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K rozdûlení bylo z rozpoãtu mûsta
na rok 2005 schváleno 400.000 Kã.
Kritériem pro rozdûlení byl poãet
dûtí v organizaci, která má sídlo 
v ¤evnicích, dûti jsou hlá‰eny 

Na dotaz paní Drvotové, jak se bude
postupovat u ménû nadan˘ch nebo
handicapovan˘ch dûtí, fieditel Z·
informoval, Ïe jsou pfiipraveny tfii
smûry v˘uky. KaÏd˘ Ïák bude mít
moÏnost se rozhodnout pro nûkter˘
z tûchto smûrÛ. Praktická ãást v˘uky
jako jsou pozemky apod. bude
zachována v ‰esti rÛzn˘ch tématech.
Na otázku jakou podobu budou mít
v˘stupní testy pan fieditel odpovûdûl,
Ïe testy si ‰kola sama nevytváfií,
kupují se jiÏ hotové od zaveden˘ch
firem, podle zamûfiení ‰koly. Nûk-
teré testy jsou dané ministerstvem
‰kolství celostátnû.

Organizace Poãet dûtí V˘‰e pfiíspûvku

TJ SOKOL ¤evnice 59 87 400,-  Kã 
SDH ¤evnice 9 13 300,-  Kã 
LTC ¤evnice 36 53 300,-  Kã 
TJ Slavoj ¤evnice - kopaná 54 80 000,-  Kã 
Národní házená ¤evnice 31 45 900,-  Kã 
Dûtská lidová muzika
NOTIâKY 16 23 700,-  Kã 
·achov˘ klub ¤evnice 15 22 200,-  Kã 
Folklórní soubor Klíãek 23 34 100,-  Kã 
Svaz vodákÛ
âR Neptun klub ¤evnice 27 40 000,-  Kã 

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACÍM
PRACUJÍCÍCH S MLÁDEŽÍ

k pobytu v ¤evnicích a nejsou star-
‰í 15 let. Rada mûsta schválila
finanãní pfiíspûvky organizacím
pracujících s mládeÏí podle tabul-
ky:

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

MASARYKOVA ULICE
SE DOČKÁ

Mûsto jiÏ podepsalo smlouvu 
o dotaci s Centrem regionálního roz-
voje âR z prostfiedkÛ PHARE 2003.
Nyní probíhá v˘bûrové fiízení na
dodavatele stavby a po jeho dokon-
ãení se pfiedpokládá v záfií t. r. zahá-
jení stavby, která musí b˘t dokonãe-
na do srpna pfií‰tího roku vãetnû. 
O nároãnosti stavby není pochyb,

zvlá‰tû k pevnému termínu dokon-
ãení. Nová spla‰ková kanalizace,
vodovod a povrchy komunikací 
a chodníkÛ podstatnû zlep‰í bydlení
v lokalitû. Souãasnû se stavbou uloÏí
STE a.s. do zemû v‰echna svá dosud
nadzemní vedení. Starosta p. Mi-
roslav Cvanciger podniká v‰echny
kroky k tomu, aby stejnou investici
provedl i âesk˘ Telecom. O prÛbûhu
stavby Vás budeme informovat.

Ing. Miroslav Vyleta

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V ŘEVNICÍCH

Na Radû mûsta probíhalo jednání 
o pfiipravované Koncepci Z· jako
celek bez doplÀujících dodatkÛ 
s v˘hledem na dobu 5 aÏ 10 let, 
s rozpracovanou filozofií ‰koly 
a s návrhem spolupráce ‰koly s mûs-
tem. Jednání se zúãastnil fieditel
Základní ‰koly ¤evnice PhDr. Zde-

nûk Ko‰Èál, ãlenka Komise ‰kolské 
a kulturní paní Bohumila Drvotová 
a pfiedsedkynû Rady ‰koly paní
RÛÏiãková.
¤editel Z· seznámil pfiítomné 
s návrhem koncepce pro ‰kolní rok
2005 - 2006. Celkov˘ komplexní
materiál má b˘t zhotoven do 1. 9.

2006, ale pro potfieby Rady mûsta,
Komise ‰kolské a kulturní a Rady
‰koly bude kompletní materiál
vypracován do konce listopadu
2005. Dále fieditel ‰koly informoval
o navrÏen˘ch vzdûlávacích projek-
tech napfi. Poznáváme ná‰ region,
Na‰e mûsto apod. Ve spolupráci 
s Komisí ‰kolskou a kulturní a Ko-
misí letopiseckou lze pfiipravit pane-
ly o historii mûsta a jeho pamûtihod-
nostech. Podobné panely mohou b˘t
zhotoveny a umístûny na nauãné pfií-
rodovûdné stezce. V‰echny pfiedmû-
ty budou od nového ‰kolního roku
vyuãovat pouze pedagogicky kvali-
fikovaní uãitelé.

V rámci pfiipravovan˘ch komerã-
ních sluÏeb, které budou moci pod-
nikatelé vyuÏívat prostfiednictvím
Informaãních míst pro podnikatele,
Hospodáfiská komora âeské republi-
ky realizuje projekt Elektronické
aukce, kter˘ nabízí podnikatelÛm
moÏnost realizace on-line v˘bûro-
v˘ch fiízení na dodávku libovolného
zboÏí, vyhlá‰en˘ch „vyhla‰ovate-
lem“ (klientem InMP). Hospodáfiská
komora âR osloví jménem vyhla‰o-
vatele dodavatele, ktefií mu v rámci
e-aukcí prezentují aktuální nabídky
za úãelem získání zakázky. 
Elektronická nákupní aukce jako
souãást v˘bûrového nebo poptávko-
vého fiízení je speciální postup,
umoÏÀující pfiípadn˘m dodavatelÛm
stlaãovat proti sobû cenu smûrem
dolÛ v reálném ãase a to díky infor-
maãním technologiím a internetu
nezávisle na místû, kde se jednotliví
úãastníci aukce v dan˘ okamÏik
nachází. V‰ichni úãastníci vidí, zda
je jejich nabídka konkurenceschop-
ná a mohou ji podle toho stále vylep-
‰ovat. Jako vedlej‰í (i kdyÏ neménû
dÛleÏit˘) efekt získává zadavatel on-
line aukcí velmi pfiesn˘ nástroj 
k nejlep‰ímu pasivnímu marketingo-
vému prÛzkumu moÏností jednotli-
v˘ch segmentÛ trhu a také prostfie-

