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Trans Hospital
K 1. dubnu 2004 byla zru‰ena poho-

tovost a za pacienty jezdí v˘jezdové

automobily záchranné sluÏby.

Jednání Rady mûsta se zúãastnil

zástupce Trans Hospital Bofiek

Bulíãek, kter˘ objasnil nûkteré pro-

blémy okolo poskytování zdravot-

nick˘ch sluÏeb. Rada mûsta nabídla

pomoc pfii jednání s Krajsk˘m úfia-

dem o problematice záchranné zdra-

votní sluÏby v ¤evnicích. Bylo

dohodnuto, Ïe se pan Bulíãek a sta-

rosta budou vzájemnû informovat 

v zájmu udrÏení sluÏeb poskytova-

n˘ch firmou Trans Hospital 

v ¤evnicích a slaìovat v tomto

smûru v‰echny kroky ve vztahu

k pfiíslu‰n˘m orgánÛm. Rada mûsta

povaÏuje za prioritní udrÏení

záchranné sluÏby v ¤evnicích.

�

·kolská a kulturní
komise 

Do funkce pfiedsedkynû ·kolské 

a kulturní komise byla za odstoupiv-

‰í Lenku Koláfiovou zvolena paní

Ing. Iva Velflová. Na jednání Rady

mûsta byla projednávána budoucí

ãinnost, komunikace a efektivnost

spolupráce s komisí. ·kolská a kul-

turní komise vyzvala k bliÏ‰í spolu-

práci také vedení Mûstského kultur-

ního stfiediska.

�

V˘stavba komunikací 
a chodníkÛ

Rada mûsta vyslovuje nespokoje-

nost se souãasn˘m zpÛsobem rekon-

strukce místních komunikací 

a chodníkÛ. V‰echny komunikace

budou zásadnû pfii v˘stavbû ãi

rekonstrukci jejich povrchu opatfie-

ny obrubníky. KaÏd˘ návrh na

rekonstrukci komunikace bude

posuzovat Rada mûsta.

�

Kontroly ve sbûrnách
Mûstská policie zajistí ãastou

namátkovou kontrolou v prostorách

sbûrny Ïelezného ‰rotu u nádraÏí,

aby nebyl vykupován odcizen˘

materiál. Jedná se hlavnû o krádeÏe

kanálov˘ch mfiíÏí a dal‰ích kovo-

v˘ch prvkÛ patfiících mûstu.

�

Nov˘ ‰kolsk˘ zákon
Starosta informuje radní o novém

‰kolském zákonu, podle kterého

mají dûti v posledním roce pfied

zahájením povinné ‰kolní docházky

pfiednostní právo na umístûní 

v matefiské ‰kole. Tyto dûti budou do

matefiské ‰koly umístûny bezplatnû.

Úplatu za pfied‰kolní vzdûlávání

nebude stanovovat zfiizovatel, ale

fieditelka matefiské ‰koly. Ta bude

rovnûÏ rozhodovat o pfiijetí dítûte 

a o kriteriích pro pfiijetí.

�

Spolupráce s obcí
LuÏice

V pondûlí 29.11.2004 pfiijeli na‰e

mûsto nav‰tívit starosta a místosta-

rostka obce LuÏice na Hodonínsku.

Hosté po nûkolikahodinové diskusi

o problémech obou obcí a v˘mûnû

zku‰eností projevili zájem o dlouho-

dobou spolupráci.

�

Poplatek z odpadu
Rada mûsta vzala na vûdomí infor-

maci o neplatiãích poplatku za likvi-

daci odpadu a ukládá dÛsledné

vymáhání dluÏn˘ch ãástek.

�

Zimní údrÏba
komunikací

Technická správa mûsta bude urão-

vat, na kter˘ch komunikacích nebo

jejich úsecích, je nutné provádût

zimní údrÏbu solením a bude prová-

dût jejich dÛslednou kontrolu. Solí je

tfieba sypat pouze úseky vedoucí po

spádnicích a pouze tehdy, je-li to

nezbytné.

�

Parkovi‰tû u nádraÏí
V prostoru u nádraÏí probíhá na

plo‰e, kterou si mûsto pronajalo od

âesk˘ch drah, v˘stavba roz‰ífieného

parkovi‰tû. Mûlo by b˘t dokonãeno

do konce tohoto roku. Na hranici

pronajatého pozemku budou vysáze-

ny stromy jako náhrada za pokáce-

né, které byly vût‰inou na hranici

Ïivotnosti a bránily vyuÏití plochy.

�

Osvûtlené pfiechody
Z dÛvodu vût‰í bezpeãnosti budou

pfiechody u “staré po‰ty” a na

námûstí Jifiího z Podûbrad osvûtleny

z obou stran chodníkÛ. Osvûtlení je

investicí firmy EKOS jako pfiíspû-

vek mûstu.

Zastupitelstvo mûsta schválilo na

svém zasedání 3. prosince 2004 roz-

poãet mûsta pro rok 2005.¨

�
Zastupitelstvo mûsta povûfiilo

Finanãní v˘bor provádûním pravi-

deln˘ch kontrol hospodafiení pfiís-

pûvkov˘ch organizací zfiízen˘ch

mûstem, a to Základní ‰koly

¤evnice, Základní umûlecké ‰koly

¤evnice a Matefiské ‰koly ¤evnice.

�
V̆ ‰e poplatku za likvidaci odpadu

pro rok 2005 bude odvozena od sku-

teãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ v roce

2004 podle vyhlá‰ky 3/2004 o míst-

ních poplatcích.

�
Zastupitelstvo mûsta schválilo udû-

lení pÛjãek z Fondu rozvoje mûsta

na opravy a modernizaci bytového

fondu v obci v‰em ÏadatelÛm.

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

NOVOROČNÍ
KONCERT

V nedûli 9. ledna 2005 se od 18

hodin bude konat v sále Zámeãku

novoroãní koncert – pûveck˘ recitál

Markéty Mátlové, která provede vût-

‰inou dobfie známá díla za klavírní-

ho doprovodu Michaely Malé.

VVee  zzddrraavvoottnníímm  zzaařříízzeenníí  vv  HHeerrrrmmaannnnoovvěě  uulliiccii  bbuuddee  zznnoovvuu

zzaahháájjeenn  pprroovvoozz  RREEKKOONNDDIIČČNNÍÍ  MMAASSÁÁŽŽEE..

SSttřřeeddaa  88..0000  ––  1133..0000  hhoodd..

PPáátteekk  1133..0000  ––  2200..0000  hhoodd..

PPoouuzzee  nnaa  oobbjjeeddnnáánníí..  PPllaattbbaa  vv  hhoottoovvoossttii..

IIvvaannaa  PPoolluukkoovváá  660066  660022  666688
ZE ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA

KdyÏ bylo v roce 1882 postaveno

první fievnické nádraÏí, naproti od

hostince U KuãinÛ odjíÏdûly

dostavníky do Mní‰ku ...

Pamûtní deska na tomto domû pfii-

pomíná pobyt T. G. Masaryka, letní-

ho obdivovatele zdej‰í krajiny.

Tedy dÛm, kter˘ by mohl vyprávût.

Jeho divadelní sál byl pfiistaven aÏ

pozdûji. LeÏel poslední léta ladem

nebo v nûm byly nevhodné provozy.

Díky nov˘m provozovatelÛm se 

v sobotu 11. prosince ukázal v plné

kráse. S citem fie‰en˘ interiér se sto-

lov˘m zafiízením pro 70 osob,

taneãní parket, pódium pro orchestr

ãi umûleck˘ soubor. Tedy dal‰í pro-

stor pro na‰i kulturní obec. Prostor

voÀav˘, nevybydlen˘, s dobrou

akustikou. Doufám, Ïe byl 11. pro-

since dobfie pokfitûn a naváÏe na

svou starou tradici.

HR

Dům U Kučinů
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Od léta mezi námi Ïije a pracuje
nov˘ jáhen Peter Kováã. Rozhovor
s ním probûhl v jeho bytû v ¤ev-
nicích na fafie dne 23.11. 2004. 
Pane Kováãi, pfiedstavte nám, pro-
sím, sebe a prostfiedí, ze kterého
pocházíte.
Narodil jsem se na severu Slovenska

v mûstû âadca. Já a bratr jsme vyrÛ-

stali v katolickém prostfiedí od dût-

ství. Víru jsem vnímal jako nûco

zcela pfiirozeného, svûdectví Ïivé 

a Ïité víry jsme proÏívali v rodinû.

Pfiíklad rodiãÛ byl pro mû základem

pro dal‰í Ïivot.

Povûzte nám nûco o svém vzdûlání.
Studoval jsem stfiední prÛmyslovou

‰kolu strojní, po maturitû jsem byl

pfiijat na V· strojní. M˘m oborem

byla ochrana prostfiedí. Po sloÏení

bakaláfisk˘ch zkou‰ek jsem zaãal 

v Bratislavû studovat teologii, absol-

voval jsem tam dva roky filozofie.

Pozdûji jsem pfiestoupil do Prahy 

a studium dokonãil na Karlovû uni-

verzitû.

Co Vás pfiivedlo k duchovní sluÏ-
bû?
·lo o pozvoln˘ v˘voj. Urãitû mû

motivovalo katolické prostfiedí mého

dûtství. O knûÏství jsem zaãal uvaÏo-

vat jiÏ v dobû maturity. Je to doba,

kdy ãlovûk zvaÏuje svou budoucí

Ïivotní cestu. Dal‰ím impulzem byl

mÛj pfiíchod do Bratislavy na vyso-

kou ‰kolu. Jako vûfiící ãlovûk jsem se

úãastnil Ïivota nûkolika kfiesÈan-

sk˘ch spoleãenství. V tomto období

dozrávalo moje rozhodnutí pro knûÏ-

skou sluÏbu. 

Proã jste zakotvil v âeské republi-
ce?
V Bratislavû jsem spolupracoval se

·panûlsk˘m institutem, coÏ je spole-

ãenství vûfiících zamûfiené na misie.

Bûhem studia jsem dva roky pomá-

hal v evangelizaãním centru. Institut

se ale pfiesunul do Prahy. Ode‰el

jsem s nimi a ve studiu teologie

pokraãoval zde. âasem jsem se roz-

hodl pro jin˘ druh sluÏby neÏ ten,

kter˘ nabízel institut. Spojil jsem se

s arcibiskupem Vlkem, poÏádal ho

o pfiijetí mezi kandidáty knûÏství a 

o moÏnost v budoucnu tu i pÛsobit.

Letos v létû jsem ukonãil studium

teologie a pfiípravu v semináfii. Byl

jsem vysvûcen k jáhenské sluÏbû 

a zafiazen do fievnické farnosti.

Kde jste se nauãil tak dobfie ãesky?
Na Slovensku je ãe‰tina stále dost

roz‰ífiená. JiÏ jako dítû jsem sledoval

televizní pofiady v ãe‰tinû a ãesky

jsem rozumûl. Po pfiíchodu do âech

jsem nejprve mluvil slovensky. KdyÏ

jsem zde ale mluvil s dûtmi, zjistil

jsem, Ïe slovensky mnohdy nerozu-

mûjí. SnaÏil jsem se tedy mluvit

ãesky. Jazyk jsem nestudoval.

