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ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA
SVOZ ODPADU
Rada mûsta jednala s firmou
Rethmann – Jeﬁala o úhradû nákladÛ
na svoz popelnic z ãásti katastrálního území obcí Lety a Hlásná TﬁebaÀ.
Firma Rethmann – Jeﬁala po anal˘ze
poãtu odvezen˘ch popelnic a zji‰tûní prÛmûrné hmotnosti vystaví dobropis. Souãasnû na vlastní náklady
provede oznaãení popelnic na hranicích katastru mûsta ¤evnice.


SEZNAM UCHAZEâÒ
O BYT
Správní odbor byl povûﬁen aktualizací Seznamu ÏadatelÛ o byt. Jedná
se o ty, kteﬁí mají byt vyklidit na
základû soudního rozhodnutí nebo
bydlí ve zdravotnû závadném bytû ãi
nemají byt Ïádn˘. V seznamu jsou
první Ïádosti podané v roce 1975.
Poﬁadník má b˘t aktualizován do
konce února.


POZEMKY V MAJETKU
MùSTA
Správní odbor pﬁedloÏil pﬁehled
pozemkÛ, které jsou v majetku
mûsta a jsou uÏívány (vût‰inou bez
právního dÛvodu) uÏivateli, se kter˘mi nebyly uzavﬁeny nájemní
smlouvy ani od nich nebylo vyÏadováno nájemné. Tyto pozemky byly
zji‰tûny pﬁi digitalizaci katastru
mûsta.


VE¤EJNÉ OSVùTLENÍ
Nov˘ provozovatel provedl inventuru svûteln˘ch bodÛ veﬁejného osvûtlení mûsta a pﬁedloÏil návrh potﬁebn˘ch prací pro zlep‰ení stavu sítû.
Mûsto ¤evnice má 525 svûteln˘ch
bodÛ.


DOKONâENÍ TYR·OVY
ULICE
Hospodáﬁsk˘ odbor vypracoval
návrh na zpevnûní Tyr‰ovy ulice
v úseku od kﬁiÏovatky s ulicí
Máchova po ãp. 818. Náklady na
úpravu komunikace v délce 260 m a
‰íﬁce 5 m s obrubníky a odvodÀovacím Ïlabem jsou cca 1.000.000 Kã.
Rada povûﬁila starostu mûsta jednáním s obãany Ïijícími v okolí této
komunikace o moÏnosti finanãního
pﬁíspûvku na tuto rekonstrukci.


ZMùNA TRASY
V¯TLAKU VODOVODU
Hospodáﬁsk˘ odbor navrhuje, aby
byla pﬁi stavbû nového v˘tlaku
z prameni‰tû Kejná do vodojemu Na
V˘‰inû pﬁiloÏena v úseku Tyr‰ovy
ulice a v Revoluãní trubka IPE
150 mm pro v˘tlak Berounka V˘‰ina. Ten vede v souãasné dobû

ulicí Pod Strání, pﬁes Tyr‰ovu a dále
pﬁes soukromé pole do Podbrdské
a dále Sochorovy ulice. V poli je
pÛvodní ‰patné trubní vedení, neboÈ
Ïádn˘ správce vodovodu se nedohodl s majiteli pozemkÛ na v˘kopu a
v˘mûnû. NavrÏenou úpravou se
vyﬁadí i problematick˘ úsek v˘tlaku
v Podbrdské ulici. Tam SâVK pﬁi
rekonstrukci poloÏily nov˘ ﬁad
v soubûhu s pÛvodním, ãímÏ se toto
potrubí dostalo nad „zámrznou“
hloubku. Celkové náklady pﬁeloÏky
jsou 380.000 Kã. Rada mûsta doporuãuje Zastupitelstvu mûsta schválit
uvolnûní této ãástky z rozpoãtové
rezervy.


MASARYKOVA ULICE
Podle posledních informací získalo
mûsto poÏadovanou dotaci z programu PHARE na zlep‰ení obsluÏnosti
podnikatelské zóny Cihelna. Stavba,
kterou nám tato 75 procentní dotace
pomÛÏe financovat, se skládá ze
stavby spla‰kové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, z ãástí obnovy
de‰Èové kanalizace a provedení
nov˘ch
povrchÛ
komunikací
V Záti‰í, Masarykova (úsek V Záti‰í
aÏ Baarova), Baarova (úsek Masarykova aÏ Nezabudická) a Nezabudická (úsek Baarova aÏ Komenského). Stavba by mûla b˘t provedena v r. 2005 a 2006. BliÏ‰í informace pﬁineseme po podpisu smlouvy
o dotaci, pﬁípadnû po ukonãení
v˘bûrového ﬁízení. To uÏ by mûl b˘t
znám bliÏ‰í harmonogram díla.
SH



V¯STAVBA SPLA·KOVÉ
KANALIZACE
Mûsto poÏádalo o zkolaudování loÀské etapy – stavba Pod Lipami.
Jedná se o ulice PraÏská, 28. ﬁíjna,
NádraÏní, Pod Lipami, Palackého
námûstí, Opletalova, Berounská,
Spojovací, V Potoãinû a Na Stránce.
Provedením kolaudace bude v bûhu
‰estimûsíãní termín pro vrácení
poloviny pﬁipojovacího poplatku za
vãasné pﬁipojení. V‰ichni majitelé
nemovitostí, kter˘ch se to t˘ká
budou dopisem vãas upozornûni.
Kolaudace se nebude t˘kat definitivní úpravy povrchÛ místních komunikací. Ty budou upravovány prÛbûÏnû bûhem léta a podzimu t.r.
Stavba se pﬁesunula do oblasti
Vûtrova a blíÏí se k Selci. Do konce
bﬁezna se musí dokonãit ulice mezi
Stránkou a Komenského tak, aby od
1. 4. 2005, kdy nám SÚS Kladno
povolí vstup do silnice na Zadní
TﬁebaÀ, mohla stavba pokraãovat
jak na této komunikaci, tak i dále na
Seleckou. Pﬁi v˘stavbû kanalizace
v úseku silnice mezi Elektrem a prodejnou Nosek, dojde k úplnému uzavﬁení této trasy. ObjíÏìka pro vozidla do 3,5 t a zásobování bude znaãena po okolních místních komunika-

cích. Pro nákladní dopravu bude platit objíÏìka pﬁes Zadní TﬁebaÀ a
Svinaﬁe. Uzávûra je plánována od
1. 4. do 30. 4. 2005. Po poloÏení
kanalizace bude úsek silnice za‰tûrkován. K definitivní úpravû povrchu
dojde aÏ na podzim. Zástupci mûsta
jednají o moÏnosti náhrady dlaÏebních kostek asfaltobetonovou smûsí.
Poslední provádûná stavba kanalizace se jmenuje pﬁivadûã Selec.
Zahrnuje ulice Herrmannova, Malá,
âechova, Vraného (v úseku Herrmannova - ÎiÏkova), Nerudova
(celá), ÎiÏkova (Na Stránce Komenského), Komenského (âs.
Armády - Husova), Husova
(Komenského - Selecká), Selecká
(celá). Jedná se o závûreãn˘ díl stavby, zahájené v r. 2002 za podpory
Státního fondu Ïivotního prostﬁedí
âR. Dílo má b˘t dokonãeno do
31. 8. 2005 a do 30. 9. 2005 má probûhnout jeho kolaudace a uvedení
do trvalého provozu. Po tomto datu
bude probíhat ‰estimûsíãní lhÛta pro
vrácení poloviny pﬁipojovacího
poplatku za vãasné pﬁipojení na
tomto úseku.
Bûhem roku 2006 dojde k vyhodnocení celého díla ve vztahu ke smûrn˘m ãíslÛm o mnoÏství vypou‰tûn˘ch a ãi‰tûn˘ch odpadních vod,
vzhledem k pﬁedpisÛm a smlouvû se
SFÎP âR. Teprve poté nám bude jiÏ
prostavûná dotace buì definitivnû
pﬁiznána, nebo ji budeme muset
zãásti ãi celou vrátit. V‰echno záleÏí
na poãtu pﬁipojen˘ch nemovitostí a
samozﬁejmû i na technologické
schopnosti roz‰íﬁení ãistírny odpadních vod.
Ukonãením této etapy v‰ak v˘stavba
kanalizace mûsta nekonãí. Jak
mnozí z obãanÛ zaznamenali,
obcházejí ¤evnice geodeti a projektanti, pracující na dal‰ích projektech
pro cel˘ zbytek mûsta. Vznikající
dokumentace se stane podkladem
pro dal‰í Ïádosti o dotace.
Pﬁedpokládáme, Ïe by tato poslední
etapa v˘stavby spla‰kové kanalizace
mohla probíhat v letech 2006 aÏ
2010. Tím bychom splnili poÏadavek Evropské unie, která pﬁedpokládá odkanalizování obcí nad 2.000
obyvatel právû do roku 2010.


KANALIZACE ZA VODOU
Stavba kanalizace Za vodou probíhá
témûﬁ pﬁes celé zimní období. Uliãní
ﬁady jsou jiÏ z vût‰í ãásti poloÏeny
a aÏ poãasí dovolí, zaãne zhotovitel
osazovat k domÛm ãerpací jímky.
V souvislosti s touto stavbou upozorÀujeme na omezení dopravy,
které vznikne na jaﬁe v souvislosti
s montáÏí trubního vedení po lávce
pﬁes Berounku. ZpÛsob omezení
a termín obãanÛm vãas oznámíme.
Celá stavba musí b˘t provedena
v r. 2005.
SH

OBNOVA A ZABEZPEâENÍ VODNÍCH ZDROJÒ
Jedna z dotací, kterou se mûstu
podaﬁilo v loÀském roce zajistit,
patﬁí do programu Ministerstva
zemûdûlství a t˘ká se mûstského
vodovodu. Stavba se skládá z tûchto
stavebních objektÛ:
- V˘stavba nového vodojemu 2 x
500 m3 u souãasného vodojemu Na
V˘‰inû
- V˘stavba úpravny vody a úprava
prameni‰tû u Berounky
- Oprava vodního zdroje Kejná
- V˘stavba pﬁivadûãe vody Kejná –
V˘‰ina
- V˘stavba úpravny vody pro vodní
zdroj Kejná v areálu Na V˘‰inû
V souãasné dobû jsou provedeny
zemní práce pro nov˘ vodojem a za
pﬁíznivého poãasí zde zaãnou betonáÏe. Souãasnû se pﬁipravuje v˘stavba pﬁivadûãe Kejná – V˘‰ina. Trasa
povede z Kejné ulicí Tyr‰ovou, dále
Revoluãní, Sochorovou a Maﬁákovou. K tomuto v˘tlaãnému ﬁadu
bude pﬁikládán i nov˘ zásobovací
ﬁad, na kter˘ budou pﬁepojeny
v‰echny pﬁilehlé nemovitosti.
Majitelé nemovitostí, ke kter˘m
vedou staré (ocelové, olovûné) pﬁípojky, by ve vlastním zájmu mûli
vyuÏít situace a objednat si v˘mûny
alespoÀ uliãních ãástí pﬁípojek.
Stavba pﬁivadûãe bude provedena
v jarních mûsících, celá stavba
potom do konce roku 2005.
SH

Stane-li se vám, Ïe najdete
v katastru ¤evnice zranûné ãi
mrtvé zvíﬁe, jedná se vût‰inou
o lesní zvûﬁ po stﬁetu s vozidlem,
obracejte se na ãleny místního
Mysliveckého sdruÏení
tel.: 603 574 687
nebo 732 555 955