dek k certifikaci a hodnocení sv˘ch
dodavatelÛ.
Zájemci z fiad podnikatelÛ pfiitom
nemusí uãinit nic jiného, neÏ nav‰tí-
vit jedno z Informaãních míst pro
podnikatele, kde vy‰kolen˘ pracov-
ník aukci zadá. V̆ sledkem aukce je
setfiídûn˘ pfiehled vhodn˘ch dodava-
telÛ dle pfiedem definovan˘ch krité-
rií se závazn˘mi cenami poptávané-
ho zboÏí (sluÏby).
Realizaci procesnû zaji‰Èuje obchod-
ní partner Hospodáfiské komory âR
spoleãnost âesk˘ trh, a.s.
Pfiedpokládan˘ zaãátek spu‰tûní je 
1. 8. 2005. Tuto sluÏbu mohou vyu-
Ïít jak podnikatelé poptávající zboÏí,
kter˘m  bude dle jejich zadání aukce
zrealizována, tak i podnikatelé, ktefií
se chtûjí aukcí zúãastnit jako doda-
vatelé. Elektronické aukce budou
nabízeny na kterémkoliv Informaã-
ním místû pro podnikatele jako
jedna z komerãních sluÏeb. 

Informaãní místo pro podnikatele
RM Praha - západ
Podskalská 19, 128 25  Praha 2
Tel.: 221 982 237
e-mail: rmpraha-zapad@inmp.cz,
ohk@hkpz.cz 
www.hkpz.cz
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P¤IPOMÍNÁME!
V sobotu 30. 7. se v Lesním
divadle konají dvû akce
agentury Pragokoncert -
dopoledne v 10. 30 pfiedsta-
vení pro dûti Michal k snída-
ni a veãer v 19. 30 opût revi-
val Beatles - skupina Brouci.
Agentura vychází z úrovnû
pfiedprodeje, je-li nízká,
pfiedstavení ru‰í. Ti, ktefií
chtûjí pfiijít, by si tedy mûli
vstupenky v pfiedprodeji
zakoupit.

V minulém zpravodaji Ruch jsem
mûla po dlouhé dobû moÏnost uve-
fiejnit rubriku Dopisy ãtenáfiÛ.
Podepsan˘ch dopisÛ totiÏ moc
nechodí. Brala jsem to tak, Ïe je asi
v‰echno v pofiádku. Nebo je to tak,
Ïe nemáme schopnost pfiijmout kriti-
ku objektivnû? Z uvefiejnûní prvního
kritického dopisu (bez komentáfie)
jsem si pfied rokem vykoledovala
Ïalobu.
V minulém ãísle se pustila do kritiky
paní Jo Rust. Zastávala se je‰tûrek,
uÏovek, beru‰ek a ‰nekÛ, ktefií
odstraÀováním kefiÛ u chodníkÛ pfii-
cházejí o potravu a o svá útoãi‰tû 
a na kvalitû chodníkÛ tato práce stej-
nû nic nezmûní. Na závûr dopisu
uvedla, Ïe by si ráda pfieãetla i jiné
názory na toto téma. Zanedlouho se
názoru doãkala a pûknû natvrdo.
Dala mi ho k oti‰tûní. Nebudu text
pfiekládat, kdo chce, jistû to zvládne.

Jak jistû víme, Joan je Angliãanka,
ale to asi není hlavní dÛvod, proã
nechápe. ZaráÏející na tom není jen
hrubost (byÈ v angliãtinû), ale fakt,
Ïe se podle pisatele „nesmí“ koukat
dál neÏ za svÛj plot. AÈ uÏ je její
názor jak˘koli, je pfieci dobfie, Ïe
vefiejná prostranství mûsta, ve kte-
rém Ïije vnímá a zajímají ji.
Mimochodem nedávno udûlala ve
svém plotû smûrem do ulice v˘kle-
nek s krásnou laviãkou, kde si mÛÏe
kaÏd˘ odpoãinout. Laviãka je tedy
vefiejná, ale pfii‰roubovaná! Chci tím
jenom fiíci, Ïe to není ãlovûk, kter˘
jen kritizuje a nic neudûlá. Jsem
svûdkem toho, Ïe takov˘ch lidí,
ktefií pfiem˘‰lejí o prostfiedí, ve kte-

FUCK?

V ãervnu jsme se setkali u pfiíleÏi-
tosti Dne otevfien˘ch dvefií se v‰emi,
kdo dobfiichovickému stacionáfii
pomáhají. Novû zafiízen˘ interiér
sk˘tá dûtem moÏnost divadelní rea-
lizace, coÏ si vyzkou‰ela i Jana
·vandová, která je tu ãast˘m hos-
tem, a která se stará o jejich medi-
ální podporu.

Máte dítû ‰kolního vûku, kterému
postiÏení nedovoluje v˘uku v bûÏné
‰kole? Chcete mu zprostfiedkovat
vzdûlání a nové záÏitky?
Nabízíme Vám: Individuální pfií-
stup, profesionální vedení, osobní
asistenci, arteterapii, ergoterapii 
a logopedii.
To v‰e v rodinné atmosféfie denního
stacionáfie Náruã v Dobfiichovicích

Denní stacionáfi Náruã
PraÏská 345, Dobfiichovice, 252 30
Telefon: 257 712 312
e-mail: os-naruc@atlas.cz
internet: www.iexploze.cz/naruc

rém Ïijí, a hlavnû o jeho budoucím
rozvoji, je stále více. Pfied nûkolika
mûsíci zpracovaná „Návrhová studie
rozvoje ¤evnic“, kterou vytvofiil
t˘m architektÛ pod vedením Josefa
Pleskota není materiál, kter˘ zÛstal
leÏet v ‰uplíku mûstského úfiadu.
Vedení mûsta a dnes jiÏ i mnoho
obãanÛ se s tvÛrci studie scházejí,
diskutují a pfiipravují první kroky
úprav mûsta a hlavnû zabezpeãení
tohoto koncepãního materiálu do
budoucnosti.
Je na nás v‰ech, abychom se s touto
koncepcí nejen seznámili, ale hlavnû
abychom ji uhájili a uchránili pro
dal‰í generace.