Jak jste se vyrovnával s odlouãe-
ním od rodiny a pfiátel?

Odlouãení nevnímám jako problém.

I lidé z jin˘ch profesí Ïijí ãasto dale-

ko od domova. KdyÏ ãlovûk uvaÏuje

o knûÏské sluÏbû, musí s odlouãením

poãítat. V mém pfiípadû ne‰lo o náh-

lou zmûnu. JiÏ dfiíve jsem ode‰el stu-

dovat do Bratislavy. ·lo tedy o pro-

ces postupn˘. Stále se cítím Slo-

vákem, ale práci, sluÏbu a pfiátele

jsem nalezl v âechách.

Shledáváte rozdíly mezi pojetím
zboÏnosti âechÛ a SlovákÛ?
Zásadní rozdíly nevidím. Na Slo-

vensku je kfiesÈanské spoleãenství

viditelnou souãástí spoleãnosti, coÏ

je dáno historicky. KfiesÈanství je zje-

vnou souãástí Ïivota. V âechách je

náboÏenství zdánlivû záleÏitostí

men‰iny, není neseno pfievládající

kulturou. Slovenská spoleãnost je

náboÏen‰tûj‰í. V âechách víru nese

zejména rodina, na Slovensku i pro-

stfiedí. Îít víru je ale obtíÏné vÏdy 

a v‰ude. Ti, ktefií se oznaãují jako

nevûfiící, mají mnohdy o víru hlubo-

k˘ zájem, pfiem˘‰lejí o Bohu a vy-

hledávají moÏnost diskutovat a vzdû-

lávat se. 

Jak se Vám u nás líbí?
V âechách jsem spokojen˘, zejména

jsem vdûãn˘ za své první pÛsobi‰tû 

v ¤evnicích a pfiilehl˘ch farnostech.

Vûnuji se zde práci s mládeÏí.

Vyuãuji náboÏenství v ¤evnicích,

Dobfiichovicích, Litni, âerno‰icích 

a na Karl‰tejnû. Na fievnické fafie se

pravidelnû schází spoleãenství mla-

d˘ch. âteme spoleãnû Písmo, disku-

tujeme, modlíme se, vymûÀujeme si

názory a nûkdy si jen tak povídáme

pfii ãaji. 

Na co byste se v budoucnu chtûl
pfii své sluÏbû zamûfiit? 
Rád bych pokraãoval v práci s mlá-

deÏí. I proto se úãastním dvouletého

formaãního kurzu. Mám zku‰enost

ze spoleãného Ïivota v komunitû 

s postiÏen˘mi lidmi. Zahraniãní

misie by ãlovûka jistû obohatily 

o zku‰enosti, ale vzhledem k nedo-

statku knûÏí u nás se na nû jiÏ

nechystám. Na nûjaké zvlá‰tní ãin-

nosti netrvám, jsem pfiipraven˘ dûlat

to, co bude tfieba.

Jaké v˘zvy pfiiná‰í souãasnost
kfiesÈanÛm?
Chce-li dnes kfiesÈan svûdãit o vífie,

musí b˘t jeho pfiesvûdãení pravdivé,

musí Ïít upfiímn˘ Ïivot ve vífie 

v Krista. Jeho pravdiv˘ Ïivot má b˘t

viditeln˘ i mimo kfiesÈanské spole-

ãenství. KfiesÈan má svûdãit o Kristu

cel˘m sv˘m Ïivotem. Je mnoho lidí

naslouchajících a hledajících, otevfie-

n˘ch nov˘m názorÛm. Mohou b˘t

osloveni svûdectvím pravdivého

kfiesÈanského Ïivota.

Dûkuji Vám za rozhovor i za ãaj.

Ptal se: Mgr. Miroslav Sklenáfi

NOVÝ JÁHEN PETER KOVÁČ

Jistû nikomu z vás se v posledních t˘dnech nestalo, aby nevidûl to mnoÏství

svûtel bíl˘ch, barevn˘ch, blikajících, neblikajících, sefiazen˘ch do rozliãn˘ch

obrazcÛ ãi jenom tak jakoby omylem rozsypan˘ch po stromech nebo 

v oknech domÛ, panelákÛ. Pfiiznám se, Ïe mû tato záplava svûtel kaÏdoroãnû

vybídne k zamy‰lení, proã tolik lidí investuje tolik energie (a jistû i finanã-

ních prostfiedkÛ) do nûãeho, co ve své podstatû má „jenom“ jistou estetickou

hodnotu (byÈ ne vÏdy pozorovatelnou). K porozumûní tohoto úkazu mû

nasmûrovala vûta, kterou, myslím, nemusím vysvûtlovat v jakém okamÏiku

zaznûla: „RozsviÈ si… Svûtlo je první krok k radosti!“ Musel jsem uznat, Ïe

nûco pravdy na tûch slovech bylo. VÏdyÈ svûtlo je skuteãnû podivuhodn˘

fenomén a ne jenom fyzikálnû. Nakolik je ãlovûk závisl˘ na svûtle, je zfiejmé

z metafory pro narození: „spatfiit svûtlo svûta“.

Nechci v‰ak tady psát úvahu o svûtle, tûch bylo napsáno jistû dost. Chci

vyslovit a podûlit se s vámi nûkolika slovy o to, co pro mû jako kfiesÈana zna-

menají Vánoce. Bezpochyby je kaÏdému v na‰í kulturní sféfie známo to nej-

základnûj‰í, Ïe o Vánocích slaví kfiesÈané narození JeÏí‰e Krista. Oslava

JeÏí‰ov˘ch narozenin v‰ak nese v sobû pro nás nûco nesmírnû hlub‰ího a ne

zrovna jednodu‰e vyjádfiitelného. VÏdyÈ jak je nesnadné pro rodiãe jednodu-

‰e fiíci, co pro nû znamená narození dítûte?! Vûfiící ãlovûk vnímá, Ïe BÛh se

dává poznat, Ïe komunikuje a nejenom to, Ïe je blízko a pomáhá, miluje 

a daruje sebe sama. MÛÏeme si to pfiirovnat vztahem milujícího a milované-

ho. Snad i proto se ten veãer oãekávání jmenuje ·tûdr˘. Vidím to tak, Ïe milo-

vání je právû v tom, Ïe milující se dává zcela zdarma, ‰tûdfie  i s rizikem, Ïe

mÛÏe b˘t odmítnut. Av‰ak kdo miluje, je ochoten podstoupit i tuto obûÈ bez

nároku na odmûnu. Proto mnozí usilujeme o to b˘t ‰tûdfií, otevfiení vÛãi dru-

h˘m a svûtu, b˘t opravdovû nesobeãtí.

Na poãátku vánoãních snaÏení, která moÏná nûkdy sklouznou jenom do

nákupu dárkÛ, jídla a velkolepé v˘zdoby, stojí to podstatné… Tamto a mnoho

jiného se na to nabalilo a nalepilo, aÏ z toho podstatného - z onoho velkého

zdroje Svûtla, z té podivuhodné zku‰enosti oãit˘ch svûdkÛ, proniká pramálo

svûteln˘ch paprskÛ. Vánoce pro mû vÏdy znamenají upevnûní radosti a nadû-

je ze Ïivota, kter˘ ne vÏdy je pln svûtla a radosti… S dÛvûrou pfiijímám a sla-

vím, Ïe sám BÛh se nám viditelnû ukázal a daroval skrze prost˘ Ïivot v JeÏí‰i,

jenÏ se narodil v betlémském chlévû, jehoÏ jedin˘m bohatstvím a poselstvím

je láska, ‰tûdrost ke v‰em lidem. Vánoce jsou oslavou, nûãím mimofiádn˘m,

stejnû jako narozeninová oslava. Uvûdomuji si, Ïe králové - mudrci i past˘fii

po tom, co proÏili, více nebo ménû chápajíce, ãeho se stali svûdky, se vrátili

ke své kaÏdodenní práci. Stejnû tak Josef a Maria s JeÏí‰em kráãeli vstfiíc nad-

cházejícím událostem... A v tom nacházím v˘zvu i pro sebe a odvaÏuji se

nabídnout svoji zku‰enost i vám. Pfiece i my po tûch v‰ech shonech, pfiípra-

vách a sváteãnû proÏit˘ch chvílích, chtû-nechtû vkroãíme do na‰ich dnÛ v‰ed-

ních i ‰ediv˘ch… Kladu si otázku, kolik paprskÛ jsem ochoten odráÏet, aby

nûco ze Svûtla ‰tûdrosti, ohleduplnosti, nesobeckého úsilí pro ãlovûka, jeÏ je

podstatn˘m smyslem Vánoc, proniklo a dostalo se tam, kde budu Ïít v násle-

dujících dnech, t˘dnech, mûsících.

Pfieji vám i sobû slovy z Luká‰ova evangelia: „Sláva na v˘sostech Bohu a na

zemi pokoj lidem, v kter˘ch má BÛh zalíbení!“

(Lk 2,14) jáhen Peter Kováã

V¯ZNAMNÁ JUBILEA
94 - Josef Bure‰,

90 - BoÏena ¤iho‰ková,

85 - Andûla Jandová, Anna

Melicharová

84 - Josef Vlá‰ek

83 - Jifií Dolan, Jan Novák,

Ladislav Pi‰an

82 - Rudolf Fencl, Dr. Franti‰ek

Ku‰ka, Marie Trnková

81 - Miloslav Babka

80 - Ing. Josef Bene‰, Miloslava

Pekárková

79 - Marie Hrbková, NadûÏda

Matásková

78 - Ladislav Hájek, Jaroslav

Hodan, Jarmila Kubínová, Hana

Miffková, Jifiina Syrová, Jan

·varc

77 - Marie Chaloupková, Tomá‰

Kudrle

76 - RÛÏena Jerlingová, JUDr.

Zdislav Klimt, Josef ·ourek

75 - Jifií Procházka, Zdenûk

Straka, Vladimíár ·efl

OPUSTILA NÁS
Marie Koláfiová, Angelika

Schulzová

NARODILA SE
Andrea Holá

AlÏbûta Nebfienská

Julie Podzemská

Tomá‰ Sládek

„RozsviÈ si…
Svûtlo je první krok k radosti!“
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HISTORICKÉ VOJENSKÉ VÁNOČNÍ POHLEDNICE

pro âechy daleko srozumitelnûj‰í  -

jen se do ní zaposlouchat! Mnoho

slov je úplnû shodn˘ch, asi se nefií-

ká nadarmo, Ïe ãeské kmeny pfii

stûhování národÛ vy‰ly z oblastí

kolem Dnûstru, velké ukrajinské

fieky.

Dále: Proto vy‰li do ulic, aby jejich

mafiáni skonãili. A kdyÏ stát

Ukrajina udûlá pofiádek doma, ztra-

tí ukrajinsk˘ "reket" v âesku hodnû

ze své opory souãasn˘ch "kmotrÛ"

a policie si uÏ spí‰e poradí.