Omlouváme se ãtenáﬁÛm, ale
podle zák. 101/2000 Sb. O ochranû
osobních údajÛ nemÛÏeme nadále
uveﬁejÀovat rubriku „Slavná jubilea”.
Opustili nás:
Anna Beãváﬁová
Jaroslava Nováková
Ladislav Kﬁenek
Narodili se:
Adéla Tuãková
Teodor Matûjka
·imon Kubûna
RYBÁ¤I – POZOR, BERE!!!
V˘roãní schÛze místní organizace
rybáﬁského svazu se koná v sobotu, 5. bﬁezna 2005 od 10 hod.
v Lidovém domû. Bude velká
sláva – je 60 let od zaloÏení organizace v ¤evnicích! V‰echny zve
srdeãnû v˘bor.
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VYSVĚTLENÍ K VÝŠI ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŘEVNICE
K 1. 1. 2005 vstoupil v platnost nov˘
‰kolsk˘ zákon (ã. 561/ 2004 Sb.),
kter˘ upravuje systém úplat za vzdûlávání a ‰kolské sluÏby. Vypl˘vá
z nûj, Ïe vzdûlávání v posledním,
tedy tﬁetím, roãníku mateﬁské ‰koly
zﬁizované státem se poskytuje bezúplatnû. Ve tﬁetím roãníku se vzdûlávají dûti, které v období od 1. 9. aÏ
31. 8. následujícího kalendáﬁního
roku dovr‰ily nejv˘‰e 6 let vûku,
nebo dûti, kter˘m byl povolen
odklad povinné ‰kolní docházky.
V souãasné dobû (od ledna do ãervna
2005) bude tedy platit ‰kolné
v Mateﬁské ‰kole v ¤evnicích ze
64 dûtí pouze 35 dûtí. A je pravdûpodobné, Ïe ve ‰kolním roce 05 / 06 se
je‰tû zv˘‰í poãet pﬁed‰kolních dûtí,
protoÏe podle § 34 odst. 4 se k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání pﬁednostnû pﬁijímají dûti v posledním roce pﬁed
zahájením povinné ‰kolní docházky
bez ohledu na trvalé bydli‰tû.
Vyhlá‰kou mûsta ¤evnic z roku 2003
byla stanovena v˘‰e pﬁíspûvku
330 Kã na jedno dítû a kalendáﬁní
mûsíc. Nyní dochází k situaci, kdy
plánované ‰kolné na rok 2005 nemÛÏe b˘t dodrÏeno. V˘‰e ãástky na
leto‰ní rok se podle § 6 odst. 2. sta-

noví tak, „aby nepﬁesáhla 50% skuteãn˘ch prÛmûrn˘ch mûsíãních neinvestiãních v˘dajÛ na dítû v uplynulém kalendáﬁním roce s v˘jimkou
v˘dajÛ na platy a v‰e s tím související, uãební pomÛcky a v˘dajÛ na ãinnosti, které pﬁímo souvisejí s rozvojem ‰kol a kvalitou vzdûlávání,
poskytnut˘ch ze státního rozpoãtu“
(znûní ãlánku je zkráceno).
Celkové neinvestiãní v˘daje M· za
rok 2004 ãinily 3 043 540 Kã. Po
odeãtení dotací ze SR, mezd a dohod
atd. je v˘chozí ãástka pro v˘poãet
v˘‰e úplaty za pﬁed‰kolní vzdûlávání
977 742 Kã, 50% tedy ãiní 764 Kã
mûsíãnû na jedno dítû.
Tato fakta byla projednána se zástupci rodiãÛ na radû Klubu pﬁi mateﬁské
‰kole a zﬁizovatelem M·. Rada
mûsta ¤evnice pﬁislíbila podporu.
Bude se finanãnû podílet na dopadech tohoto zákona. Proto je v˘‰e
úplaty stanovena v˘raznû niÏ‰í neÏ
zákon umoÏÀuje - tedy 500 Kã
mûsíãnû na jedno dítû od 3 do 5 let.
U nepravidelné docházky (maximálnû 5x mûsíãnû) zÛstává poplatek
330 Kã.

Kritéria pro pﬁijetí dûtí do M·
I. 1/ Dûti, které v následujícím ‰kolním roce zahájí povinnou ‰kolní
docházku a mají trvalé bydli‰tû
v ¤evnicích.
2/ Dûti, které v následujícím ‰kolním
roce zahájí povinnou ‰kolní docházku a mají trvalé bydli‰tû mimo
¤evnice.
3/ Dûti, jejichÏ pﬁijetí je v zájmu
mûsta (stabilizace uãitelÛ...)
II. Dûti s trval˘m bydli‰tûm v ¤evnicích v den zápisu
4/ Dûti trvale Ïijící jen s jedním rodiãem.
5/ Dûti, jejichÏ oba rodiãe jsou jiÏ
zamûstnáni.

6/ Dûti, které k 31. 8. dovr‰í vûk 4 let
(dal‰í poﬁadí podle vûku dítûte).
7/ Dûti se zdravotním postiÏením,
které doloÏí písemné vyjádﬁení ‰kolského poradenského zaﬁízení, popﬁípadû registrujícího praktického lékaﬁe pro dûti a dorost.
III. Dûti, které nemají trvalé bydli‰tû
v ¤evnicích (poﬁadí podle vûku)
V pﬁípadû nenaplnûní kapacity M·
podle pﬁedcházejících bodÛ 1 – 7 lze
pﬁijmout i dûti s trval˘m bydli‰tûm
mimo ¤evnice.
Dûti mohou b˘t pﬁijaty i v prÛbûhu
‰kolního roku.
Kritéria byla schválena na pedagogické poradû dne 17. 1. 2005

¤editelství M· v ¤evnicích oznamuje, Ïe podle zákona ã. 561/2004 § 34
odst. 2 se koná

ZÁPIS DùTÍ DO MATE¤SKÉ ·KOLY ¤EVNICE
NA ·KOLNÍ ROK 2005/2006
v pondûlí 4. dubna 2005
v budovû M·, Mní‰ecká ul. ã. 676
od 9.00 hod. do 18.00 hod.
Náhradní termín: úter˘ 12. 4. 2005 od 13.00 do 16.00 hod.
Prosíme rodiãe, aby k zápisu pﬁinesli vyplnûnou pﬁihlá‰ku, rodn˘ list dítûte
a svÛj obãansk˘ prÛkaz.
Formuláﬁe pﬁihlá‰ek jsou k dispozici od 16. 2. 2005 v M·.
·varcová Libu‰e ﬁeditelka

ZVÍŘÁTKA NA NÁS MRKALA ZE VŠECH STRAN
hodnotil v‰echna díla? M. Barták,
P. VáÀa, H. Rytíﬁová a I. Junková.
Starosta ¤evnic pan Miroslav
Cvanciger vítûzÛm pogratuloval,
pﬁedal jim písemná ocenûní a spoustu krásn˘ch cen, kter˘mi pﬁispûly do
soutûÏe vydavatelství Fragment
a hypermarket Globus.
Globus se také postaral o poho‰tûní,
které ani pﬁeplnûná galerie dûtí
nemohla zkonzumovat

A kdo získal hlavní ceny? Daniela
Randáková, Nikola Baumruková,
Krist˘na Punãocháﬁová, Magda
·rÛtová, Vojtûch Veverka, Tomá‰
BﬁíÏìala, PéÈa Melichar, Jakub
Hartmann, Radim Jansa, Ruda Dyr,
Max Lipovsk˘, David Jansa,
Markéta Nováková a KáÈa ·ebková.
Lucka Zdráhalová

ocenûn˘ PéÈa Melichar ze stacionáﬁe Náruã

Sníh kﬁupal pod nohama tûm, kdo se
pﬁi‰li podívat do Galerie No1.
PovaÏte, kdo by chtûl chybût
u vyhlá‰ení dûtské v˘tvarné soutûÏe.
29. ledna po páté hodinû se v Galerii
No1 scházeli jak malí, tak velcí.
Vyhodnocovala se soutûÏ Smûjeme
se se zvíﬁátky. Mohli jsme vidût na
128 obrázkÛ, které nakreslily dûti od
Tﬁebánû aÏ po V‰enory. A Ïe bylo na
co se dívat. âlovûk se usmûje nejen
navenek, ale i srdcem, ale nejkrásnûj‰í je vidût dûtské úsmûvy, které se

objeví poté, co je jejich obrázek
vystaven. Inu, kdo by nebyl rád, Ïe?
V˘stavu zahájila paní Tereza
Bartáková a na scénu nastoupili ãlenové dramatického krouÏku pod
vedením pana Tamchyny. Zarecitovali básnû t˘kající se, jak jinak,
zvíﬁátek. Zhasla svûtla a za tﬁepotu
plamínkÛ svíãek jejich star‰í kolegové pﬁedstavili téÏ básnû, sice váÏnûj‰í, nicménû na kráse jim to neubralo.
Potlesk byl upﬁímn˘ a posléze se
zaãaly vyhla‰ovat v˘sledky. A kdo

Max Lipovsk˘ z Barevné dílny
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MALÉ OHLÉDNUTÍ
V uplynulém roce, stejnû jako v letech pﬁedcházejících, uspoﬁádala
Galerie Salon No1 celou ﬁadu zajímav˘ch kulturních akcí. V první
ﬁadû to byly pochopitelnû v˘stavy
v˘tvarn˘ch umûlcÛ, povût‰inou Ïijících a tvoﬁících v na‰em regionu.
Postupnû tak byly pﬁedstaveny fotografie ZdeÀka Vale‰e, obrazy Ivany
Kot˘nkové, kresby Josefa Molína
a plastiky Michala Molína, akvarely
Berounky a okolí od Marko âermáka, obrazy a kost˘my Lidky
Knorové spolu s fotografiemi Michala Knora a grafiky Dany
Puchnarové. Vyjma toho se konalo
i nûkolik v˘stav ménû tradiãního
rázu. V lednu uplynulého roku pﬁedvedla Galerie práce dûtí z ﬁevnického OS Náruã a z Klubu Junior
v Libu‰i. Na tento projekt navázala
zaãátkem leto‰ního roku soutûÏní
v˘stava dûtsk˘ch prací pod názvem
Smûjeme se se zvíﬁátky. (O v˘sledcích tohoto umûleckého klání se
mÛÏete doãíst na stránkách tohoto

Alja‰ku, v kvûtnu zase Ïivot a dílo
knihtiskaﬁe a vydavatele ãasopisu
Kazín Jana ·Èastného.
Galerie Salon No1 ov‰em myslí i na
pﬁíznivce ostatních múz. Dva jarní
veãery byly vûnovány loutkovému
divadlu v podání souborÛ Buchty a
loutky a Dno a na podzim se v prostorách galerie scházeli pﬁíznivci
jazzové hudby u pﬁíleÏitosti cyklu
koncertÛ nazvaného Jazzibabinec.
Jako mal˘ dárek na dobu pﬁedvánoãní pﬁipravila Galerie vánoãní umûleck˘ trh.
CO SE BUDE DÍT LETOS
Pouze do 9. bﬁezna trvá v˘jimeãnû
zajímavá v˘stava grafik Pavla
Sukdoláka. Její autor je v souãasné
dobû pravdûpodobnû jedin˘m ãesk˘m grafikem, kter˘ tiskne své
barevné lepty postaru, soutiskem
z více desek. Jeho díla se tak vyznaãují nejen vyváÏenou kompozicí,
abstraktními prvky kombinovan˘mi
s náznaky konkrétních vûcí a tvarÛ,
ale pﬁedev‰ím velmi pÛsobivou

bude vystoupí jako „pﬁedskokan“
muÏ, Jiﬁí Dûdeãek. 16. 2. od 19.30
hodin zahraje v˘bûr sv˘ch a Brasensov˘ch písní pod názvem
·ansony a jiné odrhovaãky.
Îeny vystoupí v rámci projektu
Îena, jaro, píseÀ, kost aÏ v bﬁeznu.
2. 3. to budou Sestry Steinovy
a 30. 3. Îofie Kabelková, Martina
Trchová a Karolina Skalníková. Oba
koncerty probûhnou od 19.00 hodin.
5. bﬁezna od 19.00 hodin se bude
v sále u KuãinÛ konat dobroãinn˘
ma‰karní ples, tentokrát na téma
¤íãní láznû. Poﬁadateli jsou OS
Náruã, OS Dolní Berounka a Galerie
Salon No1.
Od 12. bﬁezna do 10. dubna probûhne v˘stava UMPRUM - Dílna
v sadech. Umûlci, kteﬁí se v srpnu
leto‰ního roku zúãastní workshopu
v Havlíãkov˘ch sadech (absolventi
UMPRUM Ivana Junková, Jan
Slovenãík, Dagmar ·ubrtová, Martina Niubo - Klouzová a Zdenûk
Ruffer) na ní pﬁedstaví své návrhy,
a to v situaãní kresbû, vizualizaci
a modelu.
Tereza Bartáková, Galerie Salon Nol

