


Ruch 2/20062

Materiál architektonické
kanceláře AP ATELIER

autorů Ing. arch. Josef Pleskot 
a kolektiv: „Řevnice /Námětová
studie /AP ATELIER/ březen 2005“
schválila Rada města i Zastu-
pitelstvo města. Členové konsta-
tovali nezbytnost promyšleného
postupu architektonického a urba-
nistického rozvoje města a označili
tento materiál jako ideový základ
dalšího architektonického a urba-
nistického rozvoje města v dlouho-
dobém časovém horizontu a jako
ideový podklad potřebných reali-
začních kroků tohoto rozvoje včetně
zpracování územně plánovací
dokumentace.
Dále byl schválen ucelený materiál
„Řevnice architektonicko urbanis-
tický koncept lokalit Vrážka a Pod
Lesem, 2005“ autorského týmu: Ing.
arch. Petr Starčevič a Mg. A. Petr
Macek za konzultační spolupráce
Ing. arch. Josefa Pleskota. Materiál
obsahuje bohatou obrazovou i tex-
tovou část a měl by být výcho-
diskem pro zadání změny územního
plánu města Řevnice.
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Výstavby nové školní
budovy

Zastupitelstvo města schválilo
záměr soustředit objekty Základní
školy Řevnice do jednoho areálu, 
a to areálu současné školní budovy
č.p. 600. Záměr výstavby nové
školní budovy v ul. Legií na místě
současné školní jídelny, která bude
propojena s budovou č.p. 600 bude
obsahovat mj. i školní tělocvičnu 
o rozměrech cca 12 x 24 metrů“
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Rozšíření ČOV
Město má zpracovanou projektovou
dokumentaci včetně projednaného
územního rozhodnutí na splaškovou
kanalizaci v lokalitách, kde dosud
není zavedena. V současné době je
rozpracováno řízení pro udělení
stavebního povolení. Pro realizaci
této stavby je třeba dále zvýšit
kapacitu ČOV, jejíž projektová
dokumentace bude zadána k vypra-
cování.
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Komise pro výběr
dodavatele

Selecká ulice
Komise pro výběr dodavatele stavby
„Rekonstrukce povrchu Selecké
ulice“ byla určena v tomto složení:
předseda: Miroslav Cvanciger,
členové: Ing. Václav Zdráhal, Ing.
Miroslav Zíma, Ing. Miroslav

Vyleta, Ing. Jan Klimt, Vladimír
Křivánek 
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Mateřská škola
půdní vestavba

Stavební komise posuzuje návrh na
půdní vestavbu v budově mateřské
školy předložený její ředitelkou.
Kapacita školky by se tak navýšila 
o cca 25 dětí, to znamená, že má
celkovou kapacitu 90 dětí.
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Prováděcí projekt
rekonstrukce Palackého

náměstí a okolí
AP Atelier Ing. arch. Josefa Pleskota
vypracoval studii Rekonstrukce
Palackého náměstí, ulic Berounská 
a Opletalova v Řevnicích. Rada
města schválila zadání vypracování
projektové dokumentace na tuto
rekonstrukci.

v

   

Výkon pečovatelské
služby pro obec

Dobřichovice
Dne 12. září 2005 schválilo
Zastupitelstvo města převzetí funkce
střediska pečovatelské služby
Řevnice od 1. ledna 2006. Posky-
tování této služby nepožadovala
pouze obec Dobřichovice. Dne 10.
ledna 2006 Rada města obce
Dobřichovice jednala o zajištění
pečovatelské služby a odsouhlasila
její převedení pro své občany pod
město Řevnice. Následně obec
Dobřichovice zaslala žádost 
o odsouhlasení tohoto převodu.
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Finanční příspěvek 
pro Notičky

Rada města schválila poskytnutí
finančního příspěvku folklórnímu
souboru Notičky ve výši 30.000 Kč
na pokrytí nákladů spojených 
s reprezentací řevnického folklór-
ního souboru při účinkování na
mezinárodním festivalu ve Spo-
jených státech amerických.

v

   

Umístění originálu sochy
sv. Jana Nepomuckého

Městský úřad Černošice, odbor
životního prostředí, odd. pam. péče,
ve svém rozhodnutí ze dne 9. 12.
2005 vydal závazné stanovisko 
o přípustnosti zhotovení kopie sochy
sv. Jana Nepomuckého v Řevnicích.
Jednou z podmínek je i souhlas
Ministerstva kultury, které požaduje
přesnou identifikaci místa, kde bude
umístěn originál sochy. 
Rada města schválila umístění
originálu sochy sv. Jana Nepomuc-
kého v sále Zámečku.

Nová znění programů Klastry, Start
a Kredit v rámci Operačního
programu Průmysl a podnikání
naleznete na www.czechinvest.cz
Znovuotevření programu Inovace: 
V průběhu února dojde ke zveřejně-
ní programu Inovace 2, do kterého
bude možné podávat žádosti v ter-
mínu od 1. do 28. dubna 2006.
Zabýváte-li se vývojem průmyslo-
vých technologií a materiálů, pak je
pro vás určen nově vyhlášený
program Trvalá prosperita v rámci
Národního programu výzkumu II.
Podnikatelé, výzkumné instituce 
a vysoké školy v něm mohou získat
finanční podporu až do výše 70 %
uznatelných nákladů na projekty 
v oblasti výzkumu a vývoje. Žádosti
je možné podávat do 28. února 
v centrále agentury CzechInvest.
Podpora zpracování zemědělských
produktů: Od 3. ledna až do 28.
února včetně lze podávat žádosti 
o podporu v novém dotačním

programu pro potravináře. Účelem
těchto dotací je zvýšení kvality
zpracování zemědělských produktů
a zlepšení hygienických podmínek
použitím nových technologií 
a inovací.
Dotace na školení zaměstnanců:
Nestihli jste podat žádost do
programu Profese, v rámci něhož je
možné získat dotaci na odborné
vzdělávání zaměstnanců až do výše
3 milionů Kč? Další výzva 
k předkládání projektů bude
vyhlášena během měsíce dubna.
Bližší informace Vám rádi
poskytneme na níže uvedené adrese:
Krajská hospodářská komora
Střední Čechy
Oblastní kancelář Praha - západ
Pražská 24, 252 10 Mníšek pod
Brdy
Tel.: 318 590 711
e-mail: ohk@hkpz.cz, rmpraha-
zapad@inmp.cz
www.hkpz.cz

