
RRaadděě mměěssttaa jjsseemm ppoolloožžiillaa sstteejjnnoouu oottáázzkkuu
jjaakkoo vváámm vv mmiinnuulléémm ččííssllee RRuucchhuu..
O jak˘ dárek pro ¤evnice byste napsali
JeÏí‰kovi?

Pfiál bych si pod stromeãek, aby zmizela fiev-
nivost mezi lidem fievnick˘m a my
¤evniãané se mohli následnû radovat z pro-
sperity a rÛstu na‰eho krásného mûsta.

Ing.Václav Zdráhal
místostarosta

Minulé vydání Ruchu pfiineslo jednu otázku
a mnoho podnûtn˘ch odpovûdí, které mûly
spoleãného jmenovatele: potû‰ující zájem
obãanÛ o své mûsto a jeho rozvoj. A o jak˘
dárek bych napsal JeÏí‰kovi já? Asi bych byl
neskromn˘ a poÏádal, aby splnil v‰echna
pfiání spoluobãanÛ oti‰tûná v minulém ãísle.
Ale my dospûlí víme, jak to vlastnû s tûmi
dárky od JeÏí‰ka chodí. TakÏe jestli je oprav-
du chceme, nezb˘vá nám nic jiného, neÏ si je
nadûlit sami. V‰em nám proto pfieji, aÈ
v sobû najdeme dost odhodlání, síly, dobré
vÛle a ãasu si ty hezké dárky plnit a splnit. A
urãitû to nemusí b˘t jen o Vánocích. AÈ se
¤evnice stanou pro v‰echny jejich obyvatele
i náv‰tûvníky pfiíjemn˘m a vlídn˘m místem
s bezpra‰n˘mi cestami, ãist˘m vzduchem
a vodou, bohat˘m kulturním Ïivotem …
Pfieji v‰em hezké a klidné Vánoce a v novém
roce mnoho zdraví a ‰tûstí.

Pavel Dudák
Pfieji ¤evniãanÛm:
1) vyrovnané mezilidské vztahy i rozpoãty
2) dostatek síly ãelit nemocem i informaãní-
mu ‰umu
3) mít ‰tûstí b˘t v prav˘ ãas na správném
místû

Ing. Jifií Drvota
ProtoÏe jsou ¤evnice uÏ dávno dospûlé,
dostávají dárky po cel˘ rok, ne jen od
JeÏí‰ka. A protoÏe byly i hodné, dostanou
v pfií‰tím roce dal‰í nové povrchy ulic, velk˘
kus kanalizace i opravenou ãistírnu a vodo-
vod a mnoho dal‰ích drobn˘ch dárkÛ. Pfieju
jim ve v‰ech smûrech slu‰né spoluobãany.

V. Kfiivánek
Je‰tû jedno zatoulané pfiání:
VáÏení pfiátelé,
jako milovník ¤evnic, byÈ rodák praÏsk˘,
bych tomuto mûstu k VánocÛm pfiál, aby si
co nejdéle uchovalo své pfiíjemné fluidum
prvorepublikového letoviska, asi takovou
pohodu, jakou si pamatuji z roku 1935, kdyÏ
mí prarodiãe za vodou vystavûli na‰i krás-
nou dfievûnou chatu jako svÛj letní byt.
Stopy té atmosféry v ní jsou patrné dodnes.
S pfiáním poÏehnan˘ch Vánoc.

Mgr. Ale‰ Hoznauer,
uãitel angliãtiny na Zámeãku

12
14. ROâNÍKPROSINEC 2003 ZPRAVODAJ MùSTA ¤EVNIC

Cena 5Kã

‰ební provoz bude zahájen do konce roku,
náklady na tuto akci ãiní 13 mil. Kã. Probíhá
stavba spla‰kové kanalizace v cenû 14 mil. Kã.

To jsou ty nejvût‰í investice roku 2003. Ale
urãitû jste zaregistrovali opravy chodníkÛ na
âs. armády, PraÏské a Mní‰ecké ulici. Byla
provedena oprava koryta a jezÛ Nezabudic-
kého potoka, v M· byly roz‰ífieny uãební pro-
story, v budovû Z· v ulici Revoluãní probûhla
celková rekonstrukce topení. Souãet nákladÛ
tûchto prací je kolem 55 mil. Kã, coÏ je v histo-
rii na‰eho mûsta zcela mimofiádné.

V tomto roce probíhalo vyplácení povod-
Àov˘ch dotací majitelÛm zaplaven˘ch nemo-
vitostí. V ¤evnicích se celkem vyplatilo více
neÏ 15 mil. Kã a bûhem pfií‰tího roku to bude
je‰tû dal‰ích cca 10 mil. Kã.

Cel˘ rok 2003 byl ve znamení v˘znamné-
ho v˘roãí ¤evnic, 750 let od první dochované
písemné zmínky o mûstû. Podafiilo se vydat
Almanach, kter˘ je stále v prodeji, a jiÏ od jara
probíhaly kulturní i sportovní akce, jeÏ nám
tento v˘znamn˘ rok pfiipomínaly. Jsem pfie-
svûdãen, Ïe se nám toto v˘roãí podafiilo spo-
leãnû dÛstojnû oslavit.

V roce 2004 nás ãeká pokraãování v˘stav-
by spla‰kové kanalizace ve velmi nároãném
úseku kolem nádraÏí a dále smûrem Na
Stránku. Zpracovává se projekt na ochranu
prameni‰tû u letovského mostu, projekt na

VáÏení obãané,
dostává se Vám do rukou poslední leto‰ní

ãíslo na‰eho zpravodaje, kter˘ v tomto roce
zaãal vycházet pod vedením nové ‰éfredak-
torky. Jsem rád, Ïe si RUCH po urãité fázi hle-
dání opût na‰el své ãtenáfie, a vûfiím, Ïe se
jejich okruh bude dále roz‰ifiovat. Chtûl bych
tímto celé redakãní radû podûkovat a popfiát jí
do dal‰í práce hodnû nápadÛ, námûtÛ a pfií-
spûvkÛ.

Pomûrnû nároãn˘ rok 2003 se ch˘lí ke
svému závûru. Byl to rok, kdy jsme pracovali
na odstraÀování následkÛ povodní, pokraão-
vali v rozpracovan˘ch projektech a zapoãali
jsme zpracovávat nûkolik nov˘ch v˘znam-
n˘ch projektÛ. Zde je struãná rekapitulace
práce na odstraÀování následkÛ povodní
2002:
- rekonstrukce spla‰kového pfiivadûãe v cenû
3,6 mil. Kã
- rekonstrukce lávky pfies Berounku v cenû
5,4 mil. Kã
- stavba chodníku k letovskému mostu v cenû
0,7 mil. Kã
- rekonstrukce a úprava prameni‰tû u letov-
ského mostu v cenû 1,6 mil. Kã
- rekonstrukce objíÏìky a ulic V Souhradí,
Wolkerova, Pod Strání, Náplavní, Na Jamech,
Rybní, Hálkova, Mánesova, Tylova, Pod
Drahou v cenû 12,5 mil. Kã.

Byla zahájena rekonstrukce âOV, jejíÏ zku-

VáÏení a milí ãtenáfii,
dovolte, abychom Vám popfiáli spokojené Vánoce plné harmonie, splnûn˘ch pfiání a ‰Èast-
n˘ch oãí Va‰ich dûtí. A do nového roku hodnû sil, trochu optimismu a co nejvíc ‰tûstí.
A my bychom si pfiáli od JeÏí‰ka, abychom Vám byli alespoÀ trochu uÏiteãní a aby nám neu-
b˘valo ãtenáfiÛ. Redakce RUCHu

pokraãování na str. 2
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V prvním prosincovém t˘dnu jsme obdrÏeli od zhotovitele projektu SUDOP PRAHA a.s. úvod-
ní projektovou dokumentaci Optimalizace trati Praha – PlzeÀ, resp. jejího úseku Praha
Smíchov – ¤evnice, a povaÏujeme proto za nutné zdÛraznit zmûny, které se nás, cestující vefiej-
nosti, nejvíce dotknou. 
Stavba bude souãástí souboru staveb III. tranzitního koridoru âD, tj. Ïelezniãní trati v úseku
hranice Nûmecka – Cheb – PlzeÀ – Praha – Olomouc – Ostrava – Mosty u JablÛnkova – hrani-
ce Slovenska. Stavba by mûla b˘t realizována v l. 2007 - 2009. Z hlediska stavební ãinnosti jsou
dÛleÏité zmûny pfiejezdÛ tratû. K první zásadní zmûnû dochází v Radotínû, kde bude zru‰en
pfiejezd u Portlandu, tedy na konci nádraÏí smûrem k Berounu, a bude nahrazen podchodem
pro pû‰í. Na konci Radotína nahradí závory na silnici k âerno‰icím silniãní nadjezd. Zcela nové
fie‰ení si vyÏádá zru‰ení pfiejezdu v âerno‰icích. Smûrem od Radotína odboãí silnice za zahrad-
nictvím vpravo ke trati a nov˘m podjezdem za vodárnou se dostane na druhou stranu trati.
Zde pobûÏí v soubûhu na opûrné zdi aÏ do místa pÛvodních závor k zastávce âerno‰ice, kde
naváÏe na souãasnou silnici. V oblasti âerno‰ic a âerno‰ic Mokropes dojde ke zru‰ení dal‰ích
ãtyfi pfiejezdÛ na místních komunikacích a nahradí je tfii podchody pro pû‰í a jeden podjezd
tratû v prostoru Topolové ulice. Na silnici II/115 samozfiejmû nechybí jiÏ v minulosti avizova-
n˘ podjezd v ¤evnicích. Ten má vzniknout místo souãasn˘ch závor, ov‰em polohovû posunut
o cca 50 metrÛ blíÏe k nádraÏní budovû. Pro vybudování pfiíjezdov˘ch komunikací bude
nezbytná demolice dvou objektÛ, a to ã. p. 111 na PraÏské ulici a ã.p. 1039 v ulici Pod Drahou.
V˘znamnou zmûnou na trati je rovnûÏ návrh na zfiízení nové zastávky Lety. Ta by mûla vznik-
nout v lokalitû Lety pod lesem a v rámci projektu se poãítá s jejím financováním z prostfiedkÛ
obce. Zajímavou zmûnou je i pfiesun zastávky âerno‰ice Mokropsy o 350 metrÛ blíÏe ke
V‰enorÛm. V Dobfiichovicích a v ¤evnicích by mûlo dojít k plné peronizaci stanic. V praxi to
znamená, Ïe by zde mûla b˘t dvû nástupi‰tû pfiístupná v˘hradnû ze zrekonstruovan˘ch pod-
chodÛ.
Stavba samozfiejmû poãítá i s prvky ochrany fauny, flory a Ïivotního prostfiedí vÛbec. Jsou zde
zakomponovány napfi. protihlukové stûny o celkové délce 27 km a jiná opatfiení. Z technické-
ho hlediska jsou zase zajímavé napfi. elektricky vyhfiívané v˘hybky a nová ovládací a zabez-
peãovací zafiízení. Poãítá se s nasazením moderních vlakov˘ch souprav s naklápûcími skfiínû-
mi. Prostû modernizace se v‰ím v‰udy.
Nezb˘vá nám neÏ se tû‰it na dal‰í stupeÀ projektové dokumentace, kter˘ jiÏ bude obná‰et kóty,
stejnû jako pfiesnou polohu a ostatní vztahy k okolí jednotliv˘ch staveb, coÏ bohuÏel první stu-
peÀ dokumentace nefie‰í. Hlavnû se v‰ak budeme tû‰it na realizaci vlastního díla, které urychlí
dopravu z ¤evnic jak po trati, tak po silnici.
Pokud má nûkdo z obãanÛ zájem nahlédnout do dodané dokumentace, je to samozfiejmû
moÏné na MûÚ vÏdy v úfiední dny nebo na webov˘ch stránkách ¤evnic. 