OBâANSKÉ
SDRUÎENÍ DOLNÍ
BEROUNKA
Za vznikem OS Dolní Berounka
stála snaha nûkolika osob pomoci
Galerii Salon No1 a Mûstu ¤evnice s
organizací kulturního Ïivota a s projekty zab˘vajícími se zlep‰ením
stavu kulturní krajiny v na‰em mûstû
a regionu. První takovou akcí, do
které se obãanské sdruÏení zapojilo,
byla rekonstrukce Havlíã-kov˘ch
sadÛ. Ta zapoãala jiÏ v ãervnu 2003,
kdy se konala první v˘stava projektÛ
na revitalizace parku. Projekty pﬁedloÏili studenti ateliéru ve‰kerého
sochaﬁství pﬁi Vysoké ‰kole umûlecko prÛmyslové v Praze, osazovací
plán pﬁipravila Markéta ·arounová.
V prÛbûhu v˘stavy probûhla dvû setkání s obãany. Náv‰tûvníci v˘stavy
se mohli k zámûrÛm písemnû vyjádﬁit do pﬁipomínkov˘ch knih. V bﬁeznu 2004 se konala dal‰í v˘stava

s názvem Ve‰kerá ﬁevnivost sochaﬁství, dokumentující pokraãování
prací v parku. Rámec této v˘stavy
tvoﬁila kolekce prací studentÛ
sochaﬁského ateliéru. Zcela spontánnû se pﬁi tûchto setkáních pﬁihlásili
dobrovolníci na pomoc v parku. Tyto
„brigády“ se uskuteãnily doposud
ãtyﬁikrát, pokaÏdé za úãasti zhruba
tﬁiceti osob. Na tûchto akcích se
sponzorsky podílela firma Stavby
silnic a Ïeleznic, divize ¤evnice.
Souãasn˘ - nikoli definitivní - stav
parku je v˘sledkem spoleãné práce
v‰ech zúãastnûn˘ch. V novû zbudovaném amfiteátru v Havlíãkov˘ch
sadech uspoﬁádalo OS Dolní
Berounka ve spolupráci s Galerií
Salon No1 setkání mlad˘ch hudebníkÛ a divadelníkÛ. Vystoupilo na nûm
divadlo Pod popelnicí, skupiny
Lucky Jam, Alice Bauer Blues a
Preweet, Dance Studio Barevné
dílny a Ïáci Ivana Tamchyny z ﬁevnické ZU·. Obãanské sdruÏení v‰ak
vyvíjí ãinnost i v dal‰ích oblastech.
V kvûtnu loÀského roku uspoﬁádalo
spolu s OS Náruã benefiãní módní
pﬁehlídku modelÛ Michaely Bakotové, a to ve prospûch stacionáﬁe
Náruã. V záﬁí se zase po stránce
organizaãní a propagaãní podílelo na
festivalu Cesty 2004, konaném pod
zá‰titou primátora Pavla Béma a starosty Miroslava Cvancigera. Za pﬁispûní Nadace âeského hudebního
fondu uspoﬁádalo OS Dolní Berounka cyklus podzimních koncertÛ pod
názvem Jazzibabinec. S v˘jimkou
„pánské“ pﬁedehry v podání pánÛ
Koreného, Bittnera a Nopa na nich
se sv˘mi doprovodn˘mi soubory
vystoupily samé jazzové interpretky
- Petra Ernyei, Olga ·krancová,
Elena Suchánková a Alice Bauer.
V souãasné dobû se obãanské sdruÏení podílí na cyklu koncertÛ mlad˘ch písniãkáﬁek pod názvem Îena,
jaro, píseÀ, kost. Obãanské sdruÏení
Dolní Berounka je stále otevﬁené
nov˘m ãlenÛm. Zájemci o ãlenství
se mohou informovat v Galerii Salon
No1. V Galerii a v Zámeãku je téÏ
k dispozici v˘roãní zpráva OS za rok
2004.

AUTO·KOLA DOB¤ICHOVICE
Ing. Karel Polák
- modernû vybavená uãebna + autocviãi‰tû
- moÏnost splátek ‰kolného
- délka kurzu cca 3 mûsíce
- rychlokurz – 1 mûsíc
- nové auto Fabia
Z v˘stavy grafik Pavla Sukdoláka

Ruchu.) Dvû expozice byly vûnovány v˘znamn˘m ﬁevnick˘m rodákÛm. V dubnu jsme si mohli pﬁipomenout expedici Franti‰ka Val‰uby,
Míly Urbana a jejich Tater 12 na

barevnou strukturou.
Podzim byl vûnován jazzu a Jazzibabinci, jaro bude patﬁit písniãkáﬁkám a cyklu koncertÛ Îena, jaro,
píseÀ, kost. Stejnû jako na podzim

PraÏská 728 (areál firmy HAKO)

NOVÉ OTEVŸENO!
V˘cvik skupiny B. Nízká cena! 8 000 Kã
pro studenty a uãnû sleva 500 Kã
pﬁihlá‰ky na uvedené adrese nebo po‰tou

mob.: 602 819 773
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DOBROČINNÝ
MAŠKARNÍ PLES
UÏ podruhé poﬁádá obãanské sdruÏení Dolní Berounka pro stacionáﬁ
Náruã ma‰karní ples. Lze doufat, Ïe
se opût pﬁipojí Nadace Divoké husy
a pomÛÏe nav˘‰it obnos, kter˘ mÛÏe
Náruã zásluhou v‰ech hostÛ získat.
Leto‰ní téma zní: ¤ÍâNÍ LÁZNù.
Opra‰te rodinné fotografie z ﬁevnick˘ch koupadel a inspirujte se pﬁi
vym˘‰lení masek a kost˘mÛ.
Tentokrát se bude ples konat v sále
U KuãinÛ, jehoÏ stûny pamatují
mnohé události a osobnosti ﬁevnické
historie a oãekávají, Ïe znovu oÏijí
pﬁi pﬁíleÏitostech hodn˘ch své slavné historie. Dary do tomboly - trvalé
i pomíjející hodnoty - mÛÏete uÏ teì
deponovat v Galerii No1 nebo
v MûKS. TamtéÏ lze téÏ provést
rezervace nebo pﬁímo zakoupit vstupenky v cenû 250 Kã.
VS

POZVÁNKA
NA HUDEBNÍ PLES
JiÏ poãtvrté se bude v ﬁevnickém
Lidovém domû konat 12. bﬁezna
Hudební ples, kter˘ spoleãnû poﬁádá
lidová muzika Notiãky a poberounská hudební skupina Tﬁehusk.
Ples zaãíná na sále se speciální
muzikantskou v˘zdobou v 19 hodin.
Sejnû jako v minul˘ch letech je pro
náv‰tûvníky na 19.30 pﬁipravena
spoleãná píseÀ obou tûles. Chybût
nebude vystoupení Mal˘ch Notiãek,
dámská volenka, bohatá tombola
i pÛlnoãní losování hlavní v˘hry.
Pﬁipraveno je i pﬁekvapení Notiãek a
Tﬁehusku. Vloni sklidilo velk˘
aplaus spartakiádní ãíslo Notiãek
pod vedením cviãitele Jiﬁího
Nikod˘ma i sbor Santa ClausÛ
v podání Tﬁehusku. Pokud jste zvûdavi, co si muzikanti pﬁipravili na
leto‰ní rok, neváhejte, obleãte veãerní róbu a vydejte se 12. bﬁezna do
ﬁevnického
Lidového
domu.
Vstupenky za 100 Kã si mÛÏete
rezervovat na telefonních ãíslech
257 721 420 a 603 245 784.
(p‰)

DùTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA NOTIâKY
P¤IJÍMÁ NOVÉ âLENY
VE VùKU 4 – 7 LET

v sále tûlocviãny
se koná v nedûli
27. února od 14 hodin
hraje Tﬁehusk
vstup 10/20 Kã
tombola
pﬁezutí s sebou

Talentové zkou‰ky se konají:
19. 3. 2005 v 10. 00 hodin
sál Zámeãku, ¤evnice
informace na tel.ã.: 257 721 420, 603 245 784
nebo na www.noticky.cz

VLASTIVĚDNÝ VÝLET
Jak v‰ichni pravidelní ãtenáﬁi Ruchu
vûdí, poﬁádá kulturní stﬁedisko 19.
bﬁezna dal‰í vlastivûdn˘ zájezd.
První zastávkou na jeho trase bude
Liberec. V nûm nav‰tívíme pﬁedev‰ím Krajskou vûdeckou knihovnu,
známou pﬁedev‰ím jako Stavbu smíﬁení. Její základní kámen byl poloÏen v roce 1995 a nad její stavbou
pﬁevzali zá‰titu tehdej‰í prezidenti
Václav Havel a Roman Herzog.
Základní kámen byl poloÏen symbolicky na místû blízkém tragedii liberecké „kﬁi‰Èálové noci“, kdy byla
jedna z nejvût‰ích evropsk˘ch synagog v noci z 9. na 10. listopadu 1938
nacisty vypálena Zniãení této synagogy pﬁedznamenalo budoucí tragedii a ukonãilo staleté souÏití âechÛ,
ÎidÛ a NûmcÛ . Stavba smíﬁení se
zakomponovanou synagogou se tak
stává symbolem vzájemného porozumûní a nadûjí do budoucnosti.
Ke slavnostnímu pﬁedání budovy
do‰lo 9. listopadu 2000. Knihovna
má urbanisticky v˘hodnou polohu
v klidné zónû mûsta na prodlouÏené
ose radnice - divadlo. Prostor knihovny je vymezen válcov˘m obalem
stﬁechy a plá‰tûm z prÛsvitn˘ch a
prÛhledn˘ch skel, kter˘ je chránûn
promûnliv˘m rastrem slunolamÛ.
Komunikaci mezi mûstem a regionem zaji‰Èuje mediální stûna se
dvûma obrazovkami, na které lze
vyvolávat informace ze v‰ech oblas-

tí - poãasí, zneãi‰tûní ovzdu‰í, kulturní a spoleãenské akce atd.
Ojedinûlé je spojení knihovny se
synagogou. Ta má tvar poloviny
Davidovy hvûzdy. Plá‰È z kamenn˘ch blokÛ se tﬁemi prÛﬁezy, kter˘mi
vniká do synagogy svûtlo, upomíná
na Zeì náﬁkÛ. Vnitﬁní prostor posiluje soustﬁedûní a evokuje atmosféru
stﬁedovûk˘ch praÏsk˘ch synagog.
Îulové stûny nesou v hebrej‰tinû
psan˘ text z Tóry - Joná‰ovu motlitbu.
Hlavním projektantem stavby byl
Ing. Arch. Radim Kousal ze spoleãnosti Sial Liberec. Knihovna má
uÏitnou plochu 12 500 m2, synagoga
245 m2. Celkové náklady ãinily více
neÏ 517 miliónÛ korun, kromû
âeské republiky se na nich podílely
napﬁ. program Phare, vláda SRN,
‰v˘carsk˘ kanton St. Gallen, âeskonûmeck˘ fond budoucnosti a soukromé osoby.
Exkurze pro na‰i skupinu je objednána na 10. 15 hodin a bude trvat asi
hodinu. Po ní si kaÏd˘ mÛÏe prohlédnout to, co ho zaujalo, nav‰tívit
kavárnu, ãítárnu nebo 3. roãník
Veletrhu dûtské knihy. Poté se pﬁemístíme do Botanické zahrady, kde
bychom mûli zahájit prohlídku asi
v pÛl druhé. Liberecká botanická
zahrada byla zaloÏena v roce 1895.
V roce 1930 byl vybudován první
expoziãní skleník (slouÏil aÏ do roku

1973). Po II. svûtové válce byla plocha zahrady roz‰íﬁena na souãasné
2 hektary. V letech 1990 - 95 probíhala generální pﬁestavba, která od
základu zmûnila dispozice zahrady.
Projekt vycházel z faktu, Ïe prazákladem Ïivota je buÀka. Proto
bunûãná tkáÀ spojuje jednotlivé
pavilóny v ústrojn˘ celek. PavilónÛ
je 13 a pﬁedstavují skupiny rostlin
podle pÛvodu a vhodn˘ch podmínek. (Pavilon kaktusÛ, orchidejí,
sukulentÛ, bonsaií, ale i akvárií
a pavilon Pravûk, ve kterém mÛÏeme spatﬁit fantaskní skupiny rostlin
pﬁipomínající
obrazy
ZdeÀka
Buriana). Po prohlídce rostlin
(a také nûkter˘ch zvíﬁat, která expozice rostlin oÏivují) pﬁejedeme do
blízkého Jablonce nad Nisou, kde
nav‰tívíme zrekonstruované Muzeum skla a bi-Ïuterie. To bylo zaloÏeno v roce 1904 a od té doby byly
shromáÏdûny celosvûtovû unikátní
sbírky sklenûné a kovové biÏuterie,
autorského ‰perku, knoflíkÛ a dal‰ích odûvních doplÀkÛ. Obdivuhodné jsou téÏ sbírky historického
a souãasného autorského skla.
Souãasné stálé expozice mají názvy:
Kouzeln˘ svût biÏuterie a âarovná
zahrada - ãeské sklo sedmi století.
Zájemci se mohou hlásit v MûKS,
MK a v Galerii No1, staãí udat poãet
osob a telefon. Odjezd bude v 8 hod.
od Zámeãku, vrátíme se kolem 19.
hodiny. Uzávûrka pﬁihlá‰ek je 15. 3.,
nebude-li zájezd obsazen dﬁíve.

KULTURNÍ PŘEHLED - březen 2005

OLDŘICH JANOTA
V nedûli 20. bﬁezna zaãíná v 18
hodin v sále Zámeãku koncert
Oldﬁicha Janoty. V jeho muzice je
sly‰et vedle folku nûco, ãemu se
z nedostatku slov ﬁíká vût‰inou alternativní hudba. B˘vá také ﬁazen
k minimalistÛm. Naz˘vají ho hledaãem. Sám se v‰elik˘m teoretick˘m
rozborÛm brání. Dobﬁe ví, Ïe kaÏd˘,
kdo je schopen citlivû vnímat, si
z jeho koncertu pﬁinese náladu, která
v nûm uÏ nûkde musela b˘t.
Je nositelem ceny kritikÛ z roku
2000 s v˘stiÏn˘m názvem MuÏ,
kter˘ prochází zdí.

