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Rekonstrukce vodovodu
v Berounské ulici

Pfied provedením koneãn˘ch povr-
chÛ v Berounské ulici je tfieba rekon-
struovat zastaral˘ vodovodní fiad.
Náklady na rekonstrukci jsou
odhadnuty na cca 860.000 Kã vãetnû
DPH. S ohledem na souãasn˘
finanãní stav je nutné si pro realiza-
ci této akce ale i akcí dal‰ích – vodo-
vod v Komenského ulici a vodovod
v Tyr‰ovû ulici, vzít pÛjãku ve v˘‰i
cca 2 miliony Kã. Zastupitelstvo
mûsta tento zámûr na svém zasedání
schválilo.

�
Podmínky, za jak˘ch bude

mûsto objednávat práce
od dodavatelÛ

Rada mûsta ukládá, aby v objednáv-
kách a smlouvách na stavební práce
byla vÏdy vloÏena podmínka, Ïe
dodavatel nebude hluãné nebo pra‰-
né práce provádût o víkendech 
a jin˘ch dnech pracovního klidu,
nepÛjde-li ov‰em o práce na odstra-
nûní poruch a havárií, které nesne-
sou odkladu.

�
Îádosti o dotace

Starosta informoval Radu mûsta 
o vypsání dotaãního titulu Minister-
stvem financí, ze kterého by bylo
moÏné financovat rekonstrukci míst-
ních komunikací. Rada mûsta schva-
luje podání Ïádosti o dotaci a povû-
fiuje Hospodáfisk˘ odbor vypracová-
ním podkladÛ k podání Ïádosti na
Ministerstvo financí o dotaci na
rekonstrukci místních komunikací.
Dále Hospodáfisk˘ odbor zpracová-
vá podklady pro podání Ïádosti 
o dotaci na odkanalizování Lesního
divadla a rekonstrukci pfiístupov˘ch
cest.

�
Podmínky v˘bûrového fiízení

na dodavatele stavby
Rada mûsta schválila pfiedloÏené
podmínky pro vypsání v˘bûrového
fiízení na dodavatele stavby Zlep‰ení
obsluÏnosti podnikatelské zóny
Cihelna, vypracované podle PRAG. 
V komisi pro v˘bûr dodavatele stav-
by Zlep‰ení obsluÏnosti podnikatel-
ské zóny Cihelna je pfiedsedou
komise zástupce Centra regionální-
ho rozvoje Ing. Fidler a sekretáfiem
komise zástupce organizátora pan
Vrba. Tito pánové provádûjí admi-
nistrativu a nezasahují do volby
dodavatele. V komisi je dal‰ích pût
ãlenÛ z nichÏ nejménû jeden je
odborníkem ve stavebnictví a pût
náhradníkÛ.
âlenové: Miroslav Cvanciger, Ing.

Václav Zdráhal, Vladimír Kfiivánek,
Ing. Miroslav Vyleta, Ing. Jan Klimt
Náhradníci: Ing. Miroslav Zíma,
Slavoj Hampl, Karel Kake‰, Ing. Jifií
Lebeda, Jana Petrá‰ková

�
Byt v ãp. 2

Uvolnûn˘ byt v domû ãp. 2 na
Námûstí Krále Jifiího z Podûbrad je
pro dal‰í pouÏití nutné zrekonstruo-
vat. Jako jeden ze zpÛsobÛ získání
finanãních prostfiedkÛ je vypsání
draÏby na nájem. Rada mûsta povûfi-
la tajemníka vypracováním podmí-
nek draÏby, které budou pfiedloÏeny
radû k projednání.

�
PÛjãky z Fondu rozvoje 

bydlení
Dne 29. 6. 1998 byla uzavfiena
smlouva mezi mûstem a Minister-
stvem pro místní rozvoj o poskytnu-
tí návratné finanãní v˘pomoci podle
Programu poskytování státních pÛj-
ãek a roz‰ífiení bytového fondu pro
rok 1998. Z této pÛjãky jsou posky-
továny ÏadatelÛm z fiad obãanÛ pÛjã-
ky na opravu bytového fondu. Mûsto
se zavázalo splatit pÛjãku ve v˘‰i
1.700.000 Kã do deseti let ode dne
pfievedení této ãástky na úãet mûsta.
Rada mûsta ukládá vedoucí Správ-
ního odboru vypracovat útlum
poskytování dal‰ích pÛjãek tak, aby
na úãtu mûsta v ãervnu roku 2008
byla ãástka 1.700.000 Kã.

�
Plnûní kritérií pro poskytnu-

tí dotace na kanalizaci
Jedním z kritérií k vyhodnocení
plnûní podmínek pro poskytnutí
dotace a pÛjãky Státního fondu
Ïivotního prostfiedí na v˘stavbu
kanalizace je i poãet pfiipojen˘ch
objektÛ na kanalizaci. Rada mûsta
uloÏila Hospodáfiskému odboru pro-
vést vyhodnocení plnûní v‰ech krité-
rií dle pfiíslu‰né smlouvy s SFÎP
k 30. 6. 2005 a dále oãekávané plnû-
ní kritérií ke dni ukonãení v˘stavby
kanalizace. Dále ukládá napsat v‰em
vlastníkÛm nemovitostí v jejichÏ
blízkosti je veden kanalizaãní fiad 
a ktefií dosud nepodali Ïádost o sta-
vební povolení na kanalizaãní pfií-
pojku, dopis s v˘zvou, aby tak
neprodlenû uãinili a s upozornûním,
Ïe jinak jim mÛÏe b˘t uloÏena
povinnost se na novû zbudovanou
kanalizaãní síÈ pfiipojit.

�
Evidence svozu fekálií

na âOV
Na ãistírnu odpadních vod jsou
fekálními vozy pfiiváÏeny odpadní
vody z rodinn˘ch domÛ ve mûstû 
a vypou‰tûny do technologie ãi‰tûní.
Pro zlep‰ení kontroly likvidace
odpadních vod z jednotliv˘ch objek-
tÛ ve mûstû, které nejsou dosud
napojeny na kanalizaãní fiad, je tfieba

ZE ZASEDÁNÍ
RADY MĚSTA

finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 5.000 Kã.

�
Dne 27. 1. 2003 Zastupitelstvo
mûsta schválilo zadání Zmûny ãíslo 
1 Územního plánu sídelního útvaru
¤evnice, spoãívající v tûchto
bodech:
a) pozemek ã. parc. 1016/1 a 1016/3
z pÛvodního vyuÏití „vefiejná zeleÀ“
na „smí‰ené obytné území“, max.
zastavûnost vãetnû zpevnûn˘ch
ploch bude 20% z celkové velikosti
pozemku a to max. 300 m2, poze-
mek nebude dále dûlen, umístûna
bude pouze stavba jednoho rodinné-
ho domu
b) území Na V̆ ‰inû z pÛvodního
vyuÏití „louky, pastviny“ na „smí‰e-
né obytné území“, stavba domu
bude umístûna v proluce stávající
v˘stavby, ostatní plocha bude pone-
chána jako zahrada, oplocení nebude
tvofieno celistvou zdí
c) roz‰ífiení plochy 101 aÏ k navrÏe-
nému silniãnímu obchvatu z pÛvod-
ního vyuÏití „orná pÛda, zeleÀ“ na
„smí‰ené obytné území se zachová-
ním pfiírodního odvodu de‰Èov˘ch
vod - mez“
d) b˘val˘ ml˘n ãíslo 112 v ÚP
z pÛvodního vyuÏití „obãanská
vybavenost a a drobné neru‰ící
v˘roby s doporuãením rekonstrukce
na hotelové zafiízení“ na „obãanská
vybavenost a drobné neru‰ící v˘ro-
by“
e) prodlouÏení ulice BoÏeny
Nûmcové k vjezdu ãp. 114 z pÛvod-
ního vyuÏití obãanská vybavenost
na „smí‰ené obytné území“
f) pozemek ã. parc. 91 z pÛvodního
vyuÏití „obãanská vybavenost“ na
„smí‰ené obytné území“ s dovût-
kem: „s povinností zpracovat pfii
jakémkoli zámûru s pozemkem
zastavovací studii, kterou schválí
Zastupitelstvo mûsta“
Na svém zasedání Zastupitelstvo
mûsta schválilo Zmûnu ã.1 územní-
ho plánu sídelního útvaru ¤evnice,
zpracovanou  firmou A - STUDIO,
Ing. arch. Pátkovou v roce 2004.
Platnost Zmûny ã. 1 se stanovuje na
území sídelního útvaru ¤evnice, tj.
katastrální území ¤evnice a v v sou-
ladu s platností Územního plánu
sídelního útvaru ¤evnice na dobu
neurãitou. Platnost mÛÏe b˘t omeze-
na nebo zru‰ena usnesením zastupi-
telstva mûsta.
Na základû právû schválené Zmûny
ãíslo 1 Zastupitelstvo mûsta rovnûÏ
schválilo vyhlá‰ku ã. 2/2005 
o zmûnû vyhlá‰ky ã. 2/97 Mûstské
rady v ¤evnicích o závazn˘ch ãás-
tech Územního plánu sídelního
útvaru ¤evnice

evidovat, s ze kter˘ch objektÛ jsou
odpadní vody na âOV

�
Parkovací plochy u fary

Rada mûsta schvaluje návrh parko-
vacích ploch u fary podle návrhu
pfiedloÏené Hospodáfisk˘m odbo-
rem. Zaãátek a konec ‰ikmého stání
bude oznaãen pfiíslu‰n˘mi dopravní-
mi znaãkami. S odvoláním na své
usnesení ze dne 2. 5. 2005 Rada
mûsta ukládá Mûstské policii
dÛslednû kontrolovat event. nedovo-
lené parkování vozidel na chodníku
v úseku mezi farou a Sádeckou ulicí.
Jedná se o rizikov˘ prostor s v˘raz-
n˘m ohroÏením bezpeãnosti chodcÛ.

�
SluÏební cesta místostarosty
Ve ãtvrtek 23. ãervna 2005 se mítos-
tarosta Ing. Václav Zdráhal zúãastní
odborné exkurze Sbûr a komposto-
vání bioodpadu v okrese Freistadt,
farmáfiská kompostárna - Pregarten
v rámci cyklu semináfiÛ a exkurzí
Ochrana Ïivotního prostfiedí v ob-
cích po vstupu do EU II. Exkurze je
urãena men‰ím a stfiedním obcím pfii
zavádûní oddûleného sbûru a kom-
postování bioodpadu.

�
Zahraniãní cesta starosty

a místostarosty
Bankovní dÛm Oberbank, jménem
firmy Samson âeské Budûjovice
spol. s.r.o., která je majoritním vlast-
níkem fiízené skládky EKOS
¤evnice s.r.o., pozval pfiedstavitele
mûsta ¤evnice - starostu a místosta-
rostu k jednání o strategii firmy
EKOS ¤evnice s.r.o., spojené s pro-
hlídkou skládky mûsta Linec.

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005
ProtoÏe stávající starosta Honebního
spoleãenství ¤evnice a Lety ozná-
mil, Ïe na svou funkci rezignuje,
schválilo Zastupitelstvo mûsta nové-
ho kandidáta - starostu mûsta
¤evnice pana Miroslava Cvancige-
ra.