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

NOVÝ CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
úkon cena v Kč
koupel v domácnosti nebo v SOH bezplatně
osobní hygiena 25,-/den
jednoduché ošetřovatelské úkony, léky atp. 15,-/den
dovoz oběda 10,-/úkon
dovoz, ohřátí a podání oběda 17,-/úkon
donáška uhlí, dřeva 25,-/úkon
nákup do 500,- Kč 20,-/úkon
nákup nad 500,- Kč 30,-/úkon
pochůzka – pošta, lékař atp. 10,-/úkon
topení v kamnech, donáška vody 20,-/úkon
běžný úklid v domácnosti 60,-/hod.
příprava a vaření stravy 40,-/hod.
doprovod-dovoz na lék. vyšetření 45,-/hod.
praní, žehlení a mandlování prádla v SOH 50,-/kg
mandlování a žehlení prádla 25,-/kg
mandlování prádla pro veřejnost
bez dopravy 25,-/kg
pedikúra 80,-/úkon
péče o vlasy – vodová 80,-/úkon
péče o vlasy – zástřih 40,-/úkon
péče o vlasy – trvalá 150,-/úkon
péče o vlasy – barvení, bez materiálu 120,-/úkon
dohlížecí služba 40,-/hod.
velký úklid – mytí oken, dveří, nábytku 100,-/hod.
a společných prostor domu
Všechny ceny jsou platné od 1. 2. 2006
Helena Navrátilová, okrsková sestra PS Řevnice
nové tel. číslo: 739 571 949

KHK Střední Čechy oblastní kancelář Praha – západ
informuje o aktuálních možnostech podpory podnikání

PRONAJMU V ŘEVNICÍCH DVĚ PODLAŽÍ TŘÍPODLAŽNÍHO
DOMU:
Přízemí, vlastní vstup 55 m2, 2+1+k+krytá terasa, zahrada, prádelna, sklep
8.000 Kč + popl.
I. poschodí, vlastní vstup 115,5 m2 + krytá terasa 8 m2, 4+1+k, prádelna,
sklep, zahrada
15.000 Kč + popl.
Vnitřní schodiště. Pronajmu dohromady nebo každé podlaží zvlášť.
Podkroví obývá domovnice, vlastní vstup.
Tel.: 257 721 303
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Všechno začalo již před lety, kdy mělo dojít k volnému prodeji léčiv i mimo
lékárny. Tehdy žádali lékárníci ochranu státu a hlásali, že nikdo neumí tak
dobře a odborně prodávat léky jako oni. Oháněli se možným poškozením
zdraví, pokud nebudou léky prodávány pouze v lékárnách. Dá se říct, že až
strašili spoluobčany a neodborníky. Ve skutečnosti šlo o to nikoho mezi sebe
nepustit a mít plně pod kontrolou počet nově vzniklých „lékáren-prodejen“,
aby všichni vydělali stále dost. Všechno se zaobalovalo péčí o nemocné 
s odbornou garancí lékárnické komory. Tenkráte jim bylo vyhověno 
a lékárníkům spadl kámen ze srdce. Každoroční nárůst množství
předepsaných léků a růst jejich cen (výdaje na léky v roce 1997 byly 30,1
miliard Kč, v roce 2004 55,8 miliard Kč) daleko převyšovaly a převyšují
lékárnickou komorou kontrolovaný nárůst počtu nových lékáren (v roce
1997 byl počet lékáren v ČR 1503 a v roce 2004 již 2.378 provozoven).
Zatímco ostatní podnikatelé musejí pro zvýšení svého zisku rozšiřovat
provoz a obsloužit více zákazníků nebo propouštět, lékárnám rostly a stále
rostou zisky i při poklesu práce (v roce 1997 počet obyvatel na 1 lékárnu
činil 6.852, v roce 2004 již pouze 4.298). Tomu se říká bezpracný zisk, že
ano? A teď jim to někdo chce vzít. Došlo ke snížení obchodní přirážky a jde
opět jako minule jen o peníze. Řekněte, kdo z podnikatelů a obchodníků si
dovolí dát na každé jednotlivé zboží obchodní přirážku 29 nebo dokonce
32%? Běžná obchodní přirážka je kolem 5 až 10% a každý podnikatel z toho
platí veškerý provoz stejně jako lékárna. Kromě toho každý jiný podnikatel
musí platit např. reklamu, aby získal zákazníky. Do lékárny každý nemocný
musí i bez reklamy, protože předepsaný lék jinde nedostane. Např. v USA
není rozdíl mezi podnikateli a lékárníky, tam je obchodní přirážka stejná
pro všechny. Vrátíme-li se do historie, pak pro lékárny byla výše přirážky
stanovena na počátku 90. let také proto, aby bylo možné při nízkých
cenových relacích za tehdy prodávané léky udržet provoz. Dnes už jsme ale
o 15 let dále a ceny léků vzrostly mnohonásobně, čímž  rostly a rostou 
i zisky lékáren. A že je to provoz neprodělečný svědčí každoroční nárůst
nových a nových provozoven. Je tedy nutné a je načase přirážku upravit
tak, aby se dostala na úroveň všech ostatních podnikatelů. Zamyslete se
nad výzvou řevnických lékárnic, aby starosta napsal dopis vládě pro jejich
záchranu. Co má vlastně napsat? Zachraňte zisky našim lékárnicím? Nic
jiného tam totiž nemůže být. Nejvíce mne na tom mrzí, že lékárnice
vyhrožují zrušením lékárny a tím zhoršením péče. Děsí tím především staré
spoluobčany, kteří nemohou situaci zhodnotit a lékárnu potřebují. Milí
spoluobčané, vůbec se nebojte, že by v Řevnicích lékárna nebyla. Stále 
u nás ještě vládne trh, takže jakmile se zruší tato lékárna, objeví se jiný
podnikatel, který otevře novou a doufejme, že s vyšší úrovní služeb pro
občany. 
Podívejme se trochu na služby, které nám poskytují vyhrožující lékárnice 
z Řevnic. Ve všech nově zřizovaných provozovnách, sloužících veřejnosti
(knihovna, kadeřnictví, kosmetika, autosalon…) a ve všech nově
otevřených zdravotnických zařízeních je povinnost zřídit bezbariérový vstup
a WC pro invalidy. Kde v řevnické lékárně je přístup pro invalidy? A kde

jinde by měl být něž v lékárně? Pokud by i těch pár schodů invalida
překonal, je uvnitř tak málo místa, že je zde problém i s chůzí o berlích.
Neměly by lékárnice spíše uvažovat o otevření nové provozovny skutečně
sloužící všem, tedy i invalidním občanům? A služby? Zkuste si v řevnické
lékárně vyzvednout jen o něco málo vzácnější lék. Není. A doba objednání?
Zatímco v Praze jej máte do druhého dne, protože jsou si vědomi, že lék
potřebujete, v Řevnicích se dočkáte do týdne a čekáte i déle. Nebo vám dají
lék obdobného účinku, ale úplně jiného složení, který s tím vaším má málo
společného. A otevírací doba? Jako za socializmu. Jeden den před svátky
zavřeno nebo přinejmenším pracovní doba jen dopoledne. A ještě jedno
malé srovnáni v tabulce. Srovnejte si vašeho praktického lékaře s lékárnou.
Po přečtení tabulky vás ihned napadne, co by lékárnice měly udělat, aby
zachovaly provoz.