·kolní karneval

2.3.
2.3.
5.3.
12. 3. – 10. 4.

10,00 a 19,00
19,30
19,00

12.3.
19.3.

Lidov˘ dÛm
Vlastivûdn˘ v˘let – Liberec

20.3.
20.3.
30.3.

sál Zámeãku
Galerie No1
U KuãinÛ
Galerie No1

Jablonec – Muzeum skla a biÏuterie
18,00
sál Zámeãku
19,00

Galerie No1

Na‰e zdraví – pﬁedná‰ka
Sestry Steinovy– koncert
Ma‰karní ples – téma ¤íãní láznû
Sochaﬁská dílna v sadech
pﬁedstaví autory a jejich návrhy pro
letní dílnu v Havlíãkov˘ch sadech
IV. Hudební ples
(Stavba smíﬁení – krajská knihovna,
botanická zahrada),
Oldﬁich Janota
Kﬁest CD Notiãek
Îofie Kabelková a Martina Trchová

VS
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Řevnice na starých pohlednicích 15
3

1

2

Malíﬁ Otakar ·táfl – jeho obrazy
¤evnic na pohlednicích.
âesk˘ malíﬁ Otakar ·táfl (30. 12.
1884 – 14. 2. 1945), rodák
z Havlíãkova Brodu, ãestn˘ obãan
mûsta Prahy (ãást Vinohrady), jezdil
dlouhá léta do ¤evnic v letních
obdobích. Z jeho pobytÛ zde jsou
známy obrazy ¤evnic a okolí, které
byly úspû‰nû reprodukovány na
barevn˘ch pohlednicích.
Kromû ﬁevnick˘ch obrazÛ a pohlednic spojují ·táfla s na‰ím mûstem
tragické události jeho skonu pﬁed 60
lety. Malíﬁ se svou Ïenou Vlastou,
spisovatelkou knih pro dûti, bydlel
na konci II. svûtové války v ¤evnicích. Byl krátce ve starobním
dÛchodu a kaÏdého 14. v mûsíci si
jezdil do Prahy pro penzi. Proto i 14.
února 1945 jeli s manÏelkou ráno do
Prahy do svého bytu na Vinohradech
v Mánesovû ulici ã. 20. Pﬁi poledním
náletu spojeneck˘ch letadel na
Prahu oba zahynuli v troskách svého
praÏského domu. Jeli si tedy z ¤evnic do Prahy pro smrt!
Otakar ·táfl byl velmi plodn˘m
a v‰estrann˘m malíﬁem, jehoÏ celé
umûlecké dílo nelze zde shrnout.
Byl rovnûÏ nad‰en˘m horolezcem
a obdivovatelem Vysok˘ch Tater,
které po dlouhá léta systematicky
zobrazoval na sv˘ch plátnech.
Nûkteré motivy jeho obrazÛ z Tater
jsou prakticky neopakovatelné, protoÏe je zachycoval z míst, kam se

dostane jen zku‰en˘ horolezec.
Nûkteﬁí jeho kolegové ho naz˘vali
„Taterman“. ·táfl byl iniciátorem
a spoluzakladatelem známého symbolického hﬁbitova (cintorína) obûtí
hor pﬁi Popradském plese pod
Ostervou.
Sochaﬁ Emanuel Kodet vytvoﬁil
v roce 1932 malíﬁovu sochu s názvem „Otakar ·táfl na cestû za tatran-

sk˘mi motivy“ (obr. ã. 3). V leto‰ním roce by socha mûla b˘t odhalena v Havlíãkovû Brodû, kde se malíﬁ
narodil.
Pro ilustraci zde uvádím dvû barevné pohlednice ﬁevnick˘ch obrazÛ
Otakara ·táfla. Je ‰koda, Ïe je
v Ruchu nemohu reprodukovat
barevnû: 1. pohlednice - Pohled na
¤evnice z nádraÏí, 2. pohlednice
- Villa „Milka“ v ¤evnicích (pohlednice odeslána z ¤evnic do Prahy
24. 5. 1912).

nicích – 14. V minulém ãísle Ruchu
(1/05) jsem uveﬁejnil v ãlánku
„Zajímavá stará vila“ 2 obrázky. Na
jednom z nich je pﬁed domem staré
auto. âlenové rodiny b˘valého majitele tohoto auta mne upozornili, Ïe
nejde o americk˘ automobil znaãky
Ford, ale o americké auto znaãky
„Nash“ 881, Sedan, z roku 1931. Oba
automobily jsou si podobné, takÏe je
podle obrázku nerozli‰il ani odborník
z muzea star˘ch aut, kterého jsem
poÏádal o konzultaci.
Omlouvám se ãtenáﬁÛm za toto nedo-

patﬁení.
Oprava – ¤evnice na star˘ch pohled-

VÝROČÍ 160 LET OD NAROZENÍ OTÝLIE SKLENÁŘOVÉ - MALÉ
NEUSTÁLE SE OPAKUJÍCÍ CHYBA
Pﬁi psaní knihy Ot˘lie a Josef Sklenáﬁovi jsem narazil na
ãasto uvádûné chybné datum narození této „první dámy ãeského divadla“ v období let 1864 - 1904. Chyba se objevila
jiÏ v Ottovû slovníku nauãném poãátkem XX. století, tvrdo‰íjnû se opakovala v dodatcích a mÛÏeme si ji pﬁeãíst i v nejnovûj‰í encyklopedii, vydané v nedávné dobû. Pravdûpodobnû se jiÏ nikdy nedozvíme, jak k této chybû do‰lo.
Marnû jsem na to písemnû upozorÀoval autory, kteﬁí Ïádali
o pﬁipomínky. Letos dokonce první ãeská scéna poﬁádá
v˘stavu k tomuto chybnému datu!
V pozÛstalosti Ot˘lie Sklenáﬁové-Malé jsem objevil pﬁekvapující vûc,t ﬁ i rozdílná data narození a to v letech 1843, 1844
a dokonce na jednom daÀovém pﬁiznání 1845. Které je tedy
správné? Na to lze jednoznaãnû odpovûdût. Ot˘lie Malá se
narodila ve Vídni 18. ãervna 1843. Mohu to dokázat kopií
Ot˘liina rodného a kﬁestního listu. ZÛstává tedy záhada, proã
se údaje tak li‰ily a proã sama Ot˘lie neprotestovala. Nic to
ale nemûní na faktu, Ïe si zaslouÏí vzpomínku jako ta, „která
se zapsala zlatû do dûjin ãeského divadla“ jak pí‰e Jan
Neruda r. 1876. Vítûzslav Hálek ji povaÏoval za „nejvût‰í
a nejmilovanûj‰í ãeskou hereãku“, kterou poznal.
VzpomeÀme tedy na ni s úctou i my!
Jiﬁí Sklenáﬁ

Kö
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VIP – EUROPE – centrum zdravého Ïivotního stylu poﬁádá:

NA·E ZDRAVÍ
Stﬁeda 2. 3. 2005 v 10.00 a 19.00 hodin
v Mûstském kulturním stﬁedisku
Hodinovou pﬁedná‰ku poﬁádá skupina odborn˘ch poradcÛ na metabolickou
terapii o tom, jak a ãím je ovlivÀován ná‰ zdravotní stav a co s tím lze dûlat
Úãastnick˘ poplatek 20 Kã na osobu.
Informace na tel.: 776025744 - Jaroslav Zajíãek,777947322 - Mgr. Ivo Rábl
Na‰e zdraví
¤íká se a je to bezesporu pravda, Ïe
zdraví je to nejcennûj‰í, co ãlovûk
má. Na druhé stranû je ov‰em také
pravda, Ïe se k na‰emu tûlu chováme mnohdy velmi mace‰sky. Jsou
jistû vûci, jeÏ ovlivÀují ná‰ zdravotní stav, a které mÛÏeme eliminovat
jen velmi obtíÏnû - stav Ïivotního
prostﬁedí, kaÏdodenní stresy atd.
JenÏe velmi ãasto ignorujeme i vûci,
které ovlivnit mÛÏeme a onoho pﬁísloveãného „bycha“ honíme, aÏ
kdyÏ je pozdû. Nekvalitní strava,
nedostatek pohybu a v neposlední
ﬁadû ‰kodlivé návyky.
Slovo prevence se dnes ãasto skloÀuje a je to dobﬁe. Prevence totiÏ
nebolí a je mnohem levnûj‰í a snaz‰í, neÏ ﬁe‰it problém, kter˘ se jiÏ rozvinul. Na‰tûstí i u nás pﬁib˘vá lidí,
kteﬁí to pochopili. âeská republika
drÏí smutn˘ primát ve v˘skytu
mnoha závaÏn˘ch onemocnûní jako
je rakovina tlustého stﬁeva a koneãníku, srdeãnû - cévní onemocnûní,
onemocnûní zaÏívacího traktu, dûtské idiocie a mnoho dal‰ích.
Existuje záplava moÏností a informací, jak se o sebe a své blízké starat, ale druhou stranou mince je, Ïe
je velmi tûÏké se v tom orientovat.
Jsou dvû vûci, které musíte dûlat,
aby se z Vás stali zdraví a dlouhoÏijíci lidé.
Za prvé, vyh˘bejte se nebezpeãí,
nenastupujte na miny, tzn. vyh˘bejte
se bezmy‰lenkovitému a bezpﬁíãinnému nebezpeãí. Samozﬁejmû,
pokud hrajete ruskou ruletu, kouﬁíte,
pijete, jezdíte rychle a neopatrnû,

sotva se doÏijete 120 let. Zní to
legraãnû, ale tisíce lidí umírá na
podobné hlouposti. Zamyslete se
nad tím a kde je moÏno, musíte se
ochránit a pojistit. Pokud máte moÏnost odvrátit nemoc a obzvlá‰tû
nevyléãitelnou, urãitû vyuÏijte této
moÏnosti, neváhejte.
Za druhé, dûlejte jenom to, co je uÏiteãné. Nutnû potﬁebujete 90 potravinov˘ch doplÀkÛ: 60 minerálÛ, 16
vitamínÛ, 12 základních aminokyselin, bílkoviny s proteiny, 3 základní
tuky. Pouze 90 doplÀkÛ ke stravû,
jinak se u Vás vyvinou nemoci
z jejich nedostatku.
Jeden ãlánek ãasopisu Times z 6. 4.
1992 hovoﬁí o tom, Ïe vitamíny jsou
schopné zvítûzit nad rakovinou, cévními onemocnûními a zhoubn˘mi
úãinky stáﬁí. Tzn. Ïe pokud neinvestujete do prevence nemocí, tedy do
vitamínÛ, minerálÛ a stopov˘ch
prvkÛ pro sebe, dáváte moÏnost
nemocem rozbujet se v plné síle ve
Va‰em organizmu.
Skupina odborníkÛ na metabolickou
terapii z centra VIP Europe organizuje cyklus pﬁedná‰ek, kde se snaÏí
nejen srozumitelnou formou objasnit nûkteré aspekty prevence a ochrany zdraví, ale nabízí i konkrétní
ﬁe‰ení va‰ich problémÛ.
Zavítají i do ¤evnic, a tak i vy budete moci vyuÏít moÏnost roz‰íﬁit své
vûdomosti a poradit se o konkrétních problémech. Tato pﬁedná‰ka se
koná v Mûstském kulturním stﬁedisku od 10.00 do 11.00 hodin a veãer
od 19.00 do 20.00 hodin.
Mgr. Ivo Rábl, Jaroslav Zajíãek

DOBŘICHOVICKÉ MŽENÍ V BŘEZNU V SÁLE DR. FŰRSTA
4. bﬁezna, pátek ve 20 hod. koncert
KYTARA A FLÉTNA V PROMùNÁCH âASU
Lucie âISTECKÁ – flétna, Jindﬁich KAULFERS – kytara, Ivan ·OLTYS kytara
18. bﬁezna, pátek ve 20 hod. koncert
DUBIA FORTUNA – Vrtkavá ·tûstûna nebo Pochybné ‰tûstí
19. bﬁezna, sobota v 15 hod. divadlo pro dûti od 3 do 9 let
POHÁDKA O KAMNECH
Loutková hﬁíãka pro nejmen‰í, na motivy pohádky bratﬁí GrimmÛ ji zahrají
herci praÏského DIVADLA V DLOUHÉ - IVANA LOKAJOVÁ A PETER
VARGA.
25. bﬁezna, pátek ve 20 hod. recitál
JI¤Í STIVÍN - „Sám se sv˘m stínem"
Sólové vystoupení Jiﬁího Stivína zamûﬁené na interpretaci jazzové hudby,
lidov˘ch písní, vlastních skladeb a improvizací za doprovodu pﬁedem pﬁipraMartina Hrdliãková
ven˘ch základÛ.