�
Pfii v˘stavbû tlakové spla‰kové
kanalizace v oblasti Za vodou nedo-
stalo mûsto dotaci na v˘stavbu kana-
lizace pro rekreaãní objekty. Nûktefií
vlastníci rekreaãních staveb v oblas-
ti Za Vodou projevili zájem o pfiipo-
jení na spla‰kovou kanalizaci.
Zastupitelstvo mûsta schválilo z dÛ-
vodu zlep‰ení Ïivotního prostfiedí 
v této oblasti na kanalizaci u chat,
které budou rekolaudovány do
konce roku 2006, na rodinné domky

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

MĚSTA
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Hospodáfiská rada vlády se ve ãtvrtek
9. ãervna se‰la jiÏ poãtvrté, kromû
jiného se na svém zasedání zab˘vala
návrhem Strategie hospodáfiského
rÛstu a dopravní politiku. Prezident
Hospodáfiské komory âR vznesl
poÏadavek HK âR na vytvofiení
metodik kontrol finanãních úfiadÛ,
správy sociálního zabezpeãení, Ïiv-
nostensk˘ch úfiadÛ a úfiadÛ práce.
„Vytvofiení a zvefiejnûní tûchto meto-
dik povaÏuji za stûÏejní opatfiení,
které by v˘raznû pfiispûlo k posílení
právních jistot podnikatelÛ a tím 
k posílení celé ekonomiky,“ tvrdí
Jaromír Drábek. Podle jeho slov dnes
není zaji‰tûno rovnomûrné pokrytí
kontrolovan˘ch subjektÛ jak v regio-
nech, tak co do velikosti firem a jed-
notliv˘ch odvûtví. „V fiadû pfiípadÛ
se také setkáváme s nejednotn˘m
v˘kladem zákonÛ, coÏ povaÏuji za

hrub˘ nedostatek, kter˘ by mûl b˘t
velmi rychle fie‰en. Postrádám prio-
ritní oblasti, na které by se úfiady pfii
sv˘ch kontrolách zamûfiovaly.
Jednotné metodiky kontrol se zamû-
fiením na podstatné poloÏky by 
k napravení dne‰ního stavu jistû pfii-
spûly,“ fiíká Drábek. V neposlední
fiadû také pfiipomnûl, Ïe u nás témûfi
neexistuje kontrola ‰edé ekonomiky,
stávající metody jsou neefektivní:
„Nelze se divit, Ïe stále je‰tû dochází
k melouchafiení a k zamûstnávání
naãerno.“

Zdroj: www.komora.cz
Krajská hospodáfiská komora
Stfiední âechy
Oblastní kanceláfi Praha – západ
Podskalská 19, Praha 2 
tel.: 221 982 237
e-mail: ohk@hkpz.cz

PLATNOST OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ
PODLE ZÁKONA â. 612/04 SB.

obã.prÛkazy vydané do: platí do:
31.12.1994 31.12.2005
31.12.1996 31.12.2006
31.12.1998 31.12.2007
31.12.2003 31.12.2008
O nov˘ obãansk˘ prÛkaz si mÛÏete poÏádat na matrice
Mûstského úfiadu v ¤evnicích, v úfiedních hodinách, tj. v pon-
dûlí a ve stfiedu od 7.30 do 18.00 hodin nebo pfiímo na
Mûstském úfiadu âerno‰ice, pracovi‰tû Praha 2, Podskalská 19,
úfiední hodiny pondûlí a stfieda od 8.00 do 17.00 hod.
S sebou pfiineste obãansk˘ prÛkaz a jednu aktuální fotografii,
tj. rozmûr 3,5 x 4,5 cm, ãelní pohled.
LhÛta pro zhotovení nového obãanského prÛkazu je jeden
mûsíc.
DÛchodce upozorÀujeme, Ïe pokud nebudou mít v pfií‰tím roce
nov˘ obãansk˘ prÛkaz, nebude jim vyplacen dÛchod.
Pfii ztrátû nebo odcizení obãanského prÛkazu je vybírán správ-
ní poplatek Kã 100,-.

LHÒTY PRO V¯MùNU
¤IDIâSK¯CH PRÒKAZÒ:

fiidiãské prÛkazy vydané: platí do:
1.7.1964 - 31.12.1993 31.12.2007
1.1.1994 - 31.12.2000 31.12.2010
1.1.2001 - 30.4.2004 31.12.2013
¤idiãské prÛkazy vydává v˘hradnû Mûstsk˘ úfiad âerno‰ice,
pracovi‰tû Praha 2, Podskalská 19, úfi. dny a hodiny:
pondûlí a stfieda: 8.00 - 17.00 hod, ãtvrtek 8.00 - 12.00 hod.

PREZIDENT HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
NA HOSPODÁŘSKÉ RADĚ VLÁDY

Chcete studovat atraktivní obor Mezinárodní vztahy a evropská studia?
Chcete studovat obor Humanitní studia, Vefiejná správa nebo Právní admi-
nistrativa v prÛmyslovém vlastnictví? Chcete studovat jeden aÏ dva semest-
ry na jedné z prestiÏních zahraniãních univerzit v Británii, Francii, Nûmecku,
Holandsku ãi Belgii? Chcete kaÏd˘ semestr studovat dva cizí jazyky? Chcete
si vybrat bakaláfiské nebo magisterské studium? Chcete si zvolit denní nebo
kombinovanou formu studia? Chcete naslouchat pfiedním akademick˘m
odborníkÛm – historikÛm, právníkÛm, politologÛm a ekonomÛm?
Pak vám nabízíme, abyste se seznámili se soukromou Vysokou ‰kolou vefiej-
né správy a mezinárodních vztahÛ sídlící v Praze. Je to právû ona, která je
pfiipravena vám poskytnout v‰echny tyto sluÏby. 
Budeme rádi, kdyÏ nás nav‰tívíte. Jsme 5 minut od stanice metra Stra‰nická.
RovnûÏ pfiivítáme, kdyÏ nám zatelefonujete na ãíslo 274 815 044. Detailní
informace o studijních pfiíleÏitostech kaÏdopádnû najdete na webov˘ch
stránkách ‰koly: www.vsvsmv.cz
Neváhejte. Pfiijímací fiízení probíhá jiÏ v ãervnu. Pro opozdilce jsou pfiipra-
veny je‰tû dva termíny v záfií.

VYSOKÁ ŠKOLA PRO PRAHU A BRUSEL!

Přihlášky do jazykových kurzů 
Pfiihlá‰ky do kurzÛ angliãtiny a ital‰tiny jsou k dispozici v MûKS, v knihov-
nû a u jednotliv˘ch lektorÛ. Pfiijímají se do konce srpna (dûti a mládeÏ) a do
10. 9. (dospûlí). MÛÏete se pfiihlásit také e-mailem na adrese kultura@revni-
ce.cz, staãí uvést jméno, rok narození, stupeÀ pokroãilosti a telefon. Zvlá‰tû
zájemci o kurzy pana Mgr. ·ourka by nemûli váhat, mÛÏe se stát, Ïe o zafia-
zení bude rozhodovat datum pfiihlá‰ky. Pfiihlásit se musí i souãasní frekven-
tanti, zafiazení není automatické.

Drah˘ vydavateli,

ráda bych skrze Ruch vefiejnû
vyjádfiila svÛj smutek nad událostí
vztahující se ke stfiedû 25. kvûtna,
kdy jsem vidûla dûlníky ãistit sto
metrÛ dlouh˘ chodník podél farní
zdi v ÎiÏkovû ulici. Tráva byla pose-
kána den pfiedtím, coÏ je v pofiádku,
ale tohoto dne byly odstranûny
v‰echny kefie - lískové kefie, divoké
rÛÏe, bezinky, hlohy a mnoho dal-
‰ích. Zkrátka v‰echny ty, které
chodcÛm vÛbec nepfiekáÏely, jelikoÏ
hrbolat˘ povrch uÏ z toho dûlá
hrozn˘ chodník sám o sobû. 
Nejhor‰í na tom v‰em je, Ïe tyto pfií-
rodní Ïivé ploty poskytují útoãi‰tû
mnoha tvorÛm, jsou pro nû zdrojem
potravy i úkrytem. JelikoÏ bydlím
poblíÏ, procházím podél tohoto
pozemku dennû a mohu fiíct, Ïe
tento zákrok po‰kodil ptactvo z hle-
diska uhnízdûní na jafie a také 

DOPISY ČTENÁŘŮ z hlediska nedostatku semínek 
a plodÛ jakoÏto potravy v zimû.
Je‰tûrky, uÏovky, beru‰ky, mot˘li,
‰neci a ropuchy pfii‰li o dal‰í místo
k Ïivotu, a taktéÏ slimáci (které
váÏnû nesná‰ím), jenÏe bez nich
bude mít spousta jeÏkÛ v této oblas-
ti ménû potravy.
Tento argument vám mÛÏe pfiipadat
Ïalostn˘, ale já si Ïivot na venkovû
uÏívám a myslím, Ïe bychom nemû-
li po‰kozovat takto ne‰kodné pfií-
rodní prostfiedí. A je‰tû váÏnûji mû
pobufiuje fakt, Ïe tato práce zabrala
ãtyfiem muÏÛm cel˘ den a cítím, Ïe
tento ãas a peníze, které byly pl˘tvá-
ny na takov˘to projekt, mohly b˘t
mnohem lépe vyuÏity napfi. na opra-
vu nûkolika jiÏ nepouÏiteln˘ch
chodníkÛ v na‰em malebném mûs-
teãku a udûlat je tak bezpeãnûj‰ími
pro na‰e dûti a star‰í obãany. 
Ráda bych si v Ruchu pfieãetla také
va‰e názory na toho téma.
Va‰e Jo Rust, ÎiÏkova 1079

Mûsto âerno‰ice nabízí spolkÛm a organizacím vytvofiení vlast-
ních internetov˘ch stránek za pfiíspûvek 1500 kã. Stránky budou
umístûny na webu mûsta a jednotlivé spolky si je budou moci
pomocí správní aplikace sami upravovat. BliÏ‰í informace získá-
te na odboru kultury tel.: 251641116
email kultura@mestocernosice.cz .
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Ïáci v reprezentaci ‰koly ve v˘chov-
n˘ch oborech. Asi nejvût‰ím úspû-
chem je obhájení titulu okresních
pfieborníkÛ v odbíjené a zisk 3.místa
ve Stfiedoãeském kraji. V̆ borného
v˘sledku dosáhli star‰í Ïáci v mini-
kopané, kdyÏ obsadili 2. místo 
v okrese. Velmi dobfie si vedla obû
fotbalová druÏstva mlad‰ích ÏákÛ 
v okrskovém a okresním kole
McDonald`s cupu. Vynikajícího
v˘sledku dosáhla Dominika
Léblová v recitaci, kdyÏ zvítûzila 
v oblastním kole a postoupila do
krajského kola. V krajském kole
soutûÏe v poãítaãové grafice zvítûzil
Filip ¤ehák, kter˘ bude v nejbliÏ-
‰ích dnech reprezentovat ve star‰í
kategorii Stfiedoãesk˘ kraj na
Celostátní olympiádû dûtí v Brnû.
Tam se také probojoval soubor
Klíãek, kter˘ úzce spolupracuje se
‰kolou. V̆ born˘ch v˘sledkÛ dosa-
hují na‰i Ïáci i ve v˘tvarn˘ch obo-
rech - v mûstské soutûÏi vypsané
salonem No1 Smûjeme se se zvífiát-
ky získali hlavní ceny Nikola
Baumrukrová, Daniela Randáková 
a Vojtûch Veverka.
Za v‰emi tûmito úspûchy na‰ich
ÏákÛ je dobrá a kvalitní práce uãite-
lÛ a uãitelek základní ‰koly, které se
vûnují vesmûs ve svém volném
ãase. KaÏd˘ ze ÏákÛ, ktefií zde byli
jmenováni, kaÏd˘ projekt, kaÏd˘
absolvent byl nûk˘m veden, nûk˘m
motivován. Proto je tfieba tyto úspû-
chy zvefiejÀovat a také oceÀovat.
Stane se tak na akci, kterou jiÏ tra-
diãnû pofiádá Z· za podpory MûÚ
¤evnice na konci ‰kolního roku.
Bude to udûlení V̆ roãních cen nej-
lep‰ím ÏákÛm ‰koly, které se bude
konat 27. ãervna od 17:00 hod. 
v Zámeãku.

PhDr. Zdenûk Ko‰Èál

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY V ŘEVNICÍCH

Informace o letním provozu 
Matefiská ‰kola bude v dobû letních
prázdnin otevfiena od 1. 7. do 15. 7.
2005. Provozní doba bude od 7. 00
- do 16. 30 hodin v jedné tfiídû 
s celodenním provozem. V˘‰e
úhrady za vzdûlání a ‰kolské sluÏ-
by :
Rodiãe uhradí ãástku, která se
rovná násobku poãtu pfiedem pfii-
hlá‰en˘ch dní. Platba za jeden den
je 26,50 Kã. Stravné bude hrazeno
sloÏenkou v ãervenci, ihned po
ukonãení docházky dítûte.  V̆ ‰e
stravného závisí na skuteãném
poãtu odebran˘ch jídel. Od 16. 7.
do 31. 8. 2004 bude provoz matefi-
ské ‰koly pro dûti uzavfien.