A koneãnû: AÏ pÛjdete po nov˘ch

fievnick˘ch chodnících, vzpomeÀte,

Ïe je dláÏdily ukrajinské ruce za

smû‰n˘ peníz, v horku, de‰ti 

i mrazu. VzpomeÀte, kolik sebeza-

pfiení mají v sobû ty tisíce pohrda-

n˘ch, ale nezbytn˘ch pomocnic 

v restauracích, nemocnicích i do-

mácnostech, kolik je asi hofikosti

mezi tûmi, ktefií se snaÏí poctivû

vydûlávat daleko od sv˘ch rodin,

protoÏe u nich doma moÏnost není 

a âechy mají - hlavnû v Podkarpatí

-  stále je‰tû povûst pfiátelsky naklo-

nûné zemû, i kdyÏ "baÈka" Masaryk

S ohledem na blíÏící se vánoãní období pfieru‰uji sérii pfiedvádûní star˘ch

pohlednic ¤evnic a zafiazuji ukázku star˘ch vojensk˘ch vánoãních pohlednic

z období první svûtové války.

Chci tímto vzpomenout na‰ich dûdeãkÛ, ktefií jako mladí chlapci bojovali na

frontách první svûtové války. Dnes si v teple sv˘ch domovÛ sotva uvûdomí-

me, Ïe tito vojáci trávili vánoãní ãas v bitevní vfiavû ãi v lep‰ím pfiípadû

doãasnû v úkrytech zákopÛ. Mnozí z nich se pozdûji vÛbec nevrátili ke sv˘m

rodinám nebo domÛ pfiijeli s trvale podlomen˘m zdravím.

Tito vojáci se velkou mûrou zaslouÏili o vznik samostatného âeskoslovenska

v roce 1918, a proto si na nû pfii pohledu na staré vojenské vánoãní pohledni-

ce krátce vzpomeÀme.

Kö

Ukrajina je v popfiedí pozornosti:

Co se to tam vlastnû dûje? Z pokor-

n˘ch a u‰lápnut˘ch se zvedl odpor

proti tomu, aby se jejich pfií‰tím

prezidentem stal ãlovûk dvakrát

odsouzen˘ a trestan˘ za kriminální

ãiny, ãlovûk, kter˘ symbolizuje

vládu gangsterÛ, ktefií rozkradli

zemi, vládnou v ní a chtûli by vlád-

nout dál. Tomu, co se teì v Kyjevû

a jinde dûje, fiíkají "revoluce morál-

ky". Je to smutné, ale my tu revolu-

ci potfiebujeme také - alespoÀ ve

vztahu k tûm UkrajincÛm, které

máme kolem sebe. Hodili jsme je

totiÏ do jednoho pytle - pro poãetné

ãtenáfie Blesku jsou to "rusky hovo-

fiící" lupiãi, opilci, ‰pinavci, prosti-

tutky, jak˘si obtíÏn˘ Ïivel, na kter˘

se díváme  pfies prsty...

Tak pfiednû: Nejsou to Rusové, za

které je z neznalosti a pod dojmem

srpnové okupace stále je‰tû mnozí

povaÏují. Mluvená ukrajin‰tina je

ZAMYŠLENÍ UKRAJINSKÉ

uÏ dávno nefunguje. Mimochodem,

právû pfiedvánoãní ãíslo fievnického

"Kazína" pfied 75 léty pfiineslo

velk˘ ãlánek o ukrajinsk˘ch emi-

grantech v ¤evnicích. Mnozí asi

nevíte, Ïe v té dobû bylo v ¤ev-

nicích ukrajinské reálné gymnázi-

um, kde roãnû maturovalo na 50

chlapcÛ a dûvãat, ktefií dále studo-

vali napfi. na ukrajinské vysoké

‰kole v Podûbradech. Díky tehdej‰í

podpofie vlády se ¤evnice staly

neoficiálním kulturním centrem

UkrajincÛ ze ‰irokého okolí Prahy,

proslulé byly zejména jejich spole-

ãenské vánoãní veãery v "Liìáku".

Snad nám atmosféra Vánoc pomÛÏe

potlaãit v sobû tu dosavadní pfiezí-

ravost a ohrnování nosu nad nimi.

Jsou to lidé s citlivou du‰í 

a dobr˘m srdcem, moÏná bliÏ‰í

nám neÏ jiné národy, mysleme na

nû v dobrém...

A lumpy mezi sebou urãitû vychy-

tají - jen aby se jim ta revoluce

podafiila!

ob
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budou obci pfiipomínat na‰i existenci.

Srdeãná beseda na radnici oÏivila

dfiíve navázané pfiátelství spolku 

s rodi‰tûm na‰eho spolkového patro-

na.

Krátkou poznámkou se vrátím 

k na‰im oslavám. Jsme opravdu

vdûãni za ve‰kerou finanãní podporu,

a to i ze strany fievnick˘ch a spfiátele-

n˘ch spolkÛ. Také my se v‰ak snaÏí-

me jejich aktivity podporovat. Svûdãí 

o tom leto‰ní finanãní dary souborÛm

Notiãky, Klíãku a místním Baráã-

níkÛm, k jejichÏ kulatému v˘roãí

rovnûÏ blahopfiejeme. Listopadovou

schÛzi V˘boru Havlíãka nav‰tívili

spoleãnû nov˘ senátor J. Oberfalzer

se starostou a krajsk˘m zastupitelem

M. Cvancigerem. Pfiedali nám finanã-

ní dar z nadace „Letorosty“, která

podporuje národopisnou ãinnost tra-

diãních spolkÛ. Následnû jsme

zakoupili strom a skupina ãlenÛ jej

zasadila v Havlíãkov˘ch sadech, 

o které jsme vÏdy dobrovolnû peão-

vali. I letos se ãlenové pod vedením

bratra Kotûry zúãastnili nûkolika

sobotních úprav sadÛ.

Myslím, Ïe v ãlánku je jiÏ dostateãné

mnoÏství bilancí a díkÛ, závûreãn˘

veãer 11. prosince 2004 v restauraci

„U JelínkÛ“ uzavfie jeden z nejúspû‰-

nûj‰ích rokÛ Dûlnické besedy

Havlíãek. Mnû nezb˘vá neÏ popfiát

jménem spolku v‰em obãanÛm, pfiíz-

nivcÛm a ãlenÛm krásné proÏití svát-

kÛ vánoãních a aÈ je pfií‰tí rok klidn˘

a pohodov˘ aspoÀ tak, jako byl ten

leto‰ní.¨

Ing. Jifií Lebeda

V˘znamn˘ a neopakovateln˘ rok

2004 pro jeden z nejstar‰ích spolkÛ 

v ¤evnicích konãí, rok, v nûmÏ jsme

oslavili sto let nepfietrÏité ãinnosti, 

a kter˘ se sv˘m v˘znamem pro spo-

lek jiÏ nikdy nebude opakovat. Je

na‰í povinností ohlédnout se zpût 

a zhodnotit poctivou práci ãlenÛ a

pfiíznivcÛ spolku, pfiedev‰ím v‰ak

podûkovat v‰em, ktefií se zaslouÏili 

o zdárn˘ prÛbûh v‰ech akcí, jeÏ jsme

od ledna aÏ dosud uskuteãnili. Bez

Vás, na‰ich spoluobãanÛ, ktefií jste

pfiispûli sv˘mi sponzorsk˘mi dary, by

oslavy stého v˘roãí trvání Dûlnické

besedy Havlíãek nebyly zdaleka tak

rozsáhlé a zdafiilé.

Jak jsem jiÏ uvedl, patfií k obãanské 

a spoleãenské slu‰nosti po obdrÏení

daru i podûkovat. Jsme vdûãni pfiede-

v‰ím stfiedoãeskému kraji a na‰emu

mûstu za rozhodující finanãní pfiís-

pûvky spolku. Za dal‰í v˘znamné

finanãní dary touto cestou dûkujeme

J. Klápovi, Vl. Lisému (OSBET), 

P. Dragounovi, Petru Marvalovi, 

K. Vyletovi, Ing. M. Kriãkovi, Ing. P.

Kozákovi, Ing. J. âervené. Dal‰í na‰e

podûkování za ostatní finanãní dary

patfií Ing. J. Bene‰ovi, Zb. Bure‰ovi,

Vr. Hrubému, J. Hanzlíkovi, Mgr. R.

Krejãíkovi, P. Kubûnovi, J. Kut-

manovi st., J. Peckovi st., Fr. PrÛ-

chovi, J. Vrbovi, F. Zelenkovi, 

E. Wernerové a manÏelÛm DoleÏelí-

kov˘m. Tradiãním zvykem na‰eho

spolku je pfii slavnostních pfiíleÏitos-

tech tombola, která je nezisková 

a kde kaÏd˘ vyhrává. Témûfi 500 cen 

s hlavními taháky, jako bylo horské

kolo, ãi mikrovlná trouba, jsme zajis-

tili jednak z prostfiedkÛ spolku a

sponzorÛ, jednak z vûcn˘ch darÛ, za

které srdeãnû dûkujeme. Hodnotn˘mi

cenami nám pfiedev‰ím pfiispûli 

p. M. ·torek, Zd. Îáãek (ESO),

MVDr. F. Dolej‰í (Uzenáfiství

Davle), V. Klement, J. Nosek, 

Ing. Sedláãek (PENCO), R. Werenic-

kyj, J. Hol˘, O. Novotn˘ (Nissan) 

a J. Kudláãek, za dal‰í vûcné ceny

dûkujeme:

M. Kuãerovi, P. Holému, Jar.

Holému, L. Jelínkovi, V. Kutmanovi,

J. Kutmanovi ml., Ing. K. Smrãkovi,

J. ·ebkovi, V. Koukolovi, J. Vavfiiã-

kovi, J. Vavfiichovi, J. Peckovi st.,

ing. J. âervené, J. Ledvinkovi, M.

Tarantové, Zd. Wildmannovi, O. Hej-

movi, M. Novákové, J. Koukalové,

M. Opatrnému, V. Jerlingovi, manÏe-

lÛm Kreisingerov˘m, Lebedov˘m 

a Wernerov˘m. Nájemce Lidového

domu M. Kratochvíl aktivnû spolu-

pracoval po celou dobu pfiíprav 

s organizaãním v˘borem a dal bez-

platnû k dispozici v‰echny prostory

hotelu na oslavu dne 19. 6. 2004.

V̆ znamn˘ den zdokumentoval zdar-

ma na videozáznam Jan Semerád.

RovnûÏ jim patfií na‰e vfielé podûko-

vání.