KULTURNÍ AKCE - Městské Kulturní středisko Černošice

Mokropeská 1208, tel: Mûks 251641116,
mail: kultura@mestocernosice.cz, http://www.mestocernosice.cz
25. 2. 2005 - 19:00 hod.
Komorní koncert v koncertním sále ZU· stﬁední 403
J. Brahms - Sonáta Es dur pro violu a klavír, P. Hindemith - Sonáta pro violu
a klavír, R Schumann klavírní kvartet Es dur. Spoluúãinkují Ester Godovská
klavír, Tamara Polakovicová housle, Dominika Hosková violoncello a Jana
Douchová - Vavﬁínková viola.
26. 2. 2005 – od 13:00 hod. Dûtsk˘ karneval
Dûtsk˘ karneval se koná od 13.00 do 17.00. Na dûti ãeká bohatá tombola
a soutûÏe. O obãerstvení je postaráno. Organizováno M· Husova.
BroÏura o âerno‰icích
Zaãátkem února bude v ãerno‰ick˘ch trafikách a v pokladnû MûÚ v prodeji
pûkná broÏurka o tomto mûstû.V BroÏuﬁe se mimo jiné doãtete o historii,
architektuﬁe a slavn˘ch osobnostech âerno‰ic. Dále zde najdete potﬁebné
informace t˘kající se turistického ruchu, kultury vãetnû pﬁehledové mapky.
Autorkou této broÏury s názvem âerno‰ice letovisko u Prahy je paní Adriana
Primusová o pûkné fotografie se postaral Petr Kubín. Tento projekt a vydání
broÏury podpoﬁilo grantem mûsto âerno‰ice.

PÁN STŘÍBRNÉ RŮŽE
10. února byla v Paláci knih NEOLUXOR pokﬁtûna nová kniha
Ludmily VaÀkové Pán stﬁíbrné rÛÏe.
Dal‰í z ﬁady historick˘ch románÛ
na‰í autorky (doufám, Ïe si mohu
dovolit tento pﬁívlastek) mapuje
Ïivot Viléma z Land‰tejna, jednoho
z nejmocnûj‰ích ãesk˘ch pánÛ
v poãátcích vlády rodu
LucemburkÛ. Pán stﬁíbrné rÛÏe byl
u v‰ech rozhodujících událostí,
které urãovaly osud âeského království, stal se i vûrnou oporou
Karla IV.
O krvi, která ãasto zalévala stﬁíbrnou rÛÏi, ale i o naplnûní jeho velké
lásky si milovníci historie v podání

Ludmily VaÀkové jistû rádi pﬁeãtou.
Kniha byla zapita, ne polita, protoÏe je to pr˘ u knih barbarské.
Pﬁípitku pﬁedcházelo vyprávûní
o hradu Land‰tejn, v‰ak se také kﬁtu
zúãastnila jeho kastelánka. Vidûla
jsem i nûkolik ﬁevnick˘ch obãanÛ,
kteﬁí mûli odvahu vystát v tom
hrozném vedru dlouhou frontu na
autorãin autogram.
Na‰e redakce také pﬁipíjí paní
VaÀkové na to, Ïe jiÏ zaplnila ãást
Paláce knih a na to, Ïe má je‰tû
dal‰í plány. Ale ty nechtûla prozradit. Pouze jejich poãet. Klidnû to
ﬁeknu - je jich pût.
Helena Rytíﬁová
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PŘEDSTAVUJEME VÁM FIRMU CLASIC
Pro vût‰inu obyvatel ¤evnic, LetÛ
a okolí je firma CLASIC CZ s.r.o.
je‰tû neznámou a ãasto se ptají, co
se tam vyrábí. Asi je zklameme není to Ïádné spotﬁební zboÏí.
Jsme malá rodinná firma vzniklá
v roce 1992 ve sklepû a garáÏi.
První na‰e v˘robky byly jednoduché laboratorní pece, o které zaãal
b˘t zájem. Jejich dodávky na
Vysokou ‰kolu chemicko-technologickou v Praze byly pro nás dobrou reklamou, neboÈ ‰kolu nav‰tûvuje mnoho odborníkÛ z tuzemska
i zahraniãí. V roce 1995 pﬁijela na
V·CHT skupina skláﬁsk˘ch odborníkÛ z JiÏní Koreje a vidûli
na‰e pece. Chtûli nav‰tívit firmu,
která je vyrábí. Nezbylo neÏ se
vymluvit - do sklepa jsme je pﬁece
nemohli pustit. Co bylo ale podstatné, Ïe od nich pﬁi‰la objednávka na nûkolik laboratorních pecí
pro v˘zkum skloviny. Na‰e v˘robky jiÏ tehdy vynikaly dílensk˘m
zpracováním, designem ãi parametry a získaly ocenûní na skláﬁsk˘ch veletrzích.
Okruh na‰ich zákazníkÛ se zaãal
roz‰iﬁovat. Od obce Lety, kde
tehdy byl starostou pan Cvancinger jsme koupili pozemek a zaãali
stavût provozovnu. Firma se
úspû‰nû rozvíjela, pﬁibrali jsme
nûkolik zamûstnancÛ a roz‰íﬁili
v˘robní program.
Pak ale pﬁi‰el 12. srpen 2002. Kdo
to zaÏil, ví o ãem pí‰u. Po tﬁech
mûsících tvrdé dﬁiny, s pomocí
pﬁátel, znám˘ch i neznám˘ch,
hasiãÛ, studentÛ, rÛzn˘ch spolkÛ
a církevních spoleãností z rÛzn˘ch
koutÛ âech, se nám podaﬁilo
základní v˘robu obnovit. V‰em za
jejich pomoc je‰tû jednou dûkujeme.
V souãasné dobû se ﬁadíme mezi
nûkolik evropsk˘ch firem vyrábûjících zakázkové systémy pro

laboratorní tepelné zpracování
kovÛ, skla a keramiky. Pece na
pálení dÏbánkÛ, hrneãkÛ a figurek
vyrábíme obãas také, upﬁednostÀujeme v‰ak systémy s vysok˘m
podílem technické tvÛrãí práce.
Zákazníky jsou nejãastûji vysoké
‰koly, akademie vûd, v˘zkumné
ústavy, pﬁední svûtové sklárny
a keramiãky.
Na‰í specialitou je v˘roba vakuové pozorovací pece. Tato pec slouÏí k modelování procesu tavení

skla a v˘voji nov˘ch sklovin pro
v˘robu TV a LCD obrazovek. Na
tyto skloviny se kladou velmi
vysoké poÏadavky, zvlá‰tû na co
nejmen‰í mnoÏství vad ve skle.
Sklovina se vyrábí v podtlaku pﬁi
teplotû 1600°C, cel˘ proces tavení
skla je snímán video-kamerou
a vyhodnocuje se do té doby, neÏ
se najde vhodné chemické sloÏení
skloviny. V‰e je centrálnû ﬁízeno
poãítaãem. Pozorovací pece pouÏívají v˘robci obrazovek a speci-

álních skel v Nûmecku, Francii,
Koreji, Japonsku. V souãasné
dobû probíhají jednání s âínou
a USA.
Dále napﬁíklad vyrábíme
pece na sintraci kovov˘ch prá‰kÛ
a wolframu pro v˘voj speciálních
materiálÛ s extrémním namáháním. Pracovní prostor pﬁi teplotû
1550°C vyplÀuje vysoce hoﬁlav˘
vodík. Pec musí b˘t proto nûkolikanásobnû ji‰tûna proti úniku
plynu a v˘buchu. Celé zaﬁízení
opût ﬁídí PC s na‰ím firemním
softwarem.
Vstupem âR do Evropské unie
bylo nutné pﬁijmout desítky evropsk˘ch norem t˘kajících se testování v˘robkÛ a materiálÛ. Vzhledem
k nedostatku zku‰ebních pﬁístrojÛ
v tuzemsku jsme se pustili do
jejich v˘roby. Jedná se o pﬁístroje
na zkou‰ení teploty vznícení
a prostupu tepla pevn˘ch látek,
kapalin, podlahov˘ch krytin,
interiéru motorov˘ch vozidel
a mnohé dal‰í. K pﬁístrojÛm dodáváme poãítaãe vãetnû programového vybavení. Doprovodnou ãinností na‰í firmy je také prodej
a servis poãítaãÛ pro veﬁejnost.
Uvedené pﬁíklady jsou jen ãástí
na‰eho v˘robního programu.
Vût‰inou je kaÏdá zakázka jiná
- „‰itá na míru“ podle pﬁání zákazníka. ·irok˘ sortiment v˘robkÛ je
pak velmi nároãn˘ na organizaci
v˘roby a lze jej zvládnout pouze
díky vysoké odborné úrovni
na‰ich zamûstnancÛ a spolupracovníkÛ. KaÏd˘ musí umût nûkolik profesí a pﬁitom je nutné v‰e
vyrábût a programovat s co nejvy‰‰í kvalitou. Zákazníci, zejména
zahraniãní, chyby neodpou‰tí.
O to více nás pak potû‰í, kdyÏ si
takto nároãn˘ zákazník objedná
dal‰í zaﬁízení.
Ing. Michal Kriãka

SALON PRO PSY

AUTOŠKOLA

Nabízí:
Stﬁíhání a trimování psÛ v‰ech plemen.
Rozãesávání a vyãesávání dlouhosrst˘ch plemen.
Koupání, balzám s norkov˘m olejem, fenování.
Zastﬁihování drápkÛ, depilace u‰ních chloupkÛ.
Adresy salonÛ:
VráÏská 324, 252 28 âerno‰ice
U Malé ﬁeky 625, 156 00 Praha 5 Zbraslav
Otevírací doba PO- PÁ 12 – 19 dle telef. objednávek
Telefonické objednávky na tel. ã. 608 91 94 94

Jiřina Semerádová
Tyršova 818, Řevnice
ŘP skupina „B“
Školení řidičů
Kondiční jízdy
Tel. 25772 1300 (večer)
Mobil 604 466 644
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Common Ground
Common Ground sídlil od roku
1997 v malém domeãku na námûstí Jiﬁího z Podûbrad a pﬁed nedávnem vymûnil tento prostor za vût‰í.
Dnes je najdeme v b˘valé vile
profesora Jiráka na konci Stránky (roh ulice ÎiÏkovy). Tom
L. Sampley, director Common
Ground, tak mohl roz‰íﬁit svou
ãinnost o dal‰í programy, které se
net˘kají pouze v˘uky angliãtiny.
Common ground vût‰inou pﬁekládají jako „spoleãn˘ prostor“, ale
mnû pﬁijde pﬁíhodnûj‰í pﬁeklad
„veﬁejná pÛda“, to mi zní mnohem
domáãtûji, tak jsem se i cítila, kdyÏ
jsem tam ve‰la. Na zaãátku rozhovoru nebylo jasné, kdo je ve vût‰í
nev˘hodû. Jestli já, která se snaÏím nauãit anglicky, nebo Tom,
kter˘ se snaÏí nauãit ãesky. Vyhrál
Tom. Tom umí vyhrávat.
„Místo, kde vyuãujeme, se jmenuje
„Common ground” a v tomto duchu
se snaÏíme vycházet se v‰emi obyvateli na‰eho mûsteãka. Jsme tady uÏ
cel˘ch 8 let. Také se uãíme ãesky,
coÏ pro nás není jednoduché, ale
nûco uÏ pﬁeci jen umíme a hledáme
moÏnost konverzace s ostatními
lidmi, protoÏe máme rádi tuto spoleãnost a snaÏíme se zde pomáhat
lidem a jejich rodinám“.
Nejdﬁíve se chci zeptat na vá‰ nov˘
program.
KaÏdou druhou sobotu máme program pro teenagery ve vûku mezi 11
a 17 roky. Jedná se o tﬁíhodinnov˘
program, kdy si povídáme, hrajeme
hry, bavíme se. Vytváﬁíme tady místo
pro mládeÏ, kam si mohou jen tak
vyrazit, Ïádn˘ alkohol, kouﬁení nebo
drogy, nic jen ãistá zábava. Víme, Ïe
v ¤evnicích ani v blízkém okolí není
takové vhodné a pﬁíznivé prostﬁedím.
Pﬁi kaÏdé se‰losti diskutujeme
o Ïivotních zásadách teenagerÛ
- napﬁíklad jak vycházet s rodiãi, jak
s kaÏd˘m pﬁátelsky vyjít, jak naloÏit
se sv˘m Ïivotem, jakou by chtûli