Helena Rytífiová

Pfiední strana pohlednice
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zde ãlenem t˘mu vûzÀÛ - zdravotní-
kÛ, kter˘ vedl MUDr. Krbec, rovnûÏ
politick˘ vûzeÀ. Celá tato skupina
zdravotníkÛ intenzivnû pomáhala - 
v rámci sv˘ch moÏností - nemocn˘m
a ranûn˘m spoluvûzÀÛm, ãasto i se
znaãn˘m rizikem pro nû samotné. Ve
vûzeních proÏil Prchlík témûfi 11 let.
1960 byl amnestován. Po návratu
tûÏce pracoval nûkolik let jako sta-
vební dûlník v cementárnách v Lo-
chkovû. Dal‰í léta pÛsobil jako
skladník a fiidiã v Mûstsk˘ch diva-
dlech praÏsk˘ch. Od 18. 9. 1968 mu
bylo povoleno opût studovat medicí-
nu pfii zamûstnání. Lékafiské studium
dokonãil v Praze v roce 1971, kdy
promoval. Od promoce pracoval aÏ
do své smrti jako lázeÀsk˘ lékafi 
v Karlov˘ch Varech. Daniel Prchlík
zemfiel 30. ledna 1986 v ¤evnicích.
V roce 1966 byl Prchlík rehabilito-
ván a Okresní soud pro Prahu-západ
rozhodl o zahlazení jeho odsouzení.
MUDr. Prchlík má star‰ího bratra
Karla, narozeného 1921, kter˘ desít-
ky let Ïije v Austrálii.
Strastiplnou a souãasnû stateãnou
Ïivotní cestu MUDr. Daniela
Prchlíka si v tûchto dnech pfiipomí-
náme u pfiíleÏitosti jeho nedoÏit˘ch
osmdesát˘ch narozenin. Ti, ktefií ho
znali a byli s ním ve styku, si jistû
vzpomenou na svého spoluÏáka 
a pfiítele! Kö
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KfiiÏovatka ulic „U Bati“.
Na staré kolorované fievnické
pohlednici, která byla odeslána 
z ¤evnic do Bûchovic v ãervenci
1908, je zobrazena kfiiÏovatka dne‰-
ních ulic Komenského a âsl. armá-
dy.
Autor obrázku vyfotografoval kfiiÏo-
vatku z míst dne‰ní elektroprodejny.
Pfied ní zde b˘val obchod firmy
BaÈa, kter˘ vznikl v roce 1930, 
a proto se dlouho kfiiÏovatce fiíkalo
„U Bati“. Na obrázku je krásn˘
zábûr na dÛm ãp. 120, kter˘ postavi-
la pfied rokem 1895 rodina
Kadefiábkova (stavitelem domu byl

Chtûl bych nûkolika fiádky vzpome-
nout fievnického rodáka a obãana
Daniela Prchlíka, osobnosti 
s pohnut˘m Ïivotem.
Daniel Prchlík se narodil 2. srpna
1925 v ¤evnicích, kde jeho rodiãe
bydleli v Sádecké ulici ãp. 366.
Rodina byla evangelického vyznání.
Maminka byla rozená Schleyderová,
její rodiãe pocházeli z Chouzavé 
u Kytína. Dan chodil do obecné
‰koly v ¤evnicích, pozdûji pfie‰el do
gymnázia v Berounû. Tam maturoval
za války v roce 1944. Po maturitû byl
v posledním roce války nasazen na
leti‰ti v Ruzyni u Flugplatz-kom-
manda. Po válce zaãal studovat na
lékafiské fakultû v Praze. V roce 1949
byl studentem pátého roãníku medi-
cíny. Byl znám tím, Ïe jezdil na ame-
rickém motocyklu znaãky Harley-
Davidson. Tyto stroje byly po válce
dodány do âSR v rámci hospodáfiské
pomoci UNRRA. Za údajnou spolu-
úãast pfii organizování pfiechodu stát-
ních hranic na západ pro na‰e obãa-
ny po roce 1948 byl Prchlík v roce
1949 zatãen a 1950 odsouzen do
vûzení na 20 let za velezradu.
PÛvodnû mu byl navrÏen trest smrti.
Dostal rovnûÏ penûÏit˘ trest 20.000,-
Kã a ztratil ve‰ker˘ osobní majetek.
Daniel pro‰el fiadou vûzení - byl 
v Písku, na Mírovû, nejdel‰í dobu
strávil ve vûzení v Leopoldovû (8
let), kde pÛsobil na „marodce“. Byl

Řevnice na starých pohlednicích 19

MUDr. DANIEL PRCHLÍK
nedožité osmdesátiny

krejãí pan âenûk Kadefiábek). Na
snímku nás upoutá oplocená zahrád-
ka pfied domem. Nûktefií ãlenové
Kadefiábkovy rodiny se v pozdûj‰ích
letech st˘kali s dr. Edvardem
Bene‰em a jeho manÏelkou Hanou,
která v letních obdobích nûkolikrát 
v tomto domû bydlela.
Dvû z dûtí na obrázku drÏí v ruce
dfievûnou obruã. Pfied 100 lety b˘va-
lo oblíbenou zábavou dûtí pohánûní
dfievûné obruãe tyãí nebo klacíkem 
a bûhání za ní. Na fotografii je pozo-
ruhodná i dobová lucerna, která byla
tehdy souãástí mûstského uliãního
osvûtlení. Kö

Od soboty 23. ãervence do 21. srpna
bude probíhat v galerii Salon No1
v˘stava obrazÛ a objektÛ Inky
KfiíÏové nazvaná Indiánská romanti-
ka a není urãena jen tûm, ktefií 
„… je‰tû z indiánÛ nevyrostli“.
Autorka pochází z Nuãic u Berouna,
kde se v roce 1951 narodila a od
roku 1990 tam pracuje ve svém ate-
liéru. Je absolventkou skláfiské ‰koly
v Novém Boru a pozdûji Hollarovy
grafické ‰koly v Praze. Samostatnou

INDIÁNSKÁ ROMANTIKA

v˘stavu obrazÛ mûla v roce 1988 na
Karl‰tejnû, v˘stavy vitráÏí a malby
na skle (mimo na‰í republiku) na
hradu Kaltenberg v Nûmecku, vod-
ním hradu Satzvey (1999) a v roce
2000 na hradu Königstein v pohofií
Taurus. Mimo nûkolika galerií 
v podhradí vystavovala v roce 2004
své obrazy také na hradu Kfiivoklát.
BudiÏ nám ctí, Ïe její krásné obrazy
uvidíme i v na‰í kotlinû.