�

V právû konãícím ‰kolním roce
2004/2005 dosáhli Ïáci na‰í ‰koly
nûkolika pozoruhodn˘ch v˘sledkÛ.
Ve vûdomostních soutûÏích v mate-
matice Jindfiich Paukert z 5. B zvítû-
zil ve ‰kolním kole matematické
soutûÏe Klokan a byl na 4. místû 
v okrese. Jan Li‰ka ze 6. A obsadil 
v okresním kole matematické olym-
piády 2. místo, Michal Vincenc byl
v matematické soutûÏi Benjamín na 
2. - 3. místû v okrese. Michal Beãka
se probojoval do celostátního kola
soutûÏe „Komensk˘ a my“ a skonãil
mezi Ïáky Z· na druhém místû. 
Po cel˘ ‰kolní rok 5. - 9. tfiídy zpra-
covávaly projekt pod názvem
„Poznáváme zemû Evropské unie“.
Projekt mûl dvû ãásti - panelovou
prezentaci (na nástûnkách) a prezen-
taci mluvenou. Jako nejlep‰í byl 
v mlad‰í kategorii (5. - 7. tfiída)
vyhodnocen projekt 6. B Velká
Británie a ve star‰í kategorii zvítûzi-
la 8. A, která zpracovala Francii.
Panelové prezentace jsou k vidûní
na chodbách ‰koly a ve tfiídách.
V rozmisÈovacím fiízení pokraãovala
tendence minul˘ch let - pfievaha
absolventÛ (71%) se pfiihlásila na
stfiední ‰koly s maturitou, jen 29%
volilo uãební obory. V‰ichni Ïáci
‰koly se na obory stfiedních ‰kol
dostali. Opût vzrostl zájem o vícele-
tá gymnázia - ze ‰koly odchází 17
ÏákÛ 5. a 7. tfiíd - vût‰ina jde na
gymnázium do Berouna, kde Ïáci 
z na‰í ‰koly budou tvofiit jednu ãtvr-
tinu tfiídy (8 ÏákÛ) víceletého gym-
názia. Odchod ÏákÛ z tûchto niÏ‰ích
tfiíd je vÏdy bolestn˘, ale prohloube-
ním spolupráce se Z· a M· 
v Mofiinû se nám podafiilo po dlouhé
dobû získat do na‰í ‰koly mofiinské
Ïáky, a tak úbytek ÏákÛ bude mini-
mální.
Vynikajících v˘sledkÛ dosáhli na‰i

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY ŽÁKŮ
ZŠ ŘEVNICE

V návaznosti na besedu spojenou 
s ukázkami z ãinnosti âeské policie,
se konala ve stfiedu 8. ãervna 2005
dal‰í akce, pfii které byli pfiizváni 
ke spolupráci s policií vybraní Ïáci
Z·. Tentokrát se jednalo o mûfiení
rychlosti. Nechali jsme písemnû
vyjádfiit pocity úãastníkÛ akce z fiad
ÏákÛ. „Policisté nás odvezli do LetÛ.
Radar umístili na autobusovou
zastávku. My jsme jeli dál na kfiiÏo-
vatku. Po chvíli jsme zastavili auto.
Nûkterá auta nám ujela, av‰ak
vybrali jsme víc neÏ pût tisíc korun.“

POLICEJNÍ AKCE VE
SPOLUPRÁCI SE ŽÁKY ZŠ

„Policie nás pozvala na akci Jestfiáb.
Policie hlídala rychlost a nauãila mû
poznávat pro‰lou SPZ. Jednou jsem
navrhl i pokutu.“
„Policisté nám ukazovali, jak se
dává pokuta. Potom nám ukazovali,
jak se d˘chá do balónku, kdyÏ tam
je zelená, tak pil fiidiã alkohol. 
A je‰tû jeden policista nám ukazo-
val, jak se zachází s radarem.“ 
V‰ichni se shodli na tom, Ïe akce se
jim líbila a hodnû se dovûdûli 
o nároãné práci Policie âR.

V ãervenci a srpnu plánujeme
malování, údrÏbu, ãi‰tûní kobercÛ
a generální úklid celé budovy.
Zamûstnanci budou v obou prázd-
ninov˘ch mûsících ãerpat fiádnou
dovolenou a po dobu prací budou
zaji‰Èovat dohled a úklid po fiemesl-
nících.
·kolní rok 2005 / 2006 zahájíme ve
ãtvrtek 1. 9. 2005 v 7.00 hodin.

�
K 1. 9. 2005 odchází do základní
‰koly 20 dûtí, v matefiské ‰kole
zÛstává 45 dûtí, uvolnilo se tedy 20
míst. Odevzdan˘ch pfiihlá‰ek
zájemcÛ bylo celkem 39.
Informace pro pfií‰tí rok:
V pfií‰tím roce bude odcházet 
z matefiské do základní ‰koly 37
dûtí, poãet moÏností pfiijetí se tedy
zv˘‰í. ·varcová Libu‰e

ROZLOUâENÍ S P¤ED·KOLÁKY
âas neúprosnû plyne a ‰kolní rok je opût témûfi za námi. Rozlouãíme se 
s 20 pfied‰koláky a v záfií za nû nastoupí 20 nov˘ch dûtí, ktefií se budou sezna-
movat s prostfiedím, kamarády i s námi a vût‰inou se to neobejde bez slziãek.
Ale slavnostní zakonãení ‰kolního roku bylo plné radosti, dûti tûm, co odchá-
zejí, pfiipravily pfiedstavení a ‰kolka je obdarovala dáreãky na památku. A jak˘
byl ná‰ program na jafie? Od dubna jsme jezdili kaÏd˘ pátek do Pfiíbrami na
plaveck˘ v˘cvik. Kursu se s námi úãastnila i Matefiská ‰kola Lety. Ke Dni dûtí
uspofiádaly uãitelky „Karneval masek“ s prÛvodem mûstem a posléze diskoté-
kou na na‰í zahradû. V ãervnu jsme jeli na poslední v˘let, autobusem do
Toulcova dvora, prohlédnout si domácí zvífiata na ekofarmû. Pfied‰kolní dûti
zaÏijí je‰tû sportovní olympiádu a maminky pomohou se sportovním dopoled-
nem. V‰em pfiejeme pfiíjemnou a klidnou dovolenou. J.âerná

V sobotu 18. 6. probûhl jiÏ

druh˘ roãník ko‰íkáfiského trhu

na námûstí Jifiího z Podûbrad.

Byl úspû‰n˘ a tû‰il se velkému

zájmu.



5Ruch 6/2003

vycviãeni na lidské stopy a je 
v nich potlaãena reakce na jaké-
koliv zvífie. Poslali jí za mysliv-
cem. Ten se sv˘m loveck˘m psem
bûhal po poli a hledal zatoulané-
ho Ïelváka. Pfiidali se i domácí psi
a protoÏe ru‰ili lov, ‰la je Gábina
zavfiít domÛ. Uvidûla jak se od
branky smûrem k Ïelváriu vracel
Ïelvák, nejspí‰ za hlasem své
samiãky. Pr˘ se díval udivenû:
„No co, vÏdyÈ uÏ letím.“

Helena Rytífiová

KdyÏ majitelka obchodu „Chova-
telské potfieby“ Gábina Îelezná
nahlásila na policii krádeÏ penû-
Ïenky, bylo v‰em jasné, Ïe se
jedná o dal‰í ze série loupeÏí na
námûtí Jifiího z Podûbrad. Její
papou‰ek se v kleci natfiásal jako-
by nic. PenûÏenku uÏ si totiÏ staãil
schovat mezi pytle s krmivem pro
psy. Pfii veãerním uklízení se ale
na‰la a nikomu se nepodafiilo 
z nûj dostat pfiiznání, Ïe se pfied
nûkolika dny vloupal také do
Verony.

Se zvífiaty se Gábinû Ïije krásnû 
a od maliãka do nich investuje
v‰echny úspory. MoÏná byste to
do ní na první pohled nefiekli. Je
krásná, je fotomodelka, mÛÏete jí
vidût na velk˘ch umûleck˘ch
kalendáfiích, ale to, co jí nejvíce
baví, jsou - zvífiátka.

Ta láska trvá od dûtství. Máme
chalupu v jiÏních âechách 
a vÏdycky jsme jezdili s tatínkem
na v˘lety do okolních mûst. Ale
dfiíve neÏ jsme ‰li na prohlídku
hradu, jsme museli do Zverimexu.
Vût‰inou jsme si nûco pfiivezli.
Také kapesné jsem hned utratila za
nûjaké zvífiátko. Za peníze za
vysvûdãení jsem si koupila párek
papou‰kÛ a tatínka jsem tenkrát
pfiemluvila, aby mi udûlal na cha-
lupû voliéru. Mám ji tam dodnes.
Pofiád jsem studovala nûjaké kníÏ-
ky o chovu zvífiat a podafiilo se mi
ty papou‰ky - neofémy odchovat.
Vstoupila jsem i do Klubu pfiátel
exotického ptactva. Byli tam samí
dÛchodci, já byla malá holãiãka.
Mûli mû rádi a kdyÏ mi táta umfiel,
v‰echny ty zebfiiãky, papou‰ky
zpûvavé a neofémy jsem jim roz-
dala. 
Po gymnáziu jsem si udûlala
nástavbu v oboru cestovní ruch 
a pro‰la jsem si období okolo
filmu a muziky, obãas jsem fotila,
ale vÏdycky jsem si pfiála b˘t na
druhé stranû fotoaparátu. Tenkrát
jsem potkala vzácného ãlovûka,
fotografa Du‰ana ·imánka, kter˘
mû vysly‰el, pomohl mi vybrat
foÈák a uãil mû. ÚÏasn˘ pÛlrok
jsem proÏila na chalupû v jiÏních
âechách, kde jsem mûla konû, psy
a v‰echna svá zvífiata a jen jsem
fotila. KdyÏ jsem se vrátila do
Prahy, zaãala jsem asistovat foto-
grafÛm ve fotografické agentufie,
pfiíleÏitostnû jsem se Ïivila jako
modelka a pak se mi narodila
dcera. ZÛstala jsem s ní sama,
nemûla jsem Ïádn˘ pfiíjem a potíÏe

s bydlením. PÛjãovala jsem si ate-
liér, fotila modelky, ale i zpûváky,
bylo to fajn, protoÏe pfii tom ‰lo
vychovávat dítû, pracovala jsem 
v noci, kdy mû mohla vystfiídat
maminka.
Po matefiské dovolené jsem se
zaãala pfiibliÏovat k ¤evnicím.
Znala jsem je z doby, kdy jsme
sem jezdily na v˘lety. To bylo
vÏdycky auto plné m˘ch kamará-
dek a psÛ. Mûla jsem to tu ráda.
Sehnala jsem si tedy se sv˘m pfií-
telem domeãek ve Svinafiích,
nastûhovala jsem tam se v‰emi
zvífiaty a samozfiejmû s dcerou. Do
¤evnic jsem jezdila nakupovat pro
zvífiata a zjistila jsem, Ïe to, na co
jsem zvyklá, (tedy pro nû to nej-
lep‰í), tady nedostanu a musím do
Prahy.
I kdyÏ mÛj vztah ve Svinafiích
nedopadl dobfie a zase jsem s dce-
rou a v‰emi zvífiaty cestovala zpát-
ky, fakt nedostateãného sortimen-
tu v˘Ïivy pro zvífiátka v ¤evnicích
mi nedal spát. Za ploty jsem pfiece
vidûla tolik krásn˘ch opeãováva-
n˘ch psÛ nejrÛznûj‰ích plemen! Já
moc dlouho o niãem nepfiem˘‰lím,
tak jsem si sedla do svého starého
auta, vyrazila do ¤evnic a na‰la
jsem si mal˘ krámek k pronajmu-
tí. PÛjãila jsem si od kamaráda
nûjaké peníze, zafiídila prodejnu 
a se sv˘mi skrovn˘mi prostfiedky
nakupovala kvalitní vûci ve velko-
obchodech. Hroznû jsem je ‰tvala,
protoÏe jsem brala tfieba jen ãtyfii
kousky. Na víc jsem nemûla. Ale
hned jsem je prodala a znovu jsem
v autû, které netopilo, jela pro
dal‰í. Nûkdy jsem mûla tak zmrzlé
nohy, Ïe jsem nemohla vystoupit.
Ale obchod se rozjel a já si mohla
dovolit vût‰í prodejní prostor 
v domû u VyletÛ. Myslím, Ïe si
lidi rádi pfiijdou nejen pro kvalitní
zboÏí, ale i pro rady a mé zku‰e-
nosti, které jsem od maliãka nasbí-
rala. A jak se mnou fie‰í problémy
sv˘ch miláãkÛ, dodávají mi zku‰e-
nosti nové. Tak není divu, Ïe mám
obãas frontu, neumím nikoho
odb˘t.
Také jezdím kaÏd˘ mûsíc na semi-
náfie, které se t˘kají v˘Ïivy zvífiat.
Stra‰nû mû to baví, chodím do
obchodu relaxovat. Asi nejsem
moc dobr˘ obchodník, protoÏe
levné krmivo, které jsem si ãasem
také opatfiila, nejsem schopná
nikomu vnutit, i kdyÏ vím, Ïe brzy
projde. To ho potom dávám divo-
k˘m koãkám, nebo do psích útul-
kÛ.