S. Hampl

VÝROČNÍ SCHŮZE ZÁKLADNÍ ORGA-
NIZACE ČSBS
se konala 27. 11. v Zámeãku. Úãastníci projed-
nali zdravotní a sociální problémy ãlenÛ
(láznû, rekondice, domovy dÛchodcÛ a zafií-
zení pro dlouhodobû nemocné, finanãní
od‰kodnûní z nûmeck˘ch fondÛ). Byla schvá-
lena smlouva o spolupráci mezi Mûstsk˘m
úfiadem a ZO âSBS pfii pofiádání oslav
v˘znamn˘ch státních svátkÛ 8. kvûtna
a 28. fiíjna. Základní organizace má 22 ãlenÛ,
z toho 12 z ¤evnic, 8 z Dobfiichovic a po jed-
nom za Zadní Tfiebanû a Svinafi. Byli zvoleni
delegáti na okresní konferenci a poskytnuty
informace o pofiádání celostátního sjezdu
v roce 2004. Poté, co schválili usnesení, pose-
dûli úãastníci pfii malém poho‰tûní.

ZPRÁVY Z LETOPISECKÉ KOMISE
Letopisecká komise se rozlouãila s dlouhole-
t˘mi ãleny Matyldou Rohlíãkovou a Vladi-
mírem Hou‰kou. Oba konãí ze zdravotních
dÛvodÛ. Komise poÏádala zastupitelstvo, aby
jim za dlouholetou obûtavou ãinnost pro
mûsto písemnû podûkovalo.
Zastupitelstvo mûsta rozhodne v prosinci
o návrhu komise, aby se JUDr. Antotnín
Hfiebík, b˘val˘ starosta âeské obce sokolské,
stal dal‰ím drÏitelem titulu âestn˘ obãan
mûsta ¤evnice in memoriam.
Mûstsk˘ úfiad ¤evnice schválil jmenování
Jifiího Sklenáfie pfiedsedou letopisecké komise
s platností od 1. 12.

Ten zastupoval pana Vladimíra Hou‰ku po
celou dobu jeho onemocnûní ve vedení LK.

Sk
JAZYKOVÉ KURZY
Dlouho oãekávané kurzy ital‰tiny v Mûst-
ském kulturním stfiedisku budou zahájeny
v pondûlí 5. ledna 2004, zaãáteãníky
i pokroãilé bude do tajÛ tohoto krásného jazy-
ka uvádût pan Petr Kn˘bel.
Kurz zaãáteãníkÛ: 18,00 – 19,00
Mírnû pokroãilí: 9,00 – 20,00
Pokroãilí: 20,00 – 21,00
Tûch, ktefií stále je‰tû nezaplatili za kurz ang-
liãtiny nebo nûmãiny, uÏ je sice jen pár, ale
kupodivu se tací je‰tû na konci roku najdou.
Poslední moÏnost zaplatit a nevstoupit do
nového roku s dluhem mají v pondûlí 22. 12.
2003.
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úpravnu vody a v˘stavbu nového vodojemu.
Dále bude zpracován projekt na v˘stavbu
kanalizace levobfieÏní ãásti ¤evnic a celkovou
rekonstrukci Masarykovy ulice. Na‰ím úko-
lem bude získat na tyto akce dostateãné
finance.

V na‰em mûstû je‰tû probûhla celková
rekonstrukce silnic II/115 od lékárny ke hfibi-
tovu a rovnûÏ nároãné bagrování fieky spojené
s opravou hráze a bfiehÛ. Tyto práce, rovnûÏ
finanãnû velmi nároãné, v‰ak nepfiesáhly roz-
poãet.

Rada mûsta zadala zpracování studie pfií-
stavby ‰koly spojené s tûlocviãnou, po jejím
vypracování s ní bude seznámena ‰iroká
vefiejnost. Pokud dojde v zastupitelstvu
k dohodû, nechá rada zpracovat projekt
v takovém ãasovém termínu, aby se v pfií‰tím
roce mohlo Ïádat o finanãní krytí.

To je ve zkratce rekapitulace tûch nejnároã-
nûj‰ích prací, které probûhly a které jsou pfied
námi. 

Byl to první rok novû zvoleného zastupi-
telstva, jehoÏ ãlenÛm bych rád podûkoval za
aktivní spolupráci. RovnûÏ chci podûkovat
v‰em, kdo se na realizaci akcí a chodu úfiadu
podíleli, a také pracovníkÛm Technick˘ch slu-
Ïeb za provádûn˘ úklid, zejména ten pfiedvá-
noãní.

Pozornû jsem si pfieãetl mimofiádné ãíslo
RUCHU a vûfiím, Ïe nûkterá pfiání budou spl-
nûna. Mûsto bude usilovat o získání finanã-
ních prostfiedkÛ, napfi. na stavbu U-rampy ãi
podobného vybavení pro mládeÏ.

V závûru mi dovolte, abych Vám v‰em
popfiál klidné proÏití vánoãních svátkÛ,
hodnû zdraví a spokojenosti v roce 2004 a aby
se Vám v ¤evnicích líbilo a dobfie Ïilo.

Miroslav Cvanciger

PĚTASEDMDESÁTNÍCI V ŘEVNICÍCH
¤evniãtí obãané narození v roce 1928, doÏívající
se tedy letos sv˘ch pûtasedmdesátin, se se‰li na
pozvání Sboru pro obãanské záleÏitosti v pátek
14. listopadu ve velkém sále Zámeãku. Z dvaceti
pozvan˘ch se dostavilo 16 hostÛ. Nûktefií se
pozdravili jako spoluÏáci fievnické ‰koly.
V zábavném programu, kter˘ pfiipravily ãlenky
Sboru, vystoupili Ïáci Základní umûlecké ‰koly -
malé baletky pod vedením paní Renertové, flét-
nistky paní uãitelky Motlové a Zlatka Hrubá zaz-
pívala za klavírního doprovodu Jany Klimtové
nûkolik národních a lidov˘ch písniãek.
Setkání byl pfiítomen i pan starosta Cvanciger,
kter˘ jubilanty v úvodu pozdravil a blahopfiál
jim. V programu vystoupil jako houslista s paní
Klimtovou, fieditelkou Základní umûlecké ‰koly.
Potû‰il hosty znám˘mi skladbami pro oba
nástroje a také doprovodem písniãek, které si
s nimi zazpívali i hosté.
Pfii drobném poho‰tûní debatoval pak pan sta-
rosta s pfiítomn˘mi o událostech ve mûstû a
o plánech vedení mûsta. Program uzavfiela paní
Klimtová pfiednesem krásné optimistické sklad-
by Jaroslava JeÏka Bugattistep.

Marie Kfiivánková

OZNÁMENÍ
Městský úřad Řevnice
oznamuje, že ve dnech

22., 23. a 31. prosince 2003
a 2. ledna 2004
bude uzavřen.

OPTIMALIZACE TRATI PRAHA SMÍCHOV - ŘEVNICE

MUZEUM BETLÉMŮ
NA KARLŠTEJNĚ

vás zve na prohlídku
STÁLÉ EXPOZICE

50 betlémů, z nichž některé jsou
starší než 200 let

KARLŠTEJNSKÉHO KRÁLOVSKÉHO
BETLÉMU

PERNÍKOVÝCH BETLÉMŮ
Otevřeno denně

od 10.00 do 17.00 hod.
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Lze doufat, Ïe snad v‰ichni uÏ víte, Ïe toto setkání se uskuteãní
v sobotu 20. prosince od 10 hodin na námûstí. Mediálním partnerem
se stal âesk˘ rozhlas Region (rádio Va‰eho kraje – jak zní slogan),
kter˘ bude pfiítomen v osobû své redaktorky Katefiiny Jedliãkové,
takÏe se nejen o konání, ale i o prÛbûhu této akce doslechnou poslu-
chaãi v blízkém i vzdálenûj‰ím stfiedoãeském okolí.

Ve stáncích se budou nabízet produkty chránûn˘ch dílen z nûkoli-
ka stacionáfiÛ. Jako první je tfieba jmenovat ¤evnicím nejbliÏ‰í Náruã,
jejíÏ ãinnost uÏ je dobfie známá. (O prvním roãníku Aukce pro Náruã
se doãtete jinde v listû.) Za drobnostmi, které Vám budou prezentová-
ny, jistû vycítíte spoustu trpûlivosti a dobré vÛle i radost, kterou pfii-
nesly sv˘m autorÛm a kterou si za drobn˘ peníz mÛÏete pfienést
domÛ. 

Dal‰ími ukázkami zásluÏn˘ch aktivit nesobeck˘ch a obûtav˘ch
lidí budou v˘robky z fiemeslné manufaktury Letohrádku Vendula
z Horního Bezdûkova u Unho‰tû, svícny, obrázky, vánoãní ozdoby
a dal‰í nápady z Domova pro seniory a lidi s handicapem Bethesda –
diakonie Církve bratrské v Horních Poãernicích, originální voskové
svíce ze stacionáfie Rolniãka v Sobûslavi a dal‰í.

Mûjte, prosím, na vûdomí, Ïe mÛÏete pofiídit mnoÏství dárkÛ a
zároveÀ alespoÀ tro‰ku pomoci tam, kde je to tfieba a kde si státní
„bezplatné“ zdravotnictví stále je‰tû neví, nebo nechce vûdût rady.
Pokud jste nestihli (nebo nestihly?) napéct, spolehnûte se, Ïe si bude-
te moci doplnit sortiment cukroví a pofiídit vánoãku, jakou byste
moÏná ani nesvedly (nebo nesvedli). Nabídka bude doplnûna v˘bû-
rem ze souãasné produkce hudebních vydavatelství, pfieváÏnû pohá-
dek a váÏné hudby jak na CD, tak na kazetách.

MoÏná uznáte, Ïe vánoãním dárkem se mohou stát i suven˘ry pfii-
pomínající fievnické v˘roãí, které jsme si cel˘ rok pfiipomínali. 