Helena Rytífiová

ŠTEFÁNKOVA sbírka pohledic

Pro stálou rubriku ¤evnice na star˘ch
pohlednicích nám obãas pÛjãuje
pohlednice ze své vzácné sbírky pan
·tefánek. Tato rubrika má úspûch 
a pro pfií‰tí rok se rozhodla na‰e rad-
nice vydat kalendáfi s 52 reprodukce-
mi ·tefánkovy sbírky.
Byla jsem sbûratele nav‰tívit a velkou
ãást peãlivû fiazen˘ch pohlednic jsem
si prohlédla. Vidûla jsem, jak se
¤evnice mûnily, jak domy rostly smû-
rem nahoru, shazovaly vûÏiãky, jak se
lidi koupali na úÏasné plovárnû 
a postávali na tenisov˘ch kurtech 
u hotelu Berounka. Celá, více neÏ sta-
letá historie mûsta. Nûkteré zábûry
jsou zpracovány nûkolika zpÛsoby –
modré, sépiové, rÛznû kolorované.
Jak mi pan ·tefánek vysvûtlil, nakla-
datel je vydával pro rÛzné podnikate-
le ãi instituce urãit˘m nákladem. Také
na nich bylo napsáno napfi. nákladem
Kuãiny. Obãas mû také pan ·tefánek
upozornil na zadní stranu. Jedna
pohlednice je adresovaná paní
Sochorové, na jiné je podpis Ignáta
Herrmanna nebo zpovûì opilcova:
Chodívám, chodívám
rovnû jako struna
Dnes do toho kozel vlez

tancuje i luna.
Dozvíme se z nich, jak pÛvodní maji-
tel „Berounky“ p.Such˘ nabízí hotel 
k prodeji, ale hlavnû co v‰echno hotel
sv˘m hostÛm poskytoval. Nebo krás-
n˘m písmem vyveden˘ „nejskvûlej‰í
pozdravy z nudy fievnické“.
Pan ·tefánek pochází z ¤evnic, jako
kluk sbíral známky a pfied pûtadvace-
ti lety v jednom z praÏsk˘ch antikva-
riátÛ, bylo to buì ve Skofiepce nebo 
v DláÏdûné ulici, uvidûl pohledy So-
chorov˘ch vil. Tak je koupil a tím to
v‰echno zaãalo. Od té doby jezdil aÏ
tfiikrát t˘dnû do Prahy, obãas si na to
vzal i dovolenou, lítal po antikvariá-
tech a burzách a to vlastnû dûlá
dodnes. Odhadem má tûch star˘ch
pohlednic (to znamená men‰ího for-
mátu) asi 1200 kusÛ.
KdyÏ nûkdo pfiijde, Ïe chce restauro-
vat starou vilu, vyndá ze sv˘ch alb
nûkolik variant pohledÛ, které ukazu-
jí její pÛvodní vzhled. Ale nikdy Ïád-
nou nedá z ruky! Myslím, Ïe mají
¤evnice ‰tûstí, Ïe tu Ïije ãlovûk, kter˘
uloÏil jejich historii v tak skvostné
sbírce. Helena Rytífiová
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âlenové této divadelní skupiny
vystoupili 6. ãervence v Lesním
divadle jako „pfiedskokani“ Brouka
v hlavû. Pfies velmi nesmûlou propa-
gaci se hlouãek obecenstva dostavil
a mohl se potû‰it improvizovan˘mi
pfiíbûhy o jedné cestû plánované
pÛvodnû pfies âadcu a nakonec
uskuteãnûné sice jinudy, ale dotaÏe-
né do cíle. Uznali jsme, Ïe kaÏdé
poznání je dobré, dokonce i tehdy,

HAVRANPRKNO
kdyÏ poznáme vlastní blbství.
Improvizace, na které je pfiedstavení
zaloÏené, nebyla pfiedstíraná. Nápo-
vûdní „kobka“ Lesního divadla hrála
jednou auto, jednou ‰kuner a dokon-
ce jakési himalájské podhÛfií. ·tafle
se z nádraÏní pokladny mûnily 
v horské velikány. 
Projekt Letního putování po diva-
dlech v pfiírodû zaãal právû v fievnic-
kém Lesním divadle.

Leto‰ní prázdniny zahájil místní
divadelní soubor v Lesním divadle 
v ¤evnicích hrou Georgese
Feydeaua „Brouk v hlavû“. V kome-
dii, plné vtipn˘ch situací a zápletek
o domnûlé nevûfie v hotelu „U nûÏné
koãiãky“, se herci skuteãnû vyfiádili.
Jejich v˘kony byly úÏasné - reÏisé-
rem a pfiedstavitelem dvojrole
Boutona a Champsboisyho Petrem
¤íhou poãínaje a taneãnicemi 
z hotelu U nûÏné koãiãky konãe.

Mohla bych jmenovat v‰echny úãin-
kující, zanechali ve mnû nesmazatel-
n˘ dojem, ale to bych jen opakovala
slova chvály Josefa Kozáka 
z Na‰ich novin ã.13/2005. I pfies
nepfiízeÀ poãasí nav‰tívilo pfiedsta-
vení dost divákÛ, dvakrát se poklad-
ní dokonce pot˘kala s nedostatkem
vstupenek. Mnohokrát byla divadel-
ní hra pfieru‰ována potleskem na
otevfiené scénû a v˘buchy smíchu.
Pfiedstavení jsem shlédla 4x a vÏdy

Alice âermáková a Roman Tich˘Alice âermáková, Lucie Kukulová a Sa‰a Skutil

se odehrálo s nûjakou obmûnou -
improvizací hercÛ. Den ode dne se
prostû lep‰ili, poslední pfiedstavení
hráli úplnû bez nápovûdy, protoÏe po
vydatn˘ch de‰tích by musela nápo-
vûdka Eviãka zaujmout své stano-
vi‰tû jedinû v neoprénu a rybáfisk˘ch
holinách.
VáÏení fievniãtí spoluobãané, pokud
jste zaãátkem ãervence leto‰ního
roku „nena‰li“ cestu do Lesního
divadla, máte opravdu ãeho litovat.

Ale není v‰em dnÛm konec.
¤evniãtí ochotníci pfiipravili na
leto‰ní léto je‰tû dal‰í dvû pfiedstave-
ní, a sice: muzikál „Limonádov˘
Joe“, kter˘ uvedou ve dnech 5., 6.,
12. a 13. srpna ve 20. 00 hod., 7. 
a 14. srpna v 17. 00 hod., dále pak
pohádku Michaely ·merglové
„âarodûjná 5. B“ - 19. a 20. srpna,
16. a 17. záfií od 19. 00 hod., 21.
srpna a 18. záfií od 17. 00 hod. Tak
hurá, v‰ichni za kulturou!