Zaãali jsme veselou historkou 
a na závûr dáme je‰tû jednu.
Gábina má na chalupû vzácn˘
chov suchozemsk˘ch Ïelv. Chov-
nou samici a samce. Jednou 
v létû chovn˘ Ïelvák utekl.
Gábina v‰eho nechala a jela na
policii do âimelic. Stála tam 
v plavkách a doÏadovala se pso-
voda, kter˘ by jí pomohl najít
chovného Ïelváka, protoÏe uÏ
nemá toho psa, kter˘ umûl Ïelvy
hledat. Ti koukali! KdyÏ pochopi-
li, Ïe si z nich nedûlá legraci,
vysvûtlili jí, Ïe jejich psi jsou

ZLODĚJ NEBYL USVĚDČEN

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
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e-mail: info@infocredit-reality.cz
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na knûze. Po vysvûcení zastával fiadu
církevních funkcí v âechách (Kyn-
‰perk, Mariánské láznû, Karlovy
Vary). Roku 1887 se vrátil do praÏ-
ského klá‰tera kfiíÏovníkÛ s ãervenou
hvûzdou, jehoÏ budova stojí na
KfiíÏovnickém námûstí na Starém
Mûstû vedle kostela sv. Franti‰ka 
z Assisi. Po návratu do Prahy se stal
Marat novicmistrem a hlavním kni-
hovníkem archivu kfiíÏovníkÛ. 1891
se stává sekretáfiem a 1902 je zvolen
generálem a velmistrem fiádu. Od
roku 1903 zasedá v âeském snûmu 
a 1905 je jmenován doÏivotním ãle-
nem panské snûmovny. Z jeho hlav-
ních zásluh o rozvoj fiádu chci jme-
novat ve struãnosti tyto: z fiádov˘ch
far nechal svézt knihy a archiválie do
Prahy a sebrané dokumentaci dal jed-
notné uspofiádání, ve spolupráci 
s nûkter˘mi ãesk˘mi historiky (napfi.
Zikmund Winter, Václav Vlad.
Tomek) zaloÏil “Historick˘ krouÏek
druÏby vlasti“, napsal fiadu publikací
t˘kajících se ãesk˘ch dûjin a rovnûÏ
pfiispíval do vznikajícího „Ottova
nauãného slovníku“, zaslouÏil se 
o obnovu ãi zfiízení ãetn˘ch kostelÛ
a farností, pro tuto jeho stavební ãin-
nost se naz˘val „generál - stavitel“.
Maratov˘m nejvût‰ím ãinem v jeho
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Do kategorie star˘ch fievnick˘ch
pohledÛ zafiazuji tuto asi 40 let sta-
rou fotografii malebné dfievûné
lávky pfies potok, po které dfiíve
narození fievniãtí obãané chodili do
lesa.
Pro ãtenáfie Ruchu tímto navrhuji
kvíz, ve kterém by se zamysleli nad
tím, kde lávka byla, kdo a kdy ji
postavil a kdy vlastnû zanikla.
Známé jsou odpovûdi jen na nûkte-
ré z v˘‰e poloÏen˘ch otázek, 

V mûsíci ãervnu uplyne 90 let od
úmrtí Franti‰ka Xavera Marata,
v˘znamné ãeské osobnosti na poli
církevním a kulturnû historickém 
v období pfielomu 19. a 20. století.
Franti‰ek Xaver Marat byl generálem
a velmistrem ãeského rytífiského
¤ádu kfiíÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou 
a v˘znam jeho osoby není zanedba-
teln˘ ani pro mûsto ¤evnice. Marat
se velkou mûrou zaslouÏil o obnovu
fievnického kostela sv. Mofiice v prv-
ních letech 20. století, z jeho iniciati-
vy byla postavena v letech 1904-
1905 fara v ¤evnicích (dle návrhu
architekta Sochora) a na této fafie
Marat bydlel déle neÏ 10 let aÏ do své
smrti, která ho v ¤evnicích zastihla
29. 6. 1915. Marat je rovnûÏ v ¤ev-
nicích pohfiben na starém hfibitovû 
u fievnického kostela.
Celkov˘ v˘znam Maratovy osobnos-
ti v ãeské kulturní historii zde chci
krátce pfiipomenout.
Franti‰ek Marat se narodil 1849 
v Poãepicích u Sedlãan. V roce 1870
maturoval v Praze na akademickém
gymnáziu a ve stejném roce vstoupil
do rytífiského ¤ádu kfiíÏovníkÛ s ãer-
venou hvûzdou. Po maturitû zaãal
studovat na teologické fakultû 
v Praze a v roce 1875 byl vysvûcen

a proto Ïádáme ãtenáfie, aby nám
své odpovûdi, popfiípadû názory na
lávku na obrázku sdûlili. Tuto lávku
pokládáme za objekt, kter˘ téÏ patfií
do fievnické historie…

Va‰e pfiípadné odpovûdi oãekáváme
na adrese redakce - MûKS,
Mní‰ecká 29 (Zámeãek).
âásteãná odpovûì je na poslední
stranû Ruchu.

Kö

DŘEVĚNÁ LÁVKA PŘES POTOK
V ŘEVNICKÉM LESE

František Xaver Marat
významná osobnost řevnické minulosti

stavebních aktivitách byla zásadní
pfiestavba hlavního klá‰tera kfiíÏovní-
kÛ v Praze v letech 1910 - 1912.
Marat byl pro svou vstfiícnou povahu
rovnûÏ oblíben i u prost˘ch lidí na
ãeském venkovû, dokladem toho je
napfi. udûlení ãestného obãanství
mûsta Borotic u Nového Knína 
v roce 1909. Franti‰ek Marat zemfiel
v ¤evnicích dne 29. ãervna 1915. Pro
ilustraci uvádím jeho podobiznu na

pohlednici z poãátku 20. století
(obr.).
Kamenná hrobka F. X. Marata na
starém fievnickém hfibitovû je trva-
lou upomínkou na tuto nespornû
zajímavou osobnost ãeské církevní
historie.
(Zpracováno dle údajÛ z Ottova
nauãného slovníku, z internetu a od
Ing. J. Bene‰e st.).

Kö

OpoÏdûné ohlédnutí za oslavami 750 let
Bylo to bájeãné jubileum,
proslovy a sláva veliká.
Z pódia pod ‰ir˘m nebem
sviÏné songy hrála muzika.

AÏ se bude slavit tisícovka
moÏná zase hudba zahude.
·koda, Ïe na trávû u zámeãku
nikdo z nás u toho nebude.

Jindra Novák

Řevnice na starých pohlednicích 18
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Svinafie - Letenku na Kypr ãi bare-
vnou televizi mohou vyhrát ti, kdo
se zúãastní  soutûÏe o nejlep‰ího
zpûváka staropraÏsk˘ch kupletÛ. Ta
bude souãástí velkolepého koncertu,
kter˘ k 20. v˘roãí svého vzniku
pofiádá poberounská hudební skupi-
na Tfiehusk. Na nûm skupina pokfití 
i své druhé CD. 
Koncert se uskuteãní 16. ãervence
od 15 hodin v areálu zámku ve
Svinafiích. Náv‰tûvníci se mají sku-
teãnû na co tû‰it. Kromû Tfiehusku
zahrají a zazpívají napfiíklad popu-
lární moderátor Jan Rosák, kytarov˘
virtuos ·tûpán Rak, popová hvûzda
Pavel Vítek, slavné ·lapeto a dal‰í
spfiátelené kapely: Tango Band,
Kapiãky, Notiãky, Karavel, Cimbá-
lová muzika Kyãera. Je‰tû pfied tím,
neÏ ·tûpán Rak a starosta LetÛ Jifií
Hudeãek pokfití CD nazvané Ten
letovskej most, zapûjí i starostové
obcí z dolního Poberouní, ktefií na
desce vytvofiili jedineãn˘ sbor 
v písni Pûtatfiicátníci. Nebude se ale
jen zpívat, prostor dostanou taneãní-
ci z Kru‰pánku a LiteÀské chasy,
chybût nebudou ‰ermífiské skupiny
Alotrium a Reginleif ani metaãi
ohnû. I dûti se budou moci pûknû

DVACET LET TŘEHUSKU
vyfiádit: pro nû tu bude pfiipraven
skákací hrad, kolotoãe, houpaãky,
historické hry. 
Staromilci budou jistû obdivovat
motoveterány Tomá‰e Svobody,
milovníci zvífiat zase konû Jany
âervené ãi ofie ze stáje Bíl˘ Kámen,
na kter˘ch se budou moci i povozit.
Na své si pfiijdou i milovníci legen-
dárních PostfiiÏin, ktefií si mohou
nûkolika skladbami pfiipomenout
loÀské uvedení tohoto muzikálu. 
Pro soutûÏivé povahy je pfiipraveno
klání o nejlep‰ího zpûváka staro-
praÏsk˘ch kupletÛ. Pokud chcete
vyhrát jednu z atraktivních cen
(letenku na Kypr, barevn˘ televizor
aj), staãí se jen pfiihlásit, vybrat si
jednu z pûti nabízen˘ch staropraÏ-
sk˘ch písní a na koncertû ji zapût.
Odborná porota pak urãí vítûze. 
Vstupné ãiní na místû 100/50 Kã, 
v pfiedprodeji pouze 80/40 Kã.
KaÏd˘, kdo si vstupenku koupí 
v pfiedprodeji, navíc zdarma získá
kazetu Tfiehusku Na t˘ stráni nad
Tfiebání
Informace získáte na telefonu 606
150 928 nebo e-mailu pavla.svedo-
va@seznam.cz.

(p‰)

V roce 1907 mûla premiéru fra‰ka
George Feydeaua Brouk v hlavû, 
v originálu Une Puce a l`oreille. Za
svÛj Ïivot jich tento francouzsk˘
dramatik napsal více neÏ ‰edesát.
Brouk v hlavû je zfiejmû jeho nejzná-
mûj‰ím dílkem, které pfiiná‰í uÏ celá
léta boufiliv˘ smích na prkna, která
znamenají svût. MoÏná si ti dfiíve
narození vzpomenou na zpracování
Vinohradského divadla s nezapome-
nuteln˘m Vlastimilem Brodsk˘m 
v hlavní dvojroli, vryl se mi do
pamûti i kouzeln˘ Josef Bláha jako
‰éf podniku pochybné povûsti a nob-
lesní dvû hlavní dámy, Jifiina
Jirásková a pfiedãasnû zesnulá Ka-
rolina Slunéãková. V souãasné dobû
si diváci vzpomenou na nové tele-
vizní zpracování s Viktorem Prei-
ssem a naposledy i divadelní opût 
z Vinohrad, kde exceluje Ivan
Trojan v roli Kamila, kter˘
……hovofií pouze v samohláskách,

BROUK V HLAVĚ

Hledám hezk˘ dÛm nebo poze-
mek v této lokalitû.
mob: 608 881 083

Nestátní zdravotní zafiízení - alergologie, imunologie,
plicní, ORL na námûstí Jifiího z Podûbrad, ã.p. 42 
v ¤evnicích pfiijme k okamÏitému nástupu zdravotní
sestru na pln˘ úvazek.
Info: 602 275 113, 257 720 006 nebo pfiímo osobnû na
místû.