Srovnávací tabulka několika ukazatelů za 1 rok na 1 lékárnu,
1 praktického lékaře

(zdroj Ekonomické informace ve zdravotnictví, ÚZIS ČR 2005)
položka Lékárna Praktický lékař
Roční příjem celkem 22004 tisíc Kč 1282 tisíc Kč
Roční výdaje celkem 22084 789
Průměrný počet zaměstnanců 4,6 1,2
Průměrné mzdy celkem 877 tisíc Kč 142 tisíc Kč
Průměrná mzda zaměstnance 15862 11572

Z tabulky je vidět, že váš praktický lékař pracuje téměř sám a svůj zisk má
na úkor svého pohodlí, stejně jako ostatní drobní podnikatelé ve vašem
okolí. Prostě když není, tak není.

Vážený pane starosto, pokud napíšete dopis vládě na záchranu řevnické
lékárny, popřete tím všechny tržní principy hlásané ODS. Lékárna 
v Řevnicích vůbec není vystavena žádné konkurenci a tomu odpovídá 
i kvalita služeb. Zaměstnanci lékárny v Řevnicích se nemusejí starat 
o přísun zákazníků, protože jsou jediní a není kam jinam jít. Aby nikdo
nemohl namítat, že srovnáváme hrušky s jablky, vrátíme se ke
zdravotnictví. Lékaři v Řevnicích, kteří jsou státem a pojišťovnami
regulovaní daleko více, mají ve svém okolí více konkurence než tato
lékárna. O pacienty se musí zasloužit a při provozování svých služeb se
musejí daleko více uskromnit. Současná obchodní přirážka lékárny (po
všech odpočtech a přepočtech ve skutečnosti nyní činí 17% až 19%) je ve
srovnání s ostatními podnikateli v Řevnicích stále nepoměrně vyšší. Přitom
mají všichni stejně drahé náklady na provoz. Nebo mají snad ostatní
podnikatelé nějaké úlevy na energie nebo daně? Co by měli říkat všichni ti,
kterým se se vstupem do EU neustále mění daňové sazby, daňové zákony,
kvóty vývozu a dovozu apod. I pro ně napíšete, pane starosto, dopis na jejich
záchranu? Ne, ti všichni se musejí vyrovnat se změnou podnikatelského
prostředí a tak to očekáváme i od lékáren.

MUDr. Jaroslava Žáková

ZAČ BOJUJÍ ŘEVNICKÉ LÉKÁRNICE?

Obsáhlý dopis vychází z naprosto nesprávného předpokladu. Příjem lékárny
není 32, ani 29, jak si myslí pisatel, ale 17 korun ze stokoruny za prodaný lék.
Na rozdíl od obchodníků léky vydávají lidé s vysokoškolským vzděláním.
Pokud se lékárník splete, pacient může být, na rozdíl od například obchodu 
s elektronikou, v ohrožení života. Proto je lékárna pod silnou regulací, musí
mít špičkové (čili drahé) vybavení a kvalifikované lidi. To znamená, že sice
můžeme možná mít vyšší marži než ostatní obchodníci (což ovšem nemusí
být pravda), ale jisté je, že naše náklady jsou výrazněji vyšší. To tedy
znamená, že nám nelze přisuzovat obrovské zisky.

O dalších „argumentech“, které vycházejí z prvotního omylu o výši marže,
tedy nemá smysl diskutovat. Jsou logicky vadné.
Vyjádřit se však musíme ke kvalitě služeb. V lékárně je přístup pro invalidy
řešen zvonkem přístupným z chodníku. Po zazvonění Vám ochotně jakkoliv
pomůžeme. Uvnitř lékárny je dost místa. Do lékárny jsou 2 schůdky. Dostat
se lze dovnitř i s dětským kočárkem. Novou bezbariérovou provozovnu jsme
otevřeli 50m od lékárny. Ochotný personál v prostorné provozovně Vás rád
obslouží. Zdravotnické pomůcky nebo obuv si můžete vyzkoušet v sedě
nebo v prostorné kabince. Jakýkoliv lék, pokud je na trhu a nemáme ho
skladem se snažíme klientům objednat týž den, nebo do druhého dne. Lék se
stejným účinkem, ale jiným složením, než je předepsáno na receptu, se smí

zaměňovat jen po dohodě s lékařem a změna musí být vyznačena na receptu.
Tento pokyn dodržujeme.
Už vůbec nerozumíme tomu, proč by pan starosta riskoval popření principů,
které hlásá ODS. Cožpak mezi tržní principy patří, když ministr prakticky ze
dne na den zcela změní pravidla hry? To je transparentní? Jak by se
podnikatelům líbilo, kdyby jim 14 dní předem někdo nařídil, že mají 
o desetinu snížit ceny prodávaného zboží? To je přece regulace, proti níž
ODS ze své podstaty musí hlasitě protestovat. Pokud argumentujete čísly 
a srovnáními, přidám taky jedno. Podle propočtů přišla každá menší lékárna
až o třetinu svých příjmů. Dokázali by se s takovým propadem bez mrknutí
oka popasovat i pisatelé rozhořčených dopisů?

PharmDr.Dagmar Vávrová
Mgr.Jaroslava Rohlíčková
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destruktor na území Řevnic byla na
příkaz veterinární správy všechna
včelstva v Řevnicích zlikvidována.
Z dvaceti včelařů z roku 1984 začali
v roce 1985 znovu chovat včely
pouze čtyři. Včelstva si museli
přivézt z okresu Kolín, kde v té době
bylo zamoření roztočem nejmenší.
Od této doby se počet včelařů 
v Řevnicích pohyboval kolem deseti
a počet včelstev kolem padesáti.
Dnes je tímto roztočem zamořena
celá Evropa včetně okolních států,
téměř celý americký kontinent
Austrálie a od roku 2005 i Nový
Zéland. U nás v českých zemích
jsou vypracovány metodiky, jak
včely těchto roztočů zbavovat. Musí
to ale být prováděno pečlivě,
důsledně a každoročně, jinak nemají
včelstva šanci delší dobu přežít.

Občanské sdružení Zahrádkáři Řevnice
vás zve na

výroční členskou schůzi
v neděli 12. března 2006 od 14 hodin

v Lidovém domě v Řevnicích
Program:
zpráva o činnosti a plán akcí pro rok 2006
zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2006
revizní zpráva
doplnění výboru
projevy hostů, diskuse, usnesení
občerstvení
přednáška Ing. A. Heinrichové „Pěstování muškátů“
Na schůzi je možné zaplatit členský příspěvek 50 Kč na rok 2006 v
hotovosti.