O Va‰e obãerstvení bude postaráno, odpoledne je pfiipraven i kul-
turní program. Zb˘vá si jen pfiát, abyste se v pfiedvánoãním vzruchu
dokázali pozastavit a pfiijít, abychom v‰ichni spoleãnû strávili pfiíjem-
né chvíle a uvûdomili si, Ïe kometa neletí jen nad na‰imi pln˘mi talí-
fii a nezvûstuje pouze mnoÏství ãasto nadbyteãn˘ch darÛ a haldy
odpadkÛ po svátcích. VS

Kdo by ji z řevnických neznal!
V mysliveckém klobouãku patfiila tato „dáma s psíãkem“ ke

koloritu mûsta. Chodila hlavnû po Stránce, kde ve vile Vlasta pro-
Ïila skoro 83 let. Po vyuãení tam mûla jako „první ãeská knihtis-
kafika“ pfievzít kvetoucí tiskárnu, kterou v suterénu vily vybudo-
val její otec, Jan ·Èastn˘. Znárodnûní v r. 1948 bylo ale rychlej‰í ...
Za mlada patfiila mezi aktivní sokolky a její spoleãenská povaha
ji vedla i v pozdûj‰ích letech v‰ude tam, kde se ve mûstû nûco
dûlo. Milovala pfiírodu a proslula jako chovatelka loveck˘ch psÛ,
ktefií získávali ãetná ocenûní. Stala se i ãlenkou mysliveckého
sdruÏení – a to je pro Ïenu nûjaká pocta!

Mûla je‰tû mnoho plánÛ, ráda jezdila se sv˘mi vrstevnicemi na
rekondiãní pobyty pro dÛchodce. Ale hlavnû se tû‰ila, Ïe se po
letech doãká uznání pro svého otce, kter˘ pro ¤evnice mnoho
udûlal. Chystala o nûm na pfií‰tí rok v˘stavu.

Kolik toho z dfiívûj‰í doby znala, kolik dokumentÛ, fotografií
i pozoruhodn˘ch pfiedmûtÛ pro v˘stavu pfiipravila! UÏ to ale
nezvládne, uÏ ji ve mûstû nepotkáte ...

Je‰tû je mnoho takov˘ch pamûtníkÛ kolem nás, ktefií si svoje
vzpomínky nenávratnû odnesou pryã z tohoto svûta. ·koda.

Tak mne napadá je‰tû jedno vánoãní pfiání: Mil˘ Ruchu,
zorganizuj besedy pro „nepamûtníky“, aby s pamûtníky nemize-
ly i kofieny na‰í pamûti, jsou totiÏ pro „rychl˘ dne‰ek“ stále
vzácnûj‰í.

Otto Brabec

3Ruch 12/2003

ADVENTNÍ SETKÁNÍ VÁNOČNÍ ČAS

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na faře Církve československé husitské

Sbor Církve ãeskoslovenské husitské v ¤evnicích má od 5. fiíjna
2003 nového faráfie, Mgr. Miroslava Nytru, kter˘ je ustanoven souãas-
nû u sv. Mikulá‰e. S jeho pfiíchodem v ãervnu tohoto roku se v praÏ-
ském sboru zaãaly rozvíjet i rÛzné divadelní a literární aktivity. Sestry
a bratfii pfiicházejí se zajímav˘mi nápady a pfiiná‰ejí vlastní povídky a
ver‰e. Velk˘m pfiínosem pro jejich ãinnost se stal slib paní Luby
Skofiepové, ãlenky ãinohry Národního divadla, která chce pro místní
zájemce o divadelní ãinnost zdramatizovat knihu známého zahraniã-
ního autora.

Ani fievniãtí se nehodlají nechat zahanbit a rozhodli se na zdej‰í
fafie uspofiádat vánoãní setkání s vlastním kulturním programem.
Ukázalo se, Ïe i zde jsou lidé, ktefií pí‰í, napfiíklad Markéta Cihláfiová,
která jiÏ uvefiejnila své básnû v nûkolika ãasopisech, nebo Karel Bláha,
pfiedseda rady star‰ích, jenÏ má bohat˘ repertoár písní s kytarou. Ale
i mnozí dal‰í recitují, zpívají, úãinkují ve scénkách a vûnují se v˘tvar-
né ãinnosti. Pfiijedou a vystoupí i hosté z Prahy, âerno‰ic
a Dobfiichovic.

A tak vám mÛÏeme slíbit, Ïe se na vánoãní besídce v Nerudovû
ulici 24 nebudete jistû nudit. Ke kulturní potravû a spoleãenství spfiíz-
nûn˘ch du‰í, k na‰emu inspirativnímu pob˘vání pospolu bude patfiit
i bohaté poho‰tûní.

Den otevfien˘ch dvefií zaãíná dne 20. 12. 2003 jiÏ ve 13 hodin.
V‰ichni jste srdeãnû zváni!

PhDr. Olga Nytrová

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
ãtvrtek 11.12. - 13.00 - 15.30
pátek 12.12. - 13.00 - 15.30
pondûlí 15.12. - 13.00 - 15.30
úter˘ 16.12. - 13.00 - 15.30
stfieda 17.12. - 13.00 - 15.30

ãtvrtek 18.12. - 13.00 - 15.30
pátek 19.12. - 13.00 - 15.30
pondûlí 22.12. - 13.00 - 15.30
úter˘ 23.12. - 13.00 - 15.00

Za paní Milenou Bedřichovou...

vankova1  15.12.2003  6:26  Stránka 6



stop a peníze dostat musí. Ale my dostaneme
zaplaceno jenom za v˘jezdy. TakÏe záchranka
a pohotovost - tam je velk˘ problém s finan-
cováním. A my jako nestátní nedostáváme
Ïádné dotace od státu. Dûláme naprosto stej-
nou práci jako státní záchranky, ale ty je
dostávají. A my, protoÏe jsme nestátní, se
musíme uÏivit sami. Proto dûláme koncerty a
ostatní akce. Proto Ïádáme obce, aby nám pfii-
spûly na záchranku. Nûkteré nám pfiispûly,
nûkteré ne.
Jak˘m zpÛsobem získáváte doktory?
Máme tfii doktory ve stálém pracovním pomû-
ru a pak k nám chodí slouÏit lékafii z nemoc-
nic z Prahy z Motola, z Ikemu – na vedlej‰í
pracovní pomûr.
Vy sám jste zdravotník, zdravotní bratr,
nebo záchranáfi?
No, spí‰ záchranáfi. V‰ichni zamûstnanci
máme adekvátní zdravotnické vzdûlání podle

toho, jakou práci dûláme, takÏe lékafii mají
jednu nebo dvû atestace (z chirurgie, resusci-
tace), sestry mají zase svoje ‰koly a nástavby
(ARO, JIP), fiidiãi mají také ‰kolení. Tak i já
jako záchranáfi. ¤editel záchranáfi.
Je o vás známo, Ïe jste milovníkem zvífiat.
Jak˘ máte nejzajímavûj‰í exempláfi?
ManÏelku. Ne, karakala. Máme rysa karakala.
Je to pou‰tní rys, kterého jsme získali jako
úplnû malinkého a vypiplali od kotûte. Máme
ho doma v bytû normálnû jako domácí koãku.
Chodí na koãiãí záchod, krmíme ho klasick˘-
mi konzervami a obãas se jde probûhnout na
zahradu. Jinak mám zlatého retrívra a opici
koãkodana.
Sná‰ejí se spolu?
Jo, jo. To je banda tfií. Tedˇ máme navíc sedm
‰tûÀat od retrívra. TakÏe to je taková malá
zoologická zahrada.
Kolika filmÛ jste se zúãastnil a s jak˘mi
sanitními vozy?
Nevím pfiesnû, ale bylo jich hodnû. Urãitû tfii-
cet. A auta jsme pouÏili snad v‰echna, která

máme. Buì jsme zaji‰Èovali, nebo jsme toãili.
Z tûch nejzajímavûj‰ích asi Hotel Herbich,
nová Nemocnice na kraji mûsta, s Ameriãany
Blade 2. Naposledy jsme byli s Frankem
Nerem a s reÏisérem Jakubiskem, ale rÛzn˘ch
cizích filmÛ, které u nás ani nepromítají, tak
tûch bylo skuteãnû hodnû. Filmafii pfiijedou a
vyberou si auto, které se jim hodí. Pak ho
rÛznû pozmûní, pfielepí ho tapetami. Tfieba
s Belgiãany jsme toãili detektivku, kde jsme na
konci filmu nakládali vraha postfieleného
policií. Nalepili nám na auto belgické znaãky
a pfielepili záchrannou sluÏbu. Dali si tam
jejich ambulanci a kupodivu nám tam nechali
znak ¤evnic, protoÏe se jim líbil. A tak jsme to
natoãili. V‰echno skonãilo a my jsme odjeli
domÛ. Zhruba po ãtrnácti dnech, kdyÏ jsme
byli s policisty na obûdû v Liìáku, se nás
zeptali: „Hele, proã furt jezdí‰ s tûma belgic-
kejma znaãkama? To je Àáká nová sanitka,
nebo co?“ My jsme na ty znaãky zapomnûli a
dobr˘ch ãtrnáct dní jsme jezdili s belgick˘mi
znaãkami a nikdo si toho nev‰iml ...
Jak se vám natáãelo s reÏisérem
Jakubiskem?
Bylo to velice pfiíjemné. Nûkdy se natáãí
v afektu a honem honem a chtûjí, aby se dûla-
ly vûci, které se normálnû nedûlají. Filmafii

chtûjí akci. Taky se bûhalo
s batohem a já nevím, co v‰ech-
no, ale ta setina vtefiiny uÏ
nikomu Ïivot nezachrání. Ve
filmu to sice vypadá akãnû, ale
ve skuteãnosti se nikdy neutí-
ká. Chtûjí i dal‰í vûci, tfieba
pacienta poloÏit obrácenû, pro-
toÏe tak jim to jde dobfie nato-
ãit. Nûkdy se i dohodneme, jed-
nou jsme dokonce zmûnili
i scénáfi. Reklamy jsme natáãeli
taky. Napfiíklad pro Eurotel.
Je nûco, co vás pfii va‰í práci
trápí?
Co mû trápí … Trápí nás dost
vûcí. Mû osobnû nejvíc trápí
pomluvy. Jsou lidi, kter˘m
jsme pomohli, a oni jdou a
pomluví vás. To je ale asi
v âechách dané. Lidi uÏ jsou
takoví. Nûkdy je to nepfiíjemné

a nic s tím ãlovûk neudûlá. 
Jaké máte cíle do budoucna?
SnaÏit se udrÏet. Máme problém s financová-
ním. Dfiív nám plno obcí hodnû pomohlo.
Tedˇ, zvlá‰È po povodních, mají samy problé-
my. Tak nám peníze nedaly. V souãasnosti
jsme roz‰ífiili pohotovost na pÛsobnost celého
okresu. Jezdíme od Jílového aÏ po Roztoky -
cel˘ b˘val˘ okres Praha západ. Záchranka a
pohotovost se udrÏí jen tak tak. Máme na ben-
zín, máme na v˘platy zamûstnancÛ, ale dejme
tomu nájem a opravy na autech se musí fie‰it
akcemi, které dûláme. Tûch sice jezdíme
hodnû, ale dneska je zapotfiebí rÛzn˘ch pfií-
strojÛ a zafiízení, které stojí statisíce.
Napfiíklad defibrilátor stojí 400 tisíc. A zafiíze-
ní se musí obnovovat, to nejde nechat staré
vûci. Financování je váÏn˘ problém. Ale zatím
se drÏíme a budeme fungovat dál. Za podpo-
ry ostatních, kdyÏ nám pomÛÏou.