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!

dokonce kvÛli této vadû fieãi nemá
ani milenku!!! 
Ale zpût do reality. 
Letos toto pfiedstavení pfiipravují
fievniãtí ochotníci za reÏijního
dohledu Petra ¤íhy, kter˘ ztvárÀuje
dvojroli Boutona a Champboisyho.
Diváci se mají opravdu na co tû‰it!
V ostatních hlavních rolích uvidíte
Lucku Kukulovou, Sa‰u Skutila,
Alenu ¤íhovou s Karlem Králem,
Alici âermákovou s Romanem
Tich˘m, Va‰ka Navrátila a ostatní.
Jestli chcete strávit pfiíjemn˘ veãer 
a dobfie se pobavit, urãitû pfiijìte.
Dozvíte se, co zapfiíãinily ztracené
‰le, co máte dûlat, kdyÏ manÏel pfie-
stane b˘t „jako dravá bystfiina“ 
a usly‰íte, jak vypadá pravá nefal‰o-
vaná manÏelská boufika ve ‰panûl‰ti-
nû, pfii které budou padat i v˘stfiely. 
Budeme se na Vás tû‰it první 
a druh˘ ãervencov˘ víkend, zaãátky
pfiedstavení sledujte na plakátech. 

Alice âermáková
principál souboru

do 21. 7. Galerie No1 âestmír Su‰ka - plastiky
1. a 2. 7. 20,00 Lesní divadlo Brouk v hlavû
3. 7. 17,00 Lesní divadlo Slavná Feydeauova fra‰ka
6. 7. 18,30 Lesní divadlo Letní putování - projekt DAMU
6. 8. a 9. 7. 20,00 Lesní divadlo Brouk v hlavû
10. 7. 17,00 Lesní divadlo Brouk v hlavû
od 23. 7. Galerie No1 Ta co tanãila s mravenci - v˘stava

indiánského umûní
30. 7. 10,30 Lesní divadlo Michal k snídani - M. Nesvadba

pro dûti
30. 7. 19,30 Lesní divadlo Brouci – revival Beatles

KULTURNÍ PŘEHLED - červenec 2005

Nejúspû‰nûj‰í svûtová realitní spoleãnost s více neÏ
tfiicetiletou tradicí zastoupená v 56 zemích svûta

vstoupila novû také na ãesk˘ trh.

Své nemovitosti svûfite profesionálÛm.

...Vá‰ realitní agent.

Tel.: 608 876 669, 608 881 083
nemovitosti@remax-czech.cz
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¤evnice - Skupinka fievnick˘ch
ochotníkÛ si pro leto‰ní sezónu
vybrala do svého repertoáru skuteã-
nou klasiku ãeské kinematografie -
komedii z Divokého Západu Li-
monádového Joea. Pod reÏijním
vedením Martina Kirova se jiÏ
nûkolik mûsícÛ pfiipravují na srpno-
vá pfiedstavení.
JiÏ 5. srpna (a následnû je‰tû pût-
krát, 6. 8. premiérovû) oÏije fievnic-
ké Lesní divadlo kolty, bardámami,
pfiívrÏenci i odpÛrci Kolalokovy
limonády a dal‰ími hrdiny Divoké-
ho Západu. Za pianem bude sedût
skuteãn˘ pianista a s ním cel˘ Ïiv˘
orchestr. Scéna, na které se podílí
zku‰en˘ Vladimír Kfiivánek a Lucie
Kirova, se nebude pfiíli‰ li‰it od pra-
vého westernového mûsteãka 

s barem, pokojíky, lítaãkami a pra-
v˘m honky tonk pianem. K atmo-
sféfie bude dokonale ladit i hfibitov
pln˘ neúspû‰n˘ch pistolníkÛ.
Písniãky z filmu, které se staly
evergreeny (napfi. KdyÏ v baru
houstne d˘m, Whiskey to je moje
gusto, So far), budou ochotniãtí
herci zpívat s Ïiv˘m orchestrem,
kter˘ povede vedoucí dûtské lidové
muziky Notiãky Lenka Koláfiová
spoleãnû s Honzou Martínkem,
kter˘ se také postaral o hudební
aranÏe celého pfiedstavení. Souãástí
pfiedstavení budou i choreografické
vstupy, pfiipravené Lídou Chrou-
stovou. Speciálnû pro pfiedstavení
bude vyrobeno i jisté, ménû neÏ
malé mnoÏství nealhokolické
Kolalokovy limonády.

LIMONÁDOVÝ JOE MÍŘÍ
DO LESNÍHO DIVADLA

V roce 2003 jsme se hodnû vûnovali
projektu sochafiské symposium
Cesta mramoru v Dobfiichovicích,
jehoÏ my‰lenka Ïije dál a bude letos
pokraãovat druh˘m roãníkem.
Silnice z Dobfiichovic na Karlík je
lemována v˘sledky této my‰lenky 
a díky velkorysé podpofie zastupitel-

ČESTMÍR SUŠKA V GALERII SALON NO 1
Myslím, Ïe nastala doba, kdy zaã-
neme oceÀovat odkazy vytesané
do kamene. V tisíce let star˘ch
jeskyních se pfiece uchovaly 
i barvy. Moje my‰lenka smûfiuje 
k tomu, Ïe lidstvo si pomalu neví
rady jak uchovat data. Elektro-
nické ukládání je tak úÏasnû
pohodlné a nezabere Ïádné místo,
ale nefie‰ili jste i vy problém jak
dostat text z diskety, kdyÏ nov˘
poãítaã uÏ nemá disketovou jed-
notku? Takov˘ch médií má ãlo-
vûk plná ‰uplata – Bernoulli,
Jazy, „datky“, staré harddisky …
UÏ si ani na v‰echny nevzpomenu.
Ale to nevadí, stejnû si je nemám
na ãem pfiehrát. Moje informace
také nejsou rázu, Ïe by lidstvo 
o nûco pfii‰lo, ale pfiesto závidím
tûm, ktefií je umí ukládat do
kamene. 

stva obce Dobfiichovice se „kamen-
ná alej“ kolem cesty bude prodluÏo-
vat. Na leto‰ní symposium pfiijali
pozvání sochafii Jan Hendrych,
Osamu Ishikava, Marie ·ebová 
a âestmír Su‰ka. A právû âestmír
Su‰ka se pfiedstaví jako pfiedzvûst
dobfiichovického sochafiského klání

také v ¤evnicích. 24. ãervna v 18.00
hodin bude zahájena jeho v˘stava 
v galerii Salon No 1 ústy pana sená-
tora Jifiího Oberfalzera.
âestmír Su‰ka je umûlec nezávisl˘ 
a vedle sochafiství se vûnuje grafice,
malífiství, scénickému v˘tvarnictví 
a divadelní reÏii. V roce 1980

dokonãil AVU v Praze, zorganizoval
kolektivní v˘stavy „Malechov 80“ 
a „Sochy a objekty na Malostran-
sk˘ch dvorcích, které byly v té dobû
v âechách nejsilnûj‰ím vystoupením
mlad˘ch autorÛ. O rok pozdûji se
stal spoluzakladatelem v˘tvarného
divadla KOLOTOâ, které spojovalo
v˘tvarné objekty a masky s filmo-
vou projekcí, hereckou akcí a scé-
nickou hudbou. V letech 1987 -1991
byl ãlenem umûlecké skupiny
Tvrdohlaví, která v˘znamnû ovliv-
Àovala v˘tvarnou scénu v b˘valém
âeskoslovensku a úspû‰nû vystavo-
vala i v zahraniãí. Díky grantu nada-
ce Pollock Krasner Foundation 
v letech 1995 - 96, kter˘ pobíral,
vznikly rozmûrné bronzové plastiky
a pobyt v USA v roce 1999 ho inspi-
roval k zaloÏení „Sochafiského stu-
dia Bubec“. âlenem galerie
„Tvrdohlaví“, která sídlí v Paláci
Lucerna v Praze je od roku 2000.
V˘stava v fievnické galerii, která
probíhá pod zá‰titou pana starosty
Cvancigera a senátora Jifiího
Oberfalzera, potrvá do 21. ãervence.

Helena Rytífiová

V souãasné dobû herci pfiipravili
speciálnû pro místní rozhlasy po
drátû rozhlasové upoutávky s ko-
mentáfiem herce a hlasu televize
Nova Jifiího Klema. Z amplionu je
mÛÏete sly‰et v Zadní Tfiebani 
a v ¤evnicích. Po srpnov˘ch pfied-
staveních v fievnickém Lesním
divadle budou následovat dal‰í - na
konci záfií v ãerno‰ickém Club
kinu, na zaãátku záfií na zámku 
v Mní‰ku pod Brdy. Zájem o toto
pfiedstavení projevil kulturní dÛm
Labe v Hofiovicích., Titulní roli
kladného hrdiny si zahraje ¤ev-
niãan Franti‰ek Zavadil, jeho milou
budou Monika VaÀková. V Tornádo
Lou se promûní Lucie Kirova, 
v Hoga Foga Zdenûk Vale‰. V dal-
‰ích rolích se pfiedstaví Jan Kuna,
Jifií Nádvorník, Václav Navrátil,
Honza Hejma, Jaroslav Matou‰ek
ãi Jifií Cicvárek.

Lucie Kirova

Obãanské sdruÏení Îába na prame-
ni a obec Lí‰nice Vás zvou 
na první prázdninov˘ den

1. ãervence od 19:00 hodin,
letní scéna za Z· Lí‰nice (v pfiípadû

de‰tû v Z·) na veãer nazvan˘ 

Prázdniny na vlastní oãi
s JOSEFEM KLÍMOU 

Spisovatel a reportér pofiadu Na
vlastní oãi Josef Klíma, kter˘ proslul
pfiedev‰ím sv˘mi neohroÏen˘mi
reportáÏemi z prostfiedí zloãinu, je 
v civilu vesel˘m a sympatick˘m ãlo-
vûkem. Jeho one - man show je str-
hující dvouhodinovka, naplnûná
vyprávûním o jeho zku‰enostech,
které nasbíral pfii natáãení fiady kon-
krétních pfiípadÛ. Mladí lidé se 
v nich dostali vinou nûkoho jiného
do situací, které pro nû ãasto konãi-
ly tragicky, (gambling, ‰ikana,
drogy, násilí, pedofilie...). Také
vypráví o nebezpeãné práci investi-
gativního reportéra v televizi,
cestách po svûtû, kníÏkách...
Nechybí ani písniãky v podání
Josefa Klímy. Knihy J. Klímy: Loì 
s otroky ze zákulisí komerãní televi-
ze. BoÏí mobil- sloupky, minipovíd-
ky a fejetony a novou detektivku Jsi
mrtvej, tak nebreã mÛÏete také kou-
pit a autorem nechat podepsat tento
veãer.
BlíÏe na www.krovi.vellum.cz

poloimprovizované pfiedstavení
vycházející z principÛ commedie
dell arte v její souãasné podobû, 
s uÏitím dojímav˘ch i drastick˘ch,
skuteãn˘ch i smy‰len˘ch pfiíbûhÛ,
tak jak je na nás dennû chrlí v‰eli-
ká média.
Koho zajímá, pfiiná‰ejí-li mladí
lidé nûco nového, jistû si toto pfied-
stavení nenechá ujít.