Výbor v letošním roce nabízí:
V sobotu 18. března tradiční instruktáž řezu ovocných stromů.
Sraz v 9 hod. na Náměstí Jiřího z Poděbrad u kašny

V sobotu 20. května zájezd do botanické zahrady v Průhonicích s
možností nákupu okrasných rostlin, návštěvou města Jílové s prohlídkou
Muzea zlata a dalších zajímavostí včetně zahrádkářské palírny, hvězdárny
v Ondřejově a památníku Josefa Lady v Hrusicích.
Cena pro členy: 150 Kč Cena pro nečleny: 200 Kč
Účastnický poplatek je možné zaplatit na výroční schůzi nebo každou
středu od 15. března do 10. května od 16 do 19 hod. u paní Krejčové v
jejím bydlišti v Řevnicích, Masarykova 346, tel.: 257 720 497.
Ing. Jana Skalová, jednatelka
Ladislav Tuček, předseda

Řevničtí včelaři byli sdruženi od
roku 1919 ve včelařském spolku ve
Svinařích. Ten koncem roku 1936
zanikl a tak si včelaři z Řevnic
založili v roce 1937 „Spolek včelařů
Řevnice“. Existoval až do roku
1952, kdy v Čechách byl „Spolek
českých včelařů“ změněn na „Český
svaz včelařů“ se sídlem v Kře-
mencové ulici v Praze. Od této doby
je v Řevnicích „Základní organizace
Českého svazu včelařů“. V současné
době má 11 členů a celkem 63
včelstev z toho na území Řevnic 9
včelařů se 42 včelstvy. Bývalo zde
přímo v obci včelařů mnohem více.
V letech 1965 až 1971 zde bylo 41
až 47 včelařů, kteří chovali 250 až
290 včelstev. Velký zlom nastal 
v roce 1984 v březnu, kdy z důvodu
velkého rozšíření roztoče Varroa-

VČELAŘI V ŘEVNICÍCH

PIANINO, PIÁNO (i velké) HLEDÁM
jen v dobrém stavu!

Ivo Brabec, tel. 776016458

Provádění těchto opatření je pro
každého chovatele včel ze zákona
povinné. Bohužel stále se vyskytují
včely divoce žijící, které léčeny
nejsou a tím se stávají šiřiteli
roztočů na včelstva léčená.
Včely v naší přírodě jsou nutné 
k opylení asi 85 procent všech
entomofilních čili hmyzosnubných
rostlin. Na jaře jsou jedinými
opylovači rostlin, kteří se vyskytují
ve velkém množství a tím zajišťují
na příklad opylení všech ovocných
rostlin - dřevin na našich zahrád-
kách. Ostatní hmyz v době květu
těchto rostlin je ve velmi malém
počtu na to, aby mohl opylení
zajistit. Rozmnožuje se totiž značně
později. Takže, kde nejsou včely,
není ani ovoce.
K tomu, aby se včely mohly brzy na
jaře zdárně rozmnožovat, potřebují
hodně pylu, je to jejich takříkajíc
chleba. První pyl získávají z kve-

toucích vrb jív a olší. Pyl z lísko-
vých keřů mohou využít jen některé
roky, když v době jejich časného
kvetení není velké chladno, aby na
ně mohly včely létat. Prosíme tedy -
nelámejte a neničte vrby jívy v době,
kdy mají takzvané kočičky - děku-
jeme za všechny včely. Pyl z nich je
pro včely nenahraditelný.
Včelaření jako osobní záliba vede
včelaře k širokému zájmu o přírodu
a pohledu na dění v ní. Pobyt 
v blízkosti včelstev má uklidňující
vliv na psychiku člověka a jsou
prokázány i mnohé léčivé účinky
všech včelích produktů, jako medu,
pylu zpracovaného včelami,
propolisu, mateři kašičky, včelího
jedu apod.
O těchto a dalších věcech spojených
se včelami se budete mít možnost
dočíst v dalších číslech měsíčníku
Ruch.

Za ZO ČSV Řevnice V. Vitouš

PŮJČKY, ÚVĚRY
bankovní i nebankovní sektor

rychle, bez prokazování příjmů
možnost spolupráce - vysoké výdělky

tel. 721 905 455, 723 493 403

JDEME DO
TANEČNÍCH

Kurzy tance a společenského chování jsou záležitostí
nejen taneční - technickou, ale i společenskou. Vždyť
společenské chování a taneční umění patřilo a patří 
k základům vystupování každého z nás. Kurzy tance se
také právem stávají společenskou událostí ve městech,
kde se pořádají. Pěkné oblečení, u chlapců tmavý
oblek, u dívek hezké šaty, v nás vyvolávají slavnostní
náladu a podvědomí nás nutí také se tak chovat 
a vystupovat. Také Vaše město se zařadí mezi ta měst
ve kterých se kurzy tance a společenského chování pro
mládež uskuteční.

Učitel tance, František Mochán, pro vás připravil
podzimní taneční kurz v prostorách Lidového domu 
v Řevnicích. Během 14 večerů mládež pronikne do
tajů tanečního umění, ale také si rozšíří své vědomosti
ze společenských kapitol.
Celý kurz bude završen závěrečným věnečkem s živou
kapelou.