dûlat práci, jaké vzdûlání je
k tomu zapotﬁebí, zkrátka témata,
kter˘mi je chceme podpoﬁit a motivovat. Mají tu místo, kde mohou
vyjádﬁit svÛj názor, tedy kde mohou
ﬁíct, co mají na mysli, o ãem pﬁem˘‰lejí, ãeho se obávají, z ãeho mají
naopak radost, prostû v‰echny Ïivotní situace, do kter˘ch se mÛÏe teenager dostat.
Dûti s vámi komunikují anglicky?
Máme také ãeské speakry, coÏ jsou
univerzitní studenti, kteﬁí nám pomáhají, takÏe sobotní program pro teenagery probíhá vût‰inou v ãe‰tinû.
Diskusi sice ﬁídím, ale teenageﬁi stejnû lépe komunikují se studenty, tedy
lidmi ve vûku 20 - 25 let, neÏ se
mnou, jelikoÏ uÏ jsem star‰í. Ale
máme tu taky lidi, kteﬁí pﬁijeli
z Ameriky na rok, na dva, aby nám
pomáhali. âasto jsou to na‰i pﬁátelé.
Máte tu dnes nûkoho z Ameriky?
Ano, je tu s námi Jackie, pochází
z Ohia. Právû dokonãila univerzitu a
bere to jako praxi, protoÏe jejím profilov˘m pﬁedmûtem byla práce
s mládeÏí. TakÏe nám tu pomáhá, uãí
a v ãervenci s námi pojede opût kempovat do Jánsk˘ch Lázní (Family
English Camp 17. - 23. 7. 2005).
Kurzy angliãtiny jistû pokraãují
i v tûchto nov˘ch prostorách.
Ano, poﬁádáme kurzy angliãtiny pro
dospûlé, jeÏ dûlíme na dva segmenty
- klademe dÛraz na konverzaci a na
ãetbu, coÏ se vzájemnû ovlivÀuje.
Vût‰inû m˘ch dospûl˘ch studentÛ je
tak 30 – 35 let. Dûlíme je na zaãáteãníky, stﬁednû pokroãilé a pokroãilé
studenty, takÏe máme tﬁi tﬁídy po 40
aÏ 45 studentech. Kurzy se konají
kaÏdé pondûlí, úter˘ a ãtvrtek.
Vloni jsme otevﬁeli i kurzy pro malé
dûti s názvem „Clubhouse”, kter˘
probíhá kaÏdé pondûlí od 15. 45 do
17. 15 hod. a je pﬁístupn˘ dûtem ve
vûku od 7 do 11 let. Uãíme je anglicky, hrajeme hry, ale snaÏíme se je
taky pﬁimût, aby poslouchaly rodiãe,

uãíme je pﬁebírat zodpovûdnost,
tﬁeba umût se postarat o svého pejska
nebo jiného mazlíãka, zkrátka vûci,
které pro nû jsou vzhledem
k jejich vûku dÛleÏité. Dûti se sice
uãí angliãtinu i ve ‰kole z rÛzn˘ch
gramatick˘ch uãebnic, ale nemají
mnoho pﬁíleÏitostí mluvit. Na‰í nejvy‰‰í snahou je tedy hojnû konverzovat.
Jste v kontaktu s místní základní
‰kolou?
Ano, podnikáme rÛzné sportovní
akce a máme velice dobr˘ vztah
s ﬁeditelem ‰koly. Na jaﬁe bychom
chtûli zaãít s baseballem, fotbalem
a také s americk˘m fotbalem! Máme
k dispozici hﬁi‰tû a dal‰í lidé nám
poskytli hﬁi‰tû na softball a baseball.
V ﬁevnické ‰kole mám urãitû tak 20
zájemcÛ o sportovní akce, takÏe je
tﬁeba v tom pokraãovat. Také budeme vyuÏívat na‰i obrovskou zahradu,
napﬁ. teì tu máme jednoho amerického studenta, Jacka, kter˘ by nás nauãil lukostﬁelbû, k níÏ jsme dostali
ve‰keré potﬁebné vybavení.
Mohu si dovolit otázku stran
financování v‰ech tûchto aktivit?
My zde pracujeme jako dobrovolníci, je to vlastnû ná‰ dÛchod.
Fungujeme zde jen díky tomu, Ïe nás
podporuje americká církev. Od
potﬁebného vybavení po knihy. Ale
také nûkteﬁí na‰i studenti nám nosí
kávu, ãaj nebo cukroví. Víte, nepﬁi‰li
jsme sem vydûlávat peníze. BÛh
dopustil, Ïe jsme teì tady a mÛÏeme
se dûlit o to, co jsme v Ïivotû vytvoﬁili a co jsme se nauãili. Namísto
braní chceme dávat to, co máme.
Dﬁíve jsem pracoval jako realitní
agent. Mûl jsem svÛj podnik cel˘ch
11 let. a pustil jsem tuto práci, protoÏe jsem plánoval odjet za oceán. Na
vysoké ‰kole jsem studoval teologii
a pak jsem tam pracoval 6 let jako
správce (myslím, Ïe to odpovídá
funkci kvestora). V roce 1997 jsme
se odstûhovali sem. TakÏe mám zku‰enosti jak na poli podnikání, tak
s vyuãováním a administrativou.
A také spoustu zku‰eností pﬁi práci

s lidmi. Teì je, myslím, dobrá doba
b˘t v âeské republice. Nyní je zde
svoboda a lidé mohou dûlat v‰e, co
nemohli za minulého reÏimu. Tento
stát se zvedá, to je pﬁesnû ãas, abychom byli tady a vidûli to!
V Ïádném správném rozhovoru
nemá chybût otázka, co plánujete.
Chtûli bychom nûco udûlat pro
matky s dûtmi. Nabídnout jim místo,
kde mohou relaxovat, spoleãnû se
bavit, uvaﬁit si ãaj, zkouknout nûjak˘
film nebo pohádku. Máme tu obrovskou zahradu, kde by si v pﬁíznivém
poãasí mohly dûti hrát a nûkdo by se
o nû staral.
Teì v polovinû února zaãne fungovat
klub poezie pro Ïeny, kter˘ povede
moje Ïena a Jackie. Sem mohou Ïeny
pﬁijít, psát svou vlastní poezii, dûlit
se o nápady, jak napsat báseÀ, prostû
vyjádﬁit se pomocí psaní. V rohu
uãebny si vytvoﬁíme místo pﬁipomínající ob˘vací pokoj a takto se budeme scházet jednou, moÏná dvakrát
mûsíãnû vÏdy v pátek, nebo sobotu
veãer. V‰echny akce, které poﬁádáme, probíhají samozﬁejmû v americké angliãtinû.
Do Common Ground také ãasto
zveme rÛzné nûãím v˘jimeãné
osoby, které vyprávûjí, ãím se zab˘vají. Mûli jsme zde spoustu
AmeriãanÛ, od profesionálních hráãÛ
fotbalu pﬁes doktory a psychology aÏ
po cestovního agenta z Izraele
a vojáka, jenÏ nûjak˘ ãas pÛsobil
v Kuvajtu. 12. bﬁezna v 19 hodin
budeme mít zrovna zajímavou pﬁedná‰ku o cestû po Tibetu a âínû. Rád
bych lidi pﬁostﬁednictvím tohoto
ãlánku pozval, aby se na na‰e akce
pﬁi‰li podívat, zcela nezávaznû,
nikdo vás nebude nutit zÛstat! Zváni
jsou v‰ichni. Plakáty s na‰imi programy najdete vÏdy povû‰ené na
plotû pﬁed Common Ground.
Dûkujeme za v‰echny nabídky
a za rozhovor.
H. Rytíﬁová, O. Brabec
pﬁeklad A. Rytíﬁová

realitní a draÏební spoleãnost
jsme malá, ale spolehlivá firma
nabídnûte nám svojí nemovitost
zajistíme Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem
v západní ãásti Stﬁedoãeského kraje
kanceláﬁ Palackého 70, Dobﬁichovice 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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BASKETBAL
DOBŘICHOVICE
V˘sledky na‰ich t˘mÛ v polovinû
soutûÏí stﬁedoãeského krajského
pﬁeboru
- DruÏstvo Ïen po v˘borném nástupu s velice pohlednou hrou zaznamenalo v polovinû ztráty klíãov˘ch
hráãek (odchody a zranûní), hlavní
roli tak dostaly dorostenky a ménû
zku‰ené hráãky. V˘sledek je bohuÏel
Ïalostn˘ a na‰e Ïeny jsou na posledním místû bez vût‰ích nadûjí na zlep‰ení .
- Dorostenci ve své premiérové
sezónû (doplnûni hráãi praÏské
Velké Ohrady) zaznamenali 1 vítûzství a v kaÏdém zápase bojují proti
v˘raznû vyspûlej‰ím a zku‰enûj‰ím
hráãÛm. Ani jejich poslední místo
nemám moc ‰ancí na zmûnu.
- Star‰í Ïákynû (po doplnûní hráãkami BA Sparta) své první místo
v tabulce prohrály ne‰Èastn˘mi utkáními v Nymburce (hráãky daly pﬁednost horám…). Jejich nadûje na
koneãné vítûzství v soutûÏi a následnû nárok na kvalifikaci o dorosteneckou ligu je‰tû Ïijí.
- Mlad‰í Ïákynû (doplnûné hráãkami
BA Sparta) o vedoucí pozici ve své
skupinû bojovaly v Kralupech a jednou prohrály ne‰Èastnû, podruhé
v˘raznû. Jejich stávající druhé
místo, pokud jej udrÏí, je posouvá
do finálové skupiny v kraji a následnû jim dává právo se zúãastnit kvalifikace o Ïákovskou ligu.
- MiniÏáci srdnatû bojují ve své
kategorii, je to jejich premiérová
sezóna a pomûrnû se jim daﬁí. ByÈ
v tabulce jsou 3. od konce, jejich
v˘kony zápas od zápasu stoupají a
jsou mil˘m pﬁíslibem pro roky
následující.
- MiniÏaãky se ke své premiérové
sezónû intenzivnû chystají, vyrovnan˘ kádr v pravideln˘ch pﬁátelících
zatím poráÏí chlapecké dobﬁichovické vrstevníky. Po jarních turnajích a
letní pﬁípravû pﬁijde i jejich první
sezóna.
- Na‰e hráãky roã. 93 jsou klíãov˘mi
hráãkami BA Sparta Praha a dorostenky v˘raznû posílily na BA jejich
B-t˘m ml. dorostu.
Celkovû vzato, jsme spokojeni
s v˘kony mládeÏnick˘ch druÏstev.
Pﬁedpokládané postupy do vy‰‰ích
soutûÏí jsou nejvût‰ím dosavadním
úspûchem dobﬁichovické ko‰íkové.
Kromû pravideln˘ch tréninkÛ, utkání a turnajÛ plánujeme tradiãnû na
jaro dal‰í akce – streetball na venkovních kurtech pro veﬁejnost, basketbalové hry pro dûtskou veﬁejnost,
spoleãné v˘lety spojené s pﬁátelsk˘mi utkáními. Prostû v dobﬁichovické
ko‰íkové je stále Ïivo.
Dveﬁe i nadále zÛstávají otevﬁené
hráãkám a hráãÛm roãníkÛ 91 – 96.

ŠACHY
Vánoãní turnaj v ¤evnicích
V sobotu 18. 12. 2004 se v ﬁevnické
‰kolní jídelnû hrál druh˘ roãník
Vánoãního turnaje. Hlavní turnaj byl
urãen dûtem, hrál se ale i turnaj
dospûl˘ch, kter˘ byl urãen pﬁedev‰ím rodiãÛm a úãast v nûm proto
byla v˘konnostnû omezena zhruba
na tﬁetí v˘konnostní tﬁídou. Mezi
ãtyﬁiceti pûti úãastníky dûtského turnaje si nejlépe vedl David Turick˘
(nar. 1992, Loko Zdice), kter˘ zvítûzil pﬁed Ondﬁejem Hata‰em (1993,
Caissa Úholiãky) a Petrem Turonûm
(1991, ·K ¤evnice). Vyhodnoceny
byly tﬁi vûkové kategorie, jejich
vítûzi se stali David Turick˘, Petr
TuroÀ a Martin Pospí‰il (1995,
Biomedica ¤íãany), nejlep‰í dívkou
byla Anna Rosenbaumová (1993,
Loko Zdice). Mezi devíti dospûl˘mi
zvítûzil
Alexandr
Koma‰ko
z Konûprus. Vánoãnímu charakteru
turnaje odpovídaly i ceny, mezi kter˘mi pﬁevládaly vánoãní ozdoby.
V základním kole krajského pﬁeboru se dûtem daﬁí
Tﬁetím turnajem, kter˘ se hrál
v lednu v Berounû, pokraãovalo
základní kolo KP jednotlivcÛ mládeÏe kladenského regionu. Úãast byla i
tentokrát velká, celkem hrálo 62 dûtí
rozdûlen˘ch do dvou turnajÛ podle
vûkov˘ch
kategorií.
V˘borné
v˘sledky opût zaznamenaly ﬁevnické dûti, kter˘ch na turnaj pﬁijelo celkem 12. Suverénnû si vedl Ondﬁej
Franc (1995, ·K ¤evnice), kter˘
vyhrál turnaj mlad‰ích a tím i kategorii do dvanácti let. S pﬁehledem
vede i v celkovém poﬁadí této kategorie. Jeho v˘hry jsou uÏ tak samozﬁejmé, Ïe jsme se dohodli na jeho
pﬁeﬁazení mezi star‰í na zbytek soutûÏe (celkem 8 turnajÛ). V˘bornû
hrál také Jindﬁich Paukert (1994),
kter˘ v Berounû obsadil druhé místo
v kategorii do ãtrnácti let a pﬁeﬁazení mezi star‰í absolvoval uÏ po prvním turnaji základního kola. Do
první desítky v poﬁadí turnaje star‰ích se je‰tû ve‰li Petr TuroÀ (1991)
a Patrik Krejãí (1993), mezi mlad‰ími dobﬁe zahráli Tomá‰ ·Èastn˘
(1994) a Martin Derco (1996).
V celkovém poﬁadí vede Ondﬁej
Franc mezi dvanáctilet˘mi, Martin
Derco drÏí tﬁetí místo v desetilet˘ch,
ve ãtrnáctilet˘ch je nejlep‰í ze ﬁevnick˘ch Jan ·vach (1992) na ãtvrtém místû, v ‰estnáctilet˘ch Petr
TuroÀ na ‰estém a mezi mlad‰ími
dívkami je ãtvrtá Petra Havlíková
(1994). Do celkového poﬁadí ale
urãitû promluví je‰tû dal‰í ﬁevniãtí
‰achisté, kteﬁí zatím neodehráli
v‰echny turnaje. Celkem se dosud
základního kola KP zúãastnila rovná
stovka dûtí.
S dospûl˘mi je to trochu hor‰í…