Z m˘ch pfiede‰l˘ch ãlánkÛ v Ruchu

(ã.5,7), Na‰ich novinách (ã. 9,11,12)

a z v˘‰e uveden˘ch fiádkÛ je zfiejmé,

Ïe se organizaãní v˘bor spolku, napo-

sledy pod m˘m metodick˘m fiízením,

svého úkolu zhostil dobfie, dûkuji

v‰em a vûfiím, Ïe jsme pro dal‰í v˘ro-

ãí (105 let) pfiipravili pro mlad‰í

generaci dobr˘ základ a vzor a Ïe 

i na‰i pfiíznivci budou nadále spolek 

v jeho aktivitách podporovat.

Ale ãervnov˘mi oslavami jubilejní

rok neskonãil. Po prázdninách ve

dnech 25. a 26. záfií se 29 ãlenÛ 

a obãanÛ ¤evnic zúãastnilo zájezdu

do jiÏních âech. Program peãlivû pfii-

pravil a cel˘ zájezd fiídil Ing. M.

Vyleta. Úãastníci mohli v prÛbûhu

dvou dnÛ obdivovat jak technické

stavby (Îákovsk˘ most, 5etûzov˘

most ve Stádlci - pÛvodnû v Podol-

sku, atomovou elektrárnu Temelín),

tak i historické památky (JindfiichÛv

Hradec, TfieboÀ, klá‰ter v Dobré

Vodû, opevnûnou vesnici Îumberk

aj.). Málokdo z obãanÛ ¤evnic ví, Ïe

na pfiestavbû mostu ve Stádlci

v˘znamnû spolupracovali i zamûst-

nanci místního závodu SSÎ v sedm-

desát˘ch letech minulého století. 

K programu zájezdÛ spolku patfií

vÏdy pûkné posezení, které se letos 

v prostorách starého ml˘na u Trho-

v˘ch SvinÛ velmi zdafiilo. Náv‰tûvy

pivovarÛ v Tfieboni a zejména

Budvaru v âesk˘ch Budû-jovicích 

s ochutnávkami doplnily bohat˘ pro-

gram. Netradiãním zakonãením

zájezdu byla náv‰tûva právû tfiiadeva-

desátiletého nejstar‰ího ãlena spolku

Oldfiicha Krtka na jeho chatû 

v Neznakovû pfii zpáteãní cestû

domÛ. Stále svûÏí a optimistick˘

Olda se chystal na pfiezimování 

v ¤evnicích v plné síle a zdraví. Má

slibnû nakroãeno stát se nejstar‰ím

muÏem – obãanem ¤evnic.

Gratulujeme a pfiejeme Ti vydrÏ!

V sobotu 15. fiíjna zavítala pûtiãlenná

delegace spolku v ãele s pfiedsedou

Jaroslavem Kutmanem do rodi‰tû

Karla Havlíãka Borovského, do

Havlíãkovy Borové. Zde byli pfiijati

starostou obce a fieditelkou muzea,

kter˘m pfiedali ãestné uznání spolku,

zlat˘ odznak a dal‰í v˘znamné

odznaky fievnického spolku, které

DĚLNICKÁ BESEDA HAVLÍČEK - STO LET ČINNOSTI V ŘEVNICÍCH

SdruÏení NÁRUâ dûkuje za
celoroãní spolupráci v‰em,
ktefií umoÏÀují dûtem pobyt a
láskyplnou péãi v krásném
prostfiedí stacionáfie. Podû-
kování patfií Mûstskému
úfiadu v ¤evnicích, Obecnímu
úfiadu v Dobfiichovicích,
obãanskému sdruÏení Dolní
Berounka, zpravodaji Ruch,
umûlcÛm, sponzorÛm, dobro-
volníkÛm a vÛbec v‰em lidem
dobré vÛle, bez nichÏ by tato
my‰lenka nemohla b˘t realizo-
vána. Vûfiíme, Ïe na‰e spolu-
práce bude pokraãovat
i v budoucnu a Ïe se opût se
v‰emi setkáme na plese, kter˘
pfiipravujeme zaãátkem pfií‰tí-
ho roku na Zámeãku.
·Èastné Vánoce a úspû‰n˘ nov˘
rok pfieje

NÁRUâ

KURZ ITALŠTINY
Oznamujeme v‰em zájem-
cÛm o ital‰tinu, Ïe od druhé-
ho pololetí se v Mûstském
kulturním stfiedisku otevfiou
pfii dostateãném zájmu kurzy
ital‰tiny. Pfiihlá‰ky jsou 
k dispozici v MûKS, Mûstské
knihovnû a v Galerii No1.
Lze se pfiihlásit i elektronic-
ky na adrese kultura@revni-
ce.cz, staãí uvést jméno, rok
narození, adresu, telefon 
a stupeÀ pokroãilosti.
Uzávûrka pfiihlá‰ek je 15. 1.
2005.

Odkoupíme v˘konná

kamna na pevná paliva.

Nabídky volejte na

mobil: 604 545 038
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DETAIL

bude pfiipraven systém v˘strahy, kter˘ bude vyuÏívat

spektra komunikaãních prostfiedkÛ – rozhlas, internet

– www, e-maily, sms,... � návrh technick˘ch variant

systému vã. finanãních nárokÛ v provedení

budou provûfieny postupy a organizace prací v pfiípa-

dû povodÀového nebezpeãí, vã. aktualizace informa-

cí o dostupnosti techniky a materiálu

vyhotovit materiál, kter˘ bude popisovat smûfiování

mûsta v mnohaletém horizontu, jak se profilovat,

komu mûsto zatraktivnit, jaké sluÏby budovat 

� pro velké investiãní akce zhotovit  finanãní plán

rozvoje (pfiesahující jedno aÏ dvû volební období) -

rozdûlení voln˘ch fin. prostfiedkÛ mezi akce v ãase

bude navrÏen postup prací na revizi územního plánu

definovat zájmy ¤evnic v rámci spolupráce regionu

Dolní Berounka � vybrat partnerské obce v âR

� ovûfiit stav spolupráce s partnersk˘m mûstem

Spilern, pfiíp. vybrat jiná mûsta k oslovení

zahájení zpracování provádûcích projektÛ 

�Ïádosti na finanãní podporu této akce na evropské

fondy � v˘stavba 

obnova a rekonstrukce vodních zdrojÛ

stanovení dlouhodobého v˘hledu poãtu ÏákÛ 

� projekt nové budovy ‰koly vã. tûlocviãny a ‰kolní

jídelny � kapacity M·

soupis lokalit � záloÏní prÛjezd mûstem (získat

pozemek – uhelné sklady) � rozpoãty podle loka-

lit � stanovení priorit � fie‰ení prÛjezdu

nákladních vozÛ mûstem � stanovení pátefiních

komunikací – vykoupení pozemkÛ

zpomalovací prahy

studie s rozpoãtem - úprava interiéru � pfiebudo-

vat radnici tak, aby vyhovovala souãasn˘m náro-

kÛm na provoz úfiadu jak pro obãany, tak pro pra-

covníky úfiadu /bezbariérov˘ pfiístup, vybavenost ,

zru‰it obfiadní síÀ – vyuÏití zámeãku, …/

zprÛchodnûní 

soupis lokalit � rozpoãty podle lokalit � prio-

rity jednotliv˘ch lokalit � stanovit podmínky pro

spolufinancování chodníkÛ obãany

soupis lokalit � rozpoãty podle lokalit � sta-

novení priorit 

pfiipravit zámûr vyuÏití zámeãku � soupis potfieb-

n˘ch investic (rozpoãty)

studie dokonãení úprav

náv‰tûvní fiád

zimní – kde solit, nesolit � letní – priority údrÏby

a úklidu

definovat zámûr revitalizace Lesního divadla +

pfiedbûÏn˘ rozpoãet

ÚKOL

v˘straÏn˘ povodÀov˘ systém

kontrola postupÛ povodÀové komise/revi-

ze protipovodÀového plánu

strategie rozvoje mûsta

územní plán

vzájemná spolupráce a v˘mûna informací

s partnersk˘mi obcemi a mûsty (âR, regi-

on Dolní Berounky, zahraniãí)

systém PR - ¤evnice

kanalizace spla‰ková

vodovod

‰kola - stanovení dlouhodobého v˘hledu 

z hlediska poãtu ÏákÛ v Z·, M· 

zaji‰tûní dostateãn˘ch kapacit ‰kol

komunikace 

radnice

pû‰í propojení námûstí s nádraÏím - pro-

vizornû

chodníky

parkovi‰tû

vyuÏití zámeãku

úprava a obnova parku Havlíãkovy sady 

celoroãní plán údrÏby komunikací - TS

dokonãit pfiestavbu a doplnûní potfieb

Lesního divadla

KATEGORIE ÚKOLÒ

Povodnû - pomoc obãanÛm pfii
odstraÀování následkÛ povodní 
a zlep‰ení protipovodÀov˘ch opat-
fiení

Rozvoj mûsta (strategie mûsta
samotného i v rámci regionu)

Komunikace a PR

Tváfi mûsta a jeho vybavenost

odpovûdn˘

Zdráhal

Cvanciger

Cvanciger

Dudák

Cvanciger

Drvota

Cvanciger

Cvanciger

Cvanciger

Zdráhal

Dudák

Zdráhal

Zdráhal

Zdráhal

Zdráhal

Cvanciger

Cvanciger

Dudák

Zdráhal

Cvanciger 

priorita 

1

2

1

2

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

pfiedpokl.
termín

30/6/2005

30/6/2005

30/9/2005

30/9/2005

31/3/2005

30/4/2005

31/12/2008
pozn.:termín

zasahuje do dal-
‰ího voleb. obd.

31/12/2005

31/10/2006

31/3/2005

31/3/2005

30/6/2005

31/3/2005

31/1/2005
31/3/2005
31/3/2005
31/3/2005

31/5/2005

31/6/2005

31/3/2005

31/3/2005

31/3/2005

30/4/2005

VáÏení obãané,

rada mûsta ve spolupráci s uÏ‰ím t˘mem zástupcÛ fievnické organisace Obãanské demokratické strany a volebního sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Na‰e ¤evnice vypracova-

la materiál „Plán pro ¤evnice“, kter˘ Vám nyní pfiedkládáme.  Plán pro ¤evnice schválila rada mûsta na svém zasedání dne 6. prosince 2004. Plán pro ¤evnice obsahuje cha-

rakteristiku nûkter˘ch zásadních aspektÛ dal‰ího rozvoje na‰eho mûsta.  Cílem materiálu je poskytnout základ pro dal‰í práci rady mûsta a mûstského úfiadu a zároveÀ vytvo-

fiit v˘chodisko pro vypracování strategického dlouhodobého plánu rozvoje ¤evnic, kter˘ by následnû schválilo zastupitelstvo mûsta.

V Plánu pro ¤evnice najdete struãn˘ popis jednotliv˘ch úkolÛ v nûkolika základních oblastech spolu s termíny, v nichÏ by mûl b˘t vypracován podrobnûj‰í dokument k dané-

mu úkolu, resp. v nûmÏ by mûl b˘t úkol dokonãen. U kaÏdého úkolu je uveden i ãlen rady mûsta, kter˘ za jeho splnûní odpovídá.