Na setkání s Vámi se těší
František Mochán

tel. 318631807 / 723242708
e mail.  mochanf@seznam.cz
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Začátkem tohoto roku proběhla v galerii Salon No 1 výtvarná soutěž
dětských prací na téma „Husa krávě šije frak“ a soutěž animované tvorby
z dílny v Řevnicích. Výtvarná soutěž byla dělena do několika kategorií 
a účastnil se i denní stacionář Náruč v Dobřichovicích a Dětský domov Lety.
Dílna animované tvorby funguje již druhým rokem pod skvělým vedením
Magdaleny Bartákové. První rok se děti scházely v Barevné dílně a v tomto
školním roce pracují formou víkendových workshopů při Středisku pro volný
čas Všenory přímo v řevnické galerii Salon No 1.
Vyhodnocení prací předcházela výstava, kde bylo možno vedle kreseb
soutěžících shlédnout i krátké filmy našich malých animátorů. Návštěvnost
výstavy byla obrovská, vystřídaly se tu snad všechny děti základní a mateřské
školy.
26. ledna se sešly dvě poroty. Výtvarnou soutěž hodnotili: Marie Trnková,
Jiří Trnka, Miroslav Cvanciger, Zdeněk Ruffer, Veronika Podzimková 
a filmovou tvorbu Miloš Zajdl, Jan Neubert, Zdeněk Ruffer, Lucie Frantová
a Zdena Brunclíková.
A rozhodli takto:
Základní školy – I. stupeň
1. cena Starýchfojtů Josef 2. tř. ZŠ Řevnice
2. cena Sklenková Štěpánka 2. tř. ZŠ Řevnice
3. cena Baumruková Barbora 4. tř. ZŠ Řevnice
Čestné uznání
Cmíralová Kristýna 2. tř. ZŠ Řevnice
Přívorová Zuzana 4. tř. ZŠ Zadní Třebaň
Základní školy - II. stupeň
1. cena Bulíčková Helena 6. tř. ZŠ Řevnice
2. cena Blechová Zuzana 9. tř. ZŠ Řevnice
3. cena Wildmannová Růžena 7. tř. ZŠ Řevnice
Čestné uznání
Jana Hertlová a Eliška Kakešová 7. tř. ZŠ Řevnice
Umělecké školy a ateliéry – kategorie 4 – 10 let
1. cena Chlaňová Doubravka 4 roky - Ateliér I. Fialové
2. cena Nováková Markéta 7 let - Ateliér I. Fialové
3. cena Kozáková Lucie 10 let - Ateliér I. Fialové
Čestné uznání
Jansa David 10 let - Ateliér I. Fialové
Umělecké školy a ateliéry – kategorie 11 – 15 let
1. cena Šebík Daniel 11 let - Ateliér I. Fialové
2. cena Bulíčková Helena 12 let - Ateliér I. Fialové
3. cena Salavcová Tereza 12 let - Ateliér I. Fialové
Čestné uznání
Veselá Eliška 13 let - Ateliér I. Fialové
Denní stacionář Náruč Dobřichovice
Pošmourný Petr - Dětský domov Lety
Dílna animované tvorby v Řevnicích
1. cena David Sup za film Tučňák nešikovný
2. cena Radim Jansa za film Hurá
3. cena Radim Jansa za film Drastická myš útočí
Čestné uznání
Kolektiv dílny za film Trojúhelník

HUSA KRÁVĚ ŠILA FRAK

Děti ze stacionáře Náruč s doprovodem a s mladým panem Dudákem

Zuzana Blechová si odnesla 2. cenu ve výtvarné soutěži a 1. cenu (ovšem v jiné
kategorii) zaslouženě dostal Josef Starýchfojtů (foto dole)

David Jansa  přebírá čestné uznání ve výtvarné soutěži
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Dnes tuto významnou českou
herečku z doby národního obrození
již nikdo nezná! Na jejím osudu si
můžeme ověřit pomíjivost lidského
snažení a popularity. Matylda
Křepelová zemřela po velmi

Řevnice na starých pohlednicích 25
Pohled na Řevnice
od Hlásné Třebaně

Stará pohlednice Řevnic z roku
1933 zachycuje naše město od
severozápadu. Fotografie byla
zhotovena na kopci nad silnicí mezi
Rovinou a Hlásnou Třebaní. Pohled
směřuje na Řevnice přes horní
Černou skálu po proudu řeky

4. 3. 19.00 Lidový dům Jarní ples
11. 3. 19.00 U zrzavého paviána III. benefiční maškarní ples na téma Brdský 

hvoz (rezervace a předprodej v MěKS Řevnice, Galerii No1 a ve stacionáři Náruč)
11. 3. 19.30 Lidový dům V. ples ZŠ a Klíčku
17. 3. 19.00 Sál Zámečku Vzpomínka na Zuzanu Navarovou

koncert Zdeňka Vřešťála, Martiny Trchové a Karolíny Skalníkové
(rezervace: kultura@revnice.cz)

17. 3. 19.00 Kino G. Feydeau: Dámský krejčí
Divadelní soubor Řevnice

18. 3. 19.00 Kino Dámský krejčí
19. 3. 17.00 Kino Dámský krejčí
24. 3. 19.00 Kino Dámský krejčí
25. 3. 19.00 Kino Dámský krejčí
26. 3. 17.00 Kino Dámský krejčí

(předprodej a rezervace od 20. 2. v MěKS nebo na kultura@revnice.cz)

KULTURNÍ PŘEHLED - březen 2006

dlouhém závažném onemocnění 
v Řevnicích dne 17. února 1906 -
tedy právě před 100 lety, a proto
chci její osobě věnovat několik
řádek v našem časopise.

Vzpomínka na herečku
MATYLDU KŘEPELOVOU

(1851 – 1906)

Matylda Křepelová se
narodila v Praze 14. 3.
1851 v české rodině 
s německým jménem
Kröpflovi. Později se
provdala za úředníka drah
Leopolda Winklera. Mla-
dá dívka nastoupila dráhu
české herečky v 18 letech
(v roce 1869). Pro své
nadání byla angažována 
v roce 1883 do Národního
divadla v Praze, které bylo
v tomto roce nově otev-
řeno po požáru v roce
1881. Ihned se zařadila
mezi členy tzv. Staré
gardy činohry Národního
divadla. Svému vystu-
pování na české scéně
přizpůsobila i své jméno,
a tak začala užívat umě-
lecké jméno Křepelová.
Od roku 1883 do roku 1896
vytvořila v Národním divadle přes
100 rolí a vynikla zvláště 
v realistickém a naturalistickém
repertoáru, např. v Zolových hrách
jako Gervaisa či Nana. Tehdejší
kritika ji charakterizovala jako
herečku, která „vytvořila řadu
postav, jimž dovedla dáti nejen tělo,
ale i duši životné bytosti“.
Dlouhodobé závažné plicní
onemocnění ji vyřadilo již v roce

Berounky. Pohlednice je zajímavá
tím, že na obou březích řeky není
prakticky žádná zástavba. Výjimku
tvoří osamocený dřevěný srub vlevo
pod Černou skálou, který kdysi
patřil české operní pěvkyni Jarmile
Novotné (1907 - 1994). Velký dům
vpravo u silnice směrem na Zadní
Třebaň je bývalá restaurace 
„U Dubu“.

1896 – v jejích 45 letech – z její
profese. Lékaři jí doporučili žít ze
zdravotních důvodů mimo Prahu.
Tak Křepelová strávila posledních
10 let života v Řevnicích. Zemřela
ve své vile čp. 170 v Tyršově ulici,
kterou postavila se svým manželem.
Z jejího úmrtního oznámení víme,
že Matylda Křepelová byla
pochována v Praze na Olšanských
hřbitovech do rodinné hrobky.