LETNÍ PUTOVÁNÍ
Tak se jmenuje projekt absolventÛ
a studentÛ DAMU, podporovan˘
ministerstvem kultury. Klade si za
cíl oÏivit nûkteré zapomenuté pfií-
rodní scény. Na‰e Lesní divadlo si
autofii vybrali jako místo pro
mimopraÏskou premiéru právû

proto, Ïe tato scéna je stále Ïivá a
plní svoji nejen kulturní, ale i spo-
leãenskou funkci.
Laskavostí Divadelního souboru
vystoupí jako „pfiedskokani“ 
6. ãervence pfied pfiedstavením
Brouka v hlavû. Mají pfiipravené
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Fotbalové v˘sledky:
¤evnice - Lokomotiva Beroun  4:2
Poloãas 1:1, prohrávali jsme 1:2 a
pak jsme v˘sledek otoãili. Branky:
Urban 3. Zuska 1 (z pokutového
kopu)
Nové Stra‰ecí - ¤evnice 3:1
Branka: TÛma
¤evnice - Mûchenice 0:5
Hráli jsme bez tfiech hráãÛ základní
sestavy a v prÛbûhu zápasu do‰lo
je‰tû ke dvûma zranûním. Zuska
podal vynikající v˘kon a pût vyloÏe-
n˘ch ‰ancí chytil.
¤evnice - Nelahozeves 2:3
Poloãas 0:1. Branky: Urban 2
Hráli jsme bez 5 hráãÛ základní
sestavy.

Dragoun Cup
Slavoj ¤evnice pofiádá tradiãní tur-
naj v malé kopané, kter˘ se koná 25.
- 26. 6. na hfii‰ti za vodou. Zatím je
pfiihlá‰eno 16 druÏstev, oãekává se
v‰ak úãast dvaceti.

Fotbal

Po obûdû se konala dvû utkání, na která se
fievniãtí pfiíznivci kopané nejvíce tû‰ili.
Pfiípravka si to rozdala s t˘mem mami-
nek, babiãek, tetiãek a sestfiiãek. Na
penalty zvítûzily „dámy“, a to 5:3. Úãast
divákÛ byla opravdu veliká. Îáci si pak
troufli na druÏstvo trenérÛ a tatínkÛ.
V̆ sledek utkání ale byl 6:4 ve prospûch
dospûl˘ch. 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY
Fotbalov˘ oddíl Slavoj ¤evnice se
louãil se sezónou v nedûli 19. ãerv-
na na fotbalovém stadionu 
v ¤evnicích. Dopoledne se hrál
poslední fotbalov˘ zápas ÏákÛ proti
t˘mu Kosofie. I kdyÏ o postupu bylo
jiÏ rozhodnuto, bylo to utkání prav-
dy a mohli jsme vidût v˘born˘ fot-
bal. Slavoj ¤evnice porazil TJ
Kosofi 11:2. Po skonãení utkání
probíhaly oslavy postupu ÏákÛ do
vy‰‰í soutûÏe a velmi dobrého
umístûní fotbalistÛ pfiípravky. Ceny
nejlep‰ím fotbalistÛm pfiedával
Pavel Dragoun a Karel Zuska.

foto J. Lorenz
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Sportovní klub Národní házená
¤evnice bude ve spolupráci se
základní ‰kolou a mûstem ¤evnice
pofiádat ve dnech 24. - 26. 6.2005
Mistrovství âR v národní házené
mlad‰ích ÏákÛ, které je vrcholnou
soutûÏí tohoto sportu v mládeÏnic-
k˘ch kategoriích. Na turnaji bûhem
tfií dní odehraje ‰est nejlep‰ích druÏ-
stev z celé âR patnáct zápasÛ,
bûhem nichÏ se rozhodne o nejmlad-
‰ím Mistru âR pro rok 2005. Tato
prestiÏní akce byla na‰emu klubu
svûfiena hlavnû díky novému gumo-
vému povrchu hfii‰tû, na jehoÏ
nákladné rekonstrukci se finanãnû
podílelo i mûsto ¤evnice. Starosta
mûsta pan Miroslav Cvanciger
celou akci slavnostnû zahájí, ale také
ocení nejlep‰í druÏstva a hráãe.
BohuÏel na‰i Ïáãci se zúãastní pouze
jako diváci, neboÈ na vítûzství 
v krajské soutûÏi nedosáhli a skonãi-
li na tfietí pfiíãce.

Franti‰ek Zavadil,
místopfiedseda SK

POSLEDNÍ 3 BODY = 2. MÍSTO
V P¤E·TICÍCH JSME V ZÁVù-
RU ZTRATILI BOD, V NEZVùS-
TICÍCH ZÍSKALI OBA.
Víkend 11 - 12. 6. 2005. Poslední
dva zápasy jsme odehráli na hor-
k˘ch pÛdách soupefiÛ, ktefií nám 
v domácím prostfiedí málokdy nûja-
k˘ bod dali. Oba zápasy se hrály
podle stejn˘ch not. Jen v koncovce
utkání jsme zahráli jinak. V obou
utkáních jsme vedli od zaãátku. 
V Pfie‰ticích vÏdy s náskokem dvou
branek, Nezvûstice nás pou‰tûli
napfied maximálnû o gól. Závûr 
v Pfie‰ticích zkazil Zavadil, kter˘
laxní nahrávkou poslal soupefie do
brejku, ze kterého domácí slavnû
zachránili bod. V Nezvûsticích jsme
naopak v útoku dokázali závûr
zvládnout takticky a promûnili jsme
dvoubrankové vedení ve dva body.

TJ P¤E·TICE – NH ¤EVNICE
18:18 (7:9)
Branky: Zavadil 10, Hartmann 5,
Kn˘bel 2, Jech 1.
SOKOL NEZVùSTICE – NH
¤EVNICE 21:23 (12:12)
Branky: Zavadil 13, Hartmann 4,
Smetana 4, Kn˘bel 2.
Ziskem tfií bodÛ a díky zaváhání
Tymákova (vãetnû jeho kontumova-
ného v˘sledku z 18. kola) jsme se
dostali na druhé místo za postupují-
cí Litohlavy. 
V posledních tfiech zápasech na hfii‰-
tích soupefiÛ ná‰ útok vstfielil 60 bra-
nek a odvádûl kvalitní v˘kon vãetnû
úspû‰né stfielby. Proto lze pouze lito-
vat bodÛ, které ztratil právû útok
nepromûÀováním tutovek a indivi-
duální nedisciplinovaností v zápa-
sech s Osekem, Ejpovicemi, Litví-
novem a hlavnû pak s Tymákovem.
Pfiesto ná‰ útok v koneãném úãtová-
ní skonãil v tabulce s poãtem vstfie-
len˘ch branek na druhém místû,
pouze o 4 branky za litohlavsk˘mi
stfielci a o 30 branek pfied tfietím úto-
kem z Pfie‰tic! Pfies 400 gólÛ jsme
dali poprvé za 15 let ve druhé lize.
Obrana v‰ak bez brankáfie Zeleného
v zádech neví, ãí je. Zelen˘ dokázal
napravit sv˘mi zázraãn˘mi zákroky
spousty chyb rozlítané obrany, ale
brankáfi Benda je pouze standardním
brankáfiem a je pfiíli‰ nezku‰en˘, aby
neustále hasil obranou zapalované
brankovi‰tû. Pro obranu je prostû
nezvyk hrát soustfiedûnû podle poky-
nÛ trenéra a odmûnou jim za to
budiÏ nelichotivá 9. pfiíãka v poãtu
inkasovan˘ch branek.
Zkrátka jaro ná‰ t˘m nezvládl.
Vûfiíme, Ïe v pfií‰tí sezónû budou
aspoÀ domácí zápasy pevnû v na‰í
reÏii.
Ná‰ klub národní házené bude ve
spolupráci se ‰kolou a mûstem
¤evnice pofiádat ve dnech 24. – 26.
6. 2005 Mistrovství âR mlad‰ích
ÏákÛ, které je vrcholnou soutûÏí
národní házené.

poskytuje
automobilov˘ závodník

a zároveÀ fievnick˘ a praÏsk˘
prodejce automobilÛ

Oldfiich Novotn˘

Prohlídka vozu pfied dovolenou 
a pfiíprava na del‰í cestu (odpoãi-
nek, pitn˘ reÏim, cviãení atd.)

Mnozí z vás se v dne‰ních dnech
chystají na dovolenou, aÈ uÏ po
na‰ich pfiekrásn˘ch krajích nebo do
zahraniãí. Více neÏ 50 procent lidí
vyrazí vlastním ãi pÛjãen˘m autem. 
Aby bylo pfied cestou vozidlo 
v bezvadném stavu a bylo na nûj
spolehnutí, je tfieba zajistit jeho pro-
hlídku.
Kontrola vozu s pfiípadn˘m doplnû-
ním provozních náplní nezabere 
v autoservisu více jak pÛl hodiny.
Pokud se ov‰em zjistí závaÏnûj‰í
závada a bude tfieba nûkteré díly
objednat, mÛÏe se oprava prodlou-
Ïit i na nûkolik dní! Proto bychom
tuto prohlídku mûli naplánovat vãas
pfied odjezdem. 
Pfied samotnou cestou bychom si
mûli pfiedev‰ím dobfie odpoãinout 
a vyspat se. Pokud jedeme s dûtmi,
nezapomeneme na jejich bezpeã-
nost a pohodlí (dûtské sedaãka 
a pol‰táfiek). Bûhem samotné jízdy
je tfieba po urãité dobû dodrÏet bez-
peãnostní pfiestávku, procviãit se,
projít se a obãerstvit se. S tím je
spojen˘ pitn˘ reÏim bûhem jízdy.
Pokud je organismus dehydrovan˘,
máme sklony k usínání a k mikro-
spánku. Ten je pfiíãinou mnoha smr-
teln˘ch dopravních nehod! Pokud
máte pocit únavy a usínání, je tfieba
okamÏitû na nejbliÏ‰ím odpoãivadle
ãi u benzínové pumpy zastavit.
NepodceÀujte své moÏnosti, vÏdyÈ
máte zodpovûdnost nejen za sebe 
a spolucestující ve vozidle a i za
ostatní úãastníky silniãního provo-
zu. 
·Èastnou cestu, krásnou dovolenou
a mnoho bájeãn˘ch záÏitkÛ Vám
pfieje

Oldfiich Novotn˘

RADY MOTORISTÛMNÁRODNÍ
HÁZENÁ

10. roãník
„Memoriálu Pepy

Semanského“
V sobotu dne 28. kvûtna t.r. byl na
tenisov˘ch dvorcích LTC ¤evnice
uspofiádán 10. roãník „Memoriálu
Pepy Semanského“, veteránského
turnaje muÏÛ ve ãtyfihfie pro hráãe
star‰í 45 let.
Tento turnaj se hraje pravidelnû od
roku 1996 na poãest Josefa Se-
manského, narozeného 1936, kter˘
byl dlouholet˘m ãlenem klubu.
Semansk˘ pfiedãasnû zemfiel pfii hfie
na tenisovém dvorci v roce 1995 ve
vûku 59 let. „Pepa“ byl nad‰en˘m
tenisov˘m veteránem, ov‰em 
v mlad‰ích letech se pfiednostnû
vûnoval fotbalu, ve kterém dosáhl
vysoké úrovnû - hrál národní ligu.
Na obrázku je Josef Semansk˘ na
tenise se star‰ím vnukem Tadeá‰em
(v roce 1992).
Úãast na turnaji byla tradiãnû vyso-
ká, turnaje se zúãastnilo celkem 46
muÏÛ, v˘hradnû z oblasti dolního
Poberouní, ktefií vytvofiili 23 dvojic.
Hrálo se ve dvou vûkov˘ch katego-
riích.
V kategorii do celkového vûku dvo-
jice do 115 let hrálo 12 dvojic. 
V soutûÏi zvítûzili Vlad. Kubenka,
LTC ¤evnice, s Rud. Müllerem,
LTC Radotín, ktefií ve finále porazili
Frant. Hudce s Milo‰em Táborsk˘m,
oba z LTC Radotín, pomûrem setÛ
6/3, 6/4.
V kategorii do celkového vûku dvo-
jice nad 115 let zvítûzili Ota
·upáãek st., LTC ¤evnice, s Jar.
Fanty‰em, LTC Kazín, ktefií porazili
ve finále dvojici Karel Kfienek, LTC
Dobfiichovice a Hynek Trnka, LTC
âerno‰ce, pomûrem setÛ 6/2, 6/4.
Turnaj mûl tradiãnû dobrou úroveÀ 
a jeho organizaci úspû‰nû zvládli
hráãi pofiádajícího klubu v ãele 
s Otou ·upáãkem star‰ím.