Plán pro ¤evnice není zam˘‰len jako nemûnn˘ dokument.  Právû naopak, vûfiíme, Ïe vyvolá diskusi mezi obãany a Ïe rada mûsta obdrÏí Va‰e pfiipomínky, námûty i kritiku.

Pfiedpokládáme, Ïe v polovinû pfií‰tího roku podrobíme Plán pro ¤evnice revizi, pfii níÏ vyuÏijeme i Va‰e podnûty.  

Va‰e pfiipomínky k Plánu pro ¤evnice nám mÛÏete sdûlovat e-mailem na adresu starosty star@revnice.cz nebo místostarosty zdrahal@revnice.cz, písemnû k rukám starosty

nebo místostarosty a samozfiejmû i osobnû kterémukoliv ãlenu rady mûsty, tj. starostovi Miroslavu Cvancigerovi, místostarostovi Václavu Zdráhalovi a radním Jifiímu

Drvotovi, Pavlu Dudákovi a Vladimíru Kfiivánkovi.

Pfiejeme Vám klidné vánoãní svátky a mnoho zdraví a ‰tûstí v novém roce.

Rada mûsta

PLÁN PRO ŘEVNICE
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DETAIL

definovat cíle programu a rozsah aktivit, kter˘mi

budou ¤evnice ovlivÀovat stav vefiejného prostran-

ství i pfiilehl˘ch soukrom˘ch nemovitostí � popsat
zpÛsoby monitoringu a motivaãních ãinitelÛ k dosa-

Ïení definovan˘ch cílÛ

zámûr – vytipování lokalit + pfiedbûÏn˘ rozpoãet, sta-

novení priorit � projekt � realizace

vznik klidové zóny s moÏností posezení, obnovení

schodi‰tû ke hfibitovu, osvûtlení � zadání studie
(projektu) / popis poÏadovan˘ch prací, vã. rozpoãtu

posílení elektfiiny ke Tfiebani,  v˘hled na r. 2005 a

dále � popis a vyãíslení nákladÛ pro mûsto

definovat zadání studie pro arch. ateliéry � poptat

ateliéry � konfrontovat se strategií mûsta a územním
plánem

definovat zadání studie pro arch. ateliéry � konfron-
tovat se strategií mûsta a územním plánem

definovat zadání studie pro arch. ateliéry � poptat

ateliéry � konfrontovat se strategií mûsta a územním
plánem

definovat toky informací, kompetence a zodpovûd-

nosti � IT audit � zámûr „computerizace agend“

(rozpoãet, pfiínosy)  � personální zaji‰tûní a organi-
zace

stanovit „postup zpracování rozpoãtu“ (kdo co pfii-

praví, dokdy, v jaké struktufie, jak˘ bude schvalovací

proces, ...)

kontrola sebran˘ch dat, anal˘za

popis lokalit (komu patfií, jak je zapsáno) � stanove-
ní priorit fie‰ení

provést inventuru ve‰kerého majetku mûsta a zpÛso-

bu jeho vyuÏití; sestavit pfiehled majetku mûsta �
zmapování nemovitostí v majetku mûsta

provést revizi vyhlá‰ek mûsta � doporuãení ke zmû-
nám, nové vyhlá‰ky

poÏadavky na fungování mûstské policie � vyhod-
notit systém reportingu/monitoringu 

návrh systému zásobníku (v‰echny podnûty zamûst-

nancÛ úfiadu, ale hlavnû obãanÛ budou umístûny v

databázi,  pravidelnû bude provûfiováno, jak byly

podnûty vyfiízeny, pfiíp. kdy k jejich vyfiízení dojde)

pfiipravit materiál pro zastupitelstvo � spolupráce s

RRA a KÚ pfii vypracování koncepce � svozov˘

dvÛr � revize majetkové úãasti mûsta v Ekos s.r.o.

� revize územního plánu

zpracování popisu negativních vlivÛ na Ïivotní pro-

stfiedí v ¤evnicích

návrh vã. pfiedbûÏn˘ch rozpoãtÛ � cyklostezky �
nauãné stezky v ¤evnicích a okolí

principy spolupráce mûsta a ‰kolsk˘ch zafiízení

(komunikace, kontrola,…)

pfiipravit plán akcí � nabízet k pronájmu agenturám
apod.

stanovit principy

ÚKOL

program „Vlídné mûsto“

kanalizace de‰Èová

úprava obecních pozemkÛ pod hfibitovem

energetika

provedení úprav nám. Jifiího z Podûbrad 

a pfied kostelem; spojení ul. PraÏské a

námûstí kolem kostela (park)

architektonick˘ návrh dokonãení prostran-

ství kolem Zámeãku

provedení úprav Palackého nám.

vlastní chod úfiadu

rozpoãet 

tech. sluÏby - v˘sledky anal˘zy ãinnosti

TS – pfiijmout opatfiení

zaji‰tûní v˘kupu nebo pfievodu pozemkÛ ,

které jsou pro fungování mûsta nezbytné

majetek mûsta 

revize vyhlá‰ek mûsta

dodrÏování pofiádku

zásobník úkolÛ

kroky vedoucí k regulaci skládky

vlivy na Ïivotní prostfiedí

rozvoj sportovi‰È

‰koly

ãinnost Lesního divadla

grantová politika

KATEGORIE ÚKOLÒ

Správa mûsta a jeho hospodafiení

Îivotní prostfiedí   

Vzdûlání, kulturní, sportovní a
spoleãenské vyÏití

odpovûdn˘

Dudák

Cvanciger

Dudák

Kfiivánek

Dudák

Dudák

Dudák

Zdráhal

Zdráhal

Zdráhal

Zdráhal

Zdráhal

Dudák

Cvanciger

Drvota

Zdráhal

Dudák

Kfiivánek
Drvota
Dudák

Cvanciger

Cvanciger

Cvanciger

priorita 

13

14

15

2

4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

1

3

1

pfiedpokl.
termín

30/6/2005

31/12/2005

31/12/2005

31/5/2005

30/4//2005

30/9//2005

31/3//2005

31/5/2005

30/11/2005

31/3/2005

30/6/2005

31/3/2005

31/12/2005

31/3/2005

31/1/2005

31/5/2005

31/12/2005

30/9/2005

30/6/2005

31/3/2005

31/5/2005
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FATHER CHRISTMAS V ŘEVNICÍCH
Joan Rust jsem se v hluboce pfied-
vánoãním ãase pfii‰la zeptat, jak
slaví její rodina Vánoce v ¤ev-
nicích. Zda dodrÏují i tady anglické
zvyky a jaké to vÛbec jsou. Joan
sedûla v útulném vánoãnû vyzdobe-
ném domû plném svût˘lek a na
pianû mûla rozloÏené krásnû zaba-
lené dárky.
Pfii‰li jsme z Anglie pfied dvanácti

lety se v‰emi zvyky. Vánoce slavíme

jinak. Hlavnû o den pozdûji a to

povaÏuji za ‰tûstí. Ví‰, je hezké

vûdût, Ïe za okny vedlej‰ího domu,

na‰i sousedé a na‰i pfiátelé uÏ slaví

ãeské Vánoce, ale my jdeme pûknû

spát a ráno se

probouzíme

s pocitem, Ïe

dole ãeká

o z d o b e n ˘

stromeãek a

pod ním je

s p o u s t a

dárkÛ. TakÏe

·tûdr˘ den je

pro nás velice tich˘ ãas…Dáme si

spoleãnou veãefii, ale zatím bez

dárkÛ. A pokud jsou v anglické rodi-

nû malé dûti, jdou spát myslíc ne na

JeÏí‰ka, ale na Father Christmas,

kter˘ pfiichází v noci do domu komí-

nem, pfieskakuje oheÀ v krbu a pfii-

ná‰í dárky pod stromeãek. 

Myslela jsem, Ïe v Anglii se nadû-
lují dárky do punãochy?
Takov˘ zvyk také máme. Na ·tûdr˘

veãer dûti zavû‰ují na pelest postele

punãochu s vírou, Ïe vprostfied noci

pfiijde Father Christmas do jejich

pokoje a dá jim do punãoch malé

dáreãky. Tyto dáreãky si mohou dûti

rozbalit hned po probuzení, ale ty

vût‰í, co jsou pod stromeãkem se

otvírají aÏ po snídani. Pamatuji si

ten fantastick˘ pocit, kdyÏ jsem jako

malá ‰la 24. do postele a vûdûla

jsem, Ïe musím spát a Ïe pfiijde

Father Christmas. A Ïe ho zase neu-

vidím. Dûti v Anglii, je‰tû neÏ jdou

do postele, nechávají u krbu sklenku

whiskey a takov˘ pro Anglii speci-

fick˘ ovocn˘ koláãek pro Father

Christmas a taky krátk˘ dopis se

slovy „dûkuji ti mnohokrát“. A kdyÏ

pak dûti spí, rodiãe vypijí whisku,

snûdí koláãek a odpoví téÏ krátkou

zprávou „není zaã“ nebo nûco v tom

smyslu a také „uÏijte si Vánoce“.

Jak se dûtem Father Christmas
zobrazuje?
V Anglii neb˘vá mnoho snûhu, pfie-

sto vûfiíme, Ïe Father Christmas kfii-

Ïuje oblohu na saních se spfieÏením

‰esti jelenÛ a Ïe pfiistává na stfie‰e,

aby mohl prolézt tím komínem.

Proto máme ve zvyku vytváfiet umû-

l˘m snûhem snûhové stopy na pod-

laze od krbu smûrem ke stromeãku.

Malé dûti tomu pak nemohou uvûfiit!

TakÏe v Anglii si dûti také pí‰í o
dárky?
Ano, ale dopisy pro Father

Christmas pak hází do krbu, aby

zpráva vy‰la ven komínem. 

Pamatuji si, jak jeden z m˘ch synÛ,

kdyÏ byl mal˘, napsal nûco jako:

„Drah˘ Father Christmas, k Váno-

cÛm bych si pfiál tohle a tohle…“,

prostû seznam opravdu drah˘ch

dárkÛ, a tak mu fiíkám: „Tome, to

toho chce‰ od Father Christmas 

k VánocÛm opravdu moc!“ a on mi

fiíká: „To je dobr˘, mami, o ty levn˘

vûci si fiíkám vám a jemu jen o ty

drah˘, neboj!“ Zmohla jsem se jen:

„Oh, dûkujeme!“ a museli jsme kou-

pit i ty drahé dárky místo Father

Christmas.

Jak vypadá vá‰ slavnostní den,
kdyÏ si rozbalíte dárky?
Pfies celé odpoledne pfiipravujeme

vánoãní veãefii, coÏ je krÛta se

spoustou rÛzné zeleniny. Tady je tro-

chu problém, protoÏe na‰i ãe‰tí pfiá-

telé mají dávno po Vánocích a chodí

nás nav‰tûvovat. Chtûjí si s námi dát

sklenku vína, ale já vafiím a vafiím a

váfiím. Já jim vlastnû to samé dûlám

24...