Kö

OPRAVA
V Ruchu číslo 1/2006 v článku Řevnice na starých pohlednicích 25 došlo při
úpravě obrázků k oříznutí pravé strany pohlednice č. 1. Tím z obrázku
vypadla jedna ze Sochorových vil, o kterých je zmínka v textu. Omlouváme
se za tuto chybu.
Redakce Ruchu
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUN

tel: 776 032 283

PRONÁJEM PRODEJNÍ PLOCHY
V TŘEBOTOVĚ

Nabízíme k pronájmu komerční objekt,
2x 120m2 prodejní plochy, parkoviště,

sklady, zabezpečení, zahrada,
volné od 01/2006

měsíční nájem 25.000,-Kč
RK Infocredit  736 673 909

realitní a dražební společnost
Chcete-li koupit, prodat či pronajmout

svojí nemovitost, obraťte se na nás,
zajistíme vše potřebné.

kancelář Palackého 70, Dobřichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671

e-mail: info@infocredit-reality.cz
www: infocredit-reality.cz 

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová
736 673 909
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Řevnický rodák, narodil se 12.
března 1923 v Berounské ulici 
v domě č. 34. Rodiče si však brzy
postavili rodinný domek na katastru
Zadní Třebaně. Vychodil řevnickou
školu  a po ní Obchodní akademii 
v Berouně. Již na měšťanské škole se
vyjímal svými slohovými pracemi,
prozrazujícími literární nadání.
Stejně tak tomu bylo i na obchodní
akademii. Po celé mládí byl spjat 
s Řevnicemi. Zde hrával ochotnické
divadlo, účinkoval v orchestru,
cvičil v Sokole. Po válce se již 
v květnových dnech přestěhoval do
pohraničí. Lákalo ho Mostecko, kde
byl po maturitě v roce 1943 nasazen
jako dělník. Brzy založil několik
regionálních deníků, z nichž Český
sever vycházel donedávna. V červnu
1946 mu byla  svěřena mutace Práva
Lidu. Tato práce mu umožňovala
shromažďovat poznatky o pová-
lečných poměrech v pohraničí 
i v celé republice. Po jejich analýze
získal jasnější pohled do politického
dění vůbec. Když se v roce 1947
rozpoutala tzv. „mostecká aféra“,
stál na straně obžalovaných.
Konečně se mu podařilo vyvolat
interpelaci v Národním shromáždění
a současně poukázat na chování
některých českých a sovětských
agentů k internovaným německým
ženám. Tehdy to byl čin veliké
odvahy. Ten se mu také nevyplatil.
Když začal únorový komunistický
puč, byl vyzván sovětskými
rozvědčíky, aby se okamžitě
připojil. Pokud neuposlechne, bude 
s ním po skončení veden soudní
proces. Po krátkém rozloučení doma
opustil se svou ženou 27. února
1948 republiku. Netušil, že to bude
na 42 let a že se vrátí sám.
Po několika měsících v utečenec-
kém táboře přijal práci v továrně na
střelný prach v Lucembursku. Odtud
psal drobné zprávy do pařížského
rozhlasu a BBC. Když se v roce
1950 začala objevovat perspektiva
vysílače Svobodná Evropa, vstoupil
do jejich služeb a stal se již v roce
1951 jejím redaktorem. Zde
pracoval až do roku 1956, kdy
odešel do Spojených států. Tady se
brzy zapojil do vysílání Hlasu
Ameriky. Tomu věnoval veškerý
svůj žurnalistický a organizační um.
Byl ve spojení s americkými
politickými představiteli. Býval
zván na „snídani s prezidentem“,
což bylo projevem důvěry ze strany
Federální vlády. Později se stal
vedoucím československého vysí-
lání. V tragický den 21. srpna 1968
pronesl ve jménu celého exilu
provolání k národu. Byl v něm obdiv
ke statečným lidem, kteří se holýma
rukama snažili zastavit sovětské

okupanty. Končil prorockými slovy
Jana Ámose Komenského … vláda
věcí Tvých se zase navrátí, ó lide
český … Zprávy vysílané Hlasem
Ameriky byly v této době přijímány
jako věcné a seriózní. Po roce 1970
se ve Svobodné Evropě stále více 
a více prosazovali žurnalisté, kteří
po roce 1968 emigrovali. Často to
byli bývalí příslušníci komunistické
strany. Zpravodajství pozvolna
přecházelo do jejich tónu.
Po roce 1980 byl Zdeněk F. Šedivý

stále častěji pověřován kontrolou
nad touto vysílací stanicí, až byl
konečně v roce 1985 jmenován
jejím ředitelem. Vedl ji v době, kdy
vrcholil boj za návrat svobody 
a demokracie. Jeho zpravodajská síť
v Československu byla tak rozsáhlá
a pohotová, že některé zprávy byly
vysílány za půl hodiny po události. 
V létě 1989 odešel ve svých 66
letech do penze, nikoliv však na
odpočinek. Zjara 1990 zemřela po
převozu do Spojených států jeho
žena Zdeňka, se kterou trávil celá
léta exilu a která mu byla svými
jazykovými znalostmi, zejména 
v prvních letech, velikou oporou.   
V září toho roku se po více než 42
letech vrátil domů. Konečně se
procházel po pěšince v zahrádce,
kterou ve svých básních z exilu
nazval cestičkou do světa. První
cesta vedla na hřbitov do Zadní
Třebaně k mamince. Šel sám.
Vzpomínal, jak ho 27. února 1948
doprovázela na nádraží. Co všechno
se skrývalo v těch dnech mezi tím,
ví jen Ten nad námi.
Po několika dnech odpočinku se
znovu pustil do práce, tentokrát jako
šéfredaktor deníku Lidová demokra-
cie. Když lékaři zjistili počínající
rakovinu, odjel zpět do Spojených
států a podstoupil těžkou operaci.
Vše dobře dopadlo a za několik
měsíců se opět vrátil. Ač ne zcela
zdráv, navštěvoval archívy a shro-
mažďoval informace potřebné pro
svou budoucí literární práci. Velká
operace, Světlana, Jan Masaryk,
Jáchymovský gulag aj. zachycují
obraz doby nedávno minulé, krutosti
a zrůdnosti totalitního komunistic-
kého režimu. Dávají nahlédnout i do
zákulisí tohoto dění. Psal i básně,
když se mu vrycely jeho sny o do-
mově.
Ulicemi dálek
Jednou se vrátit
Večer, když v údolí dříme.
Jeho plodný život, plný činorodé
práce, se nečekaně skončil 28. ledna
t.r. Zemřel náhle ve věku 83 let při
návštěvě své dcery ve Spojených
státech. Jeho největší faktografické
dílo Bory – Mírov – Leopoldov –
zústalo nedokončeno, právě tak jako

poslední sbírka básní.
Zdeněk Šedivý patřil k předním
osobnostem zahraničního odboje.
Spolu s JUDr. Antonínem Hřebíkem

Koncert se vzpomínkou na Zuzanu Navarovou
Zdeněk Vřešťál, Martina Trchová a Karolína Skalníková budou v pátek 17. 3.
od 20 hodin koncertovat v sále Zámečku. Ani jeden z nich nepojede do Řevnic
poprvé. Zdeněk Vřešťál, zakladatel skupin Nerez a Neřež, hrál s druhou
jmenovanou skupinou na Zámečku a dámy se zúčastnily Jazzibabince 
v Galerii Salon No1.
Toto spojení individualit už zaznamenalo úspěchy v loňském létě a ohlasy
byly více než pochvalné. Můžeme se přesvědčit, že letošní padesátník Vřešťál
pořád dobře skládá, hraje a zpívá a dvě mladé dámy se nenechávají zahanbit.