Dûkuji za rozhovor.
Malvína Nûmeãková
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Na konci roku 1991 byla v ¤evnicích zaloÏe-
na soukromá záchranná sluÏba TRANS HOS-
PITAL. Na její vznik, ãinnost, ale i budouc-
nost jsem se zeptala jejího fieditele a zároveÀ
majitele, pana Bofika Bulíãka.
Jak jste se dostal k provozování záchranné
sluÏby?
Mûl jsem od své maminky nûjaké peníze z res-
tituce, tak jsem pfiem˘‰lel, co bych s nimi
mohl dûlat. Napadlo nás zkusit jezdit soukro-
mû se sanitkou. ·el jsem se tenkrát zeptat na
podmínky provozu státních sanitek. JelikoÏ to
bylo tûsnû v zaãátcích, rok 1991/92, tak se pfie-
m˘‰lelo, jak tuto ãinnost vÛbec zlegalizovat.
Nakonec mi tenkrát na novû vzniklém Ïivno-
stenském úfiadû vystavili Ïivnost na taxisluÏ-
bu vleÏe. Vût‰ina pacientÛ se vozí vsedû, ale
dostal jsem vleÏe s podmínkou, Ïe v‰echny
lidi musím vozit vleÏe. Za ãtvrt roku se
na‰tûstí vyfie‰ila otázka nestátních zdravot-
nick˘ch zafiízení. A tak jsme
vznikli jako nestátní zdravot-
nické zafiízení. Musel jsem mít
svého odborného zástupce, a
tím byl pan doktor Îdichynec,
b˘val˘ fieditel PraÏské záchran-
né sluÏby.
S kolika sanitkami jste zaãí-
nal?
Zaãínal jsem se dvûma sanitka-
mi a dneska jich máme ‰estnáct.
Bylo nás tady osm i s dispeãer-
kou. Dneska mám devadesát
lidí.
Dá se fiíci, Ïe jste spokojen se
souãasn˘m stavem? 
Stav autoparku udrÏujeme tak,
abychom mûli v‰echna auta,
která jsou potfieba. Zaji‰Èujeme
rÛzné koncerty, spoleãenské
akce od svateb, oslav narozenin
po obrovské house party, proto
máme tolik druhÛ sanitek. VÏdycky vybere-
me pro danou akci adekvátní auto a posádku.
Ale na‰e hlavní ãinnost je doprava nemoc-
n˘ch, záchranná sluÏba a pohotovost. Také
v tûchto pfiípadech je pokaÏdé potfieba jin˘
typ auta. 
T˘kají se vás plánované ‰krty Ministerstva
zdravotnictví?
·krty Ministerstva zdravotnictví zatím Ïádné
nebyly. Nebyly ani ‰krty v záchrankách nebo
poãtech lidí atd. Na záchranné sluÏbû jsou
poãty dané. Kolik lidí musí b˘t v posádce,
kolik lidí musí slouÏit. V pohotovosti je to to
samé. Na dopravû nemocn˘ch je to to samé.
Samozfiejmû se nás t˘ká financování. To je
velk˘ problém a t˘ká se spí‰ poji‰Èoven. Je
faktem, Ïe ve své podstatû poji‰Èovny platí od
roku 1993 stále stejnû. Ale to, Ïe se zdraÏují
sluÏby, opravy aut, náhradní díly, pohonné
hmoty, gumy… v‰echno je dneska draÏ‰í, to
se nezohledÀuje. Na záchrance a pohotovosti
jsme placení od toho, kolik udûláme práce,
kolikrát vyjedeme. Lidi tam musí b˘t non-

ZAČÍNALI JSME JAKO
„TAXISLUŽBA VLEŽE“
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Hanspaulce (v‰e s Caivasem), dále sám
moderní funkcionalistické ãinÏovní domy
v Bubenãi, Podolí. Nejvût‰í realizací dvojice
Caivas – Weiss byl areál nákladového nádraÏí
na praÏském ÎiÏkovû. Vladimír Weiss bydlel
v ¤evnicích, pro které navrhl nûkolik vilov˘ch
staveb, napfi. MasnerÛv dÛm ve ·kolní ulici
ãp. 610 (1934), vilu prof. Hory v ul.
·vabinského ãp. 488 (1926) a dal‰í. Vladimír
Weiss byl také malífiem a byl autorem fiady
vedut ¤evnic a okolí.
dr. ing. arch. Karel Caivas (*1897 - ?)
Znám˘ praÏsk˘ projektant, absolvent a
pozdûji docent âVUT. Spolupracoval dlouho-
dobû s arch. Vladimírem Weissem (viz).
Samostatnû se zab˘val také návrhy interiérÛ
obchodÛ, barÛ a módních salónÛ. V ¤evnicích
se podílel na projektech nûkter˘ch rodinn˘ch
domÛ s V. Weissem (viz).
ing. arch. Emil Patta (*1900 - ?)
PraÏsk˘ architekt, absolvent techniky.
Projektoval ‰koly (napfi. v Mukaãevu), rodin-
né domy, úãastnil se soutûÏí. V ¤evnicích
navrhl funkcionalistickou vilu pro dr.
F. Bouãka ve ·kolní ulici ãp. 611 (1934).

ing. arch. Otto Topinka (*1910 - ?)
Absolvent praÏské techniky. Navrhoval
v˘stavní expozice a rodinné domy, napfi.
v Praze - Libni. V ¤evnicích projektoval
domek ãp. 688 ve ·vabinského ul. pro ing.
dr. Jifiího Pajera (1939).
ing. arch. Vladimír Fencl
Absolvent praÏské techniky. Od 60. let vedou-
cí jednoho z ateliérÛ Krajského projektového
ústavu v Praze. Spolu s arch. S. Francem pro-
jektoval v 70. a 80. letech v Praze palác
Koospol (dnes T-Mobile) ve Vokovicích a
hotel Atrium (dnes Hilton) v Karlínû. V ¤ev-
nicích byl podle jeho návrhu z roku 1970
postaven v Mafiákovû ulici ãp. 897 vítûzn˘
dÛm ze soutûÏe na vzorné fie‰ení rodinn˘ch
domkÛ KNV pro manÏele DoleÏalovy (1977).

Závûr
Jak je z prÛzkumu zfiejmé, v katastru ¤evnic
se nachází fiada hodnotn˘ch staveb, zejména
rodinn˘ch vil. Na jejich projektech se podílelo
mnoho v˘znamn˘ch architektÛ, zejména
z  Prahy. K „hvûzdám“ první velikosti patfií
Eduard Sochor, bratfii ·lapetové, Jaroslav
Fragner. Jmény respektovan˘mi v odborn˘ch
kruzích jsou také dvojice Caivas/Weiss, Karel
Ro‰tík, Milan Babu‰ka. Stavby tûchto projek-
tantÛ by mûly b˘t plnû respektovány a pokud
moÏno chránûny. V˘znamn˘m urbanistick˘m
celkem je i Sochorova ulice se sérií eklektic-
k˘ch vil, kde by se v budoucnu dalo uvaÏovat
o památkové zónû. Jak ale v˘ãet ukazuje, je
v¤evnicích i fiada dal‰ích objektÛ zasluhují-
cích pozornosti, a to bez ohledu na to, zda se
podafiilo zjistit autorství projektu, nebo ne.
Celkovû lze fiíci, Ïe moderní architektura
¤evnic je na velmi dobré úrovni a zaslouÏí si
pozornost radnice i jejích obyvatel. 

Zdenûk Luke‰
historik architektury

5

V 10. ãísle Ruchu jsme uvedli 1. ãást práce Ing.
arch. ZdeÀka Luke‰e o prÛzkumu architektu-
ry staveb v ¤evnicích ve XX. století.
Autor se v první ãásti rozboru vûnoval
celkovému zhodnocení architektury staveb
v ¤evnicích. Dále provedl struãn˘ soupis cca
70 v˘znamn˘ch fievnick˘ch staveb, kter˘ má
b˘t námûtem pro dal‰í zpracování. V posled-
ní ãásti svého prÛzkumu, kter˘ nyní uvefiejÀu-
jeme, se arch. Luke‰ zab˘vá struãn˘mi portré-
ty 13 nejv˘znamnûj‰ích architektÛ, ktefií se
sv˘mi projekty zapsali do fievnické stavební
historie. Portréty tûchto architektÛ se závûry
autora a s jeho doporuãením otiskujeme
v pfiesném znûní podle originálu autora.

Kö

PORTRÉTY ARCHITEKTÒ
arch. Eduard Sochor (1862 – 1947)
V˘znamn˘ ãesk˘ architekt a restaurátor
památek. Studoval na technice v Praze a
Berlínû a na vídeÀské akademii u prof.
Friedricha von Schmidta (autora vídeÀské
radnice). Sochor pracoval pfiedev‰ím pro
katolickou církev. Navrhl fiadu moderních
kostelÛ, napfi. v Plzni, Praze - ÎiÏkovû, kapli
sv. Jana Sarkandera v Olomouci, faru v ¤ev-
nicích, Praze - Vinohradech, palácov˘ dÛm
v ul. 28. fiíjna v Praze ad. Bydlel v ¤evnicích,
pro které navrhl nûkolik staveb ve stylu
bizarního historismu a secese (série vil v ulici,
která nese Sochorovo jméno, Grandhotel
ãp. 265, domy vedle fary a jiné).
akad. arch. Lubomír a âestmír
·lapetové (Lubomír 1908 – 1983,
âestmír 1908 – 1999)
Vynikající architekti, bratfii (dvojãata).
Absolvovali studium u profesorÛ Hanse
Scharouna a Adolfa Radinga v Breslau (dnes
Wroclaw). PÛsobili zejm. v rodné Olomouci,
na Ostravsku, v Opavû, Pfierovû. Byli pfiedsta-
viteli tzv. organické architektury a ve své tvor-
bû navazovali na odkaz svého uãitele Hanse
Scharouna. Projektovali pfiedev‰ím rodinné
domy s velk˘mi zimními zahradami, pouÏí-
vali dynamick˘ch kfiivek. Zúãastnili se také
fiady soutûÏí na obchodní domy, divadla ad.
V âechách projektovali jen v˘jimeãnû. Tfii
víkendové domky stojí v ¤evnicích a âerno-
‰icích. Oba bratfii pracovali jako asistenti
H. Scharouna na stavbû berlínské filharmonie
a knihovny. âestmír zÛstal v Nûmecku,
Lubomír Ïil v Olomouci. V souãasné dobû
pfiipravuje DÛm umûní v Olomouci v˘stavu
z díla bratfií ·lapetov˘ch. V ¤evnicích navrhli
·lapetové v roce 1936 domek ãp. 653 pro man-
Ïele Holé v Tyr‰ovû ulici.
dr. ing. arch. Milan Babu‰ka
(*1884 - ?)
Znám˘ praÏsk˘ projektant, absolvent techni-
ky. Profesor Stavební prÛmyslovky v Praze.