Dal‰ími koly pokraãoval regionální
pﬁebor druÏstev dospûl˘ch. Ve skupinû A drÏí ﬁevnické druÏstvo s pﬁehledem a podle oãekávání poslední
místo pﬁesto, Ïe se nám v lednu
podaﬁilo v pátém kole remízovat
s favorizovan˘m druÏstvem SOU
Pﬁíbram 4:4. V ‰estém kole jsme
prohráli s dosud pﬁedposledním
druÏstvem tabulky, TJ Jince,
v pomûru 2,5:5,5. SoutûÏ vede druÏstvo Spartaku Îebrák. Ze ﬁevnick˘ch ‰achistÛ se zatím nejvíc daﬁí
Martinovi Válkovi, kter˘ na druhé
‰achovnici uhrál 3,5 bodu z pûti partií. V ﬁevnické sestavû pravidelnû
nastupuje nûkolik dûtí a obãas se jim
podaﬁí uhrát i nûjak˘ bod. V pátém
kole se to povedlo Patrikovi
Krejãímu (nar. 1993), kdyÏ dokázal
propracovan˘m útokem obrátit prohranou partii. V posledním zápase
zase snadno vyhrál Jindﬁich Paukert
(nar. 1994), kter˘ v miniaturní partii
prokázal dobrou znalost zahájení a
celkov˘ pﬁehled.
Jindﬁich Paukert (·K ¤evnice) –
Tomá‰ RÛÏiãka (TJ Jince): 1 e4 e5 2.
Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. Jg5 d5 5. exd5
Ja5 6. Sb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Se2
(Jindﬁich dokázal, Ïe variantu italské
hry známou jako Dva jezdci v obranû zná velmi dobﬁe. âern˘ v ní dává
pû‰ce za aktivitu figur a vzniká vût‰inou velmi Ïivá hra. Bíl˘ sv˘m
osm˘m tahem dává najevo, Ïe bude
získaného pû‰ce bránit a ãern˘ má
správnû pokraãovat zahnáním bílého
jezdce a aktivizací figur po tazích 8.
… h6 9. Jf3 e4 10. Je5 Dc7 11. d4
exd3 e.p. 12. Jx d3 Sd6). 8. … Sc5
?! 9. d3 Dd4 ? (ani s aktivitou figur
se to nesmí pﬁehánût, zdá se, Ïe
ãern˘ toho o zahájení, které zvolil,
zbyteãnû mnoho neví. Okat˘ matov˘
útok jen umoÏní bílému snadno zorganizovat obranu) 10. 0-0 Sg4

?? (asi to byl pohled na malé dítû
proti sobû, kter˘ ãerného svedl
k takovému pojetí partie, bíl˘ v‰ak
nejvût‰í slabinu ãerné pozice pﬁesnû
vystihl) 11. c3! Sxe2 12. Dxe2 Dd5
13. b4 1:0. âern˘ se vzdal, protoÏe
za ztracenou figuru opravdu nemá
Ïádnou kompenzaci. Od bílého
Ïádn˘ zázrak, ale s ohledem na jeho
nízk˘ vûk obdivuhodná rutina.
J. Paukert

RADY MOTORISTŮM

poskytuje
automobilov˘ závodník
a zároveÀ ﬁevnick˘ a praÏsk˘
prodejce automobilÛ
Oldﬁich Novotn˘
Motoristé, rád bych nûkteré z Vás
upozornil na jeden ne‰var zimního období. Jak jistû víte, podle
pﬁedpisÛ máte jezdit s rozsvícen˘mi svûtly. Nicménû mnoho ﬁidiãÛ
to nedûlá. Nedovedu je pochopit,
a tak jsem se nûkolika zeptal
„proã?“. Nejãastûj‰í odpovûì
byla, Ïe je svûtlo a jasno a Ïe ho
kaÏd˘ musí vidût. Z praxe
v servisu uÏ vím, co je to za lidi.
Jsou to ti, kteﬁí se pﬁijímacího
technika ptají, jestli je pravda, Ïe
pﬁi rozsvícen˘ch svûtlech má vÛz
vût‰í spotﬁebu a obávají se, Ïe
budou muset dﬁíve mûnit Ïárovky.
TakÏe ‰etﬁílkové. Právû ty bych
rád upozornil, Ïe by mûli ‰etﬁit
nûkde jinde. A i kdyby tomu tak
bylo, mûli by si uvûdomit, Ïe oprava havarovaného vozidla je mnohem draÏ‰í neÏ jízda s rozsvícen˘mi reflektory.
¤idiãe, kteﬁí tento pﬁedpis nedodrÏují, bych okamÏitû pokutoval.
BohuÏel, pﬁi pﬁekroãení rychlosti
o 20 km/hod. dostanete pokutu
jistû, ale pﬁi jízdû s neosvûtlen˘m
vozidlem vás policie vût‰inou
pouze upozorní, abyste si rozsvítil.
Myslím, Ïe bude dobré, aÏ u nás
bude povinnost svítit i v letním
období. Tak na závûr - sviÈte prosím vás - a myslete na to, Ïe ti
druzí nemusí vidût tak dobﬁe jako
vy. Je napﬁíklad prokázáno, Ïe
lidé, kteﬁí nosí br˘le nebo kontaktní ãoãky, si nutnost rozsvíceného
vozidla mnohem více uvûdomují.

CENÍK INZERCE
A4 str.
1 300 Kč
1/2 str.
650 Kč
1/4 str.
320 Kč
1/8 str.
160 Kč
malé textové inzeráty 130 Kč
Budete-li inzerovat 3x za sebou,
dostanete 20% slevu!
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU BIKROSOVOU SEZONOU
Nechce se mi ani vûﬁit, Ïe uÏ je to
rok, co funguje bikrosov˘ team
BMX ¤EVNICE.
Na poãátku sezony 2004 jsme mûli
dva hlavní cíle. Prvním byla co
moÏná nejlep‰í reprezentace na‰ich
jezdcÛ na závodech a s tím spojené
sbírání zku‰eností, druh˘m pak realizace v˘stavby dráhy, která by slouÏila jako tréninkové zázemí teamu,
ale v následujících letech i jako dal‰í
závodní lokalita v âR.
První bod se nám podaﬁilo splnit
bezezbytku. Jezdci ﬁevnického
teamu se pravidelnû úãastnili v‰ech
závodÛ âeského i âeskomoravského BMX poháru a samozﬁejmû
i dvou závodÛ Mistrovství âR.
Popisovat zde dosaÏené v˘borné
v˘sledky tûchto jezdcÛ nebudu, protoÏe by to zabralo spousty místa, ale

foto Alena Rytíﬁová

i pﬁes to mû ‰piãkové v˘sledky na‰eho nejmlad‰ího jezdce Vojty
Kabátníka (5 let) z Dobﬁichovic nutí
vyzdvihnout zde jeho kvality. Ve
v‰ech závodech, kter˘ch se Vojta
zúãastnil, se dokázal stabilnû umisÈovat na stupnû vítûzÛ a to právû i na
Mistrovství âR!!! Netﬁeba k tomu
cokoli dodávat, protoÏe o malém
Vojtovi, aniÏ bych to chtûl jakkoliv
zakﬁiknout, zcela jistû je‰tû usly‰íme.
Nyní jiÏ byla zahájena i stavba
dráhy, a to zatím návozem zeminy
ze stavby vodojemu Na V˘‰inû.
Z nûj vznikne startovací pahorek,
klopené zatáãky a nejvût‰í skoky.
TakÏe, snad nám bude ‰tûstí pﬁát …
Martin Bouzek

Tenisové obleãky pro dámy od roku
1900 aÏ po vizi 1950 z pera karikaturisty ãasopisu STAR v roce 1934.
Vize 1950 nebyla daleko od skuteãnosti, i kdyÏ v jin˘ch sportech neÏ
v tenise, co ﬁíkáte?
Kö

ARCHITEKTONICK¯
ATELIÉR
¤EVNICE 222
PROVÁDÍ STUDIE
A PROJEKTY
Tel.: 775 133 307
nebo 25772 0948

CO JE BIKETRIAL?
Biketrial, dﬁíve cyklotrial, je individuální sport, kde musí jezdec na speciálnû upraveném kole pﬁekonat rozmanité pﬁírodní nebo umûle vytvoﬁené kontrolní úseky bûhem urãeného
ãasového limitu s co nejmen‰ím
poãtem trestn˘ch bodÛ. Ty dostává
hlavnû za dotyk nohy nebo tûla
o zem nebo pﬁekáÏku. Vítûzem se
stává ten jezdec, kter˘ po projetí
v‰ech kontrolních úsekÛ má nejmen‰í poãet trestn˘ch bodÛ. Biketrial se
jezdí buì na 20palcov˘ch speciálech, nebo na upraven˘ch horsk˘ch
kolech s 26palcov˘mi koly.
Tento sport vznikl nûkdy kolem
sedmdesát˘ch let minulého století
ve ·panûlsku, kde je cyklistika
obrovsky populární. Zaãali s ním
jezdci motorkového Trialu (u nás se
tomu ﬁíká také ‰lapaãky), kdyÏ se
snaÏili pﬁekonávat na kole stejné
pﬁekáÏky jako na motorce. Také jeho

první název vycházel ze ‰panûl‰tiny
- TRIALSIN, coÏ znamená TRIAL
BEZ … tedy bez motoru. I k nám ho
pﬁivezli trialisti, kteﬁí ho vidûli na
závodech v Belgii. Ofotili kolo, v‰e
omûﬁili a zdokumentovali. Do propagace tohoto sportu se pustil nûkolikanásobn˘ mistr republiky v trialu
Petr HÛla s kamarády z ¤íãan.
Postavili první kolo z dostupného
materiálu a vymysleli spoleãnû
název CYKLOTRIAL. Jejich plánek
na stavbu cyklotrialového kola vy‰el
v ãasopise ABC mlad˘ch technikÛ a
mûl velk˘ úspûch. Najednou chtûl
kaÏd˘ kluk jezdit a skákat. Tak zaãala cesta biketrialu v tehdej‰ím
âeskoslovensku a zaãalo se vyvíjet
samostatné a silné odvûtví a s tím
i první závody. K rychlému rozvoji
pﬁispûlo také to, Ïe se uÏ v roce 1984
uskuteãnila v ¤evnicích jedna ze
soutûÏí Evropského poháru a vidûli
pokraãování na str. 12

RENOVACE
STYLOVÉHO
NÁBYTKU
JAN VONDRÁK
Renovuji nábytek i velmi poškozený,
jak
z tvrdého, tak i měkkého dřeva.
Postupy lze konzultovat. Cenu dohaduji
předem. Dopravu mohu zajistit.
Pražská 55, Řevnice
Tel.: 603 701 195
E-mail: renab.vondrak@seznam.cz
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BIKETRIAL A ROMAN CHVOJKA

jsme naÏivo umûní zahraniãních
hvûzd. V té dobû také první ãesk˘
v˘robce Techniasport zaãal produkovat trialová kola TC-50 a TC-30
(to skonãilo v roce 1992). A pak soutûÏe: Mistrovství svûta ve Vla‰imi
a Svûtov˘ pohár v Praze.
Mezi nejvût‰í osobnosti biketrialu
patﬁili a patﬁí ·v˘car Hans Rey
a ·panûl Ot Pi. První svûtovou soutûÏí byl Evropsk˘ pohár, kter˘ se
zaãal jezdit zaãátkem osmdesát˘ch
let a první Mistrovství svûta se konalo v roce 1985.
PouÏito materiálÛ z Encyklopedie
extrémních sportÛ od Pepy
Dresslera

Roman Chvojka se narodil 23. 11.
1977, stﬁídavû bydlí v ¤evnicích
a v Praze. Základní ‰kolu vychodil
v ¤evnicích, potom absolvoval
stﬁední ekonomickou ‰kolu v Berounû a momentálnû ho mÛÏeme
potkat pﬁi práci v rodinné firmû
BENING v ¤evnicích. Je také oficiální dovozce znaãek kol MEGAMO BIKE a KOXX, nebo obleãení
HEBO a komponentÛ Try-all.
11. února, u k pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí ÚAMK byl Roman Chvojka
vyhlá‰en nejlep‰ím reprezentantem
ve své kategorii za uplynul˘ rok.