ZDENĚK F. ŠEDIVÝ

foto M. Misauer

představují dvojici řevnických
rodáků, kteří zasvětili životy službě
své vlasti.

F. Š.

Vzpomínka na krásný koncert pro housle a klavír Pocta J.S.Bachovi, který se
konal v lednu na Zámečku. Učinkovali: Anežka Misauerová a Lukáš Kuta
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V letošním roce řevničtí divadelníci
nezahálejí ani v zimě. Pronajali si
totiž od Sokola sál kina, který 
v posledních letech zeje prázdnotou
a chátrá. A to je škoda. Proto se
rozhodli potěšit své příznivce a
diváky v neutěšené mrazivé zimě
další komedií Georgese Feydeaua
Dámský krejčí. Opět se jedná 
o bláznivou komedii plnou
nedorozumění a omylů, záletů 
a komických situací. Jestli se chcete
dozvědět, proč se doktor  vydává za
krejčího, jak se zbavit manžela,
zatímco si odskočí připálit doutník
a jak se zachovat, když vám život
ztrpčuje nesnesitelná tchýně - určitě
si nenechte ujít premiéru hry 

DÁMSKÝ KREJČÍ
17. března v 19 h nebo další
reprízu:
18.3. v 19 h
19.3. v 17 h
24.3. v 19 h
25.3. v 19 h
26.3. v 17 h v Kině Řevnice.
Hrají řevničtí ochotníci, hudbu
složil Bedřich Šmarda, režie Petr
Říha.
O občerstvení o přestávce i po
představení se postará TRAVERSE
Pizzeria Řevnice. Vstupenky před
představením v pokladně kina.
Těší se na Vás za celý soubor

Alice Čermáková
principálka souboru

TERMOIZOLACE R
J.Rokusek - K. Kýhos

Jansova 129, ČERNOŠICE
Tel/fax: 257 712 417

mobil: 602 952 098, 603 742 967
Zateplování staveb - Climatizer Plus - foukaná izolace do dutin,

nepřístupných prostor, trámových stropů ap.
Půdní vestavby - zateplení, sádrokarton, palubky, příčky

Vnější zateplení - systém provětrávané fasády - izolace + obklad
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Přípravná utkání – jaro 2006
25. 2. 14.00 hod.
Dobříš – Řevnice hřiště Dobříše
28. 2. 19.00 hod.
Kunice – Řevnice hřiště Slavia
5. 3. 10.00 hod.
Vonoklasy – Řevnice
hřiště Horních Měcholup
11. 3. 17.00 hod.
Řevnice – Slivenec
hřiště Motorletu
18. 3. 14.00 hod.
Karlštejn – Řevnice
hřiště Karlštejna
25. 3. Začíná mistrovská soutěž

Výsledky přípravných utkání
Motorlet B – Řevnice 7:1
branka Lerch
Řevnice – Komárov 3:0

kdykoliv podle potřeby nasazeni do
„A“ družstva. V družstvu nacházejí
místo sportovního růstu i naši
dorostenci Luboš Jelínek a Kája
Najman, kteří se, jak věříme, brzy
stanou platnými členy mužských
družstev.
„A družstva mužů hrající ve II. lize
ČR přezimuje s náskokem 3 bodů na
1. místě skupiny A. Družstvo se jeví
jako dobře konsolidovaný celek
který nalezl pod vedením trenéra
pana Rudolfa Zusky svoji úspěšnou
koncepci hry. Jediným avšak pod-
statným problémem družstva je post
brankáře. Částečně vinou úrazů a
částečně malým zájmem stávajících
brankářů došlo k situaci, kdy většinu
utkání musel odchytat záložník „B“
družstva Pavel Jandus. Před jeho
obětavostí všichni smekáme a za
předvedené výkony děkujeme. Po
jednání poslední hráčské schůze
věříme, že i na tomto postu bude
nalezeno řešení.
Nejenom mistrovskými soutěžemi
žije náš klub Národní házená
Řevnice, a tak vám chceme přiblížit 
i ostatní činnost. Rok 2005 byl
rokem 100. výročí založení naší
jediné  původní národní hry - české
házené. Celostátních oslav které se
konaly 29. dubna v Chomutově se
zúčastnila také dvě naše družstva
starých gard v kategoriích nad 38 let
a nad 50 let. Družstvo v kategorii
nad 50 let vybojovalo krásné druhé
místo a postaralo se tak o dobrou
reprezentaci nejen klubu, ale i na-
šeho města.

Ve dnech 24. až 26. června byl náš
klub NH Řevnice, z pověření
výkonného výboru svazu NH,
pořadatelem přeboru republiky 
v kategorii mladších žáků. Přeboru
se zúčastnili vítězové krajských
soutěží a to Lokomotiva Bakov,
Sokol Dobruška, TJ Šroubárna
Žatec, TJ Všenice, Sokol Ostopo-
vice a Sokol Rokytnice. Přebor-
níkem republiky se stal nejvy-
rovnanější celek Sokola Dobrušky.
Pro 90 žáků a 16 členů doprovodu
bylo třeba zajistit nejen organizaci
celé soutěže, ale také ubytování 
a odpovídající stravování. Zde ještě
jednou musíme poděkovat vedení
naší školy a zejména pak kolektivu
kuchařek, které se po tři dny staraly
o naprostou spokojenost všech
účastníků. Veřejně poděkovat se
sluší také organizačnímu pracov-
níkovi našeho klubu panu Petru
Holému, který nesl a bezpečně
zvládl tíhu celé organizace. Záštitu
nad přeborem ČR převzala rada
města, která prostřednictvím
místostarosty pana Václava Zdrá-
hala předala při zahájení přeboru
jednotlivým družstvům upomínkové