Pfiedposlední ãervnovou nedûli
byly v Lesním divadle k vidûní 
a hlavnû k sly‰ení v‰echny sloÏky
fievnick˘ch Notiãek. V témûfi dvou-
hodinovém programu zaznûly
písnû, které se na repertoáru drÏí uÏ
dlouho i úplné novinky z poslední-
ho CD V‰echno je to boÏí dárek.
Moderátorská dvojice pfiedvedla
profesionální v˘kon, o kterém se
nûkter˘m „profesionálÛm“ mÛÏe
jen zdát. Kmotfii popfiáli disku 
i souboru to nejlep‰í, pan Hejma
dokonce za pomoci neumûl˘ch ver-

POKŘTILO SE! ‰íkÛ. Ve finále opustila publikum
fiada b˘val˘ch ãlenÛ, aby se k No-
tiãkám v závûreãné skladbû pfiipoji-
la.
KaÏd˘, kdo si dovede pfiedstavit,
kolik je za takov˘m koncertem
(nebo spí‰ pfied ním) práce, musí
smeknout - pfied v‰emi ãleny
Notiãek a pfied tfiemi dámami, bez
kter˘ch by to ne‰lo. Lucie Kirova,
Lenka Koláfiová a Petra Nûmcová
se kromû v‰í té práce zasluhují 
i o nové ãleny souboru. Pfiejeme
jim, aby jim v‰echny souãasné 
i budoucí notiãky pfiiná‰ely radost 
a aby jim ta euforie vydrÏela.
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BEROUNKA
Miluji fieku a ani nevím proã,

moÏná Ïe proto, Ïe se tak tfipytí
a její proudy mizí na horizontu,

moÏná Ïe proto, Ïe je v ní tolik ryb a hrází,
kde se voda tfií‰tí do mal˘ch krÛpûjí,

rybáfii sedí ve sv˘ch ãlunech, meditují
a ãekají na svÛj Ïivotní lov,

vrby se sklánûjí do jejího proudu,
klenby mostÛ spojují protikladné bfiehy,

kanoe plynou v tempu moderata,
zoufal˘ zvuk sirén a ostré signály mûst

znûjí v dáli a mizí v zapomnûní.

¤eka se mûní v pfiírodním rytmu,
kdyÏ blesky ‰lehají rudou záfii na obloze
a první kapky de‰tû pleskají na hladinu,

fieka potemní a ‰umí na hrázích,
podzimní bílá mlha se zvedá z její vody,

rudé jefiabiny, d˘m dûtsk˘ch ohníãkÛ,
Ïluté listy stromÛ se odráÏejí v jejím toku,

v zimû se fieka drÏí blíÏe svého bfiehu
a pokornû se odevzdává ledu.

¤eka si pamatuje ty, ktefií pro mne znamenaly nejvíc
a jednoho dne zmizeli z mého Ïivota,

kdyÏ dûdeãek stál u jejího bfiehu
s mal˘mi dcerami a velk˘m snem ve svém srdci,

kaÏdá cihla ztûÏkla v jeho dlani, kdyÏ stavûl truhlárnu,
maminka vidûla naposledy svou Ïidovskou pfiítelkyni

ve vlekoucím se vlaku s deportovan˘mi do nenávratna,
fieka si pamatuje ‰pinavé vlaky, rozpadlá nádraÏí

s vyãpûl˘mi hesly komunismu,
nostalgicky upomínající na zvrácené ideje,

fieka je nûm˘m svûdkem mûsteãek na jejím bfiehu
která se probudila z ochromujícího poníÏení

a získala svou hrdost nazpátek.

¤eka je svobodná a vûãná,
i nepfiedvídatelná jako Ïivot,

ti‰e se vplíÏila do na‰eho domu
a sevfiela nás ve svém hofikém náruãí,

odnesla si na‰e  knihy, dopisy a fotografie,
zanechala vlhké skvrny na zdech 

a nás na‰emu zoufalství.

Spl˘vám s tv˘m proudem fieko,
a na mé tváfii ulpívají tvoje slzy,

ty pláãe‰ Berounko? Já ‰eptám promiÀ.
Miluji fieku a ani nevím proã,
ale rozumím její tiché prosbû
a znám místo, kde pramení.

30. 7. 10. 30 Lesní divadlo Michal k snídani
19. 30 Lesní divadlo Brouci - revival Beatles

24. 6. - 21. 8. Galerie No1 Indiánská romantika
5. a 6. 8. 20. 00 Lesní divadlo Limonádov˘ Joe
7. 8. 17. 00 Lesní divadlo Limonádov˘ Joe
12. a 13. 8. 20. 00 Lesní divadlo Limonádov˘ Joe
13. 8. od 13. 00 u Zámeãku Dixieland v ¤evnicích III.
13. 8. - 3. 9. od 13. 00 Sál Zámeãku ¤evnické FÓRum - 1. ãást v˘stavy
14. 8. 7. 00 Lesní divadlo Limonádov˘ Joe
19. a 20. 8. 19. 00 Lesní divadlo âarodûjná 5. B
21. 8. 17. 00 Lesní divadlo âarodûjná 5. B
25. 8. – 25. 9. Galerie No1 ¤evnické FÓRum - 2. ãást v˘stavy
27. 8. od 12. 00 Lesní divadlo ¤ev ¤evnice