Navrhoval zejména ‰koly a úfiední budovy,
ale také rodinné domy. Jeho nejznámûj‰ími
stavbami jsou budovy Národního technické-
ho a zemûdûlského muzea v Praze na Letné
z konce 30. let. Po válce ode‰el Babu‰ka do
USA. V ¤evnicích navrhl ‰kolní budovu
v ul. ·kolní ãp. 600 (1934).
ing. arch. Karel Ro‰tík (*1884 - ?)
V˘znamn˘ praÏsk˘ architekt, absolvent tech-
niky. Nejdfiíve spolupracoval s prof. Theodo-
rem Petfiíkem (dÛm U Kamenného stolu na
Karlovû nám. v Praze), pozdûji mûl svÛj vlast-
ní projekãní atelier. Byl autorem fiady ãinÏov-
ních domÛ (napfi. blok domÛ Domovina
v Praze - Hole‰ovicích), nemocnic (pavilon
TBC na praÏské Bulovce), úfiedních budov
(policejní fieditelství v Bartolomûjské ul.
v Praze) aj. Od architektonické moderny pfie-
‰el postupnû k art-déco a posléze k funkcio-
nalismu. V ¤evnicích projektoval Ro‰tík
domek ãp. 633 pro p. Kfiepelovou v Revoluãní
ulici (1935).
arch. Jan Pacl (*1877 - ?)
V˘znamn˘ praÏsk˘ stavitel. Spolupracoval se
znám˘m architektem Du‰anem Jurkoviãem.
Postavil domy s ateliéry pro sochafie Jana
·tursu a malífie Antonína Slavíãka v Praze -
Bubenãi (arch. Jan Mayer), dále ‰kolní areál
tamtéÏ (pfii ul. âs. armády). Pro prezidenta
Masaryka vystavûl ve 20. letech letní sídlo
v Bystriãke na Slovensku. V ¤evnicích navrhl
v letech 1920 - 22 vilu ve Sportovní ul. ãp. 317
pro dr. ·ourka.
prof. akad. arch. Jaroslav Fragner
(1898-1967)
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch architektÛ.
Studoval na technice a na AVU (u prof. Josefa
Goãára). Od roku 1945 byl profesorem
Akademie. Fragner byl ãlenem Devûtsilu a
tzv. Puristické ãtyfiky. Byl autorem funkciona-
listick˘ch staveb – dûtské nemocnice
v Mukaãevu, továrního areálu, vily a prodej-
ny automobilÛ v Kolínû, vil v Nespekách,
Kostelci nad âern˘mi lesy a v Praze, paláce
Merkur v Revoluãní ulici v Praze. Po válce
postavil repliku Betlémské kaple, rekonstruo-
val areál Karolina a na PraÏském hradû upra-
vil II. nádvofií a stfiední kfiídlo Nového králov-
ského paláce. Byl také pfiedsedou SVU Mánes.
V ¤evnicích mûl jeho otec vilu ãp. 747.
Fragner pak adaptoval malé domky v zahra-
dû (pfii ul. V Souhradí) na víkendové bydlení.
ing. arch. Vladimír H. Cechner
(*1896 - ?)
Architekt Vladimír Cechner byl synem
v˘znamného projektanta a restaurátora
památek Antonína Cechnera. Studoval na
praÏské technice. Úãastnil se soutûÏí a praco-
val také jako scénograf v Praze. V ¤evnicích
projektoval v letech 1938 - 40 domek v Má-
chovû ulici ãp. 680 pro MUDr. Jaroslava
Bohatu.
ing. arch. Vladimír Weiss
(1897 – 1989)
V˘znamn˘ praÏsk˘ architekt, mûl spoleãn˘
atelier s arch. Karlem Caivasem (viz), ale
nûkteré práce navrhoval samostatnû. Weiss
byl absolventem praÏské techniky. Navrhoval
domy v Praze - Podolí, v Bubenãi vilu na
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umûní, kdyÏ doprovázel paní Zuzanu Talpovou
na vernisáÏi v˘stavy ·tefana Mlicha.
Rezervace jsou moÏné na telefonu 257 720 923
nebo na adrese kultura@revnice.cz, pfiedprodej
bude zahájen 5. 1. 2004 v kulturním stfiedisku.
(Vstupné 120,-/80,- Kã.)

PĚTI KONTINENTY VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ
Na téma této knihy fievnického autora ZdeÀka
Nováka uspofiádá Mûstské kulturní stfiedisko
sérii besed, na nichÏ bude autor mluvit o rÛz-
n˘ch záÏitcích a pfiíhodách ze sv˘ch cest po
celém svûtû se souãasn˘m promítáním barev-
n˘ch ilustrací. Besedy se budou konat od 5. bfiez-
na kaÏd˘ pátek v sále Zámeãku. Pfiesn˘ program
pfiineseme v pfií‰tím ãísle na‰eho ãasopisu.
Stejnojmenná kniha, vydaná nakladatelstvím
Granit, v tvrd˘ch deskách a na velmi dobrém
papíru (320 stran + barevná pfiíloha), obsahuje
zajímavé záÏitky autora ze v‰ech svûtadílÛ a
hodila by se jako pûkn˘ dárek na poslední chví-
li. Prodává se v obchodû Quelle za 240 Kã.

Zdenûk Novák

INZERCE

Hledám hlídání pro dvouletého
chlapeãka na ãást t˘dne. BliÏ‰í
informace na telefonu 737355521.
Spûchá.

�
Elektrikáfiské a jiné drobné staveb-
ní práce v ¤evnicích a okolí prove-
de Karel ·plíchal, ¤evnice 844.
Mobil: 603 807 576, tel.: 25772 1466

�
V OKOLÍ PRAHY KOUPÍM POLE,
LOUKY NEBO DOMEK.
Tel. 723 233162

Kolorovaná pohlednice fievnické-
ho námûstí z roku 1900, odeslaná
z ¤evnic do Klatov. Na pohledu je
vidût vûÏ kostela, vlevo od ní dÛm
ãp. 1, vpravo dva dominikánské
domy na zaãátku dne‰ní ulice
Legií. Na obrázku dosud chybí
oktogonální ka‰na na námûstí a
v pozadí budova fary (obû posta-
veny v letech 1904 - 1905).

Kö

Pozorn˘ ãtenáfi si moÏná pov‰iml, Ïe
v pfiedminulém ãísle neodpovídal prÛ-
vodní popis po‰tovní stranû uvefiejnûné
staré pohlednice. Omylem do‰lo k zámû-
nû adresátÛ dvou naprosto stejn˘ch
pohlednic – 1898 je adresa do Prahy
a 1899 do Nového Knína.

ŠANSON - VĚC VEŘEJNÁ
Slibovan˘ veãer ve spoleãnosti milovníkÛ a
skvûl˘ch interpretÛ tohoto Ïánru se uskuteãní
v pátek 23. ledna 2004 od 19,30 hodin v sále
Zámeãku. Do ¤evnic dorazí nejlep‰í z nejlep‰ích
reprezentantÛ tohoto volného sdruÏení.
Jana Petránka jistû v‰ichni znáte jako pí‰ícího
novináfie a rozhlasového i televizního komentá-
tora, teì ho mÛÏete poznat i jako zajímavého
interpreta ‰ansonÛ. Zábûr Rudolfa Pellara je také
‰irok˘, se svojí Ïenou pfieloÏil mnohá stûÏejní
díla moderní americké literatury a pokud to
nemûl zakázané, hrál v divadle, ve filmu i v roz-
hlase a televizi a kaÏd˘ zná jeho nezamûniteln˘
hlas. Mlad‰í generaci tentokrát zastoupí Tereza
Duchková a jistû vás pfiesvûdãí, Ïe zprávy o jejím
umûní nejsou Ïádné nafouklé magazínové bubli-
ny.
Na klavír v‰echny i sám sebe doprovodí pan
prof. Milan Jíra, kter˘ nedávno poskytl náv‰tûv-
níkÛm galerie Salonu No1 malou ukázku svého

JAKUB JAN RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

V KOSTELE SV. MAURITIA

âtvrtek 25. prosince 2003,
zaãátek koncertu v 19.00 hodin

Úãinkují Chorus Angelus - sólisté a dûtsk˘
pûveck˘ sbor.
Hosté - orchestr bude sloÏen z hudebníkÛ Ïijí-
cích v na‰em regionu: housle: pan starosta
Miroslav Cvanciger, Marika Cvancigerová,
Milan Cvanciger, Lenka a Barbora Koláfiovy,
varhany: Jana Klimtová, flétna: Jan Machat,
lesní roh: Jindfiich Koláfi (oba dechafii jsou
ãleny âeské filharmonie) kontrabas: Milo‰
Chroust a dal‰í.
Sbormistr a dirigent: Karel Loula.
Vstupné dobrovolné.
Pofiádá Chorus Angelus, www.noise.cz/chor

6. ledna 2004 v 18.00 v kostele Sv. Václava ve
V‰enorech se bude konat repríza âeské m‰e vánoã-
ní bez orchestru, pouze s varhanním doprovodem
paní Jany Klimtové.

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
SANQUIS NOVUS

V pátek 19. prosince se v 19,30 v sále fievnického
Zámeãku pfiedstaví komorní smí‰en˘ sbor
Sanquis Novus se sv˘m vánoãním programem.
Zazní skladby Z. Luká‰e, G. F. Händela, A. Vi-
valdiho, C. Saint-Saense a dal‰ích, sbor pod
vedením Jolany Koneãné provede také nûkolik
spirituálÛ a vánoãních pastorel a koled. Na kla-
vír doprovází Jana Klimtová, v sólov˘ch partech
vystoupí Martina Klimtová (mezzosoprán) a

Petr Barák (tenor).
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Prádélko a galanterie

Prodejna znaãkového dámského

i pánského prádla

TRIUMPH, TIMO, TRIOLA
Sbûrna prádelny a ãistírny

âi‰tûní pefií a v˘roba pfiikr˘vek,

pol‰táfiÛ a spacích pytlÛ

Jifiího z Podûbrad 44
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Ludmila VaÀková je prozaiãka, autorka hi-
storick˘ch románÛ. Narodila se roku 1927,
její otec byl vrchním fieditelem Národní
banky, po jeho zatãení v roce 1942 se musela
rodina na pfiíkaz gestapa pfiestûhovat do
¤evnic.
Ludmila VaÀková maturovala v roce 1945 na
reformním Reálném gymnaziu na Smíchovû,
ze studia sociologie a psychologie na FF UK
byla roku 1948 z politick˘ch dÛvodÛ vylouãe-
na, univerzitu dostudovala aÏ v letech 1968 –
71. Pracovala v nakladatelství Evropsk˘ lite-
rární klub, âeskoslovensk˘ spisovatel a ve
Státním nakladatelství dûtské knihy (od
konce ‰edesát˘ch let se jmenovalo Albatros).
V letech 1973 – 77 pracovala jako signalistka
na Ïelezniãní stanici Karl‰tejn, od té doby uÏ
se vûnovala jen psaní.
Je autorkou 27 knih. Vût‰ina z nich tvofií sou-
vislou historickou fiadu: Lev a rÛÏe (Pfie-
myslovci), Královsk˘ nach, Od trÛnu dál,
Lucemburská trilogie, Orel a lev (6 knih,
Karel IV.), trilogie Rozdûl a panuj (Karlovi
synové - poslední Vûzení pro krále vyjde po
Novém roce). Dále napsala romány Léã pana
z RoÏmberka a Îena pro tfietího krále,
Stfiíbrn˘ jednoroÏec, âerná sága, 2 díly
Naprsquaw o Ïivotní druÏce V. Náprstka
nebo Domeãek na Vesuvu z prostfiedí Ïelezni-
ce v sedmdesát˘ch letech. Dvû její science fic-
tion jsou Mosty pfies propast ãasu z roku 1977
(teprve nyní publikované) a Genesis
v roce 2000.
V pfiedvánoãním ãase jsem paní VaÀkovou
poÏádala o rozhovor.