předměty.
13. srpna jsme uspořádali další
ročník tradičního letního turnaje
ligových družstev mužů, který letos
za účasti družstev Avia Čakovice,
Spoje Praha a Šroubárna Žatec,
vyhrál náš celek NH Řevnice. Ceny
družstvům a vyhodnoceným hráčům
předal spolu s předsedou klubu Ing.
Hrubým také starosta města pan
Miroslav Cvanciger.
V polovině měsíce srpna se podařilo
přemluvit dodavatelskou firmu,
která prováděla rekonstrukci povr-
chu našeho hřiště, aby dokončila
dílo. Základní vrstva z gumového
granulátu, která byla položena v mi-
nulém roce, byla uzavřena pevnostní
polyuretanovou vrstvou v barvě
červené na celé ploše hřiště pro NH.
Naši sportovci tak dostali do vínku
nebývalou kvalitu povrchu hřiště,
který naprosto vyloučil dříve běžné
úrazy, zejména odřeniny a nara-
ženiny. Zejména pro mládež je tento
povrch velikým přínosem. Naše
hřiště je nyní skutečně na světové
úrovni. Ani rodiče našich nej-
menších sportovců nemusejí již mít
obavy o zdravý sportovní vývoj
svých ratolestí. Zveme proto další
házenkářské adepty do našich řad.
Součástí členstva našeho klubu se
stala již před 35 lety i skupina
neslyšících sportovců - házenkářů.
Přesto, že dnes již aktivně nesportují
a již téměř nikdo není občanem
našeho města, zachovávají svému
klubu věrnost. V našich barvách se
pak zúčastňují různých celostátních
sportovních akcí organizovaných
svazem neslyšících sportovců. 
V letošním roce se v srpnu zúčastnili
celostátního turnaje v plážovém
volejbalu dvojic, kde z 24 dvojic

FOTBAL

Sportovní klub NH Řevnice měl 
v jarní polovině mistrovských
soutěží ročníku 2004/2005 celkem 4
družstva.
V oblastním přeboru středočeského
kraje hráli mladší žáci kteří skončili
3., starší žáci skončili 5. a „B“
družstvo mužů obsadilo 3. místo.
Čtvrtým soutěžním celkem bylo „A“
družstvo mužů které ve druholigové
soutěži obsadilo 2. místo.
V mistrovských soutěžích nového
ročníku 2005/2006 má klub druž-
stvo mladších žáků, 2 družstva
starších žáků,tedy „A“ a „B“, „B“
družstvo mužů a ve druhé lize „A“
družstvo mužů.
Mladší žáci mají v oblastní soutěži
pouze dva soupeře a proto hrají
turnajovým způsobem. V prvním
turnaji hraném na našem hřišti
prohráli s „A“ družstvem Bakova
9:10 (5:8), branky stříleli Veselý
Petr 5, Šťastný Tomáš 2 a Jenda
Štech 2. Ve druhém utkání porazili
„B“ Bakova vysoko 16:6 (5:4) a to
brankami Veselý Petr 7, Jelínek
Michal 5, Šťastný Tomáš 2 a Štech
Jan 2. Družstvo je zatím druhé, ale
další dva turnaje které se budou hrát
na jaře, jeden v Bakově a druhý opět
u nás, dávají naději na prvenství 
v kraji.
V kategorii starších žáků naše dvě
družstva uhrála následující výs-
ledky. Nejprve ve vzájemném utkání
porazilo naše „B“ družstvo vlastní
„A“ v poměru 12:5. „B“ družstvo
pak odehrálo následující výsledky:
Porazilo družstva Čakovice 12:8,
Spoje 10:6, „B“ Bakov 13:10 
a prohrálo s Modřany 10:20, se
Starou Hutí 8:10, s „A“ Bakov 9:27
a s Podlázky 10:25. Družstvo je 
v soutěži na 5. místě.
„A“ družstvo žáků vybojovalo se
svými soupeři následující výsledky.
Porazilo Čakovice 6:4, Spoje 16:15,
„B“ Bakov 18:11. A prohrálo se
Starou Hutí 6 : 15, s Modřany 9:17,
s „A“ Bakov 7:36, s Podlázky 2:17.
„A“ družstvo žáků je zatím 6.
Branky za naše družstva nastříleli
Veselý Michal 80, Veselý Petr 36,
Jelínek Michal 21, Štech Jan 9,
Šťastný Tomáš  4 a Veselý Danek 6.
Dalším soutěžním družstvem našeho
klubu je „B“ družstvo mužů. Oproti
předchozímu ročníku není již toto
družstvo posilováno dovoleným
počtem hráčů „A“ družstva, což se
odráží na jeho současném posledním
místě v tabulce středočeské oblasti.
Družstvo však plní dvě podstatné
úlohy. Jednak umožňuje starším
hráčům plnohodnotně se sportovně
realizovat, na druhé straně umožňuje
mladším hráčům, kteří nejsou 
v základním kádru „A“družstva,
udržovat si dobrou fyzickou a tech-
nickou zdatnost, aby mohli být

NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI BILANCOVALI ROK 2005

Dětská lidová muzika Notičky

PŘÍJÍMÁ NOVÉ ČLENY
ve věku 4-8 let

Talentové zkoušky se konají:
11. 3. 2006 ve 13. 30 h.

Zámeček, Řevnice
Informace na tel. č.: 257 721 420,

603 245 784
nebo na www.noticky.cz

dokázali obsadit 5. a 9. místo.
Začátkem listopadu se jejich
družstvo zúčastnilo halového turnaje
v malé kopané a vybojovali 3. místo.
I tito sportovci čestně reprezentují
jak vlastní klub tak také dobré jméno
našeho města.
Veškerá činnost našich sportovců,
kterou jsme se vám snažili ve
stručnosti představit, je samozřejmě
podmíněna potřebným finančním
zajištěním. Děkujeme proto všem
našim příznivcům a podporovatelům
za jejich pomoc, stejně tak jako
všem divákům, kteří chodí naše
sportovce při jejich bojích povzbu-
dit.
Přejeme vám všem pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti a těšíme
se s vámi se všemi v nové sezóně
2006 na shledanou.

za NH Řevnice Ing. J. Hrubý
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přestřihnout pásku. Papírové
makety Hany Zagorové a Petra
Rezka, které již mnoho let vítají
zákazníky v prodejně a jsou
jakousi „tváří“ Nisanu, dělaly
tento večer kulisu opravdovým
zpěvákům. Tedy celý slavnostní
večer zpívala Hana Zagorová, Petr
Rezek a také Marcela Holanová.
Druhý den se již na zrcadlové
podlaze prodejny objevily
naleštěné limuzíny. Když si
vzpomenu na věčně prázdnou
prodejnu Jednoty, která na tomto
místě dříve stávala, musím se
poklonit zřizovatelům i archi-
tektovi za výborné řešení těchto
prostor.

Helena Rytířová
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AUTO NOVO TEAM v novém
V polovině února otevřela firma
Auto Novo team svůj nový
autosalon a servis na staré adrese 
v Pražské ulici. Také oficiálně

rozšířila prodej o tři nové značky -
Chrysler, Jeep a Dodge, jejichž
zástupci pomohli při slavnostním
zahájení Oldovi Novotnému
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