KULTURNÍ PŘEHLED - srpen 2005

- Tati, Piskáãek mi nadává.
- To kluci dûlaj. Tak mu jednu ubal
a je to. Co ti vÛbec fiíká?
- Ty honimíre!
- To sice není moc pûkn˘, ale jsou
hor‰í nadávky. Ví‰, co to zname-
ná?
- No jo. Ty byl ten pán, co skákal
do vody.
- Do vody? A jakej pán?
- No ten s tím konûm.
- S jak˘m konûm?
- S tím ·emíkem.
- Jo ten! Ale to nebyl honimír. Ten
se jmenoval Horymír. A jak to ví‰?
- No pfiece jsi mi vo nûm povídal,
kdyÏ jsme jeli za mámou do
nemocnice, do Hofiovic, a jeli jsme
vokolo hrobu toho konû.
- To bylo v Neumûtelích.
- Mnû se to stejnû nezdálo.
- Co se ti na tom nezdálo?
- No ten hrob. Je sice parádní, ale
do toho bych se tak ve‰el já, ty uÏ
ne a kÛÀ uÏ vÛbec ne.
- No von tam taky neleÏí, to jenom
jako. To je povûst. Já jsem ti
potom pfiece dal kníÏku „Staré
povûsti ãeské“. âetl jsi ji?
- Ne.
- A proã ne?
- Je to moc dlouh˘. âtení je otra-
va. Nevy‰lo to na d˘v˘d˘ãku?
- Ne. Na d˘v˘d˘ãku to nevy‰lo.
- To je blb˘. Mohlo by to bejt
ohromn˘, jak s tím konûm pfiesko-
ãil ty hradby a z t˘ hory skoãil
rovnou do vody.
- No vona to zrovna hora nebyla.
Byla to skála.
- Já myslel, Ïe kdyÏ se jmenoval
teda Horymír, tak Ïe skákal z hory.
- Ne. Byla to skála. Ale hezky
vysoká.
- Stejnû, to musela bejt pecka!
- Jaká pecka?
- No pfiece, jak dopadli na tu vodu!
JenÏe von na tom byl líp, kdyÏ
sedûl na tom koni. Ten kÛÀ to
v‰echno schytal. To mu asi museli
ochránci zvífiat pûknû vynadat.
- Tenkrát Ïádn˘ ochránci zvífiat
nebyli. 
- Ale von si to stejnû asi schytal
taky. I kdyÏ asi míÀ, neÏ ten kÛÀ.
Jak to mohli tak vydrÏet?
- To ví‰, tenkrát „b˘vali âechové
statní junáci“. To je písniãka.
- Teì uÏ nejsou?
- UÏ asi ne tolik, kdyÏ je v té pís-
niãce, Ïe „b˘vali“.
- A co ten kÛÀ?
- No to byl asi taky junák. To ví‰,

LEKCE Z HISTORIE
Jan Novák

kdyÏ vydrÏel takovou pecku!
- A potom je‰tû táhnul toho rytífie
pfies celou fieku aÏ na Cindu!
- Proã by ho táhnul? Pfiece
Horymír asi umûl plavat?!
- Plavat? V tom brnûní? Ten se
musel toho konû pûknû drÏet, aby
se nepotopil!
- Kde jsi sebral to brnûní?
Horymír pfiece nebyl ve válce, on
byl na Vy‰ehradû na soudu. Co by
tam dûlal v brnûní?
- No jo, to má‰ pravdu, k soudu se
v brnûní nechodí. Ale nûjaké brnû-
ní urãitû mûl, Ïe jo?
- Proã myslí‰?
- No pfiece v‰ichni rytífii mûli brnû-
ní.
- On vlastnû ani rytífi nebyl.
- Ale ty jsi mi ãetl na tom hrobû
„Vûrn˘ kÛÀ rytífie Horymíra“.
- No jo. Ale to mu ten titul dali
vlastenci z Neumûtel. Ale rytífi
nebyl. Byl to jenom zeman.
- Pfiedseda?
- Jakej pfiedseda? Kde jsi to
sebral?
- No v rádiu to hlásili, Ïe Zeman je
pfiedseda. A má rád Becherovku.
Kdo to je?
- Becherovka není nûkdo. To je
pití. A on uÏ dávno není pfiedseda,
ale tu Becherovku asi má rád
pofiád.
- A dokázal by taky skoãit z tako-
v˘ skály do vody?
- MoÏná jo, moÏná ne. Vod t˘
doby to nikdo nezkou‰el.
- AÏ budu velkej, tak to zkusím.
- Velk˘ lidi takov˘ vûci nenapadaj,
dneska uÏ nejsou Ïádn˘ Hory-
mírové.
- A zemani?
- Tûch je dost. Ale tûm se nechce
skákat ze skály.
- To je ‰koda. Na d˘v˘d˘ãku by to
vypadalo bezva. Blanka Kirsteinová
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Havlíková (1994), která získala
stfiíbrnou medaili v kategorii D12,
krajského pfieboru se ale pfiíli‰ velké
mnoÏství dívek nezúãastnilo. Dobfie
si vedli i dal‰í hráãi: osmé místo 
v kategorii H14 vybojoval Jan
·vach (1992), kter˘ se tím kvalifiko-
val na Mistrovství âech a postup jen
tûsnû utekl Tomá‰ovi ·Èastnému
(1994), kter˘ v kategorii H12 obsa-
dil deváté místo. Ostatní fievniãtí
úãastníci (Martin Derco, Michal
Mach, Daniel ·Èastn˘ a Petr TuroÀ)
do koneãného pofiadí nijak v˘raznû
nezasáhli. Velmi úspû‰ná byla
v˘prava Zdic, se kter˘mi udrÏujeme
ãetné ‰achové kontakty: prestiÏní
kategorii H16 vyhrál Vít Rosenbaum

ŠACHY
Dvû stfiíbrné medaile z krajského
pfieboru mládeÏe
·achovou sezónu 2004 - 2005 uza-
vfiel krajsk˘ pfiebor mládeÏe v prak-
tickém ‰achu, kter˘ se hrál ve
Vla‰imi 25. a 26. 6. 2005. Pfiebor
hrála zhruba stovka nejlep‰ích kraj-
sk˘ch ‰achistÛ do patnácti let, mezi
které se kvalifikovalo i devût úãast-
níkÛ ze ·achového klubu ¤evnice.
Hrálo se nejen o krajské tituly, ale
také o postup na podzimní mistrov-
ství âech. Pfiebor byl rozdûlen do
ãtyfi vûkov˘ch kategorií, kaÏdá 
z nich mûla samostatn˘ sedmikolo-

V posledním kole
turnaje kategorie
H12 na krajském
pfieboru ve Vla‰i-
mi svedl los vedle
sebe na první dvû
‰achovnice hned
dva fievnické hrá-
ãe. Tomá‰ ·Èastn˘
(vzadu) svou par-
tii prohrál a skon-
ãil devát˘, Ond-
fiej Franc vyhrál 
a odnesl si stfiíbr-
nou medaili.