Jak slavíte Vánoce?
VánocÛm jsem odvykla, kdyÏ mi bylo pat-
náct, a pfiestali jsme je slavit od té doby, kdy
mi Nûmci popravili tatínka. Potom se samo-
zfiejmû vrátily s dûtmi, nejprve m˘mi a pak
zase s jejich dûtmi, ale uÏ to nikdy nebylo to.
Teì trávíme ·tûdr˘ veãer s rodinou mého
syna, a protoÏe kaÏd˘ z nás na nûco trochu
hraje, muzicírujeme jako za star˘ch ãasÛ (ten
nejmlad‰í tfiílet˘ ‰punt k tomu aspoÀ tanãí) a
nepfieÏíráme se, takÏe to jsou vlastnû krásné

Vánoce.
¤evniãanÛm se ãasto pfiikládá vlastnost
zvaná fievnivost. Myslíte, Ïe právem? Není
to v‰eobecnû ãesk˘ folklór?
Tu „fievnivost“ snad vyzdvihují hlavnû
Dobfiichoviãáci, aby vynikla jejich dobrota,
ne? KdyÏ jsem pfied ãasem objíÏdûla ãeské
hrady, v jednom z nich - bohuÏel si nevzpo-
mínám, kde - mûli expozici historick˘ch map.
Samozfiejmû jsem tam hledala na‰e mûsto,
které, jak známo, existuje déle neÏ 750 let. A
povaÏte: v 16. století to nebyly ¤evnice, n˘brÏ
Dfievnice. Ono se tady totiÏ tûÏilo dfievo.
Projela jste velk˘ kus svûta. Kdybyste se
podruhé narodila, v jaké zemi byste
„mohla“ Ïít?
Kdybych se narodila jako nûkdo jin˘, tak
nevím. Asi by záleÏelo na tom, kde, a tam
bych taky zÛstala. Já (jako já) bych tûÏko Ïila
nûkde jinde neÏ tady, aÈ uÏ se kolem dûje
cokoliv a za mého Ïivota to málokdy byly
pûkné vûci. Ale miluju tuhle krajinu a mám
ráda lidi, aÈ uÏ jsou jací jsou. Já taky nejsem
dokonalá.
Co ráda ãtete? Vybíráte si urãité Ïánry?
Za mlada jsem ãetla moc a vcelku bez v˘bûru.
Milovala jsem Dostojevského i Dumase,
Galsworthyho, Maughama, Tolstého a taky
detektivky, z na‰ich autorÛ naprosto pfiede-
v‰ím Karla âapka. Nemluvím o básnících,
protoÏe ti nejsou ke ãtení, n˘brÏ ke snûní.
Miluju jich celou fiadu z 19. a 20. století,
ov‰em ãesk˘ch, protoÏe pfieklad, jak fiíká
jeden uãen˘ francouzsk˘ sociolog, je vÏdycky
„tvÛrãí zrada“. Je to tak. Teì pro zábavu uÏ
neãtu nic. Mám ãas stûÏí na to, co napí‰u, a na
studium odborné literatury. Je toho aÏ moc.
Ale nefiíkám, Ïe mû to nebaví.
KdyÏ ve sv˘ch románech vdechujete histo-
rick˘m postavám Ïivot, do jaké míry ãerpáte
z dostupn˘ch materiálÛ?
Z materiálÛ ãerpám, pokud mÛÏu, v‰echno.
Ale o nûkter˘ch lidech se v pramenech doví-
dám jenom málo, pfiípadnû vÛbec nic. Potom
mi nezb˘vá neÏ dom˘‰let. Ale nikdy nemû-
ním známou skuteãnost.
Vozím sv˘m krajanÛm do Nûmecka v‰echny

va‰e knihy. PÛjãují si je a ptají se, jestli byla
nûjaká va‰e kniha pfieloÏena do cizího jazy-
ka. MÛÏete si pfiípadnû vybírat pfiekladate-
le?
Pfieklad je práce, která se musí zaplatit, takÏe
si ho vyhledává a platí nakladatel a ten by si
asi do toho mluvit nenechal. Mnû se to je‰tû
nikdy nepodafiilo. K tomu je tfieba znát se se
zaveden˘mi bohemisty, t.j. lidmi, ktefií
v zahraniãí pfiekládají z ãe‰tiny a ktefií by
svému nakladateli knihu k pfiekladu doporu-
ãili. Já nepatfiím, a nikdy jsem nepatfiila,
k Ïádnému establishmentu, jak se vzne‰enû
fiíká, a navíc sedím doma u poãítaãe a na shá-
nûní známostí nemám ãas.
Neodpustím si otázku na va‰i „dráhu“
u dráhy. Zku‰enost to asi byla prachbídná,
berete to s humorem?
M˘líte se, moje dráha u dráhy mi je drahá.
Ráda na ni vzpomínám, dokonce jsem z této
zku‰enosti napsala jeden román (pozn. red.
Domeãek na Vesuvu), ale humorné to vÏdyc-
ky nebylo. Staãilo málo a taková chvilka
nepozornosti mohla ãlovûka zmûnit v maso-
vého vraha.
Jak˘ máte ráda humor?
Humor miluju. Ne takzvan˘ blázniv˘ ãi pfied-
kládan˘ baviãi z obrazovky, ale takov˘ ten
anglick˘, nebo fieknûme taky ãesk˘. Jsou si
podobné. Obãas zazní i z jin˘ch kanálÛ, ale
vÏdycky musí b˘t trochu ãern˘. Trochu, ne
moc. Mám pocit, Ïe tisíce vtipÛ, které jsem
v Ïivotû sly‰ela, uÏ vymizely. Zestárly a nové
nûjak nejsou. Je to ‰koda. Nebo je to tím, Ïe
nikam nechodím?
A o jak˘ dárek pro ¤evnice byste napsala
JeÏí‰kovi Vy?
Tûch dárkÛ by bylo aÏ moc a nemûly by se
dávat jen k JeÏí‰ku.

Doufám, Ïe se Vám ‰tûdroveãerní muzicíro-
vání vyvede a Ïe budete mít v pfií‰tím roce
i v letech dal‰ích tolik energie, jako dosud.
Dûkuji za rozhovor.

Pfieji hezké Vánoce ãtenáfiÛm Ruchu.
Helena Rytífiová

Povídání s Ludmilou Vaňkovou nejen o Vánocích

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
V galerii No 1 mÛÏete vidût opût velmi kvalitní v˘stavu v˘tvarníka Antonína Málka.
Antonín Málek se narodil roku 1937 v Plzni, vystudoval Hollarovu ‰kolu a Akademii
v˘tvarn˘ch umûní v Praze. Patfiil k mlad‰ím úãastníkÛm dnes uÏ legendárních
Konfrontací, tehdy nevefiejn˘ch v˘stav, které probíhaly v roce 1960 v Praze. Skupina
v˘tvarníkÛ kolem Jana Koblasy a Mikulá‰e Medka vycítila, Ïe nastal urãit˘ zlom v uva-
Ïování o malífiském v˘razu, a byli tak prvním impulsem na cestû k abstrakci, k pouÏití
netradiãních materiálÛ a vytváfiení objektu. V roce 1968 emigroval do ·védska a v roce
1979 se pfiestûhoval do Kolína nad R˘nem. Díla Antonína Málka z konce padesát˘ch a
zaãátku ‰edesát˘ch let se objevila na v˘stavách âesk˘ informel (1991) a Ohniska znovu-
zrození (1994) v praÏsk˘ch galeriích. V bfieznu 2003 byly jeho práce 60. let vystaveny
v galerii Zlatá Husa.
Vût‰ina v˘tvarn˘ch dûl, která pfiivezl do ¤evnic, jsou z období posledních deseti let, jeÏ
proÏil na cestách po KambodÏi a Ladakhu, ãasto naz˘van˘m Mal˘m Tibetem - poslední
ba‰tou tibetské kultury a náboÏenství. Doporuãuji vám náv‰tûvu této v˘stavy a v pfií‰tím
ãísle se s vámi podûlím o vyprávûní neuvûfiiteln˘ch pfiíhod z tvÛrãích cest tohoto v˘znaã-
ného v˘tvarníka.

Helena Rytífiová
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ZMĚNY V TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ
SLAVOJ

Tûlov˘chovnou jednotu Slavoj ¤evnice opus-
til oddíl národní házené, kter˘ se nadále bude
jmenovat N(-árodní)H(-házená) ¤evnice.
Oddíl získal sponzora, kter˘ je ochoten zajis-
tit obnovu asfaltového povrchu hfii‰tû. SchÛze
Slavoje konaná 28. 11. v klubovnû házené
podûkovala stávajícímu v˘boru v ãele s Ing.
Jaroslavem Hrub˘m za dlouholetou úspû‰-
nou práci. V˘bor potom odstoupil a úãastníci
schÛze zvolili nov˘ ve sloÏení: Miroslav
Hrdliãka, PhDr. Zdenûk Ko‰Èál, Jifií Sklenáfi. TJ
Slavoj tak nadále tvofií pouze oddíl kopané.
V˘bor se poprvé se‰el 4. 12. v Lidovém domû.
Nov˘m pfiedsedou TJ se stal Jifií Sklenáfi,
b˘val˘ hráã, funkcionáfi a trenér kopané,
místopfiedsedou fieditel Z· PhDr. Zdenûk
Ko‰Èál a pokladníkem Miroslav Hrdliãka,
b˘val˘ hráã a funkcionáfi oddílu kopané. 

FOTBAL
Poslední zápas fievnick˘m nevy‰el.
Poslední mistrovsk˘ zápas 1. B tfiídy na vlast-
ním hfii‰ti mûl jen potvrdit suverenitu ¤evnic
v ãele tabulky, ale vÛbec se nevydafiil. SK
Slavoj ¤evnice - Petrovice 1:2 (1:2) sice nastou-
pili bez ãtyfi hráãÛ, ale i ti zb˘vající, doplnûní
o nûkteré náhradníky, si mûli se soupefiem
poradit. Ten byl ale po vût‰inu zápasu celko-
vû lep‰ím a rychlej‰ím, ale nepotfieboval „bra-
trskou pomoc" pana rozhodãího a jednoho
z asistentÛ. Nejprve odpískal proti domácím
penaltu po souboji ve velké ãtverci - velice
pochybnou - a soupefi vedl ve 32. minutû 0:1.
Ve 39. minutû se kopala penalta i proti hostÛm

a Urban vyrovnal na 1:1. JenÏe po dal‰í chybû
se hosté ujali vedení 1:2 a domácím se pfies
zlep‰en˘ v˘kon ve druhém poloãase nepoda-
fiilo vstfielit gól. Sestava: Zuska - O. Strejãek,
MojÏí‰, Ma‰talífi, Swider (50. min A. Klem-
perer), Paães, Klimt, J. TÛma, Purkrábek -
Lerch, Urban. Dal‰í moment, kter˘ rozhodl,
bylo vylouãení Urbana v dobû, kdy nápor
domácích narÛstal. Opût to bylo rozhodnutí
pfiinejmen‰ím velmi pfiísné. ¤evniãtí budou
pfiezimovat v ãele tabulky své skupiny, ‰koda
ale poráÏky, jejich náskok mohl b˘t vût‰í.
Bilance: 13 9 0 4 33 -17 27b. Tfiíbodov˘ náskok
pfied Hostomicemi a ãtyfibodov˘ pfied Petro-
vicemi a Zvolí není velk˘, ale mohl by staãit.
MuÏstvo urãitû potfiebuje doplnit, aby se
nestalo, Ïe po zranûní hráãe musí do pole
nastoupit náhradní brankáfi! Stfielecká tabulka
po podzimní polovinû soutûÏe: Urban 14,
Lerch 6, MojÏí‰ 3, Paães, Klimt, ·ejnoha,
J. TÛma po 2, Petfiina, Zuska po l. Dorostenci
jsou po podzimní polovinû tabulky okresního
pfieboru 7. z 10 muÏstev s bilancí 7 3 1 5 25-37
10 a Ïáci také v okresní soutûÏi 4. z devíti
muÏstev docílili v˘sledku 8 49-22 12b.