Vydal Mûstsk˘ úﬁad ¤evnice
IâO 00241636 - dne 22. 2. 2005
Redaktorka: Helena Rytíﬁová
Redakãní rada: V. Stará, J. König, O. Brabec
Jazyková lektorka: J. Dopitová
Pﬁí‰tí uzávûrka 13. 3. 2005

Jak to zaãalo?
Byl jsem hodnû mal˘ kluk, psal se
asi tak rok 1985 a v ¤evnicích se jel
poprvé Evropsk˘ pohár na kolech.
A také se tu v té dobû poﬁádal velmi
populární trial národÛ neboli “‰lapaãky”. Kter˘ kluk by to nechtûl
také zkusit. UÏ ve sv˘ch 11 letech
jsem rozﬁezal staré kolo a posvaﬁoval z nûj tajnû nové. Ty zaãátky, co
se t˘ãe techniky, byly hodnû sloÏité.
Byla to taková léta.
Trenér?
Îádného osobního trenéra jsem
nikdy nemûl, jen jsem se snaÏil nûco
okoukat od klukÛ, co tu byli. Vlastnû
v‰echno, co do dne‰ka umím jsem se
nauãil sám.
Podpora?
Velkou podporu jsem mûl a doposud
mám ve svém dûdeãkovi JUDr.
Kamarytovi. Byl motocyklov˘
a automobilov˘ závodník, jezdil ‰estidenní a potom rallye. Dnes je mu
72 let, ale jezdí poﬁád a také je m˘m
„men‰ím“ sponzorem. Ale samozﬁejmû mû podporovala celá rodina,
bez toho by to snad ani ne‰lo.
Klub?
Jsem ãlenem klubu BIKE @TRIAL
TEAM PRAHA, ale
také se nám neoficiálnû
ﬁíká „PraÏské ‰lapky“.
Jezdil jsem na ‰panûlské znaãce MEGAMO
BIKE, nyní jsem se
domluvil s velmi pruÏnou francouzskou firmou KOXX.
Závody?
Poprvé jsem závodil na
krajsk˘ch pﬁeborech
v Unho‰ti. To se psal
rok 1991 a byl jsem
tﬁetí. Moje profesionální kariéra zaãala v roce
1993, kdy jsem se tomu
zaãal vûnovat naplno.
Od roku 1994 aÏ do
dne‰ka jezdím pravidelnû Mistrovství svûta
a Mistrovství Evropy.
DosaÏené v˘sledky:
Mistr âeské republiky
1994,2002,2003,2004

Adresa red.: Mûks ¤evnice, na Zámeãku
e-mail: ruch@revnice.cz, ruch1@centrum.cz
Telefon: 25772 0923 Fax: 25772 0160
Sazba: P. âepková CHEVALIERE,
V Souhradí 988, ¤evnice
Tisk: R. Novotn˘, Dobﬁichovice
Vydání povoleno pod ã. MK âR E 12924

ADRESÁT

PSâ

Mistrovství svûta
-1995 - 3. místo
-1996 - 4. místo,
-2001 - 8. místo,
-2002 - vícemistr svûta,
-2004 - 3. místo.
Tréninky?
Moje oblíbená lokalita na trénování
je samozﬁejmû ta, co je nejblíÏ
mému domovu, a tou je star˘ lom
mezi Ch˘nicí a Oﬁechem. V zimû si
ãlovûk musí udrÏovat kondiãku,
takÏe lyÏuji, plavu, hraji hokej
a squash. Skloubit pﬁípravu na závody s prací a podnikáním není nûkdy
jednoduché.
Jak je na tom na‰e republika?
Za dvacetiletou historii má âR na
kontû 18 titulÛ mistrÛ svûta 52 titulÛ
vícemistrÛ svûta.
TakÏe dobr˘, ne?
A rada pro zaãínající ridery?
Biketrial je opravdu krásn˘ sport,
v zaãátcích sice trochu nároãn˘, ale
v˘sledky v podobû pﬁekonání nûkdy
aÏ neskuteãn˘ch pﬁekáÏek se dostaví. A na skvûlé pojeÏdûní staãí docela mal˘ prostor. TakÏe jezdit, jezdit
a zase jezdit … a pak to pﬁijde samo,
uvidíte …
H. Rytíﬁová
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DODATEK K TELEFONNÍMU
SEZNAMU ¤EVNICK¯CH FIREM
Auto‰kola - Jiﬁina Semerádová
Tyr‰ova 818, ¤evnice
Tel.: 25772 1300 (veãer)
Mobil: 604 466 644

Poãítaãe - Milo‰ Bartunûk
ÎiÏkova 263, ¤evnice
Tel.: 25772 0482
Mobil: 603 364 483

BOZP, PO, prevence rizik
Karel Hnát
Mní‰ecká 114, ¤evnice
Tel.: 25772 0872
hnatrev@volny.cz

Prádélko – galanterie
M. Zárubová, P. Kozáková
Nám. Jiﬁího z Podûbrad 44, ¤evnice
Mobil: 603 309 483, 777 033 280
Po – Pá 9.00 – 17.30, So 9.00 –
12.30

Kadeﬁnictví Hany Floriánové
25772 1238
MontáÏ sádrokartonu
Karel âe‰ka
âajkovského 268, ¤evnice
Tel.: 25772 0684
Mobil: 603 427 245
Kosmetick˘ salón
Bendová ZdeÀka
Opletalova 89 – Sokolovna,
¤evnice
Tel.: 25772 1414
Kováﬁství - Vratislav Hrub˘
Nerudova 187, ¤evnice
tel: 25772 1553
Mobil: 606 411 408

Renovace stylového nábytku
Jan Vondrák
PraÏská 55, ¤evnice
Tel.: 603 701 195
Zahradnictví – gerbery
·aroun Vladimír
Na V˘‰inû 968, ¤evnice
Tel.: 25772 1320
Mobil: 723 552 442
Oprava:
Kalátová Jarmila
Rybní 537, ¤evnice
Tel.: 25772 0641
paní Maleãková nyní bydlí
v Nerudovû 198

Lidové noviny 24. 7. 2001

Elektroinstalace - Jiﬁí Tlá‰ek
Sluneãná 1003, ¤evnice
Mobil: 721 931 864

Tyto ãtyﬁi letecké pohledy ¤evnic si mÛÏete koupit na Mûstském úﬁadu, samozﬁejmû barevné, ve velikosti A3
s laminovanou úpravou. Jeden stojí 200 Kã.
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Co uvítáme:

Agentura TNS AISA s.r.o., pﬁední spoleãnost
v oblasti v˘zkumu trhu, hledá spolupracovníky pro
dotazování v domácnostech a podnicích pomocí
papírov˘ch dotazníkÛ nebo pﬁenosného poãítaãe.
Dotazování s papírov˘mi dotazníky se provádí
zejména v místû bydli‰tû a spolupráce je na dohodu
o provedení práce. Dotazování s pﬁenosn˘mi PC je
moÏné na dohodu o pracovní ãinnosti nebo na ÎL.
U tûchto uchazeãÛ poÏadujeme znalost práce na PC,
pevnou telefonní linku, ochotu cestovat v okruhu asi
10 km od místa bydli‰tû, komunikativnost, zodpovûdnost a spolehlivost. Nabízíme zajímavou práci
podle Va‰ich ãasov˘ch moÏností a dobré finanãní
ohodnocení. BliÏ‰í informace: Kamila SyrÛãková,
tel.: 272 177 325, 606 778 002.

FIRMA
FOTO ·PLÍCHAL
Expresní minilab v ¤evnicích oznamuje
1) roz‰íﬁení sluÏeb:
foto z digitálních médií, foto z fota, APS, âB
foto, diapozitivy
foto na dárkové pﬁedmûty, foto do 50x75 cm
2) akce do 30. 4. 2005
- zakázky EXPRES do 6 hodin bez pﬁíplatku!
- zakázky EXPRES do 1 hodiny 9x13 – cena
5,90 Kã!
do 1 hodiny 10x15 – cena 7,90 Kã!
3) foto na prÛkazy na poãkání – DIGI
Na‰í prioritou je RYCHLOST a KVALITA!
Pﬁesto drÏíme nejlevnûj‰í cenu
vyvolání negativu – jen 39 Kã!
Akce FILM ZDARMA je tu pro Vás
jiÏ 10 let a stále trvá!

Co nabízíme:

vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na pozici
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro region Praha-západ
zku‰enosti
¤P sk. B
kultivované vstﬁícné vystupování
ochotu uãit se z kaÏdodenní praxe
pochopení pro existenãní priority rodin
spoleãenskou prestiÏ uznávané firmy
volnou pracovní dobu
podmínky pro bezplatné vzdûlávání
kompletní marketingovou podporu
moÏnost nadstandardních pﬁíjmÛ
auto, notebook, svûﬁení kmene klientÛ

Kontakt a bliÏ‰í informace:

Dana Vávrová,
obchodní ﬁeditelka
Tel.: 723/778 570, e-mail: dana.vavrova@volny.cz
dana.vavrova@cmss-oz.cz

HAKO s.r.o. DOB¤ICHOVICE
PraÏská 728

XXL SEKÁâ âERTOVSKY DOBR¯
MoÏnost objednání velikostí


Nov˘ a kvalitní nábytek za bezkonkurenãní ceny
v areálu

SAMOHRABKA
ELDO RADO!
Stoly, Ïidle, komody, skﬁíÀky, válendy, poliãky,
matrace, sedaãky, atd.
Závoz moÏn˘ dle dohody
Otevﬁeno Po – Ne 9.00 – 18.30 hod.
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RVâ Regionální veleTRH 29. 4. - 1. 5 2005 v âerno‰icích
Spolupráce s mikroregionem Dolní Berounka
Potﬁeba bude
- propagace v místních zpravodajích a rozhlasu
- stánky jednotliv˘ch obcí – moÏnost prezentace na v‰ech
médiích film DVD, VHS JPG atd. Club kin je multifunkãnû
zaﬁízen.
- Stánek mikroregionu Dolní Berounka
- Propagace ze stany jednotliv˘ch obecních úﬁadÛ, aby je
podnikatelé z jednotliv˘ch obcí se tohoto veletrhu
zúãastnili - jde o skuteãnû Regionální veletrh – bez jejich
úãasti se neobejdeme.
- Mûsta a obce mohou oslovit i firmy s nimiÏ spolupracují
a vyzvat je k úãasti.
- Vyzvat k aktivní úãasti své obyvatele. Celá akce bude
podpoﬁena bohat˘m doprovodn˘m programem pﬁedbûÏnû
v Pátek bude vyhrazen ‰kolám v So bude program
koncipován pro rodiãe s dûtmi. V Ne se poãítá s Jazzem atd.
- Dûkujeme za podporu. Jinak se mÛÏete s dÛvûrou pro
potﬁebné informace obrátit na odbor kultury MûÚ âerno‰ice
Vedoucí odboru kultury
Pavel BlaÏenín
Mûsto âerno‰ice
email: kultura@mestocernosice.cz
Tel: 251 641 116
Mobil: 602 200 817
- Nebo na vedoucího tohoto projektu pana VáÀu 603 364 356
- Stránky veletrhu pﬁes nû je moÏno se zaregistrovat
a dozvûdût se více informací http://www.veletrh-cernosice.cz/
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Specializovaná prodejna pro psy a koãky nabízí kompletní
sortiment kvalitních krmiv znaãek:

EUKANUBA
PURINA PROPLAN
ROYAL CANIN
BOSCH
ROZVOZ KRMIV K ZÁKAZNÍKOVI ZDARMA!!!
Rozvoz zboÏí do 3 pracovních dnÛ.
OBJEDNÁVKY A KONZULTACE NA TEL.â.
608 90 94 94
KOMPLETNÍ CENÍK KRMIV NA www.svarcava.cz/eukanuba
Prodejna na adrese: U Malé ﬁeky 625, Praha 5 – Zbraslav
(vedle veterinární kliniky a salonu pro psy)
Otevírací doba: Po – Pá 10 – 18

