‰cÛ dal ãern˘

ve 45. tahu ‰ach jezdcem z h4, ãímÏ

vznikla následující pozice

Po ústupu krále na f7 by se dala

pozice hodnotit jako mírnû lep‰í pro

ãerného, pfiesto ale remízová. âern˘

se v‰ak rozhodl, Ïe se pokusí získat

nûjak˘ prostor na královském kfiídle

a zahrál 45. … Kh5 ?? a ãern˘ neza-

váhal: 46. g4 mat. Dostat v koncov-

ce mat pû‰cem na páté fiadû, to tedy

není nic pfiíjemného, pouãné na tom

ale je zji‰tûní, jaké se mohou z koní

stát ‰elmy, na první pohled totiÏ

nemusí b˘t vÛbec zjevné, jak˘ pro-

stor vykr˘vají.

Úloha
Nijak nezáfiil ani Jan Paukert st. na

turnaji Sklo Bohemia Open FIDE,

kter˘ se hrál pfii Mistrovství âech

mládeÏe v Îihli, kdyÏ ve startovním

poli s v˘konností úãastníkÛ od

‰achov˘ch mistrÛ aÏ po druhou

v˘konnostní tfiídu uhrál 3 body 

z devíti a obsadil koneãné 35. místo.

V partii bíl˘mi proti Tomá‰i

Roseckému ze Svûtlé nad Sázavou

vznikla po 18. tahu ãerného následu-

jící, pomûrnû spletitá pozice:

Bíl˘ chystá útok na královské kfiídlo

s obûtí stfielce na g6, snahy ãerného

na dámském kfiídle pÛsobí na první

pohled spí‰ platonicky. Pozice je

lep‰í pro bílého, ov‰em jen za pfied-

pokladu, Ïe nepfiehlédne to, co pfie-

hlédl. Místo správného 19. Vdf1

napadl bíl˘ ve snaze o otevfiení dia-

gonály tahem 19. g4 jezdce, ale

ãern˘ sv˘m 20. tahem ukázal, jak se

z platonického útoku dûlá útok opra-

vdov˘ a hezk˘m obratem získal roz-

hodující materiální v˘hodu, kterou

pak celkem snadno promûnil ve

v˘hru. Otázka zní: co zahrál ãern˘

po tahu bílého 19. g4 ?

¤e‰ení z minulého ãísla: Bíl˘:

Ke1,Dd1,Va1,Vh1,Sc1,Sf1,Jb1,Jg1,

a 2 , b 2 , c 2 , d 2 , e 2 , f 2 , g 2 , â e r n ˘ :

Ke8,Dd8,Va8,Vh8,Sc8,Sf8,Jb8,Jg8,

a7,b7,c7,d7,e7,f7,g7,g6 otázka: jak

se mohla partie do této pozice

dostat? Na tom samozfiejmû musely

obû strany spolupracovat a prÛbûh

mohl b˘t napfi. tento: 1.h4 Jc6 2.Vh3

Jb8 3.Vg3 Jc6 4.Vg6 hxg6 5.Jc3

Vh5 6.Jb1 Vg5 7.h5 Jb8 8.h6 Jc6

9.h7 Jb8 10.h8V Jc6 11.Vh1 Vh5

12.Jc3 Vh8 13.Jb1 Jb8

Pfies neúspûch v Liberci patfií Ondfiej Franc k nejvût‰ím nadûjím fievnického ‰achu
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letech jsem spoleãnû se svou dce-

rou Lucií absolvoval serii

Mezinárodních mistrovství âeské

republiky v silniãních závodech

motocyklÛ ve tfiídû 125 ccm.

Lucka úspû‰nû závodila v nejvy‰-

‰ích soutûÏích jako jediná dívka. 

Ty jsi ale úplnû nepovûsil závod-
ní pfiilbu na hfiebík?
Na pfielomu tisíciletí jsem se vrátil

k motocrossu ve tfiídû veterán. Na

motocyklu Honda jsem se jiÏ tfietí

rok umístil na 2. místû v sdruÏe-

ném kajském pfieboru a boduji i na

Mistrovstvích republiky.

Co povaÏuje‰ za svÛj Ïivotní
úspûch?
Za svÛj Ïivotní úspûch, co se spor-

tu t˘ká, poãítám zejména to, Ïe

jsem absolvoval takové mnoÏství

závodÛ bez váÏnûj‰ích úrazÛ a Ïe

ve mû zÛstala láska k motocyklÛm.

Budoucnost ve sportu nelze pláno-

vat. Musím pfiihlíÏet ke svému

zdravotnímu stavu a ke kondici.

Samozfiejmû bych chtûl je‰tû nûko-

lik let v závodûní pokraãovat.

Oldfiich Novotn˘

Pro nûkteré z pfií‰tích ãísel pfiipra-
víme rozhovor s Lucií Jerlingovou
o tom, jak uspût v motocyklov˘ch
závodech mezi muÏi.

Ruch 11/200412

Motocyklov˘ závodník Václav
Jerling se narodil 1. 10. 1957, cel˘
Ïivot bydlí v ¤evnicích a má dceru
Lucii, která také závodí.

Va‰ku, jaké byly tvé zaãátky,
kdo tû k tomuto sportu pfiivedl a
jak˘ byl tvÛj vzor?
MÛj první závod, kterého jsem se

zúãastnil byl âesk˘ pohár v mo-

tocrossu tfiídy 50 ccm v roce 1972.

Jel jsem na Javû 50 ccm. O závo-

dûní na motocyklu jsem snil od

sv˘ch 10 let. Urãitû na mû mûlo

nejvût‰í vliv prostfiedí na‰eho

mûsta a jeho okolí. Závodil tu

Mirek Lis˘, Franta Zelenka,

Martin Plach˘ a Mirek Kotmel.

Nejvíce mû v‰ak ovlivnil pan

Franti‰ek Pondûlík z Dobfiichovic,

kter˘ sám

závodil v mo-

tokáfie. Ten mû

nejvíce pomo-

hl v m˘ch zaãátcích a také se stav-

bou Pion˘ra na jiÏ zmínûn˘ âesk˘

pohár. Dal‰í podporu jsem dostal

od tehdej‰ího Svazarmu, kde byla

velice dobrá spolupráce s panem

Josefem Furstem a s Ing. Mirosla-

vem Strakou. Po dvou letech v ães-
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kém pfieboru jsem se zaãal

zúãastÀovat velk˘ch motoc-

rossov˘ch závodÛ, tenkrát na

âZ 380. 

Vím Ïe jsi jezdil také side-
carcross?
V roce 1982 jsem vymûnil

motocrossov˘ solo motocykl

za speciální sidecarcrossov˘

motocykl Jawa se ãtyfitakt-

ním motorem. Tak jsem se

dostal pfies rÛzné variace

motorÛ v sidecarcrossu aÏ po

motocykl KTM 540, se kte-

r˘m jsem v roce 1990 ukonãil

sportovní ãinnost v této dis-

ciplínû.

¤ekni ãtenáfiÛm o své pod-
nikatelské ãinnosti.
Zab˘vám se prodejem a ser-

visem motocyklÛ Honda,

nyní v nové provozovnû

v obci Lety. Pfies svou firmu,

jsem se dostal k silniãním

závodÛm motocyklÛ, kde

mÛj team v roce 1994 se ‰pa-

nûlsk˘mi jezdci získal titul

mistra republiky ve tfiídû

Supersport. V pozdûj‰ích
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