Je‰tû mi povídej o jídle. Kapra jste
nikdy nezkusili?
Kapr mi tedy opravdu nechutná. Ale

povím ti nûco veselého. KdyÏ jsme

sem poprvé pfiijeli pfied dvanácti

lety, bylo nemoÏné koupit celou

krÛtu. Ale v Praze jsem sehnala jed-

notlivé porce. Stehna, kfiid˘lka, prsa.

Tak jsem je v‰echny koupila a se‰ila

je dohromady. Vytvofiila jsem nûco,

co mûlo dvoje prsíãka, tfii steh˘nka,

tfii kfiid˘lka … Dala jsem na to bylin-

ky, upekla a mûlo to b˘t pfiekvapení

pro rodinu. Zeptali se: „Sehnala jsi

krÛtu?“ Tak jsem odpovûdûla:

„Nûco takového…“ a kdyÏ to vidûli,

v‰echny ty nohy a kfiídla, fiekli jen:

„BoÏe mÛj, to vypadá jako krÛta 

z âernobylu!“ Pfií‰tí rok jsme sehna-

li celou krÛtu nûkde ve Svinafiích,

tak jsme se tam vypravili, abychom

tu krÛtu vyzvedli, ale ona byla Ïivá!

A tak jsme tomu chovateli fiekli:

„Musíte ji nejprve zabít!“ a on fiekl:

„To nemÛÏu, nemám na to povolení,

to není moje práce!“ TakÏe jsme

krÛtû dali sbohem.

Pfií‰tí rok jsem v ¤evnicích douão-

vala jednoho mladíka k maturitû.

Uãila jsem ho vlastnû zadarmo, ale

kdyÏ jsem zjistila, Ïe jeho táta chová

krÛty, fiekla jsem mu: „Dobfie, mÛÏe‰

mi zaplatit krÛtou!“ Byla to první

celistvá krÛta, kterou jsme tu mûli.

Teì uÏ samozfiejmû takov˘ problém

není. Je‰tû máme ve zvyku jíst spe-

ciální ovocn˘ koláã s marcipánem,

kter˘ je posypan˘ mouãkov˘m

cukrem, takÏe vypadá jako ze snûhu,

a pudink. Ten je ale jin˘, neÏ znáte

vy.

Jaké máte zvyky u stolu?
Se ‰tûdroveãerní veãefií si dáváme

tzv. christmas crackers. Vypadá to

jako zabalen˘ vánoãní dárek, kter˘m

zatfiepete a on bouchne! KdyÏ jsem

je‰tû uãila 

v fievnické zá-

kladní ‰kole,

dala jsem jed-

nou dûtem za

úkol vyrobit

jeden takov˘

c h r i s t m a s

c r a c k e r .

Dovnitfi se

dává papírová ãepice, dáreãek, nûja-

k˘ vtip napsan˘ na papífie a tfieba

sladkosti. TakÏe neÏ se pustíme do

krÛty, kaÏd˘ dostane jeden cracker.

Teì je uÏ mÛÏete koupit i v praÏ-

ském obchodu Marks&Spencer’s,

ale to je pûknû drahé.

V Anglii je je‰tû jedna úÏasná tra-
dice, kterou bychom mûli pfie-
vzít…
Velice v˘znamn˘ den v Anglii je

je‰tû 26. prosinec. ¤íkáme mu

„Boxing day“, coÏ není odvozeno od

boxu jako sportu, ale od anglického

slova „box“, coÏ je krabice. A to

proto, Ïe tehdy chudí lidé pfiicházejí

s krabicí do domÛ sv˘ch ‰éfÛ, aby

vybrali nûjaké peníze.

Já miluju Vánoce! Zvlá‰tû kdyÏ je

sníh! KdyÏ napadne hodnû snûhu, je

super, Ïe ãlovûk nemusí nikam cho-

dit. To je skvûl˘!

Dûkuji za krásné povídání, pfieji
‰Èastné Vánoce a aby byl Father
Christmas ‰tûdr˘ … A co ty dárky
tady na pianu?

Helena Rytífiová

PILÁTOVA
ŽENA

„V 19. století se v Anglii Vánoce je‰tû neslavily. AÏ kdyÏ se královna Viktorie pro-

vdala za habsburského prince Alberta z Nûmecka, dostaly se k nám evropské vánoã-

ní zvyky a tradice jako zdobení stromeãku, dárky a koledy. Do té doby byly Vánoce

jen studen˘m a smutn˘m obdobím. I kdyÏ pro mne je tfieba dobré, Ïe se k nám 

z Nûmecka nedostal zvyk jíst rybu, protoÏe já váÏnû nemám ráda kapra. Ale dodnes

nevím, odkud se vzal zvyk jíst krÛtu… No, kaÏdopádnû Vánoce se v Británii slaví jen

díky královnû Viktorii“.

V chrámu sv. Mofiice se v nedûli 

28. 11. uskuteãnilo nev‰ední diva-

delní pfiedstavení. Zavítal k nám

soubor Divadla Miriam se hrou

Pilátova Ïena. Jednalo se o inscena-

ci z projektu Divadlo v chrámu,

jehoÏ cílem je moderní nadãasov˘

text nejen umûlecky ztvárnit, ale

umocnit ho je‰tû sakrálním prostfie-

dím. Dílo autorky Gertrudy le Fort

(1876-1971) pro chrámové provede-

ní upravil reÏisér a scénárista Tomá‰

Vondrovic. Hra mûla premiéru letos

v lednu v Praze. 

Pfiíbûh manÏelky Piláta Pontského

Claudie Proculy, která se marnû

snaÏí zabránit odsouzení Krista, 

v sobû nese rysy velké tragédie. Jde

o drama, ve kterém se prolíná láska,

provinûní, moÏnost a nemoÏnost

odpu‰tûní a smysl obûti. Stroh˘ text

autorky umûlecky zdafiile doplÀuje

v˘bûr duchovní poezie a pÛsobiv˘

varhanní doprovod Kamila Dole-

Ïala. Hereãky Lucie Trmíková

(Claudia) a Elena Strupková (sluÏ-

ka) hrály s velk˘m nasazením 

a naprosto profesionálnû. Jednodu-

ché vkusné kost˘my ponechaly pro-

stor fantazii a velice pûknû ladily

s prostfiedím.

Lze jen litovat nízké úãasti divákÛ,

kterou pravdûpodobnû ovlivnila 

i soubûÏná slavnost v kapli na

Karl‰tejnû, kam zavítala fiada pravi-

deln˘ch náv‰tûvníkÛ fievnického

kostela. Za úÏasn˘ umûleck˘ záÏitek

patfií podûkování nejen hercÛm, ale 

i Mûstskému kulturnímu stfiedisku,

které akci organizovalo.

Mgr. Miroslav Sklenáfi

JOSEF PEPA NOS
Pfiedposlední lednovou nedûli

(23.1.) budeme mít v‰ichni pfiíleÏi-

tost vyzkou‰et si, jak na nás pÛsobí

písniãky Pepy Nose. Zda se chytne-

me za nos, od srdce se zasmûjeme,

urazíme se nebo mu dáme za prav-

du. Urãitû to nebude nuda a ztracen˘

ãas. Pfiijìte si poslechnout jak se

na‰i nedávnou minulost a Ïhavou

souãasnost dívá bfiitk˘ a zároveÀ

bezelstn˘ písniãkáfi, jogín a vegetari-

án Pepa Nos.

Pozvání do ãerno‰ického Club Kina

20. 12. 18.00 hod.

VÁNOCE S PRAMÍNKEM
Vánoãní koledy – Lidov˘ soubor

Pramínek âerno‰ice a jeho hosté.

19. – 23. 12. – KRTEâEK
v˘stava obrázkÛ ZdeÀka Müllera

nedûle 19. 12. 2004 zahájení v˘sta-

vy ve 14.00 hod., 20. – 23. otevfie-

no od 10.00 do 18.00 hod.,

vstupné 10,-

mail: kultura@mestocernosice.cz,

www.mestocernosice.cz

Dobřichovické mžení
v Sále MUDr. Fürsta
15. ledna, sobota v 19.00 hod.

Divadlo pro vût‰í a dospûlé diváky

DIVADELNÍ SPOLEK K¤OVÍ
„HAJN¯ USNUL V LESE“
Bláznivá fra‰ka podle Vlasty

Buriana a E. A. Longena*

22. ledna, sobota v 15.00 hod.

Pfiedstavení pro dûti 

DIVADLO KRAB „CÍSA¤OVY
NOVÉ ·ATY“
Klasická pohádka H. CH. Andersena
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MIKULÁŠSKÝ POCHOD
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Stalo se jiÏ tradicí, Ïe dûti matefi-

ské ‰koly pfii‰ly s vánoãním pro-

gramem do fievnického penzionu.

Zpívaly, tancovaly a hlavnû pfii-

nesly hodnû radosti, která tak

ãasto mezi námi chybí.

Doprovod na elektrické pianko

obstarala paní uãitelka, ale hlav-

nû stojí za zmínku v˘kon

Honzíka Sklenky (foto vpravo),

kter˘ celému vystoupení dával

rytmus dfiívky (clicks). Dûti si

vystoupení zopakovaly i v sobotu

na Zámeãku a dal‰í t˘den pfii

„Zlobil jsem babiãku a kopnul kamaráda. Budu hodnej, slibuju.“ „Dobfie,

tak tady má‰ bonbon a bûÏ dál.“ 

Tfietí prosincov˘ den se kolem páté hodiny u Staré hájovny zaãali schá-

zet rodiãe s dûtmi. âekal je tajemn˘ pochod pln˘ nástrah a pfiekvapení.

Mihotavá svûtla svíãek ukazovala v‰em cestu. Jako první ãertíci vystra-

‰ili dûti. Nebo naopak? Na stano-

vi‰tû, kde ãekali dva andûlé, do‰li

nûktefií na‰i malí kamarádi s nejed-

nou slzou v oku. V‰ichni svornû

tvrdili, Ïe byli hodní, ale kdyÏ jim

andûl fiekl, Ïe v tom pfiípadû nepo-

tfiebují bonbonek jako ochranu

proti ãertÛm, tak se rozpomnûli na

v‰echno, co provádûli, a divÏe si

své „hfiíchy“ nevym˘‰leli. V cíli

ãekal Mikulá‰ a za básniãku ãi pís-

niãku dával sladkou odmûnu. Ten,

kdo byl vyãerpán po nároãné

cestû, se mohl posilnit bufity 

a limonádou. Ke spoleãnému tábo-

ráku dorazilo pfies pûtatfiicet lidi-

ãek a nejen díky nim se v‰echno

povedlo.

Mikulá‰sk˘ pochod pofiádali

Tuláci (www.tulaci.cz), Metro-

nomy CZ a potraviny Nosek.

V‰em dûkujeme a pfií‰tí rok Na

shledanou.

Lucka Zdráhalová

DĚTI
ROZDÁVALY

RADOST
besídkách pro rodiãe a pozvané

hosty.