Jifií Sklenáfi

Sokol bilancoval
Své hospodafiení a ãinnost v roce 2002 zhod-
notili fievniãtí sokolové aÏ letos 21. listopadu,
kdy se se‰li na valné hromadû v sále
Zámeãku. Hospodáfika jednoty z váÏn˘ch
dÛvodÛ nemohla zastávat svou funkci, takÏe
se termín valné hromady neustále posouval.
Úãetnictví pro jednotu vede ov‰em prÛbûÏnû
kvalifikovaná profesionálka. Starosta Tûlo-
cviãné jednoty SOKOL Ing. Petr Kozák podal

pfiehled ãinnosti spolku a zmínil se pochvalnû
o iniciativû ãlenÛ bûhem loÀsk˘ch povodní.
Náãelnice Ing. Jana Hlaváãková konstatovala,
Ïe v‰echny sloÏky oddílu v‰estrannosti fun-
govaly. Neustálé potíÏe zpÛsobuje náãelnic-
tvu nedostatek cviãitelÛ, zvlá‰tû u sloÏek mlá-
deÏe. „Chápeme, Ïe cviãitelská práce je velmi
nároãná na ãas i psychiku, ale je to práce
velmi potfiebná zvlá‰tû u mládeÏe, u které se
cviãením posiluje ohleduplnost a slu‰nost“.
Náãelnice vûfií, Ïe se situace v náboru cviãite-
lÛ postupnû zlep‰í. Vedoucí komise sportu
Bohuslava Drvotová konstatovala, Ïe spor-
tovní oddíly (volejbal, florbal, nohejbal) mají
zku‰ené trenéry, kter˘m se dafií získávat a
udrÏovat poãty hráãÛ. V˘sledky odpovídají
poctivosti v práci trenérÛ i hráãÛ a pohybují
se vÏdy v prvé polovinû v˘konnostních tabu-
lek. Sál tûlocviãny je plnû vyuÏíván. Mezi
volejbalisty vznikl návrh na zfiízení hfii‰tû pro
pláÏov˘ volejbal, kter˘ si v poslední dobû zís-
kává oblibu. Vznikne vedle volejbalov˘ch
kurtÛ na sokolském cviãi‰ti pod lesem.
Jednota vûfií, Ïe se jí podafií shromáÏdit dosta-
tek penûz na jeho zfiízení, a bude pak ve spo-
lupráci s dobfiichovickou jednotou, která uÏ
dvû taková hfii‰tû má, pofiádat i vût‰í oblastní
turnaje. Îe ¤evnice mají pro pohybovou inici-
ativu obãanÛ jen jeden sál, kter˘ nemá para-
metry pro vût‰í tûlocviãné i sportovní akce,
zastupitelé mûsta vûdí a doufají, Ïe v nepfiíli‰
daleké budoucnosti splní obec pfiání fievnic-
k˘ch cviãencÛ a sportovcÛ a vznikne stánek
velikostí i vybavením odpovídající mnoÏství a
kvalitû tûlocviãné a sportovní ãinnosti
v ¤evnicích.                                  Marie Kfiivánková

Mezi mimofiádn˘mi událostmi, které letos fievniãtí tenisté slavi-
li, ponûkud zapadlo jedno pozoruhodné v˘roãí, které bych zde rád
pfiipomnûl. Jsou to narozeniny fievnického obãana a dlouholetého
ãlena a funkcionáfie na‰eho tenisového klubu pana Václava
Kounovského, kter˘ 7. záfií t.r. oslavil své 94. narozeniny v dobré
du‰evní i fyzické kondici.

Tenisová aktivita Václava Kounovského je spojena s fievnick˘m
tenisem zhruba po celou druhou polovinu dvacátého století a to
v mnoha smûrech. Kounovsk˘ vstupuje do fievnického tenisu v roce
1958, kdy byl po nûkolikaleté pfiestávce v ¤evnicích obnoven teni-
sov˘ oddíl jako souãást TJ Slavoj ¤evnice. Na obnovû tenisového
areálu i pfii zakládání závodního tenisu pracoval Kounovsk˘ s vel-
k˘m nasazením. Byl po nûkolik let vyhodnocován jako nejaktivnûj-
‰í dobrovoln˘ pracovník klubu. Odpracoval stovky brigádnick˘ch
hodin, stal se ãlenem prvního tenisového v˘boru, ve kterém zastá-
val funkci hospodáfie (v pozdûj‰ích letech byl krátce i jeho pfiedse-
dou). Vstoupil také jako hráã do závodního tenisu dospûl˘ch. V‰em
star‰ím ãlenÛm klubu je známo, Ïe Kounovsk˘ byl vá‰niv˘m hrá-
ãem. Trénoval kaÏd˘ den, aãkoliv jiÏ byl ve vûku tenisov˘ch veterá-
nÛ. V roce 1974 ve vûku 65 let zvítûzil ve dvouhfie na seniorském
mistrovství âSSR v Chrudimi. S hraním tenisu skonãil v 68 letech,
ale mimo dvorce je i dnes velmi aktivní.

Chci zde ukázat s pomocí staré fotografie (z roku 1959 nebo
1960) i jeho schopnost improvizace. Na poãátku své obnovené ãin-
nosti nemûl oddíl ani tenisové soudcovské stolice pro rozhodãí
mistrovsk˘ch utkání. Tak si Václav pomohl sám. Pfiinesl na dvorec
stÛl, na nûj postavil Ïidli, na ni usedl a mohl zaãít soudcovat utká-
ní.

Václave, dodateãnû Ti touto cestou gratulujeme k narozeninám,
pfiejeme dobrou pohodu o blíÏících se Vánocích a dostatek zdraví
i v roce 2004.

Jindfiich König

VÁCLAV KOUNOVSKÝ - nepřehlédnutelná osobnost řevnického tenisu
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19.O-O ?! (aÏ sem zahrál Jindfiich pfiechod do
koncovky jako profík, ro‰áda v této pozici je
ale jen zdrÏením, lep‰í bylo Kf2) 19. … Vfe8
20.Sf3 Sf5 21.c3 d5 22.Vfe1 b6 23.Ve5 Vxe5
24.Sxe5 Ve8 25.g4 Sg6 26.Kf2 ! (bíl˘ si opravdu
poãíná jako zku‰en˘ hráã, koncovka se stfiel-
cem proti dvûma pû‰cÛm bude ale pofiád dost
obtíÏná) f6 27.Sd4 c5 28.Se3 ? (není dÛvod
pohrdnout nabízen˘m pû‰cem na d5) 28. …
Se4 29.Sxe4 dxe4 30.Vd1 Ve7 31.g5 (lep‰í plán
za bílého byl asi 31. f5) hxg5 32.fxg5 f5 33.Kg3
g6 34.Kf4 Kf7 35.a4 ! (bíl˘ dobfie vidí ãerné sla-
biny na dámském kfiídle) 35. …Ke6 36.c4 Vh7
37.Kg3 Vd7 (v˘mûna vûÏí se sice pfii slab‰ím
materiálu ãerného nejeví jako ideální fie‰ení,
ale ãern˘ nemá díky dobfie postavené pozici
bílého pro vûÏ Ïádnou hru) 38.Vxd7 Kxd7
39.a5 Kc6 40.axb6 axb6 41.Kf4 Kd6 42.Sd2 Kc6
43.Ke5 b5 44.b3 b4 (bíl˘ hrál velmi pfiesnû a
stojí jasnû na v˘hru. K té vede v poklidu 45.
Se3, protoÏe ãern˘ neubrání pû‰ce na c5, nebyl
by to v‰ak Jindfiich, aby si nevybral dramatiã-
tûj‰í, ale také uÏ pfiedem danou cestu) 45.Kf6 
Kd6 46.Kxg6 (bíl˘ pohrdá jednoduch˘m fie‰e-
ním 16. Sf4+, protoÏe podle vlastního tvrzení
mûl uÏ elegantní závûr pfiesnû spoãítan˘) Ke5

47.Kf7 f4 48.g6 e3 
49.Sxe3! (je dÛleÏité, aby byl pû‰ec ãerného na
sloupci e) fxe3 50.g7 e2 51.g8=D Kd4 (ãern˘
zjistil, Ïe si dámu nemÛÏe postavit pro 52.
De8+) 52.Dg1+ Kd3 53.De1 a ãern˘ vzdal 1-0.

Úloha
Dne‰ní úloha je jednoduchá, pfiestoÏe je na
‰achovnici velké mnoÏství figurek. Úloha zní:
bíl˘ na tahu dá druh˘m tahem mat.