v˘ turnaj. Dívky hrály spoleãnû 
s chlapci, ale vyhodnoceny byly
zvlá‰È. V boji o chlapecké medaile
jsme mûli pfiedev‰ím dvû Ïelízka.
Nejvût‰í ‰ance mûl Ondfiej Franc
(nar. 1995) v kategorii H12, ve které
byl druh˘m nasazen˘m hráãem. 
V této kategorii se jednalo pfiede-
v‰ím o vzájemn˘ souboj Ondry 
s prvním nasazen˘m Davidem
Zvárou z Vla‰imi, do kterého mohl
jen stûÏí zasáhnout nûkdo dal‰í. 
V tomto duchu také turnaj probûhl 
a protoÏe vzájemnou partii Ondra
prohrál, obsadil nakonec i tak skvûlé
druhé místo. Jindfiich Paukert (nar.
1994) byl v kategorii H14 dokonce
prvním nasazen˘m, ale startovní
pole v této kategorii bylo podstatnû
vyrovnanûj‰í. Jindfiich navíc neunesl
roli favorita a celkem zbyteãnû pro-
hrál první dvû partie. Potom uÏ sou-
pefiÛm povolil jen dvû remízy, staãi-
lo to ale jen na deváté místo. Ani to
nelze povaÏovat za vyloÏen˘ neús-
pûch, kdyÏ si uvûdomíme, Ïe
Jindfiich vûkovû patfií do mlad‰í
kategorie H12. Skuteãnost, Ïe pfied
ním v H14 skonãili hned ãtyfii hráãi,
ktefií byli v základním kole krajské-
ho pfieboru dost v˘raznû za ním ale
ukazuje, Ïe to urãitû ‰lo lépe. Ondra
se druh˘m místem kvalifikoval na
podzimní Mistrovství âech, Jindfiich
si pfiím˘ postup na Mistrovství âech
vybojoval uÏ dfiíve. Druhou medaili
pro ná‰ klub vybojovala Petra

poskytuje
automobilov˘ závodník

a zároveÀ fievnick˘ a praÏsk˘
prodejce automobilÛ

Oldfiich Novotn˘

V‰eobecná údrÏba vozu.
Aby nám auto dobfie slouÏilo, je
tfieba postarat se o mnoho vûcí.
Samozfiejmostí je pravidelná údrÏba
po urãitém poãtu najet˘ch kilomet-
rÛ. Tuto záleÏitost vût‰ina z nás pfie-
nechává servisu. Na nás uÏivatelích
je pouze hlídat poãet najet˘ch kilo-
metrÛ od poslední prohlídky.
Nûkteré vozy vás „upozorní“ sami.
Pokud dodrÏujeme tyto servisní pro-
hlídky pravidelnû, je na‰í starostí
jen tankovat benzín ãi naftu a jez-
dit… Co praví vyhlá‰ka: ¤idiã je
povinen pfied jízdou zkontrolovat
osvûtlení vozu, stav provozních
náplní (motorov˘ olej, chladící
kapalina, kapalina fiízení a ostfiiko-
vaãe), fiemeny a tlak v pneumati-
kách. Dále je na‰ím úkolem vlastnit
povinnou v˘bavu, coÏ je: trojúhel-
ník, lano, lékárniãka, která nesmí
b˘t pro‰lá, Ïárovky, klíã na kola,
zvedák a nahu‰tûnou rezervu.
Pfiiznejme si, kdo z nás toto v‰echno
dodrÏuje? Îe nám nesvítí svûtla zjis-
tíme aÏ veãer, na to, Ïe je rezerva
prázdná pfiijdeme aÏ kdyÏ píchneme
a tak dále. Samozfiejmû nebudeme
provádût kontrolu ve svém voze
dennû, kdyÏ víme Ïe je v‰e v pofiád-
ku. Jiná vûc je, pÛjãujeme-li si auto
od známého. Potom je tfieba v‰ech-
no zkontrolovat dÛslednû!! Dal‰í
na‰í starostí je pravidelné mûfiení
emisí a technická prohlídka vozidla
vozu. Nov˘ vÛz musí toto absolvovat
po ãtyfiech letech jeho uvedení do
provozu a potom kaÏdé dal‰í dva
roky. Pro mnoho fiidiãÛ, ktefií zjistí
neplatnost technické prohlídky aÏ
pfii silniãní kontrole, ãi hÛfie pfii
dopravní nehodû, to mÛÏe b˘t velmi
drahé opomenutí. Proto se nezapo-
meÀte obãas podívat na zadní regist-
raãní znaãku, jak dlouho vám tech-
nická prohlídka je‰tû platí.
Mnoho ‰Èastn˘ch kilometrÛ bez
nehod.

RADY MOTORISTŮM

(1991), kter˘ je zdick˘m odchovan-
cem, i kdyÏ v této sezónû hrál za
Lysou nad Labem, v kategorii H14
zase zvítûzil David Turick˘ (1992).
Nejv˘raznûj‰ím individuálním v˘-
konem bylo ale druhé místo Václava
RÛÏiãky (1994) z Kladna v kategorii
H16, protoÏe Va‰ek patfií do katego-
rie H12 a dokázal se prosadit mezi 
o ãtyfii roky star‰ími hráãi.
V˘sledky: Kategorie H16: 1. Vít
Rosenbaum (1991, Joly Lysá n.L.),

2. Václav RÛÏiãka (1994, ·K
Kladno), 3. Jan ·áfr (1991, Sokol
Bu‰tûhrad). Kategorie H14: 1.
David Turick˘ (1992, Loko Zdice),
2. Matûj RÛÏiãka (1993, Biomedica
¤íãany), 3. Marek Nedoma (1993,
A· Mladá Boleslav). Kategorie
H12: 1. David Zvára (1994, Spartak
Vla‰im), 2. Ondfiej Franc (1995, ·K
¤evnice), 3. Eugen Balogh (1995,
Emerge Mladá Boleslav). Kategorie
H10: 1. Jakub Haman (1996, ·K
Kladno), 2. Robin Hrdina (1996,
Spartak Vla‰im), 3. Filip Zvára
(1996, Spartak Vla‰im). Krajské
pfiebornice v dívãích kategoriích:
D16: Barbora Smolíková (1990,
Kauãuk Kralupy), D14: Andrea
·oltysová (1992, ·achklub
Dobrovice), D12: Jana Koma‰ková
(1995, Loko Zdice), D10: Jana
·imurdová (1996, Biomedica
¤íãany).