Koncem prosince se s na‰í matefi-

skou ‰kolou rozlouãí paní uãitell-

ka M. Kováfiová, která se vûno-

vala dûtem cel˘ch 36 let. Získala

si velkou oblibu pro své vfielé a

matefiské city k dûtem. Pfiejeme

paní Maru‰ce a Vám v‰em ãtená-

fiÛm vlídné Vánoce, zdraví a ro-

dinné ‰tûstí.

Za cel˘ kolektiv matefiské ‰koly

J. âerná

ruch12c  16.12.2004  20:34  Stránka 8



Ruch 12/200410

snadném vítûzství mezi mlad‰ími
ve Zdicích rozhodl hrát turnaj star-
‰ích dûtí. Oba ani jednou nepro-
hráli. Pfii neúãasti Jindfiicha se
suverénním vítûzem turnaje mlad-
‰ích a kategorie do dvanácti let
stal Ondfiej Franc (nar. 1995),
kter˘ soupefiÛm povolil jen jednu
remízu. Martin Derco a Michal
Mach (oba nar. 1996) v Rakovní-
ku obsadili ãtvrté a páté místo 
v kategorii do deseti let. Kategorii
‰estnáctilet˘ch vyhrál Jan ·áfr
(nar. 1991, Sokol Bu‰tûhrad),
mezi desetilet˘mi byl opût nejlep-
‰í Jakub Haman (nar. 1996, ·K
Kladno).

·tûdré ¤evnice
Koncem listopadu obdrÏel ‰acho-
v˘ klub od mûsta ¤evnice pfiíspû-
vek na práci s mládeÏí ve v˘‰i
30000,- Kã na 24 dûtí ze ‰acho-
v˘ch krouÏkÛ, ktefií mají trvalé
bydli‰tû v ¤evnicích (celkem do
‰achového krouÏku dochází kolem
ãtyfiiceti dûtí). Pfiíspûvek ve v˘‰i
10000,- Kã jsme od mûsta obdrÏe-
li uÏ vloni. Z rozhovorÛ se ‰acho-
v˘mi funkcionáfii z jin˘ch oddílÛ
vím, Ïe podpora od mûsta v tako-
vé v˘‰i je nûãím naprosto v˘ji-
meãn˘m, protoÏe investice do
zájmové ãinnosti mládeÏe nejsou
na vût‰inû míst zrovna na denním
pofiádku, pfiestoÏe se jistû jedná 
o investici velmi perspektivní.
Radû mûsta ¤evnic dûkujeme za
tuto podporu a za prozíravou poli-
tiku pfii práci s mládeÏí vÛbec.
Pfiíspûvek byl vyuÏit k nákupu
‰achového materiálu, zejména
jsme dokoupili potfiebn˘ poãet
‰achov˘ch hodin, trofejí do ‰acho-
v˘ch turnajÛ pro dûti a uvaÏujeme
je‰tû o nákupu ‰achové literatury.
·tûdré v‰ak není jen mûsto, uÏ
podruhé vûnovala ‰achovému
krouÏku sponzorsk˘ dar ve v˘‰i
20000,- Kã firma Abasto s.r.o.
Tento dar bude vyuÏit zejména na
zaji‰tûní úãasti dûtí na rÛzn˘ch
‰achov˘ch akcích v pfií‰tí sezónû.
Firmû Abasto, zejména jejímu
majiteli, panu Martinu Dercovi,
tímto také dûkujeme.

¤e‰ení úlohy z minulého ãísla:
Pozice z partie Jan Paukert –
Tomá‰ Roseck˘ po 19. tahu bílé-
ho, bíl˘: Kc1, Dc2, Vd1, Vh1,
Sd2, Sd3, Je2, Jg5, a3, b2, c4, e5,
g4, h3, ãern˘: Kg8, Db6, Va8, Vf8,
Sd7, Se5, Jc7, Jf5, a7, b7, c5, d6,
g6, h7 otázka znûla, jak˘ obrat
vedoucí k v˘hfie vymyslel ãern˘.
Odpovûì. 19. Sa4! Stfielce nelze
brát, protoÏe by pfii‰lo Dxb2 mat.
Bíl˘ tedy musel uhnout dámou na
b1 a ãern˘ získanou materiální
v˘hodu po tazích 20. Db1 Sxd1
21. gxf5 Sxe2 22. Sxe2 Vxf5
nekompromisnû prosadil.

Jan Paukert

Rekordní turnaj
ve Zdicích

Se znaãn˘m zpoÏdûním letos

zaãalo základní kolo Krajského

pfieboru mládeÏe turnajem ve

Zdicích, kter˘ se hrál 17.11.

Skuteãnost, Ïe se dûti na zaãátek

oblíbeného cyklu turnajÛ opravdu

tû‰ily, dokázala rekordní úãast, ve

v‰ech kategoriích hrálo celkem 87

dûtí, coÏ je absolutní rekord v his-

torii soutûÏe v na‰em regionu.

Oproti minul˘m sezónám se star-

tovní pole rozdûlilo na dva turna-

ŠACHY je, jeden pro kategorie do dvanác-

ti let a druh˘ pro star‰í. To svûdãi-

lo hlavnû mlad‰ím dûtem, které

mají daleko vût‰í ‰anci prosadit se

ve vlastní kategorii, neÏ ve spoleã-

ném turnaji se star‰ími. Mezi dva-

nácti ãleny fievnické v˘pravy si

nejlépe vedl Jindfiich Paukert (nar.

1994), kter˘ suverénnû vyhrál tur-

naj mlad‰ích ÏákÛ, kdyÏ ‰est partií

ze sedmi vyhrál a ve vzájemné

partii s oddílov˘m kolegou

Ondfiejem Francem (nar. 1995) se

rychle dohodli na remíze. Ondfiej

Franc s pûti v˘hrami a dvûma

remízami obsadil druhé místo.

Skvûle si poãínal také Martin

Derco (nar. 1996), kter˘ skonãil

druh˘ v kategorii do deseti let.

Dobfie se uvedla i Petra Havlíková

(nar. 1994), která na svém vÛbec

prvním turnaji uhrála 3 body a

skonãila ãtvrtá mezi mlad‰ími dív-

kami.

Ménû se fievnick˘m dafiilo v turna-

ji star‰ích dûtí, jediná medailová

pozice zbyla na Patrika Krejãího

(nar. 1993), kter˘ obsadil tfietí

místo v kategorii do dvanácti let.

V̆ jimeãné postavení mezi dûtmi 

v regionu prokázal Václav

RÛÏiãka (nar. 1994, ·K Kladno),

kter˘, aã vûkovû patfií mezi mlad‰í

dûti, hrál mezi star‰ími a dokázal

cel˘ turnaj mezi ‰estnáctilet˘mi

borci vyhrát. Vítûzem kategorie do

‰estnácti let se stal Michal

Schmalz (nar. 1991, Sokol

Bu‰tûhrad), ãtrnáctileté vyhrál

Václav RÛÏiãka, mezi desetilet˘mi

byl nejlep‰í Jakub Haman 

(nar. 1996, ·K Kladno).

Turnaj se hrál jako Pfiebor mûsta

Zdice, pofiadatelé pfiipravili trofeje

pro vítûze a fiadu vûcn˘ch cen pro

dal‰í úãastníky. Ceny pfiedával sta-

rosta mûsta Zdice pan Miroslav

Holotina.

Základní kolo krajského pfieboru

pokraãovalo druh˘m turnajem 4.

12. v Rakovníku. Se‰lo se celkem

49 dûtí a startovní pole bylo opût

rozdûleno na dva turnaje. Ze

¤evnic pfiijelo osm dûtí a opût se

ve startovním poli rozhodnû

neztratily, kdyÏ Jan ·vach (nar.

1992) dokázal vyhrát turnaj ãtr-

náctilet˘ch, následován Jindfii-

chem Paukertem (nar. 1994) na

druhém místû, kter˘ se po aÏ pfiíli‰

DruÏstvo Z· ¤evnice (vpravo) v akci

Vítûzové obou turnajÛ ze Zdic: Jindfiich Paukert (vlevo) vyhrál mezi mlad-
‰ími, Václav RÛÏiãka mezi star‰ími dûtmi.

Z ptaãí perspektivy to vypadá hezky uspofiádanû, ve skuteãnosti bylo ve
Zdicích dost Ïivo.

Pfiebor ‰kol – ani
propad, ani úspûch

V úter˘ 30.11. se ãtyfiãlenné druÏ-

stvo Z· ¤evnice ve sloÏení

Jindfiich Paukert (5B), Tomá‰

·Èastn˘ (5B), Martin Derco (3B) a

Jan Michálek (5B) zúãastnilo kraj-

ského kola pfieboru ‰kol v ‰achu v

kategorii mlad‰ích ÏákÛ, ve které

startovalo celkem 15 druÏstev.

V̆ konnost hráãÛ na jednotliv˘ch

‰achovnicích fievnického druÏstva

byla velmi rozdílná, takÏe osmé

místo, na kterém nakonec druÏ-

stvo skonãilo, nelze povaÏovat za

propad, Ïádn˘ velk˘ úspûch to ale

také není. DruÏstvo hrálo ‰est

zápasÛ a jedno kolo stálo kvÛli

lichému poãtu úãastníkÛ. Jindfiich

Paukert na první ‰achovnici neosl-

nil, uhrál ãtyfii body a jednu z jeho

dvou proher musíme pfiiãíst sníÏe-

né koncentraci v závûru.