Kö

TENIS

A U T O · K O L A
Jifiina Semerádová

Tyr‰ova 818, ¤evnice

¤P SKUPINA „B“
·KOLENÍ ¤IDIâÒ
KONDIâNÍ JÍZDY

Tel. 25772 1300 (veãer)
Mobil 604 466 644
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ŠACHY
REKORDNÍ ¤EVNICKÉ

DVOJICE
29. kvûtna uspofiádal ·achov˘ klub
¤evnice ve spolupráci se základní
‰kolou druh˘ roãník turnaje ¤ev-
nické dvojice, kter˘ je urãen pfiede-

Krejãov˘ch na sedmém místû.
Kategorie amatérÛ patfiila dvojicím 
z Mladé Boleslavi, které obsadily
v‰echny medailové pozice v pofiadí
R˘dlová - Nedoma, ¤ezáã -
·oltysová a Albrecht - Prá‰il. Silnû
byla obsazena kategorie profesio-
nálÛ, ve které na první ‰achovnici
hráli dva kandidáti mistra a ‰est
hráãÛ první v˘konnostní tfiídy.

ÏákÛ a doprovodem se jednalo 
o zhruba ãtyfii stovky ‰achistÛ, coÏ
ale stejnû nestaãilo obfií areál Junior
centra v Seãi zaplnit. ¤evnické
druÏstvo hrálo v sestavû Jan ·vach
(nar. 1992), Ondfiej Franc (1995),
Jindfiich Paukert (1994), Patrik
Krejãí (1993), Anna Rosenbaumo-
vá (1993, host) a Martin Derco
(1996), tedy v témûfi nejsilnûj‰í
moÏné, kterou naru‰ilo jen onemoc-
nûní Petra Turonû. Na postu dívky,
která je ve druÏstvu povinná, hosto-
vala Anna Rosenbaumová ze Zdic,
protoÏe jsme mûli obavu, Ïe pro
fievnické dívky, pfiece jen hrající na
úrovni zaãáteãníkÛ, by turnaj byl
pfiíli‰ obtíÏn˘. DruÏstvo se ãtyfimi
v˘hrami a jednou remízou z devíti
zápasÛ skonãilo na 26. místû, coÏ
zhruba odpovídalo jeho nasazení
(28). S tímto umístûním jsme byli
spokojeni: lépe to ‰lo pomûrnû dost
tûÏko, zato hÛfie celkem snadno.
Vítûzem se stalo druÏstvo B··+·K
Fr˘dek-Místek A, pfied jedin˘m
zahraniãním úãastníkem, druÏ-
stvem ·K Dunajská Streda za

Ve dvojici otec a syn Jan a Jindfiich Paukertovi bylo o tom úspû‰nûj‰ím jasno,
byl jím mlad‰í Jindfiich na druhé ‰achovnici.

Prvenství si odnesli otec a syn
Pavel a Vít Rosenbaumovi ze Zdic,
na druhém místû skonãili také otec
a syn Karel a Jakub Vandasovi 
z Prahy a tfietí místo vybojovala
dvojice Matûjovsk˘ - Müller 
z Vla‰imi. ¤evnická dvojice otec 
a syn Jan a Jindfiich Paukertovi
skonãila pfiedev‰ím díky slab‰ímu
v˘konu otce aÏ na osmém místû.
Turnaj se odehrál v pfiátelské atmo-
sféfie a pfiíli‰ jej nenaru‰ilo ani
vedro, které bylo zvlá‰È v odpoled-
ních hodinách opravdu citelné.
Vítûzné dvojice si odnesly poháry,
druzí a tfietí medaile, pro v‰echny
pak byly k dispozici vûcné ceny,
které byly tentokrát pojaty netradiã-
nû: tvofiilo je pfiedev‰ím exotické
ovoce ze skladÛ na‰eho hlavního
sponzora, fievnické firmy Abasto
s.r.o.

¤EVNICKÉ DRUÎSTVO
NA MISTROVSTVÍ âR

O prvním ãervnovém víkendu jsme
se zúãastnili dvoudenního Mistrov-
ství âeské republiky Ïákovsk˘ch
druÏstev v rapid ‰achu v Seãi 
u Chrudimi. Na této obrovské akci,
kterou uÏ 43 let kaÏdoroãnû úspû‰-
nû pofiádá ‰achov˘ oddíl Sokol
Zajeãice, jsme byli poprvé, ale urãi-
tû ji nevynecháme ani v pfií‰tích
letech. Turnaje se zúãastnilo cel-
kem 45 ‰estiãlenn˘ch druÏstev dûtí
do patnáci let, ve kter˘ch nechybû-
la kompletní ãeská ‰piãka. Spolu 
s úãastníky turnaje dvojic mlad‰ích

NABÍDKA PRONÁJMU
BEACHVOLEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ

NA SOKOLÁKU V ŘEVNICÍCH

V loÀském roce se podafiilo vybudo-
vat hfii‰tû na pláÏov˘ volejbal.
âlenové volejbalového oddílu by jej
rádi nabídli v‰em zájemcÛm o tuto
letní rekreaãní aktivitu. Pískové
hfii‰tû je moÏné si pronajmout dle
stanoven˘ch pravidel.
Podmínky pronájmu hfii‰tû
1. cena kurtu pro pfiíchozí:
120,- Kã/hod (30,- Kã/osoba)
200,- Kã/2 hod
pro ãleny Sokola ¤evnice:
100,- Kã/hod
150,- Kã/2 hod

pro ãleny volejbalového oddílu,
ktefií pfiispûli finanãnû i prací - zdar-
ma pro sponzory - dle v˘‰e pfiíspûv-
ku - po urãitou dobu zdarma
2. zájemci si objednají pronájem
alespoÀ 1 den pfied datem hry
3. lze sjednat i pravideln˘ pronájem
(platba pfiedem )
4. pronájem je nutno dojednat na tel.
ã. 728 169 014 (Jana Hartmannová )
5. správce bude kontrolovat dodrÏo-
vání pravidel chování v areálu 
a dodrÏování pofiádku

Volejbalov˘ oddíl Sokol ¤evnice

Slovenska, druÏstvem ·K S·S
Staré Mûsto a druÏstvem OAZA
Praha. Pfievaha moravsk˘ch druÏ-
stev odpovídá momentální situaci 
v dûtském ‰achu u nás. Ze stfiedoãe-
chÛ si nejlépe vedly ¤íãany, jejichÏ
A-druÏstvo obsadilo vynikající
osmé místo, nejúspû‰nûj‰ím fievnic-
k˘m obãanem byl Petr Tyle (1990),
kter˘ ale hájil barvy druÏstva
OAZA Praha . V pfií‰tích roãnících
doufáme v je‰tû lep‰í umístûní, 
k optimismu nás opravÀuje pfiede-
v‰ím mládí fievnického t˘mu.

Hvûzda je stfiíbrná
V minulém ãísle jsem se v ãlánku
vûnovaném Pfieboru ¤evnic mláde-
Ïe dopustil ostudné chyby, ve v˘ãtu
sponzorÛ jsem totiÏ jmenoval lékár-
nu „U modré hvûzdy“. Jak je vidût,
koncentrace se vyplácí nejen 
u ‰achÛ, jak kaÏd˘ fievniãák ví, má
to správnû b˘t lékárna „U stfiíbrné
hvûzdy“. MajitelÛm se omlouvám 
a za jejich pfiíspûvek do cenového
fondu turnaje je‰tû jednou dûkuji.

Jan Paukert

Tahounem sourozenecké dvojice Patrika a Aniky Krejãov˘ch byl star‰í Patrik,
Anika ale také bodovala.

v‰ím pro dvojice dospûl˘-dítû.
PÛvodní my‰lenkou bylo pfiede-
v‰ím umoÏnit hrajícím tatínkÛm 
a rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm zahrát si
turnaj spoleãnû se sv˘mi ratolestmi.
Tomu také odpovídaly loÀské pro-
pozice, které umoÏÀovaly hrát
dospûl˘m s v˘konnostním limitem
zamezujícím startu siln˘ch závod-
ních hráãÛ. Pro velk˘ zájem právû 
z fiad závodních ‰achistÛ v‰ak byly
v leto‰ních propozicích zmûnûny 
a byly vypsány tfii kategorie, jejichÏ
spoleãnou podmínkou bylo dítû do
patnácti let na druhé ‰achovnici:
Dûti - na obou ‰achovnicích dítû do
patnácti let s v˘konnostním limi-
tem, Amatéfii - na první ‰achovnici
dospûl˘ s v˘konnostním limitem,
Profesio-nálové - na první ‰achov-
nici dospûl˘ bez v˘konnostního
limitu. Zájem byl tak velk˘, Ïe jsme
poprvé museli do ‰kolní jídelny, ve
které se turnaj konal, pro jistotu
nastûhovat dal‰í lavice ze ‰koly,
protoÏe to v jednu chvíli vypadalo
na úãast více neÏ stovky ‰achistÛ,
vedro, které o posledním kvûtno-
vém víkendu panovalo, v‰ak poãet
startujících pfiece jen ponûkud sní-
Ïilo. Koneãn˘ch 78 úãastníkÛ je 
i tak fievnick˘m ‰achov˘m rekor-
dem.
V kategorii dûtí zvítûzila suverénnû
dvojice ze Slaného Kála - Panica
pfied dvojicí ze Zdic Turick˘ -
Rosenbaumová a první nasazenou
dvojicí Zvára - Hrdina z Vla‰imi. 
Z fievnick˘ch se nejlépe umístila
dvojice sourozencÛ Patrika a Aniky
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HONZA KUBÁT - MISTR V TAEKWON-DO
Honza Kubát se teì pfiipravuje na
mistrovství svûta, které se bude
konat v ãervenci v Austrálii. Je to
vrchol sezóny, probíhá jednou za
dva roky. 