Co nás ãeká v pfií‰tích
mûsících

V létû si sice od ‰achÛ odpoãineme,
sedm dûtí z fievnického krouÏku se
ale v srpnu zúãastní ‰achového tábo-
ra v Krkono‰ích. Zaãátkem záfií
pfiedvede nûkolik dûtí své kvality na
‰achové exhibici v rámci fievnického
festivalu Cesty. Hned koncem záfií
nás ãeká Mistrovství âR mládeÏe 
v rapid ‰achu, na které se kvalifiko-
vali Ondfiej Franc a Jindfiich Paukert
a kam nám je‰tû pofiadatel pfiislíbil
jedno místo na divokou kartu.
Mistrovství se hraje v Sedlãanech. 
V fiíjnu se pak ‰achov˘ kolotoã roz-
jede na plné obrátky, ãeká nás t˘den-
ní Mistrovství âech mládeÏe na
Seãi, zaãnou se hrát soutûÏe druÏ-
stev a základní kola krajského pfie-
boru jednotlivcÛ.

J. Paukert

ALETA VŠENORY
MANDLOVÁNÍ A ÎEHLENÍ PRÁDLA

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ
·ITÍ BYTOVÉHO TEXTILU
- záclony, závûsy, ubrusy

- krácení kalhot, sukní, rukávÛ, v˘mûna zipÛ apod.
- prádlo na Ïehlení pfiijímáme nekropené

DROGERIE, KOSMETIKA IN A AVON
PAPÍRICTVÍ

FOTOSBùRNA Po - zavfieno
PRODEJ PLYNU Út - Pá - 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

TABÁKOVÉ ZBOÎÍ So - 8.00 - 12.00 hod.
SPORTKA - LOSY

TABÁKOVÉ ZBOŽÍ So - 8.00 - 12.00 hod.
SPORTKA - LOSY

tel. 25771 2370, 602 256509

K. Ma‰ity 244, V·ENORY, tel. 25771 2370, 602 256509
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Prodám dvourychlostní moped
Jawa-Babeta 207. 
Tel.: 603 950 180 
nebo 257 720 341

CENÍK INZERCE
A4 str. 1 300 Kã
1/2 str. 650 Kã
1/4 str. 320 Kã
1/8 str. 160 Kã
malé textové inzeráty 130 Kã
Budete-li inzerovat 3x za sebou,
dostanete 20% slevu!

Technická správa mûsta
¤evnice pfiijme do hlavního
pracovního pomûru fiidiãe 
s fiidiãsk˘m oprávnûním
skupiny C a T. Sváfieãsk˘
prÛkaz v˘hodou. Nástup
moÏn˘ od 1. 8. 2005.

Kontakt na MûÚ p. Kake‰
(mobil 603 866 227), Ing.
Zíma (tel. 257 720 151)

Celostátní turnaj mlad‰ího
Ïactva v ¤evnicích

Ve dnech 27. - 29. 6. t. r. se hrál na
dvorcích LTC ¤evnice tradiãní celo-
státní tenisov˘ turnaj mlad‰ích ÏákÛ
a ÏákyÀ, tzv. „Babolat Cup“. Turnaje
se zúãastnilo 29 chlapcÛ a 26 dûvãat
ve vûku od 10 do 12 let.
V kategorii mlad‰ích ÏákÛ zvítûzil
ve dvouhfie Adam Lalák, LTC
Vysoké ‰koly Praha, kter˘ ve finále
porazil Dana Suchého, LTC
Headcentrum Praha, 6/2, 6/2. Ve
finále ãtyfihry zvítûzili Marek Routa,
I. âLTK Praha, a Michal Sklenafiík,
Tenniscentrum Pfiíbram, ktefií pora-
zili Radka Vyhlase a Miroslava

TENIS Rojíka, oba TK Bohumín, pomûrem
setÛ 6/4, 6/4. Obû chlapecké soutûÏe
mûly kategorii 6.
V kategorii mlad‰ích ÏákyÀ zvítûzila
ve dvouhfie Jesika Maleãková, TS
SK Kladno, která ve finále porazila
Petru Mlejnkovou, LTC Beroun,
6/1, 6/0. Ve ãtyfihfie zvítûzily Jesika
Maleãková a Krist˘na Joná‰ová, obû
TK SK Kladno, nad Krist˘nou
Sádovskou, TK Teplice, a Nelou
Plátkovou, TK Slavia Praha, pomû-
rem 3/6, 6/0, 6/0. SoutûÏe dívek
mûly kategorii 4.
Turnaj se hrál za pûkného poãasí 
a celou akci spolehlivû organizoval 
a fiídil Michal Mottl z pofiádajícího
klubu. Na obrázku gratuluje Michal
Mottl k vítûzství ve dvouhfie Adamu
Lalákovi.

Kö

Socha sv. Jana Nepomuckého u fievnického kostela se odstûhovala do
restaurátorské dílny, kde podstoupí první záchrannou etapu pod
rukami akademického sochafie Vojtûcha Adamce. Není tedy tfieba
hlásit její ztrátu.

20.8. so 17,00 ¤evnice – Nové Stra‰ecí
27.8. so 17,00 Rakovník – ¤evnice

3.9. so 17,00 ¤evnice – Pfiíbram
10.9. so 17,00 Mutûjovice – ¤evnice
17.9. so 16,30 ¤evnice – Lodûnice
24.9. so 16,30 Tuchomûfiice – fievnice
1.10. so 16,00 ¤evnice – Beck Mûlník
8.10. so 16,00 ¤evnice – Velvary

15.10. so 15,30 Jesenice – ¤evnice
22.10.     so 15,30 ¤evnice – Nov˘ Knín
30.10. ne 14,30 Nelahozeves – ¤evnice
5.11. so 14,00 ¤evnice – Buchlovice

12.11. so 14,00 Jílové (hfii‰tû LibeÀ) – ¤evnice

A.
30.7. so 17,00 Komárov
13.8. so 17,00 Hostomice

B.
6.8. so 17,00 Vonoklasy

Soutěžní utkání podzim 2005

Přípravná utkání

Poslední kolo v Mûlníce jsme pro-
hráli 5:3 (3 góly Urban).
Skonãili jsme v soutûÏi na 
12. místû, takÏe jsme se udrÏeli 

FOTBAL v I. A tfiídû.

25. – 26. 6. se konal Dragoun Cup 
v malé kopané. Pfiijelo jen 10 druÏ-
stev.1. Real Praha, 2. âerno‰ce, 
3. Bfievnov a 5. ¤evnice.

J. ·tefánek
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