Jan Paukert

ŠACHY
Mistrovství âech do deseti let
21.-23. 11. 2003 se v Liberci konalo Mistrovství
âech v ‰achu mládeÏe v kategoriích do osmi a
deseti let. Za ·K ¤evnice se do kategorie dese-
tilet˘ch kvalifikoval Jindfiich Paukert (nar.
1994) a v kategorii osmilet˘ch, která je otevfie-
ná, nastoupili Martin Derco (1996) a Michal
Mach (1996). Na‰í v˘pravu je‰tû doplnil
Ondfiej Franc (1995), kter˘ sice dosud hraje za
·K Smíchov, ale trénuje s námi. Obû kategorie
hrály samostatn˘ devítikolov˘ turnaj. Od
Jindfiicha se vzhledem k jeho v˘sledkÛm
z poslední doby oãekávalo umístûní do desá-
tého místa a moÏná i postup do finále
Mistrovství âR (postupovalo prvních 6), tur-
naj se mu ale moc nevyvedl a se ziskem 4,5
bodu obsadil aÏ 14. místo. O nûco lépe si vedl
Ondfiej Franc, kter˘ se stejn˘m bodov˘m zis-
kem obsadil 12. místo, ale Ondfiej je o rok
mlad‰í, takÏe bude v této kategorii hrát je‰tû
pfií‰tí rok. V kategorii osmilet˘ch obsadil
Martin Derco aÏ 23. místo, pfiestoÏe uhrál 3,5
bodu, turnaj v‰ak byl nezvykle vyrovnan˘.
Velmi úspû‰n˘ byl ve stejné kategorii Michal
Mach, kter˘ uhrál 5 bodÛ a jeho koneãné 11.
místo v âechách je zatím nejlep‰ím umístû-
ním, kterého kdy ná‰ hráã na mistrovsk˘ch
turnajích dosáhl. Tento v˘sledek je o to slib-
nûj‰í, Ïe Mistrovství âech bylo teprve tfietím
turnajem v Michalovû kariéfie.
V˘sledky: Kategorie H10 (29 úãastníkÛ): 1.
Marek Braun (1994, Desko Liberec), 2. Jifií
Charvát (1994, Oáza Praha), 3. Vítûzslav Îoch
(1995, Jiskra Jaromûfi) … 12. Ondfiej Franc
(1995, ·K Smíchov) … 14. Jindfiich Paukert
(1994, ·K ¤evnice)
Kategorie H8 (27 úãastníkÛ): 1. Pavel
Horníãek (1996, Panda Rychnov), 2. Petr
Kaftan (1996, TJ Sokol Kobylisy), 3. Petr
Hladk˘ (1997, Baník Eastman Sokolov) … 11.
Michal Mach (1996, ·K ¤evnice), … 23.
Martin Derco (1996, ·K ¤evnice)

Základní kolo krajského pfieboru mládeÏe
Základní kolo KP pokraãovalo tfietím turna-
jem, kter˘ se hrál 6. 12. v Kladnû. Podruhé
v fiadû zvítûzil Jan Slanec z Rakovníka,
z na‰ich se nejlépe umístili Ondfiej Franc
(1995), Petr TuroÀ (1991) a Jindfiich Paukert,
ktefií obsadili ãtvrté, páté a ‰esté místo, na
osmém místû skonãil Jan ·vach (1992).
Turnaje se zúãastnilo 54 dûtí, z toho 16 za ·K
¤evnice. Potû‰ující je pro nás celkové pofiadí
po tfiech turnajích, v absolutním pofiadí bez
rozdílu kategorií máme pût zástupcÛ v první
desítce, vede Petr TuroÀ (1991), na druhém
místû je Jindfiich Paukert (1994), dále je 5.
Patrik Krejãí (1993), 7. Jan Jelínek (1991) a 9.
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Jan ·vach (1992). Ve tfiech z pûti kategorií také
vedou na‰i hráãi, do deseti let je to Ondfiej
Franc, do dvanácti Jindfiich Paukert a do ãtr-
nácti Petr TuroÀ. V kategorii do ‰estnácti let
vede Michaela Mi‰iãková z Kladna a
v kategorii dívek Anna Rosenbaumová ze
Zdic. Celkové pofiadí je v‰ak znaãnû ovlivnû-
no tím, Ïe nûktefií hráãi neodehráli v‰echny
turnaje (nakonec se bude kaÏdému zapoãítá-
vat pût nejlep‰ích v˘sledkÛ z osmi turnajÛ). 

Regionální pfiebor druÏstev (dospûlí)
V listopadu a prosinci odehrálo druÏstvo ·K
¤evnice dal‰í dvû kola regionálního pfieboru.
Ve tfietím kole jsme pfii neúãasti dvou hráãÛ
základní sestavy a se tfiemi dûtmi prohráli se
SOU Pfiíbram A na‰ím oblíben˘m pomûrem
2,5:5,5 , potû‰il ale v˘kon dûtí. Petr TuroÀ
(1991) dokázal na páté ‰achovnici v lep‰í
pozici remízovat, Patrik Krejãí na sedmé
‰achovnici dokonce po v˘borném v˘konu
vyhrál. Oba mûli dospûlé soupefie druhé
v˘konnostní tfiídy. Dospûlí se zmohli jen na
dvû remízy, které zafiídili Jaroslav Kocourek
na tfietí a Pavel Synek na ãtvrté ‰achovnici. Ve
ãtvrtém kole jsme proti druÏstvu Alva
Pfiíbram D hráli ve zcela zdecimované sesta-
vû, kterou je‰tû oslabil jeden hráã, kter˘ se bez
omluvy nedostavil, a protoÏe soupefi pfiijel jen
v pûti, hrálo se nakonec na ãtyfiech ‰achovni-
cích, na zb˘vajících do‰lo ke tfiem kontuma-
cím v ná‰ prospûch a k jedné ve prospûch sou-
pefie. Na tfiech ‰achovnicích pfiitom hráli otec
a dva synové Paukertovi, v‰ichni v‰ak svornû
prohráli, takÏe v˘sledek zachránil v˘hrou na
druhé ‰achovnici kapitán druÏstva Jifií
Ledvinka a zápas skonãil remízou 4:4.

Vánoãní turnaj
·achov˘ klub ¤evnice a Z· ¤evnice pofiáda-
jí v sobotu dne 20. 12. ve ‰kolní jídelnû
v ¤evnicích vánoãní turnaj pro dûti ze
¤evnic a okolí a jejich rodiãe, zaãátek je
v 9:30. Budou se hrát tfii samostatné turnaje:
dûti nar. 1989 a ml., dûti nar. 1987-1988 a tur-
naj rodiãÛ, kterého se mohou zúãastnit
pouze neregistrovaní ‰achisté. Kromû fiev-
nick˘ch jsou pozvány je‰tû dûti z krouÏkÛ ze
Zdic, Berouna a Litnû. Máte-li zájem, pfii-
hla‰te se na mail sachy.revnice@volny.cz
nebo na tel. 608133251.

Partie
Dnes si ukáÏeme partii z regionálního pfiebo-
ru druÏstev, ve které dokázal devítilet˘
Jindfiich Paukert pfiehrát svého o více neÏ 40
let star‰ího a témûfi o dvû tfiídy silnûj‰ího sou-
pefie.
Paukert Jindfiich (nar. 1994, III.VT, ·K
¤evnice) -- Kantofiík Pavel (nar. 1951, ELO
1713, âL Kole‰ovice), 9. 11. 2003
Italská
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 h6 (opatrnick˘ tah, kter˘
umoÏí bílému pfiiostfiit hru) 4.Jc3 Jf6 5.d4
5...exd4 6.Jxd4 Je5 7.Sb3 Sb4 8.Sd2 d6 (ãern˘
hraje nedÛraznû, Jxe4 by bylo urãitû lep‰í) 9.f4
!? (bíl˘ se s tím opravdu nepáfie) 9. … Sxc3
10.Sxc3 Sg4 11.Dd2 Jxe4 ? (ãern˘ si sám kom-
plikuje situaci, teì bylo na ãase zatroubit
k ústupu) 12.De3 Dh4+ ?! (sebevûdomí ãerné-
ho nemá reáln˘ podklad, teì uÏ nezabrání
ztrátû figury) 13.g3 Jxg3 14.Dxg3 Dxg3+
15.hxg3 Jc6 16.Sd5 Jxd4 17.Sxd4 c6 18.Sg2 O-O
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JAK DOPADLA AUKCE OBRAZŮ ?

ŘEVNICE V TELEVIZI
Ten, kdo 30. listopadu nemûl ráno kolem
deváté co dûlat a díval se na âT1, kde bûÏela
Pohádková nedûle, mohl na obrazovce spatfiit
známé tváfie. Tím nemyslím svûtové hvûzdy
nebo idoly, ale kamarádky z ¤evnic a
Dobfiichovic. Stalo se, Ïe si ten ãlovûk protfiel
oãi a myslel si, Ïe se mu asi nûco zdá.
Tentokrát to nebyl sen, ale realita. A ne drsná.
Myslím, Ïe docela pfiíjemná, nebo ne? 
V ¤evnicích funguje BAREVNÁ DÍLNA, kde
se mohou lidiãky a dûtiãky uãit malovat, tan-
covat, dûlat spoustu skvûl˘ch vûcí a taky uãit
se psát. Tím myslím psát povídky, básniãky,
reportáÏe, epigramy – prostû v‰echno. Tento
krouÏek vede paní Zdena Brunclíková, které
vdûãíme za to, Ïe jsme se ocitly v televizi.
A tak 22. fiíjna nás - Aniãku Gardavskou, Nelu
Izákovou, Olu Tomskou, Kaãku VaÀkovou a
mû - odvezla paní Izáková do âeské televize,
která sídlí na Kavãích horách. Tam se nás ujal
Václav Chalupa a rozebral s námi, co vlastnû
budeme pfied kamerou povídat. Následovala
pauza a po ní jsme mohly odpochodovat do
studia ã. 3, kde uÏ ãekala Dáda Patrasová.
Je‰tû drobné úpravy a mohlo se natáãet.
Natáãení probíhalo v naprosté pohodû a pfiá-
telské atmosféfie. Vyprávûly jsme o své tvorbû
a ukázaly vydání RUCHÛ, ve kter˘ch jsme
svou práci prezentovaly. âas ubûhl velice
rychle a my odcházely s úsmûvem na rtech a
s poznáním, jak probíhá natáãení v televizi.
Paní Izáková nás dovezla zpût do
Dobfiichovic a ¤evnic, kde jsme se roze‰ly do
sv˘ch domovÛ.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Lucka Zdráhalová

Za laskavého propÛjãení prostor galerie
No1 se konala 6. prosince dobrovolná aukce
obrazÛ ve prospûch obãanského sdruÏení
Náruã. Grafická díla vesmûs fievnick˘ch auto-
rÛ se pod vedením profesionálního draÏební-
ka Vojtûcha Matûjãka vydraÏila za neuvûfiitel-
n˘ch 139 200 korun. Do této prospû‰né akce se
zapojilo mnoho lidí v ãele s panem starostou
Cvancigerem, draÏit pfiijel dokonce i poslanec
Vlastimil Tlust˘. Atmosféra v galerii byla
velmi bezprostfiední, chvílemi aÏ napínavá.
Dûti ze stacionáfie zatím sedûly ve vedlej‰í
cukrárnû a radovaly se z mikulá‰ské nadílky,

kterou jim pfiivezla paní Paãesová jako dárek
od hypermarketu Globus.

Budete-li mít zájem o zakoupení dal‰ích
obrazÛ ve prospûch Náruãe, jste vítáni v gale-
rii No1. Zde je také umístûna pyramida, do
které mÛÏete dávat finanãní pfiíspûvky, mÛÏe-
te si i koupit v˘robky z dílny stacionáfie. Také
vás upozorÀujeme na stále je‰tû probíhající
sbírku desetníkÛ na Zámeãku.

Helena Rytífiová

Vlastimil Tlust˘ a Jifií Pospí‰il (firma EKIS) vybí-
rají z draÏebního katalogu

TIMBUKTOO PRO NÁRUČ
Je název dal‰í dobroãinné akce, která probû-
hla v sobotu 13. prosince pfied jejich obcho-
dem. Majitelé Timbuktoo rozprostfieli na
dvofie stan, kter˘ chránil prodejní v˘robky a
obãerstvení vûnované hypermarketem
Globus pfied de‰tûm. Dûtem ze stacionáfie
dé‰È nevadil a pfiedvádûly za pomoci dospû-
l˘ch obleãení hostitelské firmy jak na molu.
Timbuktoo jim za to vûnovalo 20 % ze své
sobotní trÏby.
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