Jednoznaãnû pochválit lze Tomá‰e

·Èastného na druhé ‰achovnici,

kter˘ také uhrál ãtyfii body. Dva

body Martina Derca na tfietí

‰achovnici trochu mrzí hlavnû

proto, Ïe v nich jsou i dvû remízy,

které vznikly patem z jasnû vyhra-

né pozice. Jan Michálek na ãtvrté

‰achovnici se ‰achy teprve zaãíná,

takÏe s jeho dvûma body mÛÏeme

b˘t spokojeni. Vítûzem kategorie

mlad‰ích ÏákÛ (do 5. tfiídy) se

stalo druÏstvo Z· Amálská

Kladno, v kategorii star‰ích ÏákÛ

(do 9. tfiídy) zvítûzilo druÏstvo DG

a OA Kralupy n/Vlt. a ve stfiedních

‰kolách vyhrálo Gymnázium

Bene‰ov.
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Milí motoristé, 
dnes bych Vám chtûl dát pár rad,
jak se chovat pfii jízdû na kluzké
vozovce. Va‰e auto je po zimní pro-
hlídce, máte obuté zimní pneuma-
tiky a napadne první sníh. Po letní
sezónû na such˘ch silnicích není
nikdo z nás pfiipraven na první
smyk, prokluz kol a podobnû. Ze
své zku‰enosti mohu fiíci, Ïe je
dobré si jízdu na snûhu kaÏd˘ rok
znovu procviãit. Proto jakmile
napadne sníh, vyjedu a najdu si
bezpeãné místo mimo silniãní
komunikaci, kter˘ch je zde dost.
Tam si bez problémÛ vyzkou‰ím
zatáãení i brzdûní. Pak se zaãnu
zab˘vat vyvolan˘mi smyky, dokud
nemám pocit, Ïe je znovu bezpeãnû
zvládám. Mnû osobnû se to tak líbí,
Ïe se musím pfiemlouvat, abych
toho nechal. Jakmile se vrátím zpût
do provozu na dopravní komuni-
kaci, cítím pfii jízdû na snûhu mno-
hem vût‰í sebedÛvûru. Samozfiejmû
se mÛÏe stát, Ïe se ráno probudíte,
na silnici je sníh a vy musíte do
zamûstnání. Jeìte velmi opatrnû,
sami ucítíte, Ïe je‰tû vozidlo nemá-
te plnû pod kontrolou. Po návratu
domÛ si ale zkuste mnou popsané
procviãení. Základní zpÛsob jízdy
na snûhu: velmi jemné ovládání
volantem i plynem a citlivé pfieru-
‰ované brzdûní. Správnû zafiazen˘
rychlostní stupeÀ, zvlá‰tû pfii jízdû
do kopce nebo z kopce. Pfii smyku
staãí vût‰inou jen sundat nohu 
z plynu, vÛz se srovná sám a znovu
zvolna pfiidávat. Urãitû ne se‰láp-
nout brzdu a drÏet jí, to se jiÏ ze
smyku nedostanete. Pfii sjíÏdûní 
z kopce brzdûte jemnû, krátce a
pfieru‰ovanû. Pokud bude vhodné
poãasí, udûláme pod vedením tfií
zku‰en˘ch automobilov˘ch závod-
níkÛ pro fievnické fiidiãe ‰kolu jízd
na snûhu. O této akci Vám dáme
vûdût prostfiednictvím mûstského
rozhlasu. 
Pfieji klidné Vánoce a mnoho
úspû‰n˘ch kilometrÛ v Novém roce
2005.

RADY MOTORISTÒM

Tenisov˘ Mikulá‰ zdraví v‰echny

fievnické tenisty, sportovní pfiíz-

nivce a ãtenáfie na‰eho ãasopisu a

pfieje spokojené proÏití vánoãních

svátkÛ a v‰e nejlep‰í v pfiicházejí-

cím roce 2005.

Kö

TENIS

Pfii hodnocení fotbalového podzi-

mu musíme vycházet z faktu, Ïe po

dlouhé dobû se v ¤evnicích hraje 

1. A tfiída. Jako nováãek se TJ

Slavoj umístil na velmi pûkném

6.místû, i kdyÏ pohled na tabulku

napovídá, Ïe jaro bude hodnû zají-

mavé – dûlí nás jen 4 body od

sestupov˘ch pfiíãek (ale neví se,

kolik bude sestupovat muÏstev –

mohou dokonce sestoupit 4 t˘my).

Z tohoto pohledu bylo nejdÛleÏitûj-

‰í vítûzství v Berounû 3:0 a 

v posledním kole doma 6:1 nad

Mûlníkem. Mrzí v‰ak nûkteré zby-

teãnû ztracené body – nejvíce

poráÏka doma s Nov˘m Stra‰ecí

0:1 a také debakl v Mûchenicích

2:5. Nejlépe hodnocen˘m hráãem

podzimu je nejlep‰í stfielec muÏ-

stva O. Rek, v˘borné v˘kony podá-

vali v obranû V. MojÏí‰ a M.

Petfiina, v záloze se velmi dobfie

prosazoval po boku kapitána 

Z. Klimta J. Tlá‰ek. Nûktefií hráãi

v‰ak zÛstali za sv˘mi v˘kony 

z 1. B tfiídy. Po dÛkladné zimní pfií-

pravû (1x t˘dnû tûlocviãna, 1x

t˘dnû trénink na umûlé trávû a od

ledna zimní turnaj ve ·tûrbo-

holech), naskoãí ná‰ t˘m do jarní

ãásti 25. 3. 2005 v utkání 

s Mutûjovicemi.

V mládeÏnick˘ch soutûÏích se

podafiilo díky obûtavosti dobrovol-

n˘ch trenérÛ opût ustavit muÏstvo

pfiípravky, ale pauza, která zde dva

roky byla, se negativnû odráÏí na

souãasném Ïákovském t˘mu, kter˘

sice s pfievahou 12 bodÛ vede

okresní soutûÏ, ale polovina muÏ-

stva konãí a pfiechází do dorostu 

a chybí Ïáci ze 6. a 7. tfiíd.

Pfiípravka skonãila tfietí od konce,

kdyÏ získala 9 bodÛ. Potû‰itelné je,

Ïe o kopanou je v této kategorii

velk˘ zájem – pfiípravka má 27

ãlenÛ. TakÏe bylo moÏné v nûkte-

r˘ch utkáních postavit i tfii muÏ-

stva. Potû‰iteln˘ je zájem rodiãÛ,

ktefií obûtavû vozili hráãe k zápa-

sÛm, chodili i na tréninky a velmi

nám pomohli. 

Îáci bezkonkurenãnû vedou, ale

jak bylo jiÏ v˘‰e fieãeno, více jak

polovina jich bude konãit. Ve vy‰‰í

soutûÏi (okresní pfiebor) to budou

mít tûÏké, ale je tfieba se soustfiedit

na udrÏení, aby se pfieklenula dvou-

letá pauza zavinûná absencí pfií-

pravky. V Ïácích jsou nesporné

talenty, které budou v˘born˘mi

hráãi dorostu a v dohledné dobû 

i muÏské kategorie – J. Pitauer, 

FOTBALOVÝ PODZIM J. ·karda a V. Zdráhal, ktefií v pod-

statû tvofiili celé muÏstvo. Jako

v˘borní fotbalisté se jeví i M.

Dolej‰, D. Tlá‰ek, K. Najman, ale

je tfieba pfiidat na píli v tréninku 

a zlep‰it zejména chování. 

Dorost se spojil s Tfiebaní a dosáhl

po dlouhé dobû nejlep‰ího v˘sled-

ku (je na 7. místû ze 13 muÏstev). 

I v dorostu se ukazují nesporné ta-

lenty, které v zimní pfiípravû nasko-

ãí do A muÏstva – L. Vácha, O. Pro-

cházka a M. Kraus. Ti také tvofiili

dobrou osu t˘mu. V dorostu je

jedna bolest – nedafií se dlouhodo-

bû vychovat kvalitní brankáfie.

Závûrem bychom chtûli podûkovat

v‰em pfiíznivcÛm, ktefií nám proje-

vovali pfiízeÀ v hojn˘ch náv‰tûvách

nejen na utkáních A muÏstva, dále

dûkujeme v‰em dobrovoln˘m tre-

nérÛm a vedoucím muÏstev a také

rodiãÛm, ktefií nám pomáhali 

v mládeÏnick˘ch kategoriích. Také

dûkujeme Radû mûsta za pfiíspûvek

na ãinnost mládeÏe, kter˘ vyuÏije-

me k rekonstrukci umûlého osvût-

lení na tréninkové plo‰e a jako pfiís-

pûvek na soustfiedûní mládeÏe,

které se bude konat od 12. bfiezna 

v Bernarticích. V‰em pfiíznivcÛm,

hráãÛm a trenérÛm pfiejeme klidné

a spokojené Vánoce a do nového

roku 2005 hodnû sportovních úspû-

chÛ. PhDr. Zdenûk Ko‰Èál
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MIROSLAV LISÝ ML.
MOTOCYKLOVÝ ZÁVODNÍK, KASKADÉR A REKORDMAN

Mirku, tvá kariéra v trialu je
velmi dlouhá a úspû‰ná. Obãané
¤evnic o ní dost vûdí , proto se
zamûfiíme na souãasnost a
budoucnost. Pfiesto, zrekapituluj
nám své úspû‰né roky v trialu.
1984 junior pfieborník âR

1986, 1987, 1988, 1989, 1990,

1991, 1992, 1993, 1994 a 1995

mistr republiky

1996 - halov˘ mistr republiky

1987 – 17. místo v MS

1992 – 3. místo v ME

1993 – 6. místo v ME

1994 – 8. místo v ME

1996 – svûtov˘ rekord, vjezd na

mamutí mÛstek v Harachovû

Po skonãení s trialem jsi zaãal
podnikat a jen okrajovû se zab˘-
vá‰ pfiedvádûcími jízdami a show
na trialové motorce pro rÛzné
firmy.

Podnikám v oblasti distribuce olejÛ

a maziv Repsol. K tomu se jiÏ desá-

t˘m rokem zab˘vám motorshow se

zhruba 30 – 40 pfiedvádûcími jízda-

mi roãnû.

Pak jsi zkusil úplnû nûco nového.
Zaãal jsi se rychle uãit jinou dis-
ciplínu – kaskadér. Na úplnû
jiném motocyklu a znovu jsi za
jeden rok dokázal b˘t jeden z nej-
lep‰ích. O tom se zde v ¤evnicích
moc neví.
Provádím stuutreiding na motocyk-

lu Ducati 1000, kter˘ mám zapÛjãe-

n˘ od ãeského zastoupení DUCATI,

pana PapeÏíka. Stuutreiding je jízda

na velkém tûÏkém motocyklu po

pfiedním a zadním kole a dal‰í spe-

ciální prvky. V‰ichni kaskadéfii mû

pfiijali.

Mirku, co vím, zvládl jsi letos
odskoãit si znova na trialovém

motocyklu a udûlal jsi ãesk˘
rekord. Jak to bylo?
Pfied 5 lety jsem udûlal ãesk˘

rekord -  skok pfies 13 lidí. Letos mû

oslovil Petr Kováfi, b˘val˘ moto-

crossov˘ reprezentant a mistr

republiky, Ïe pofiádají Orion Cup 

v Litomy‰li a za úãasti Televize

Nova chtûjí uspofiádat nûco speciál-

ního. TakÏe tfieba skok pfies 20 lidí a

co já na to. ¤ekl jsem Ïe to zkusím

a zaãal na 10 lidech a postupnû se

pfiidávalo. Po 16 lidech uÏ byla

krize, ale za mohutného potlesku

v‰ech 5 tisíc divákÛ. Petra

Rychlého a ministra prÛmyslu a

obchodu jsem zv˘‰il a pfiekonal

tûch 20 lidí, coÏ povaÏuji bez mÛst-

ku za superv˘kon.

Ve sportu jsi piln˘ po tátovi, tak
co dál a jak dlouho je‰tû?
Chci dále podnikat a rozvíjet

obchodní aktivity Repsolu a moto-

cyklÛ. Je‰tû tak 5 let, snad do 40 let

bych jezdil show a propagoval

tento krásn˘ sport. Mám je‰tû jedno

zboÏné pfiání, udûlat takovou speci-

ální ‰kolu pro motorkáfie, kde by se

kaÏd˘ nauãil jezdit bezpeãnû bez

havárií a zvládl dokonale svÛj stroj.

Pro men‰í zase základy jízdy na

terénních kolech a postupnû je nau-

ãit i jízdû na motocyklu. TakÏe ze

mnû moÏná bude jednou uãitel

O. Novotn˘
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