Nejdfiíve vás poÏádám, abyste nám
tento sport pfiedstavil
Jedná se o druh sebeobranného bojo-
vého umûní. Má 4 discipíny -technic-
ké sestavy, sportovní boj, silové pfie-
ráÏení a  speciální pfieráÏecí techniky.
Ta poslední jmenovaná patfií mezi
královské. Jedná se o disciplínu, pfii
které se ve v˘‰kách kolem 2,5 - 2,7
metrÛ pfieráÏejí umûlohmotné desky
tlou‰tky 1 - 2 cm.
Existuje 5 rÛzn˘ch technik pro muÏe
a 3 techniky pro Ïeny. V boji jsou
váhové kategorie a musí se dodrÏovat
pfiísná pravidla. V sestavách se nej-
více hodnotí dech, síla, rytmus, tech-
nika, stabilita a v soutûÏi t˘mu 
i choreografie. Ostatní discilíny se
také hodnotí jak v individuálech, tak
v t˘mu. T˘m tvofií 5 lidí plus náhrad-
ník. A samozfiejmû holky a kluci jsou
ve v‰ech kategoriích oddûleni. TakÏe
teoreticky mÛÏete získat na jednom
mistrovství aÏ 8 medailí.
Mluvíme tedy o sportu, nebo 
o bojovém umûní?
Já uÏ to osobnû beru jako sportovní
disciplínu. V zaãátcích, pfied 15 lety,
se musela striktnû dodrÏovat pravi-
dla, která jsou typická pro v‰echna
bojová umûní. âasem trenéfii pocho-
pili, Ïe dûti k takov˘m zpÛsobÛm
nenalákají a TAEKWON-DO se tak
stalo uvolnûnûj‰ím .
TAEKWON-DO nemá dlouhou
historii?
V této formû oslaví 50 let. Jako spor-
tovní disciplína je to hodnû mladé
bojové umûní. Vzniklo v Severní
Korei, k nám se dostalo v roce 1987.
Korea posílala do rÛzn˘ch zemí své
zástupce, aby toto umûní rozvíjeli. 
I k nám pfiijel takov˘ mistr, musel
najít lidi, které to bude bavit, nauãit
je základÛm a pfiedat jim zku‰enosti.
UÏ je tu 15 let, pofiádá kaÏd˘ mûsíc
semináfie a nav‰tûvuje oddíly, které
ho pozvou. Má velké zásluhy 
a velk˘ vliv. 
Jak se na to dívají zemû, které jsou

kolébkou bojov˘ch umûní?
Akceptují to a úãastní se v‰ech mist-
rovství. Na mistrovstvích svûta b˘vá
zastoupeno aÏ 60 státÛ.
Jaká je historie ãeské reprezenta-
ce?
Ta zaãala v roce 1991 a hned v roce

Nov˘ Zéland. Chodil jsem tam do
‰koly, ale zároveÀ jsem pÛsobil jako
asistent trenéra jejich reprezentace,
kterou jsem potom doprovázel na
mistrovství svûta v Polsku. Zéland
byl v tomto sportu hodnû pozadu,
vÏdycky tak na 55. místû a já jsem

odlétám 5. ãervence. V boji je nejvût-
‰í konkurence. Já jsem „vá-hovka“
do 63 kg, tedy niÏ‰í a tady je to hodnû
o rychlosti. U vy‰‰ích „váhovek“ je
boj spí‰e silov˘ a v˘voj smûfiuje ke
stále vût‰í tvrdosti. Disciplína silové
pfieráÏení je pro mû nejhor‰í.
PfieráÏecí desky jsou umûlé, dají se
pouÏít vícekrát, ale dfievo tolik nebo-
lí. V Korei pouÏívají dfievûné, na
mistrovství jich tam spotfiebovali tisí-
ce.
Máte v tomto sportu nûjak˘ ãasov˘
limit?
Já teì studuji na Vy‰‰í odborné ‰kole
vefiejn˘ch a mezinárodních vztahÛ 
a musím se prostû do budoucna pfii-
pravit na Ïivot. Umûní TAEKWON-
DO je u nás totálnû závislé na podpo-
fie státu, nemáme Ïádné sponzory,
protoÏe mediální zájem je nulov˘.
Pfiitom vloni ze 150 zaregistrovan˘ch
sportÛ bylo TAEKWON-DO v zájmu
na 11. místû. Ale je to zaãarovan˘
kruh.
Co byste vzkázal tûm, ktefií 
o tomto bojovém umûní uvaÏují?
Zaãátky jsou nároãné, chce to velkou
disciplínu a nad‰ení. A pro zápas
samozfiejmû bojového ducha. Ale
jinak není tento sport finanãnû nároã-
n˘.
Vzhled, kter˘ vidíme na fotografii
je standardní?
Odûvu, ve kterém vystupujeme se
fiíká tobok. V‰echny pojmy v tomto
sportu jsou z korej‰tiny, ty je tfieba se
nauãit. TAEKWON-DO se skládá

z TAE - systém technik nohou,
KWON - systém technik rukou 
a DO - cesta Ïivota. A co se t˘ká kre-
ace na hlavû, to jsme si jako t˘m
vymysleli pfied mistrovstvím Evropy
v roce 2000 a pokaÏdé vzory mûní-
me. Lehce ná‰ t˘m identifikují 
a pÛsobí to dobfie. Byli jsme prÛkop-
níky a dnes to tak dûlá vût‰ina státÛ.

Pfiejeme vám hodnû ‰tûstí, budeme
vám drÏet palce a dûkujeme za roz-
hovor. Helena Rytífiová

Odpovûì na otázku z ãlánku
¤evnice na star˘ch pohlednicích:
Jde o lávku pfies Babsk˘ potok za
starou hájovnou.

1992 pfiivezli seniofii medaile z mist-
rovství svûta v Severní Korei.
Vzhledem k tomu, Ïe na‰e ãlenská
základna má 5000 ãlenÛ a korejská
milion … jejich motivace a tedy 
i disciplína je neuvûfiitelná. Na‰e
republika patfií mezi svûtovou ‰piãku,
na minulém juniorském mistrovství
svûta v Puerto Ricu byli juniofii první
a  na seniorském  mistrovství svûta 
v ¤ecku byli na‰i seniofii druzí.
A historie va‰e?
Já dûlám TAEKWON-DO od roku
1992, to mi bylo 9 let. Do praÏského
oddílu mû vozila babiãka a v roce
1995 jsem poprvé startoval na mist-
rovství âeské republiky za Ïáky.
Vyhrál jsem technické sestavy, dál
tvrdû pracoval a v roce 2000 se pro-
bojoval do juniorské reprezentace.
Dvakrát jsem se stal absolutním mist-
rem republiky v juniorské kategorii.
V roce 2002 jsem odcestoval na

jim v tréninku hodnû pomohl. Byl
pro mû moc hezk˘ pocit, kdyÏ 
v Polsku skonãili na 3. místû. Po této
pauze jsem se vrátil domÛ do repre-
zentace, byl jsem poÏádán, abych se
úãastnil mistrovství Evropy a teì se
tedy chystám i na mistrovství svûta.
Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í
úspûch?
V roce 2001 mû vzali na seniorské
mistrovství svûta do Itálie, aãkoliv
jsem byl vûkem je‰tû junior. Získal
jsem stfiíbrnou medaili. Byl to velk˘
úspûch pro celou na‰í v˘pravu a já to
povaÏuji za svÛj nejvût‰í sportovní
úspûch. Nejvíce medailí jsem pfiivezl
z juniorského mistrovství Evropy ve
Skotsku - za t˘m 4 medaile, z toho 
3 zlaté.
Jakou disciplínu máte nejradûji?
Urãitû technické sestavy, ve kter˘ch
patfiím mezi nejlep‰í, coÏ doufám
také potvrdím na MS v Austrálii, kam



Polní 289, 252 29 Lety u Dobfiichovic, Praha – západ
Tel./fax: 257 710 011, mobil: 603 432 732

e-mail: autocentrumlety.prodejce@skoda-auto.cz, www.autocentrumlety.cz

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 7.30 – 18.00 hod.  So 8.00 – 14.00 hod.
Dovolujeme si Vás pozvat do znovu otevfieného autocentra v Letech, Praha – západ,

dfiíve Auto Kos, nyní AUTOCENTRUM LETY,
s Va‰ím vozem na provedení opravy ãi dokoupení originálního pfiíslu‰enství

a také s pfiáním zakoupení nového ãi ojetého vozu ·koda.
Tû‰íme se na Vás v pfiíjemné atmosféfie moderního autocentra s ve‰ker˘m vybavením a vy‰kolen˘m per-

sonálem.

AUTOCENTRUM LETY POSKYTUJE TYTO SLUèBY:

prodej nov˘ch a ojet˘ch vozÛ ·koda -  leasing, úvûr, poji‰tûní, pfiihlá‰ení SPZ nové vozy jsou
uskladnûny v hale autocentra

záruãní a pozáruãní servis vozÛ ·koda - v˘mûna oleje Aral
likvidace pojistn˘ch událostí

zapÛjãení náhradního vozu po dobu opravy zdarma
zaji‰tûní STK, mûfiení emisí - nové moderní diagnostické pfiístroje

testy brzd, tlumiãÛ a sbíhavosti - HEKA - sefiizování svûtel
karosáfiské opravy vãetnû v˘mûny skel a lakování

pneu servis - prodej a opravy pneumatik
nové moderní pfiístroje na montáÏ a vyváÏení pneu

letní a zimní pfiezouvání rychle bez ãekání - úschova pneu
prodej hliníkov˘ch a plechov˘ch diskÛ - servis akumulátorÛ

prodej a v˘mûna baterií vãetnû zkou‰ky
prodej originálních dílÛ ·koda - prodej originálního pfiíslu‰enství ·koda

ruãní mytí vozu

SerSer vice mobil non-stop - telefon: 603 870 329vice mobil non-stop - telefon: 603 870 329



LÉTO 2005 - KAM ZA ZÁBAVOU??? 
POZVÁNKANÁMĚT NA PRÁZDNINOVÝ VÝLET

- LESNÍ DIVADLO ŘEVNICE U PRAHY
Prosím, pfiedejte pozvánku dále (dal‰ím zájemcÛm)

1. pfiedstavení „MICHAL K SNÍDANI“ - dûtské pfiedstavení s MICHALEM NESVADBOU,
kterého dûti milují. „O v‰em dobrém, na co máme chuÈ a taky o tom, co se stane, kdyÏ z talífie nesníme
poslední sousto, ve kterém je síla…….“

dne: 30. 7. 2004 (sobota) zaãátek: 10:30 hod.
v místû: Lesní divadlo ¤EVNICE
ceny vstup: pro dûti 100,- Kã, pro dospûlé 140,- Kã 

2.pfiedstavení „BROUCI“ koncert The BEATLES performed by BROUCI
dne: 30. 7. 2004 (sobota) zaãátek: 19:30 hod.
v místû: Lesní divadlo ¤EVNICE
ceny vstup: v pfiedprodeji 170,- Kã, na místû pfied akcí bez rezervace 180,-Kã 

P¤EDPRODEJ VSTUPENEK: (vstupné – viz v˘‰e):   INFO na 777-701 587.
¤EVNICE: Mûstské kulturní stfiedisko, Zámeãek, (po,ãt: 13-18, st: 13-16 hod.), tel.: 257 720 179, 923, knihovna, Zámeãek, (po+st: 8:30-12 h., út+ãt: 13-
18 hod.), tel.: 257 720 178, Galerie salonu No1, vchod z parku u Zámeãku (út-so: 13-17 hod.), tel.: 257 720 800
Mironet, Komenského 1100, (po-pá: 8-17, so: 9-12 h.), tel.: 257 721 194
PRAHA: PRAGOKONCERT, U Bulhara 3, Praha 1, (po-pá: 9-11, 13-16 h.), tel.: 224 234 602, 777-701 587, Reduta-jazz club, Národní tfiída 20, Praha
1, (po-pá: 17-19 hod.), tel.: 224 933 487.
Beroun: INFOcentrum, Husovo nám. 69, (po-pá: 8-18, so: 8-12 hod.), tel.: 311-654 321, âerno‰ice: BOBÍK-samoobsluha, Karl‰tejnská 1054/69, (po-pá:
7-20, so: 7-13 hod.), tel.: 251 641 443, Dobfiichovice: Obecní úfiad-podatelna, Vítova 61, (po, st: 8- 11:30 a 13-18 hod.), tel.: 257 712 241, Karl‰tejn:
Infocentrum Dolní Poberouní, Karl‰tejn 334, (po-ne: 8-20 hod.), tel.: 311-681 370, 604-204 700, Mní‰ek p.Brdy: Elegance, Námûstí 35, (po-pá: 8:30-12,
13-17 hod., so: 8-12 hod.), tel.: 318-592 393, Radotín-Praha 5: Kult. stfiedisko u Koruny, nám. OsvoboditelÛ 44, (po, st: 9-11 a 13-18 h.)  tel.: 257 911
746, Rudná u Prahy: Technick.sluÏby, videopÛjãovna, knihovna, Masarykova 105 (po-pá: 8 - 19:30)  tel.: 311-670 366, ·tûchovice: Textil-Smi‰ková,
Hlavní 14, (út-pá: 8-12, 14-17, so: 8-12 hod.), tel.: 257 740 748, V‰enory: Olympia Wellness, K.Ma‰ity 409, (po-ne: 9-22 hod.), tel.: 257 711-532,-071
prodejní síÈ TICKET ART, vã.poboãek CK âedok, Objednávky: Tel: 222 897 333, 264, www.vstupenky.ticket-art.cz
prodejní síÈ TICKETPRO, objednávky vstupenek: Tel: 296 329 999, fax: 234 704 204, WWW: www.ticketpro.cz

Pragokoncert Bohemia, a.s.
Czech Arts Agency


